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   – Jag vill ha en bredare modejournalistik som, 
precis som kulturjournalistiken i stort, kan in-
nehålla mycket mer än ren konsumentupply-
sning, säger Tove Le0er, kulturjournalist för 
bland annat DN och Sveriges Radio. I och med 
att Elin Kling lanserade sin kollektion för H&M 
i februari startade debatten om vad modejour-
nalisten har för egentlig uppgi1. Tove Le0er 
som satte igång det hela anser att inom mode-
journalistiken höjs inga ögonbryn åt att man 
som journalist ingår samarbeten med kom-
mersiella parter.
   – Vi rör oss hela tiden i ett gränsland. Jag tror 
alla journalister har gjort ett övertramp någon 
gång, att man har tagit emot något. Men det är 
märkligt att ingen inom modejournalistiken if-
rågasätter eller kritiserar det på samma sätt som 
det görs inom andra genrer, säger hon.

!"#$%%"& '( modejournalistens roll är inte 
ny. Det har otaliga gånger förts på tal huruvida

modejournalister jobbar objektivt. Ska mode-
journalistiken någon gång kunna tas seriöst 
behövs det en förändring, menar Tove Le0er. 
Framförallt, på ett kritisk plan, våga granska sig 
själv och diskutera. Tove Le0er tycker att statu-
sen på modejournalistiken måste höjas. Hon vill 
ta den till en ny nivå än bara ren konsumtions-
journalistik:
   – Om jag läser en recension om en modevec-

ka borde jag rimligtvis lära mig någonting om 
världen. Det 2nns tusen olika historier som jag 
saknar. Vad säger mode om vår tid, vårt sam-
hälle?

Tove Le0er e1ersöker även en mer dynamisk 
och bredare modejournalistik där konsumen-
tupplysning ska ingå - men tillsammans med en 
bredare och djupare granskning av mode som 
kulturellt nedslag i vårt samhälle.
   – Vi måste våga snacka och diskutera. Det kan 
inte gå obemärkt förbi, för då förlorar
modejournalistiken i legitimitet. Det är viktigt 
att den tas på allvar och om den ska göra det så 
måste den följa samma regler, säger Tove Le0er.

Johan Wirfält, chefredaktör på modemaga-
sinet Rodeo, håller med Tove Le0er till viss 
del. Men han tycker att modejournalistiken 
genomgår en förändring. Precis som i den 
vanliga journalistiken försvinner gränserna.  
 
")*& +)*&, +$& -./)0+)$1% inte gran-
ska H&M med journalistisk trovärdighet, 
menar Johan Wirfält. Däremot ser han in-
get grundläggande problem i att hon lan-
serar kollektioner för H&M och samtidigt 
bloggar om dem, så länge hon är tydlig 
med att det är ett kommersiellt samarbete. 
   – Världen ser inte ut som den gjorde för 
femton år sedan. Journalistrollen förändras, 
många inom exempelvis modejournalistiken 

Den svenska modejournalistiken genomgår just nu 
en identitetskris. Ena sidan efterfrågar mer kritiska 
recensioner medan den andra sidan säger att 
modejournalistiken har helt andra villkor än annan 
journalistik. %"2% 34- .5$667%$!
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är egentligen inte journalister utan snarare 
stylister. Det uppstår en begreppsförvirring där 
som är problematisk. Det viktigaste är att vara 
tydlig med sina allianser och på vems uppdrag 
man arbetar. Då kan läsarna själva ta ställning.  

!"## $%& '(")"*') granska modebran-
schen utifrån ett ekonomiskt perspektiv är 
det framför allt ekonomijournalisters up-
pgi0 att göra det, menar Johan Wirfält. 
Han e0erlyser samtidigt mer kritisk modejour-
nalistik.
   – Det 1nns ett stort intresse för mode även på 

ett djupare plan än ren shopping. Det borde kul-
tursidorna på de stora dagstidningarna kunna 
möta bättre, säger Johan Wirfält.

Modejournalistik som bara innehåller kon-
sumtion lär aldrig försvinna. Däremot borde en 
förändring ske, och den borde rimligtvis kom-
ma inifrån menar Tove Le2er.
   – Om det enda våra stora mediehus vill ha, 
är konsumtions-modejournalistik, och det inte 
1nns någon annan e0erfrågan, då är det inte så 
lätt att försöka driva någonting annat. Man är 
bara en ensam enskild journalist, säger hon. 
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