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Abstract  

I dagens medievärld är det svårt att skilja på producent och konsument då 

digitaliseringen har gjort att alla kan vara producenter. Samtidigt har 

journalistyrket länge genomgått en de-professionalisering där andra 

yrkesgrupper tar sig in i yrket. Att journalistiken blir mer styrd av publikens 

efterfrågan kan ses som problematiskt. I och med digitaliseringen kan vem 

som helst starta en egen webbsida och producera innehåll. De senaste åren 

har bloggfenomenet blivit populärt och efterfrågat då även företag och 

magasin har valt att använda sig av bloggarna i marknadsföringssyfte. Men 

finns det plats för både bloggar och magasin som behandlar samma ämne? 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur featurejournalistrollen håller 

på att förändras i Sverige i och med bloggarnas inflytande i branschen. I 

uppsatsen ifrågasätts journalistyrket som profession medan vikten av 

multikompetens analyseras och kopplas till det faktum att vem som helst kan 

ha sin egen redaktion och på så sätt bilda sitt eget magasin på sin egen 

plattform.  
 

Resultatet i undersökningarna, där vi endast fokuserat på ämnena mode och 

livsstil visar att varken featurejournalisterna eller bloggarna ser bloggarnas 

arbete som professionellt journalistiskt. Dessutom har de aldrig tidigare 

reflekterat över hur vida deras förhållande till varandra ser ut. Två av de tre 

intervjuade featurejournalisterna menar dock att de ser bloggarna som 

konkurrenter, men endast när det kommer till publiken. De anser alltså att 

bloggarna når ut till många.  
 

 

 

Nyckelord: 

Bloggar, journalistroll, entreprenörer, featurejournalister, de-

professionalisering, moderna medier, magasin, multimedia, participatory 

culture 
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1.	  Inledning	  
Att snabbt ha tillgång till olika typer av medier är någonting som de flesta idag 

tar för givet. Internet och den digitala världen blir allt större, och bloggosfären 

växer i samma takt. När nya medier växer fram tvingas all redan existerande 

media att hänga med i utvecklingen genom att anpassa sig och omdefiniera 

sig själva (Fulton, 1996, se Domingo, Heinonen 2008). 
 

Samtidigt har papperstidningens död varit en central diskussion i 

journalistbranschen de senaste tio åren. 30 procent av svenskarna läser idag, 

år 2015, en tidskrift på papper varje dag (Nordicom 2016, s. 53). Samma 

undersökning visar att det år 2013 var 31 procent, år 2014 var 32 procent, år 

2012 var 33 procent och år 2014 var 34 procent som läste tidskrift på papper 

varje dag. Andelen som läser tidskrift på papper varje dag har de senaste 

åren alltså minskat med en procentenhet per år. Detta visar på att intresset för 

tidskrift på papper minskar, men att det sker i en långsam takt.  
 

Det finns bloggar som motsvarar samma ämne som i stort sett alla magasin, 

och olika bloggtyper kan delas in i två stora grupper: de som är skapade av 

medborgare och de som är skapade av journalister (Domingo, Heinonen 

2008). Den sista gruppen kan man betrakta som en genre i journalistiken.  

När det kommer till bloggarna så behöver läsaren endast gå in på 

webbadressen, och om man bortser från att läsaren behöver ha tillgång till 

internet, finns inga krav. Magasin inom samma ämne som bloggarna släpps 

vanligtvis en gång i månaden och kostar pengar. De tre magasinen vi valt att 

undersöka producerar inte samma innehåll i sina magasin som på sin 

webbsida. Samtidigt kan det ifrågasättas hur vida dessa två komponenter går 

att jämföra med varandra då bloggarna inte nödvändigtvis behöver producera 

journalistik.  
 

Om dessa två olika former av informationsspridning flyter samman mer och 

mer ser vi att det är intressant att undersöka hur förhållandet mellan bloggare 

och featurejournalister ser ut, samt om det finns det plats för båda 

komponenterna. Om medievärlden går mot att bli alltmer individualiserad, 
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kommer då alla ha sin egen redaktion, eller behöver alla en större redaktion 

att luta sig mot för att få ut sitt eget innehåll? 
 

 

2.	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  

2.1	  Syfte	  
I det här arbetet undersöker vi hur journalistrollen inom featurejournalistiken 

har förändrats i Sverige. Detta undersöks genom att höra hur tre stora 

bloggare, respektive tre journalister anställda på olika featuremagasin i 

Sverige ser på förhållandet mellan bloggarna och featurejournalisterna.  

	  
Vem får kalla sig för journalist idag? Denna fråga är grundpelaren för 

undersökningen. Vi vill höra båda sidor då en viktig del i undersökningen är 

att se hur förhållandet mellan bloggar och magasin som behandlar ämnena 

mode och livsstil ser ut. Genom att utgå från professionsteorin kommer vi 

undersöka hur journalistrollen förändrats. 
 

Den första undersökningen är en kvalitativ och semistrukturerad intervjustudie 

med tre bloggare. Syftet med intervjuerna är att ta reda på vilken roll bloggare 

spelar för mode-och livsstilsjournalistiken idag.  Vi vill också undersöka hur 

bloggfenomenet har påverkat featurejournalistrollen.  
 

Den andra undersökningen är också en kvalitativ och semistrukturerad 

intervjustudie med tre journalister från mode- och livsstilsmagasin, vilka vi valt 

att kalla featurejournalister. Intervjuerna görs via telefon. Syftet med dessa 

intervjuer är att se “andra sidan” och inte bara fokusera på bloggarnas svar. 

2.2	  Frågeställning	  	  
Genom att specificera, avgränsa och konkretisera vilket område vår 

undersökning ska behandla, har vi kommit fram till följande frågeställningar:  
 

– Hur förhåller sig magasin och bloggar som behandlar mode-och livsstil till 

varandra?  
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– I vilken utsträckning flyter bloggarnas och featurejournalisternas roller 

samman? 

 

Dessa frågeställningar är viktiga och relevanta idag då vi befinner oss mitt i 

digitaliseringen. 
 

2.3	  Avgränsningar 
Vi har valt att endast fokusera på journalistrollen inom ämnena mode och 

livsstil. Undersökningen kommer endast fokusera på hur det ser ut i Sverige. 

De bloggar och magasin som vi valt att undersöka riktar sig alltså bara till 

Sverige.  
 

3.	  Bakgrund	   
Mark Deuze skriver i boken Media Work (2007) om hur mediesamhället går 

mot att bli allt mer individuellt. Det handlar om att den enskilda personen har 

blivit större än företaget i sig. Detta syftar inte bara på den växande mängden 

frilansare och folk som arbetar under liknande villkor där de själva styr över 

sina arbetstider, utan även de som är heltidsanställda på medieföretag då 

deras egna kreativa behov behöver balanseras med företagets intresse 

(Deuze 2007, s. 84-85). Vidare kan detta appliceras på de som väljer att 

producera featurejournalistiskt innehåll. Gränserna mellan journalistik och 

andra former av mediekommunikation som bloggar och podcasts håller på att 

suddas ut. Det kommersiella har fått större plats och i takt med den 

teknologiska utvecklingen har de klassiska medietyperna hamnat i 

skymundan (Deuze 2007, s. 141). När denna utveckling mot att bli mer 

individuell som journalist sker samtidigt som dessa nya medietyper växt fram 

har förutsättningarna för journalistrollen gått från att vara i bakgrunden till att 

stå i centrum. Med andra ord ser vi att personligheten hos journalisten lyfts 

fram för att locka till sig publiken. Traditionellt har sådan journalistik kallats 

opinionsjournalistik. Den har funnits genom alla tider men har och tillhör 

fortfarande en egen typ av journalistik. Vi ser att efterfrågan av en 

personlighet idag främst genomsyras av kommersialiseringen inom 

featurejournalisitiken. Det handlar om att publiken vill ha förebilder, inte i 
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första hand specifika åsikter som lyfts fram i exempelvis debattartiklar. Vi tror 

alltså inte att dagens efterfrågan av personligheter handlar om en utveckling 

av opinionsjournalistiken.  
 

3.1	  Journalistrollen	   
I boken Bloggtider (2005) nämner författarna Dan Gillmor, som skrivit boken 

We the media. Dan Gillmor menar att den traditionella journalistiken är viktig, 

men att den kommer att kompletteras och delvis ersättas av medborgare som 

genom bloggar skapar sin egen journalistik. Enligt Nationalencyclopedin 

(2016) definieras en journalist som “en person som yrkesmässigt framställer 

eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, 

magasin, TV, radio eller på internet.”.  
 

3.2	  Bloggare 
Ordet blog eller blogg kommer från engelskans web log och kan definieras 

som en “online journal” enligt Encyclopedia.com (2016). Journalistprofessorn 

Ivor Gaber (2009) menar att efter internets möjligheter till att starta egna 

webbsidor kommit har bloggar växt fram och blivit allt större de senaste tio 

åren. I och med denna utveckling har publiken fått en helt ny roll – det har gått 

från en enkelriktad kommunikation till tvåvägskommunikation, det vill säga att 

publiken om de vill, själva kan skapa innehåll som når ut till andra (Castells, 

1996; Heiononen, 1999:28, se Domingo, Heinonen 2008). Efter denna 

definition har vi själva valt att definiera bloggare som en person som driver en 

egen hemsida där hen regelbundet producerar innehåll. 
 

Bloggar uppstod som en form av medborgarfenomen under det sena 90-talet. 

Sedan dess har bloggarna spridit sig. Det senaste decenniet har antalet 

bloggar ökat kraftigt (Gaber 2009). Redan under tidigt 2000-tal hade de 

största amerikanska internetföretagen insett vikten av att anpassa sig till den 

nya medievärlden vilken bloggarna ingår i. Bloggar kan delas upp i olika 

definitioner och grupper. Domingo och Heinonen (2008) föreslår följande 

klassifikation:  
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Bildkälla: Domingo, Heinonen 2008. 

 

En citizen blog definieras av att en vanlig medborgare tar aktuella händelser 

och använder sig av media för att själva skapa ett innehåll utifrån detta. I 

vissa fall kan bloggaren bli en egen reporter. En audience blog innebär en 

personlig blogg som inte behöver ha något med aktuella händelser att göra 

och som heller inte behöver ta innehåll från media och göra om till sitt eget 

(Domingo och Heinonen 2008). Eftersom vi valt bloggar som fokuserar på 

mode och livsstil har vi fått med båda dessa kategorier. Alla tre bloggar har ett 

personligt innehåll men de kan även bli egna reportrar på exempelvis 

modeveckor. 

Då två av de bloggare som intervjuats har en journalistutbildning, skulle de 

även kunna placeras i någon av de andra två kategorierna; journalist blogs 

eller media blogs. Men eftersom de själva inte anser sig producera ett 

journalistiskt innehåll i huvudsak i sina bloggar, passar de bättre i de andra 

två. Idag ser vi till exempel att webbtidningar som DN.se, som har ett tydligt 

fokus på journalistik, använder sig av bloggar. 

 

Figure 2. Tidning som har en egen flik för bloggar 
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Bildkälla: dn.se 
 

I undersökningen har en av de intervjuade en blogg med fokus på livsstil 

medan de andra två driver bloggar med inriktningen mode. 

Exempelvis köpte Google år 2003 upp Pyra Labs som 1999 startade 

Blogger.com som är en webbplats där folk kan publicera sina egna bloggar 

under domännamnet blogspot.com (Våge 2005, s.20).  

Idag ser vi den här typen av bloggplattform i bloggportaler som Modette.se, 

Café.se och Devote.se. Dessutom använder sig magasinen SOLO och Frida 

av bloggare på sin webbtidning.    

 
Figure 3. Magasin som har en egen flik för bloggar  

   

 
Bildkälla: frida.se 
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Bildkälla: tidningensolo.se 

 
Bildkälla: café.se 

 

Figure 5: Bloggportaler 

 
Bildkälla: devote.se 
 

 
 

 
Bildkälla: modette.se 
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De bloggportaler som nämns här, vilka två av de intervjuade bloggarna 

(Josefin Dahlberg och Margaux Dietz) är chefredaktörer hos, är Devote.se 

och Modette.se. Den tredje bloggaren Gustav Broström bloggar för magasinet 

Cafés webbsida som fungerar lite annorlunda än de två portalerna. Han får 

ingen lön för sin blogg via dem, utan fungerar främst som ett ansikte utåt där 

hans lön blir att synas där. Bloggportalerna däremot har sin huvudplattform på 

webben och har bloggar som huvudfokus. Vem som helst kan starta sin blogg 

via dem, men vissa utvalda större bloggare blir anställda och får en fast lön, 

samt provision beroende på hur stor deras trafik är (unika besökare i veckan).  

4.	  Teoretisk	  ram	  och	  tidigare	  forskning	   
Relevanta teorier för uppsatsen är professionsteorin, participatory colture 

samt citizen journalism. Nedan beskrivs de olika teorierna samt varför vi valt 

att använda oss av just dessa. Längst ner finns en ordlista där vi definierar de 

begrepp som inte redan förklaras i respektive avsnitt.  

4.1	  Professionsteorin 
Den journalistiska professionens ideologi har i huvudsak innehållit fem typer: 

public service, objektivitet, självständighet, omedelbarhet och etik (Deuze 

2005, se Lewis, S. C. (2012), s.3).  
 

Gunnar Nygren beskriver professionsteorin i boken Yrke på glid (2008). Han 

menar att det ständigt pågår en diskussion kring hur vida en journalist 

uppfyller kraven för en klassisk profession. Journalistyrket ses som en 

profession som ständigt befinner sig i förändring, och de senaste tio åren har 

man beskrivit förändringen med begreppet de-professionalisering. En del 

svensk forskning kring journalistyrket pekar även mot att professionen blivit 

mindre enhetlig de senaste 10-15 åren. Nygren skriver också att nya 

medieformer, ökad uppdelning mellan medier och framväxten av 

kommersiella etermedier gör att det blir allt svårare att se vad som är 

journalistik och framförallt vem som är journalist (Nygren 2008 s. 20). 
 

Även i boken Medierna och demokratin (2012) skriver Djerf-Pierre och Wiik 

om professionaliseringen. De skriver att utvecklingen av professionaliseringen 

skedde genom att framför allt sätta upp gemensamma yrkesideal och en 



	   13	  

kodifierad yrkesetik. Dessutom blev kritiken mot partipressen större och större 

vilket ledde till att pressens anknytning till de politiska partierna försvagades. 

Medan medierna fick mer inflytande i samhällslivet började politiken anpassa 

sig till de krav som professionella nyhetsmedier ställde. Djerf-Pierre och Wiik 

skriver att professionaliseringen av journalistiken var en produkt av två 

historiska kompromisser, där både marknaden och politiken tog ett steg 

tillbaka för att överlåta makten till journalistiken och allt mer självständiga 

redaktioner. I gengäld tog journalisterna på sig ansvaret att bedriva en 

verksamhet enligt professionella ideal och normer. Djerf-Pierre och Wiik 

menar att professionaliseringen kan ses som ett sätt att skapa legitimitet för 

en yrkeskår som fått allt mer makt (Djerf-Pierre, Wiik 2012 s. 178-179). 
 

Nygren (2008) menar att diskussionen kring om journalistyrket är 

professionaliserat har pågått länge. Frågor kring vem som idag är journalist 

och inte, blir allt vanligare. Internationell forskning om journalister visar att det 

blir svårare och svårare att avgöra vad som är journalistik och inte. Det är inte 

en självklarhet att professionaliseringen kommer fortsätta i samma riktning. 

(Nygren 2008, s. 10). De-professionaliseringen är en central teori i arbetet 

eftersom professionen ifrågasätts. Nygren skriver att internationell forskning 

idag visar tecken på en de-professionalisering av journalistkåren, vilket är 

någonting som gör skillnaden mellan konsumenter och producenter blir 

otydligare. Dessutom visar forskningen kring journalistik och nya medieformer 

på samma sak: den traditionella yrkesrollen ifrågasätts och professionen blir 

svårare att definiera. En de-professionalisering i det här fallet innebär att 

villkoren inom journalistiken blir otydligare och skiljer sig åt mer och mer. Ett 

tydligt tecken på de-professionalisering är när andra yrkesgrupper tar sig in på 

professionens område, vilket leder till att gränserna mellan yrkena blir allt 

suddigare (Nygren 2008, s. 15-21). Här kan teorin tydligt appliceras på 

undersökningarna i det här arbetet. Vem som helst kan, genom internet, 

skapa sin egen blogg och producera sitt eget innehåll utan att någon slags 

profession ska godkänna detta. Vem som helst kan alltså påstå att hen 

producerar ett medieinnehåll, trots att personen inte har en utbildning eller är 

anställd som journalist.  
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I boken Medierna och demokratin skriver Djerf-Pierre och Wiik om hur 

journalisteryrket kom att börja kallas för semi-profession. Detta grundades i de 

objektiva kriterier som professionsforskare har bestämt ska vara uppfyllda för 

att ett yrke ska kunna kallas för profession. Djerf-Pierre och Wiik skriver att de 

som utövar en profession anses ha en exklusiv kunskap som de fått genom 

en yrkesutbildning. De kraven som ett yrke ska uppfylla för att få kallas för 

profession är följande: Utövarna ska besitta en exklusiv kunskap som 

förvärvats genom en yrkesutbildning, ha en gemensam etik och en 

yrkeskodex, autonomi och samhällelig acceptans och auktoritet (Djerf-Pierre, 

Wiik 2012 s. 179-180). Det finns idag ett fåtal elitbloggar som sätter agendan 

för andra, och det finns bloggare som är betydligt mer framgångsrika än andra 

när det kommer till att marknadsföra innehållet (2012, s.256). Då 

frågeställningen i uppsatsen främst syftar till att undersöka i vilken 

utsträckning bloggare får mer utrymme och inflytande i mediebranschen ser vi 

att de-professionaliseringen är en relevant teori att utgå från, då det inte krävs 

en journalistutbildning för att driva en blogg, samt att vem som helst kan starta 

en blogg och börja producera och publicera innehåll. Givetvis krävs det mer 

än att bara starta en blogg för att få utrymme i mediebranschen, bloggar 

behöver uppmärksammas och konsumeras av många personer. Bloggar är 

inte helt nytt, men det är fortfarande ett relativt nytt fenomen i 

mediebranschen. Vi ser att bloggar och bloggare är ett konkret och modernt 

exempel på en bidragande faktor till en de-professionalisering av 

journalistrollen. Då bloggare når ut till en stor läsarskara och skriver om 

ämnen som magasinen, ser vi hur det potentiellt kan ha en stor roll i hur 

journalistrollen har kommit att se ut idag. De-professionaliseringen kan även 

analyseras i samband med internet och deltagande journalistik (Karlsson 

2012, s. 254). Idag kan alla som har internet både ta del av, och skapa eget 

material som kan publiceras på olika sätt, vilket också bidrar till att det blir 

svårare att skilja på producent och konsument i det materialet som 

produceras (Nygren 2008, s.165). Karlsson (2012) skriver även att detta 

innebär att medieföretagen och journalisterna släpper mer på kontrollen av 

nyheterna med syftet att ge vanliga medborgare makt och insyn i det 

medieinnehåll som de sedan tar del av. Tanken är att det i sin tur ska leda till 

att öka journalistikens relevans, kvalité och trovärdighet.  
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4.2	  Citizen	  journalism 
Eftersom vem som helst har möjlighet att producera innehåll på internet kan 

man se en utveckling i medborgarnas inflytande. Här blir det därför relevant 

att ta upp begreppet citizen journalism.  
 

Citizen journalism innebär att publiken får större inflytande. Människor som 

traditionellt sett står utanför makten att påverka andra människor genom 

innehåll, har genom teknologins utveckling fått en helt annan roll. Genom 

citizen journalism sätts samhällsintressen före företagsintressen och 

publikens möjligheter att delta i journalistiken prioriteras. I och med de nya 

förutsättningarna att sprida medieinnehåll och journalistik har makten hos de 

traditionella medierna utmanats. Genom att vem som helst kan starta en egen 

plattform att styra över, som en blogg, utan att någon korrekturläser eller 

redigerar, har inflytandet hos medborgarna blivit större (Harvey 2014).  
 

Kritiker till citizen journalism menar att journalistens roll som budbärare och 

ansvarig för att spegla det som händer i världen, försvagas i takt med att vem 

som helst kan producera material och kalla det för journalistik. Men samtidigt 

blir medievärlden mer demokratiskt då fler får chansen att ta rollen som 

makthavare – mediebolagens makt minskar medan medborgarna får större 

inflytande (Harvey 2014, s.1-3).  
 

När fler får chansen att uttrycka sig och fler synsätt kommer fram, blir 

medievärlden alltså mer demokratisk. Men samtidigt kan man ifrågasätta och 

diskutera om alla har samma förutsättningar att starta och driva en 

framgångsrik blogg som folk faktiskt läser. Vem blir journalist – personer med 

bred kunskap eller personer med en personlighet som är attraktiv för läsaren? 

En organisation som har citizen journalism som vision är OhmyNews, vars 

grundare beskrivits som “den nya Martin Luther i digital version”. Den här 

modellen syftar till att låta vanliga människor vilka man kallar “citizen 

reporters”, skriva artiklar som sedan redigeras av professionella journalister. 

Grundarens vision är att varje medborgare är en reporter, därav begreppet 

citizen reporter (Harvey 2014).	   Här kan en koppling dras till bloggarna som 

anställs av webbmagasin. Alla har möjlighet att producera eget innehåll via 
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webben men samtidigt behövs kompetens inom fler områden än det ämne 

innehållet är nischat på. Därmed kan bloggarna ses som citizen reporters 

medan de “traditionella journalisterna” blir redigerarna som står för den 

professionella journalistiken i det här sammanhanget.  
 

När det kommer till citizen journalism kan ett argument mot teorin vara att 

dessa huvudtyper inte uppfylls när medborgarna får för stort inflytande. Men 

frågan är då om dessa huvudtyper behöver uppfyllas eller om 

förutsättningarna för att kunna kalla sig journalist har suddats ut. En studie 

från 2010 undersökte redaktörers inställning till citizen journalism. Typiska 

svar från de redaktörer som var negativt inställda var att journalistik måste 

produceras av professionella människor inom området, medan man bland de 

som var positivt inställda kunde se ett tydligt mönster i att de tror på citizen 

journalism som ett framtidskoncept. De tenderade att verka mer öppna för nya 

sätt att producera journalistik samt verkade lägga vikt vid att anpassa sig till 

de ändringar som sker i samhället (Lewis, S. C., Kaufhold, K., & Lasorsa, D. 

L, 2010). Det här blir relevant för intervjustudien som kommer göras med 

bloggare och featurejournalister som är anställda på magasin. Forskning på 

detta område under senare år har varit svår att hitta, men i Linnea Bjärle och 

Izabella Falcks (2013) kandidatuppsats ”Blogga, varför då? visar studien de 

utfört att tendenser finns till att journalistiken blir allt mer individuell. De kunde 

se tecken på att journalisters åsikter blir mer synliga och att publiken endast 

kommer konsumera innehåll som intresserar dem. Dessutom visade studien 

att samtliga respondenter tror att läsare intresserar sig för särskilda 

skribenter, det vill säga att de letar upp vissa skribenters material oavsett 

vilket medium det publicerats i. Dessa undersökningars resultat har använts 

som inspiration till vår egen intervjustudie då en fördjupning sker i frågan om 

vem som egentligen kan kalla sig journalist och kommer att kunna ta på sig 

denna roll i framtiden. 
 

4.3	  Participatory	  culture	  	  
Sedan ny teknik utvecklats kan alla som har en dator och internet skapa ett 

medieinnehåll. Tidigare var publiken endast konsumenter men nu deltar de i 
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medieprocessen. Idag kan alla lägga upp bilder, klipp och dela redan 

existerande innehåll. Det nya fenomenet kallas participatory culture. 

 

 Participatory culture is emerging as the culture absorbs and 
responds  to the explosion of new media technologies that make it possible 
for  average consumers to archive,annotate,appropriate,and 
recirculate  media content in powerful new ways.A focus on expanding 
access to  new technologies carries us only so far if we do not also foster 
the  skills and cultural knowledge necessary to deploy those tools 
toward  our own ends. 
      
 Jenkins et al (2009, s. 8) 
 

Jenkins et al (2009) påpekar att Participatory Culture kan definieras med 

följande fem punkter: 

1. Relativt låga hinder för konstnärliga uttryck och samhällsengagemang  

2. Starkt stöd för att skapa och dela sitt innehåll med andra   

3. En typ av mentorskap, där de mest erfarna kan föra vidare kunskap till 

nybörjarna 

4. Deltagarna känner att deras åsikter är viktiga och spelar roll 

5. Deltagarna känner till viss del en social gemenskap med varandra och 

bryr sig om vad andra deltagare tycker om deras innehåll  

De menar att Participatory Colture inte handlar om att alla medlemmar 

behöver delta eller bidra med innehåll, utan snarare att de känner att deras 

värderingar och åsikter kommer tas på allvar om de väljer att delta (2009, s. 

7). 

 

Förutsättningarna blir helt andra för publiken när de kan kommentera och 

aktivt delta i det innehåll andra producerar. (Harvey 2014, s.1-3).  

Idag gör stora webbsidor som Facebook, Wikipedia och Youtube det möjligt 

för publiken att delta i större utsträckning än tidigare (Jenkins 2006, s.135-36, 

se Langlois 2012). Deltagande journalistik är centralt att ta upp i det här 

sammanhanget då publiken tar allt större plats och syns alltmer på plattformar 

där detta är möjligt. Allt ifrån att amatörer kan göra egna klipp för att publicera 

på Youtube till att folk kan uttrycka sina politiska åsikter på Facebook, har 

gjort att förutsättningarna för allmänheten att delta och involveras i innehåll 
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som är av allmänintresse ökat (Langlois 2012). Det har visat sig vara 

uppskattat av publiken att själva kunna delta i nyhetsproduktionen genom 

deltagande journalistik. Genom deltagande journalistik använder sig 

journalisterna av medborgarnas kompetens för att, genom ett samarbete 

mellan dessa grupper, kunna öka både demokratin och höja kvalitén på 

nyheterna (Karlsson 2012, s.254). Enligt medieprofessorn Mark Deuze (2008) 

kommer inte journalistiken att dö ut på grund av att all teknologi flyter 

samman. I takt med att den yngre publiken efterfrågar nya medier behöver 

även de traditionella journalisterna anpassa sig till detta. Mark Deuze menar 

att journalistiken inte kommer att försvinna, utan att den kommer att fortsätta 

förändras och synas i andra former än de traditionella (Deuze 2008, s. 142). 

	  

	  

4.4	  Definitioner 
Multikompetens och en multikompetent journalist 

När vi skriver “multikompetens” menar vi att journalisten gör allting själv, dvs 

skriver, fotar, publicerar, korrekturläser, filmar, layoutar och är ansvarig 

utgivare. Detta begrepp använder vi då det enligt oss har blivit allt mer vanligt 

att det finns ett krav på multikompetens bland moderna journalister.  

När vi skriver om en “multikompetent journalist” menar vi en journalist som är 

multikompetent i den mån att hen har kunskaper inom båda stillbild, rörlig bild, 

ljud och text, samt att journalisten tilldelas mer utrymme för att vara subjektiv i 

sin yrkesroll.  
 

Featurejournalistik och featurejournalist 

Med featurejournalistik menar vi journalistik som behandlar ämnena livsstil 

och mode. Alltså inte nyhetsjournalistik.  

När vi skriver om en “featurejournalist” menar vi en journalist som är anställda 

av och arbetar på ett magasin med inriktning mode och/eller livsstil. 

Magasinet kommer ut regelbundet i pappersform och har även en webbsida. 

Pappersmagasinet är dock den huvudsakliga plattformen.  
 

Entreprenörer 
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När vi skriver “entreprenörer” menar vi i ett journalistiskt sammanhang. 

Bloggarna och journalisterna blir projektledare, chefredaktörer, redaktörer, 

redigerare, layoutare osv. på samma gång.  
 

Unika besökare 

När begreppet “unika besökare” används menar vi hur många unika besök 

man har på sin blogg. Det är viktigt att skilja på besök och besökare då det är 

två helt skilda saker.  

Exempel: En person läser samma blogg fyra gånger och klickar på åtta olika 

inlägg. 

Detta representerar då ett unikt besök, fyra besökare och åtta sidvisningar. 
 

 

5.	  Metod 
Vår undersökning bygger två semistrukturerade intervjustudier, den ena med 

tre bloggare och den andra med tre featurejournalister. Studien är kvalitativ. I 

kommande avsnitt beskrivs urvalet i undersökningarna, hur undersökningarna 

har utförts samt hur materialet sedan sammanställts. Längst ner i avsnittet 

formuleras även en metodkritik.  

5.1	  Urval 
Undersökningarna i arbetet är utförda efter strategiska urval av ett fåtal 

analysenheter. Att använda sig av små strategiska urval innebär att resultatet 

blir mindre representativt än om man använder sig av ett slumpmässigt urval 

av fler analysenheter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012, s. 

100-101). Dock kan man, genom att analytiskt generalisera resultatet till en 

teori, lyfta fram aspekter som kan anses säga något betydelsefullt även om de 

övriga närliggande fall i populationen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud 2012, s. 159). När undersökningen handlar om något som är mer 

övergripande kan det vara relevant att välja ut de största aktörerna inom det 

man undersöker, det vill säga de som har störst chans att påverka flest 

människor (Nilsson 2010, s.129). Med utgångspunkt från denna urvalsprincip 

har urvalet till de sex intervjuerna gjorts. När det gäller bloggarna har några av 

de som idag driver stora bloggar för de största portalerna/webbmagasinen i 
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Sverige valts ut. Vi har exempelvis inte valt att undersöka de allra största 

svenska bloggarna som Kenzas (med ca 200 000 unika besökare i veckan år 

2014) då de även skriver sina blogginlägg på engelska och därmed har en 

målgrupp även utanför Sverige, vilket hamnar utanför vår avgränsning. När 

det gäller val av featurejournalister har urvalet gjorts på etablerade magasin 

som kommer ut varje månad. Vi mejlade tre personer som alla var villiga att 

ställa upp. Eftersom featuremagasinen redan placeras inom kategorin 

“journalistik” har vi valt att fokusera mer på bloggarna.  

 

Urval 1 - bloggare 
Till en början hörde vi av oss till 17 bloggare varav tre var män och resten 

kvinnor, som uppfyllde följande kriterier: 

– Minst 5000 unika läsare i veckan(för att deras svar ska vara relevanta 

behöver de nå ut till en stor grupp läsare i veckan). 

– Riktar sig till svenska läsare(undersökningarna har avgränsats till Sverige). 

– Bloggar för en stor portal/ett stort webbmagasin (vi undersöker hur 

magasinen och bloggarna använder sig av varandra, samt hur förhållandet 

mellan dessa ser ut). 

– Bloggar om ämnena mode och/eller livsstil (det är dessa ämnen vi 

avgränsat oss till). 

 

Utav de 17 personer som vi hörde av oss till fick vi svar av 3. Intervjuerna 

med dessa tre personer som var villiga att ställa upp, bokades in under två 

dagar i vecka 14. Detta för att effektivisera för- och efterarbetet. För att i så 

stor mån som möjligt representera könsfördelningen bland bloggare och 

featurejournalister där kvinnor är dominerande bland personer som bloggar 

(Findahl, 2013), har vi valt att intervjua en man och två kvinnor. 

 

En undersökning kring hur ofta bloggarna Josefin Dahlberg, Margaux Dietz 

och Gustav Broström har nämnts det senaste året i svenska medier, både på 

webben och i tryckt press har gjorts på Retrievers mediearkiv. Josefin 

Dahlberg har nämnts 40 gånger, Margaux Dietz har nämnt 16 gånger och 

Gustav Broström har nämnts 53 gånger. Detta kan jämföras med två andra 

mode och livsstilsbloggare. Kenza Zouiten, Sveriges största bloggare har 
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nämnts 325 gånger under samma tidsperiod och Salem Indrias som bloggar 

på Modette har nämnts 7 gånger (Retriever 2016). Resultatet visar inte de 

gånger som respektive bloggare har nämnts på sina egna portaler eller 

webbmagasin. Exempel: i resultatet om Josefin Dahlberg, som är 

chefredaktör på Nyheter24s Modette, har resultatet då hon nämns på 

Nyheter24.se/Modette valts bort då det inte är relevant information. Här kan vi 

se att dessa tre bloggare inte nämns ofta om man plockar bort deras egna 

portaler eller webbmagasin i resultatet.  Samtliga tre bloggare som intervjuats 

tjänar inte pengar på trafiken på respektive blogg, utan endast via eventuella 

samarbeten via bloggen. Med samarbeten menas att bloggarna gör reklam för 

företag eller produkter som sedan betalar bloggarna för att de skriver om 

företaget eller produkten.  

 

 

 

Tabell 1. Fakta om bloggarna 

Namn Josefin Dahlberg Margaux Dietz Gustav Broström 

Bloggadress nyheter24.se/modette

/josefin/ 

devote.se/margaux stiligt.cafe.se 

Född  1989 1990 1991 

Unika läsare i 

veckan (ca) 

11 000 10 000 10 000 

Typ av blogg Mode och livsstil Livsstil Mode 

Övrigt Chefredaktör på 

modette.se 

Chefredaktör på 

devote.se 

Journaliststudent 

Målgrupp Unga tjejer och 

kvinnor upp till 40 år 

Unga kvinnor i 

åldrarna18-35 år 

Unga killar och män i 

åldrarna 15-30 år 

Inkomstkälla Hälften anställning på 

modette.se, hälften 

bloggen 

I huvudsak 

anställning på 

devote.se, samt 

delvis bloggen 

Tjänar endast pengar 

genom bloggen via 

samarbeten 

Började blogga 2012 2014 2006 
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Urval 2 - featurejournalister 
Till intervjustudien med journalisterna på magasinen har urvalet strävat mot 

att vara lika stort som det för intervjuerna med bloggarna. Ambitionen har varit 

att välja magasin som motsvarar ämnesområdena hos de tre bloggarna, samt 

som även har ett kompletterande webbmagasin under samma titel. Detta för 

att kunna göra en representativ och en verklighetstrogen jämförelse som ger 

möjlighet till en välarbetad analys och diskussion. Då vi även strävade efter 

att ha en könsfördelning som speglade intervjuerna med bloggarna, gjordes 

en intervju men en journalist från ett manligt magasin och två intervjuer med 

kvinnliga magasin. De magasin vi intervjuade journalister från var Café, Frida 

och Solo. 
 

 

Tabell 2. Fakta om featurejournaliserna 

 Markus 

Thunberg 

Terese Allert Katarina Muhr 

Född  1989 1990 1989 

Tidningen  Café  Frida Solo 

Grundades 1990 1981 1997 

Kateogori/ämne Mode och livsstil Mode och livsstil Mode och 

livsstil 

Tidningens målgrupp Män i åldrarna 

18-40 

Tjejer i åldrarna 

12-17 

Unga kvinnor i 

åldrarna 18-30 

Upplaga per nummer 

(2013) 

25 900 8000 44 500 

Anställd sedan 2015 2013 2014 

Position  Webbredaktör  Chefredaktör Chefredaktör 

Journalistikutbildning Mittuniversitetet Linnéuniversitetet Göteborgs 

Universitet 
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5.2	  Metoder	  	  
Intervjuer  
Lars-Åke Larsson skriver i boken Metoder i kommunikationsvetenskap att 

kvalitativa undersökningar i form av intervjuer är lämpliga när man vill 

undersöka journalisters arbetsmiljö, arbetsformer, relationen mellan två 

grupper samt när man vill få en bild av personers egna uppfattningar och 

erfarenheter (Larsson 2010, s. 54).  

Undersökningen baseras på uppfattningar hos bloggare och anställda 

journalister på featuremagasin, om hur de ser på förhållandet till varandra. En 

kvalitativ semistrukturerad intervjustudie har utförts på två olika sätt. 

Intervjuerna med bloggarna genomfördes under ett möte där samma rubriker 

användes som utgångspunkt för alla tre intervjuer. Intervjuerna med 

featurejournalisterna gjordes via telefon där man utgick från tre stora frågor 

som fungerade som rubriker att utgå från. Att intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebär att hela intervjuerna baserades på 

teman/punkter som används som stöd för att kunna öppna upp för diskussion 

och följdfrågor. Intervjun leds alltså av ett samtal mellan respondenten och 

forskaren, där forskaren har rollen som ansvarig för att leda in respondenten 

på områden som är relevanta för undersökningen (Patel, Davidson 2011, 

s.81-82).   
 

Intervjuer med bloggare 

Alla tre intervjuer med bloggare genomfördes vid personliga möten under 

vecka 14. Svaren från intervjupersonerna ses varken som sanna eller falska, 

utan endast som deras syn och åsikter kring vår frågeställning. Då ämnet var 

bestämt och frågeställningen färdigformulerad kunde vi påbörja 

struktureringen av intervjuerna (se bilaga 1). Till en början delades 

intervjufrågorna upp i olika kategorier eller punkter. Under varje kategori 

skrevs de frågor ned som hörde till respektive ämne. Detta för att underlätta 

för oss själva under intervjutillfället samt i efterarbetet när materialet skulle 

sammanställas och analyseras. Intervjuerna med journalisterna från 

magasinen lades upp på likadana villkor, det vill säga rubrikerna och frågorna 

var exakt detsamma för varje intervju inom respektive genre. Frågorna 
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formulerades utifrån de teorier vi valt att använda oss av. Mycket vikt lades 

vid hur rollen blir mindre och mindre definierbar och professionell.  
 

Intervjuer med featurejournalister 

När det gäller frågorna till de intervjupersonerna som fick representera 

magasinen, användes ett annat koncept än till bloggarna. Där ställdes tre 

stora frågor som vardera innehåll fler små frågor. Dessa intervjuer skedde via 

telefon. Denna skillnad i intervjumetod motiveras av undersökningens 

huvudfokus på bloggarna. Då undersökningen utgår från att bloggarna 

kommer få större utrymme är det även detta perspektiv som kommer att 

spegla undersökningen. Intervjuerna med magasinen har gjorts för att få med 

“andra sidan”, det vill säga ge en flersidig bild av hur journalistrollen ser ut och 

kommer att se ut framöver (se bilaga 2).  
 

5.5	  Metodkritik 
Intervjuerna 

Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012, s. 100-101) påstår 

det är alltid bättre att använda sig av stora urval än små då de stora blir mer 

representativa. Dessutom är det mer fördelaktigt att ha ett slumpmässigt urval 

då man minimerar risken att endast undersöka analysenheter som är 

anpassade efter hypotesen. Så, i vår undersökning kan kritiken ligga i detta, 

det vill säga att vi använt oss av ett strategiskt och litet urval. I och med detta 

urval ökar riskerna för att vi endast använder oss av analysenheter som 

bekräftar vad vi själva tror, vilket vi också gjorde till viss del – om man ser till 

intervjuerna med bloggarna. Detta val gjordes ändå eftersom andra 

urvalsprinciper var mer väsentliga enligt oss. Det var viktigt att få fram några 

av de större bloggarna för att kunna få fram ett resultat som var relevant för 

det vi undersöker.  
 

En annan brist i undersökningen är bland intervjuerna med bloggarna. En 

fråga kring hur viktigt de tycker det är med utbildningen tolkades av dem som 

om vi syftade till bloggar, dvs hur viktigt det är att ha en utbildning för att 

blogga. Det vi menade var hur viktigt det är med utbildning i branschen både 

för featurejournalister och för bloggare. Den här feltolkningen beror på en 
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otydlighet när vi ställde frågan, vilket upptäcktes i efterhand under 

sammanställningen. Dessutom kan vi genom svaren på samtliga 

undersökningar endast se vad just de personerna tycker. Vi kan alltså inte 

påstå att det är helt representativt, utan endast att svaren kan vara ett tecken 

på någonting.  
 

6.	  Resultat	  och	  analys	  	  
För att sammanställa det insamlade materialet från intervjuerna användes en 

metod för att generalisera data utifrån en intervjustudie – den naturalistiska 

generaliseringen. Denna generaliseringsmetod bygger på erfarenheter hos en 

person som kan gå från en tyst kunskap om hur verkligheten ser ut till att 

utvecklas till en uttalad kunskap (Kvale och Brinkmann 2014, s.311). Här 

delades resultatet upp i områdesfrågor (se bilaga 1 och 2) utifrån de rubriker 

som ingick i de två semistrukturerade intervjustudierna. Under dessa rubriker 

lades relevanta citat från intervjun in för varje kategori, för att sedan kunna 

jämföras och analyseras.  

6.2	  Förhållandet	  till	  varandra 
Två av de tre intervjuade journalisterna från magasinen såg bloggarna som 

konkurrenter, den tredje journalisten var Terese Allert från magasinet Frida 

som menade att Fridas målgrupp inte läser bloggar. Två av bloggarna såg 

inte journalisterna från magasinen som konkurrenter i samma utsträckning. 

Den tredje bloggaren, Gustav Broström, anser dock att han får fler 

konkurrenter i och med att bloggar och magasin flyter samman mer och mer.  
 

“Jag ser absolut att jag har konkurrenter. Det har mycket att göra med 
att bland annat modebranschen och bloggbranschen håller på att bli 
samma bransch pga nedskäringar och effektiviseringar. Då blir det ju 
fler konkurrenter automatiskt.”    
   

Gustav Broström, bloggare 
 

Markus Thunberg säger att han ser bloggare som konkurrenter, men att det 

samtidigt är svårt att göra en jämförelse. Magasinen hör till stora mediebolag 

medan bloggare endast har en egen sajt där de som mest kan ha en portal 

bakom sig.  
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“Det är klart att en bloggare är en konkurrent, men samtidigt beror det 
på vilken affärsmodell man har. Vår skiljer sig från en bloggares väldigt 
mycket. Som sajt betraktat är vi mycket större och bredare än bloggare 
överlag.” 
 

Markus Thunberg, journalist 
 
 
Josefin Dahlberg har också en annan bild av konkurrensen än Gustav 

Broström. Hon anser också att det är svårt att jämföra sig med journalisterna 

på magasinen eftersom det handlar om roller inom två olika genrer.  
 

“Jag har aldrig tänkt att magasinen är konkurrenter till mig. Snarare 
isåfall att deras webb är konkurrenter till Modette, men inte till mig som 
bloggare.” 

 
Josefin Dahlberg, bloggare 

 
Utifrån dessa svar kan man se att bloggar och magasin inte ses som 

konkurrenter i stort. Det finns ingen uttalad konkurrens mellan de två genrerna 

och ingen av intervjupersonerna hade tidigare reflekterat över detta.  
 

Två av tre intervjuade journalister ser att samarbeten mellan magasinen och 

bloggare är någonting viktigt. Att ha en nära kontakt och ett samarbete med 

bloggarna är någonting som innebär att magasinen kan nå ut till den 

läsarkrets som finns hos bloggarna. Den tredje journalisten, Terese Allert som 

arbetar på Frida, förstod vikten i samarbeten med bloggare hos magasin med 

äldre målgrupp, men menade att magasinet Frida, som har en yngre 

målgrupp, måste anpassa sig till den yngre generationen som inte 

konsumerar bloggar i samma utsträckning.  
 

“Vi använder oss mycket av bloggare i tidningen eftersom de är 
populära hos läsarna. Bloggare i artiklar och på omslaget till exempel 
för vi märker att läsarna vill läsa om det. Det blir snarare så att det blir 
ett samarbete mellan oss.”    
    

Katarina Muhr, journalist 
 
Markus Thunberg säger att en viktig del av arbetet är att lyssna till vad 

läsaren efterfrågar, och sedan anpassa magasinets innehåll efter det.  
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“Det är jätteviktigt med profiler som är ansiktet utåt. Redan idag ser vi 
det, men det kommer nog nog bli ännu viktigare framöver. Det är bara 
att kolla på hur folk agerar. För femton år sen tyckte man att ZTV var 
någon som kunde tala om för en vad man skulle tycka. Nu lyssnar man 
mer på personer. Därför är det viktigt för oss att ha dessa personer 
knutna till oss.” 

 
     

 Markus Thunberg, journalist 
 
Markus Thunberg menar att läsarna idag lyssnar mer på personligheter som i 

grunden ju faktiskt är vanliga medborgare. Han anser att publiken tidigare 

litade mer på ett visst magasin eller en specifik tv-kanal, medan de idag vill ha 

en konkret person att inspireras och influeras av. Denna förändring leder till 

att magasinen behöver använda sig av dessa profiler.  
 

“Jag tror att tidningarna behöver bloggarna mer än vad bloggarna 
behöver tidningarna, helt klart.” 

Josefin Dahlberg, bloggare 
 
 

Någonting som dock talar emot att bloggarna behövs hos magasinen är att 

den yngre generationen intresserar sig mer för Youtube. Terese Allert som är 

chefredaktör på Frida menar att deras läsare inte läser bloggar alls och att 

bloggarna kan vara på väg bort. 
 

“För oss är det youtube vi ser som en konkurrent. Våra läsare läser inte 
bloggar, utan den nya generationen kollar på Youtube. Just nu bygger 
vi en ny sajt där vi inte kommer att ha några bloggar, i stället har vi vår 
egen Youtubekanal.”  

     
 Terese Allert, journalist 

 

Trots att bloggare och journalister på magasin börjar flyta samman så menar 

alla intervjuade journalister att det finns skillnader som inte går att bortse från. 

Förutsättningarna hos en redaktion på magasinen ser annorlunda ut än 

förutsättningarna hos en bloggare. Dessutom menar Katarina Muhr att det 

även finns en stor skillnad i vilka man har som ambition att nå ut till som 

bloggare och som journalist på ett magasin.  
 

“När det kommer till bloggare så handlar det om just den enskilda 
personen och den personens stil osv. Vi som magasin vill nå ut till 
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många fler och dessutom olika typer av människor. Jag ser det inte 
riktigt som samma sak.” 

 
Katarina Muhr, journalist 

 

Markus Thunberg ser att magasinen i större utsträckning kan ha ett bredare 

innehåll än bloggarna. Dessutom menar han att magasinen kan skriva utifrån 

flera olika perspektiv och synvinklar då det finns fler antal reportrar, medan 

bloggarna generellt sett tenderar till att skriva utifrån egna erfarenheter och ett 

jag-perspektiv.   
 

“Vi har möjlighet att ha ett innehåll som är allt från featurejournalistik 
(riktig journalistik) till bildspel till nöjesnotiser till igenkänning. Det gör 
oss till något annat än tex. en modebloggare som är en person och 
som ofta inspirerar mer om sitt liv medan vi har en ambition att vara 
något annat.“ 

 
Markus Thunberg, journalist 

 
 
Margaux Dietz menar att det krävs mer än att endast starta en blogg för att 

lyckas i branschen. Hon säger att man behöver ha bredare kunskaper inom 

fler områden för att få en framgångsrik blogg.  
 

“När man har en blogg som blir som sin egen redaktion måste man 
kunna projektleda också, det är jätteviktigt. Jag tror att många bloggare 
inte har koll på hur mycket tid och jobb som faktiskt ligger bakom en 
blogg.”  

 
     

 Margaux Dietz, bloggare 
 

Trots den demokratiska bilden av att vem som helst kan starta en blogg och 

producera journalistiskt innehåll, kan kritikerna till citizen journalism här 

bekräfta det Margaux Dietz menar - den enskilda medborgaren eller 

bloggaren klarar inte allt på egen hand. Allt fler magasin använder sig av 

bloggare som ansikten utåt samt i magasinets innehåll. Vad läsaren 

efterfrågar idag är alltså, enligt journalisterna, förebilder och personligheter. 

Detta bekräftar även att personligheter som inspiratörer blir allt viktigare för 

läsaren. Att publikens efterfrågan av förebilder tycks ha gått från att lyssna till 

större organisationer eller företag till att lyssna till enskilda personer, bevisar 
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att teorin om participatory colture kan appliceras även här då publiken känner 

att de kan relatera mer till personer som är ”vanliga medborgare” och som 

påminner om de själva.  

6.2	  Journalistiska	  kunskaper 
Generellt tyckte de vi intervjuade, både bloggare och journalister, att det är 

viktigt med utbildning när det handlar om journalistik. Dessutom kan man 

utifrån sett anta att Josefin Dahlberg och Gustav Broström, som båda har en 

journalistisk utbildning, kan tillämpa sina journalistiska kunskaper i sina 

bloggar. Även om bloggare inte förväntas vara journalistiska i bloggen, flyter 

deras innehåll lätt samman med de journalistiska innehåll 

featurejournalisterna producerar på magasinen.  
 

“Jag märker att jag har en utbildning och att vissa andra inte har det. 
Jag är så tacksam över min utbildning och allt den har lärt mig. Jag kan 
liksom dra in en extra växel när andra blir tysta, och att jag har det 
OCKSÅ. Jag har någonting extra att komma med. Och ett kvitto på att 
jag kan och vet vad jag pratar om.” 

Josefin Dahlberg, bloggare 
 

“Jag har själv gått en utbildning och man lär sig mycket som en 
bloggare aldrig kommer lära sig. Det handlar inte så mycket om att 
bara kunna skriva som journalist idag, utan mer om tankesättet, 
intervjuteknik, skapa en historia osv, det skiljer sig från bloggarnas 
kunskap.” 

Katarina Muhr, journalist 
 

“Jag tror ändå det är ganska viktigt med en utbildning idag. Om inte för 
ens egen trygghet så tror jag många tidningar och arbetsgivare 
uppskattar att man har en utbildning. De enda som brukar ifrågasätta 
mig och att jag väljer att gå den här utbildningen är bara de som inte 
har en utbildning själva.” 

Gustav Broström, bloggare 
 

“Jag tror inte på att man behöver en utbildning för att blogga. Däremot 
kan det vara till fördel att ha någon typ av utbildning. Jag är ju säljare i 
grunden och vet hur jag ska skriva för att väcka intresse hos läsarna.” 

 
     

 Margaux Dietz, bloggare 
 
 

“De senaste vi anställt är utbildade journalister, eller utbildade i något 
annat. Dels är det viktigt att ha förmågan att sammanfatta och dels att 
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förhålla sig till etik och regelverk. Men det spelar egentligen ingen roll 
om man gått i skolan. Det kan också vara så att man har lärt sig själv, 
det viktiga är att man har kunskapen.”    
    

Markus Thunberg, journalist 
 
Samtliga intervjupersoner anser alltså inte att en journalistutbildning är ett 

krav för att lyckas idag inom featurejournalistiken och bloggbranschen, men 

betonar att det är väldigt viktigt med kunskapen som kommer ut av en 

utbildning.  
 

Även om bloggare inte producerar journalistik så är de bättre på vissa 

områden, som även förekommer i featurejournalistiken. Markus Thunberg 

menar att bloggarna ofta ligger före när det gäller underhållning. 
 

“I vårt journalistiska hantverket ingår det att ha rollen lite olika från 
gång till igång, ibland inspirera till en person, ibland till en annan. Det 
är hårdrock som gäller ena dagen, och andra dagen är det någon som 
tycker om mode. Det gör vissa bloggare också bra. Allt vi gör på Café 
är ju inte heller journalistik, vad man närmare skulle kunna kalla 
underhållning. Ofta gör bloggare det bättre.” 

 
Markus Thunberg, journalist 

 
“Innehållet i bloggen är både journalistik och inte. Det har att göra med 
hur medielandskapet ser ut idag, det här med att skriva kort och 
snabbt. Läsarna vill ha mycket tips och korta livsråd, och den delen ser 
jag inte som ren journalistik. När jag skriver längre texter som 
resereportage så känner jag att det är mer klassisk journalistik.” 

Gustav Broström, bloggare 
 

“Till viss del ser jag det jag skriver på min blogg som feature-
journalistik, jag försöker ha en sådan blandning. Både sådant och 
personliga saker som inte alls är journalistiska.” 

Josefin Dahlberg, bloggare 
 

Gemensamt för de bloggare som intervjuats är att de själva anser att de både 

producerar journalistiskt innehåll och annat innehåll som inte kan kallas 

journalistik. De är alla medvetna om att det finns krav för att kunna kalla något 

journalistiskt. I detta sammanhang där bloggarna anses ägna sig åt citizen 

journalism kan kritiken till detta begrepp kopplas in. Markus Thunberg menar 

att det ligger ett ansvar hos journalisten i att presentera en verklighetsenlig 
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bild, att alla sidor lyfts fram. Med andra ord menar han här att kravet om 

objektivitet hos bloggare ofta inte uppfylls. 
 

“Om man läser reglerna för vad som är journalistik så är det ju ganska 
mycket som ingår. Ett berättande är en viss typ av journalistik. När det 
gäller journalistrollen handlar det om att inte alltid bara tala om det som 
är jättebra och jättefint.” 

     
 Markus Thunberg, journalist 

 

  
Samtliga intervjupersoner, både journalister och bloggare, anser att det idag 

är viktigt att besitta en multikompetens för att lyckas, både i bloggandet och i 

featurejournalistiken. Både Katarina Muhr och Josefin Dahlberg menar att det 

inte räcker att endast kunna skriva, utan att man behöver ha en bredare 

kunskap. Josefin Dahlberg menar också att kraven på nya bloggare 

automatiskt blir högre. Detta eftersom de börjar från början medan större 

bloggare, som redan har ett känt namn, inte har samma krav på exempelvis 

bildkvalité eller genomtänkt material.  
 

“Det finns absolut krav på multikompetens idag, och många tar nog 
även för givet att man ska ha den kunskapen. Det är svårt att ta sig 
fram bara genom att kunna skriva bra.” 

Katarina Muhr, journalist 
 

“Det är absolut viktigt med multikompetens för de som kommer som 
nya bloggare. Men de som redan är stora och har “ett namn” har inte 
riktigt de kraven på sig eftersom de redan har så många trogna läsare. 
Snarare tvärtom, deras läsare uppskattar när de får se mobilbilder eller 
ett mer spontant material för det känns mer personligt och nära.” 

 
Josefin Dahlberg, bloggare 

 
Margaux Dietz är ett exempel på hur professionsteorin ger sig uttryck i 

praktiken. Margaux Dietz arbetar idag som chefredaktör devote.se trots att 

hon inte har en journalistisk utbildning. Hon har tidigare arbetat som säljare. 

Det här visar på att en de-professionalisering av journalistyrket sker, då ett 

tydligt tecken på en de-professionalisering är att andra yrkesgrupper tar sig in 

i professionen (Nygren 2008, s. 15-21). Att bloggarna skulle uppfylla alla de 

fem huvudtyperna public service, objektivitet, självständighet, omedelbarhet 
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och etik som krävs att kunna höra till journalistyrket som profession, (Deuze 

2005, se Lewis, S. C. 2012, s.3) anser varken bloggarna själva eller 

journalisterna som är anställda på magasinen, skulle kunna vara rimligt. 
Samtidigt kan man även ifrågasätta om featurejournalisterna uppfyller alla fem 

krav för en profession. Objektiviteten och etiken kan kritiseras då 

featurejournalisterna bedriver textreklam i magasinen.   
 

6.3	  Målgrupperna	  och	  publiken	  
De tre intervjuade journalisterna menar alla att de absolut är en fördel för dem 

att använda sig av bloggarna på deras webbsajter.  
 

“Vår målgrupp år åldrarna 18-30, så vi använder oss mycket av 
bloggare. Det handlar om att vi vill ha bloggare för att få in mer trafik på 
vår sida, och bloggarna vill vara hos oss för de tycker om vårt 
varumärke osv. Det gynnar oss båda två, handlar främst om trafiken på 
vår webbsida och vad våra läsare vill ha. Om de skulle sluta läsa 
bloggarna skulle vi säga upp det samarbetet.” 

 
Katarina Muhr, journalist 

 
“Många stora tidningar har börjat inse att många läsare finns bland 
bloggarna, och de har börjat inse att innehållet i bloggarna inte är så 
tunt heller egentligen. Vi ger dem möjlighet att synas digitalt och i 
sociala medier.” 

 
Gustav Broström, bloggare 

 

 
Margaux Dietz beskriver att hon ser en stor skillnad idag i branschen, 

framförallt när det gäller vilka som deltar på pressevenemang. 

Pressevenemang syftar till att bjuda in personer som kan ta del av exempelvis 

en produkt, och sedan få dessa personer att sprida information/reklam om 

den produkten. På pressevenemang bjuder man in de personer som man 

anser har ett stort inflytande på en stor publik. Margaux Dietz berättar att det 

idag endast är bloggare som blir inbjudna till dessa evenemang.  
 

 
“Det som är spännande att se är att presseventen jag går på flera 
gånger i veckan som tidigare var till för journalister, det är bara 
bloggare där idag. Det är inga journalister där alls. Sen är det vissa 
journalister som gått över till att bli redaktörer på olika magasin.” 
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Margaux Dietz, bloggare 
 

Terese Allert menar att annonsörerna gärna vill inkludera bloggare när det 

handlar om samarbeten. Enligt henne är det bra med starka profiler oavsett 

vilka plattformar det handlar om. 
 

“Nu har ju inte vi bloggare men tidningarna Solo och Chic som också 
hör till Frida förlag har det. På annonsmöten säljer man in bloggarna till 
samarbeten. Många annonsörer vill köpa in sig genom att göra 
samarbeten med bloggarna. Bloggarna kallas för influenses, det är bra 
med starka profiler. “ 
      
   
      
 Terese Allert, journalist 

 
 

Journalisterna på magasinen märker att bloggarna når ut till en stor publik, 

och att bloggarna på så sätt når läsare som magasinen annars inte når. En 

förklaring på detta skulle kunna vara att publiken dras till personer som ses 

som vanliga medborgare då de är mer lättillgängliga och personliga, istället 

för de professionella. Detta kan kopplas till att Jenkins menar att alla inte 

behöver delta, men att deras synpunkter räknas om de väljer att delta 

(Jenkins 2009). Här kan en möjlig förklaring vara att publiken känner sig mer 

delaktiga när de kan relatera till enskilda personer. De får också chansen att 

kommentera och nå fram direkt till sändaren i och med att bloggredaktionen 

endast styrs av en person. 

6.4	  Framtiden 
På frågan om bloggarna tror att det kommer börja kosta pengar att besöka en 

blogg, svarade samtliga intervjuade bloggare att det inte kommer vara möjligt. 

Detta för att de alla tre anser att det är just för att bloggar är lättillgängliga och 

gratis som gör dem så stora. När bloggarna ser till framtiden har de lite olika 

tankar kring hur bloggarna kommer utvecklas.  
 

Alla tre intervjuade journalister ser att magasinen i framtiden kommer ha ett 

fortsatt samarbete med bloggar som profiler och ansikten utåt - så länge det 

efterfrågas av läsarna 
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“Jag tror inte att det kommer gå över till att alla bloggare sköter sin 
egen redaktion. Däremot tror jag att det kommer bli så att man jobbar 
mer med agenter. Vi ansvarar ju till exempel för 
samarbetsförfrågningar på Devote och så hjälper vi till så att alla 
bloggare får en egen agent som hjälper till och projektleder”.  

     
 Margaux Dietz, bloggare 

 

“Jag tror att alla bloggare kommer finnas knutna till olika portaler. 
Modette exempelvis är ju en öppen portal, men sedan finns det 
“osynliga” portaler som många bloggare finns hos och genomför olika 
samarbeten med. Jag tror att sådana lösningar kommer bli allt 
vanligare. Men att en bloggare ska sköta ALLT själv känns orimligt, för 
det är så mycket mer jobb än man tror.”  

 
     

 Josefin Dahlberg, bloggare 
 

“Jag tror inte att det kommer kosta att läsa bloggar. Det är ingen som 
vill betala för det. Folk köper färre tidningar idag då det kan få tag på 
motsvarande material på nätet. Svår fråga, men det kommer alltid 
finnas någon som gör det gratis och då är det det alternativet man 
väljer. “ 

 
     

 Gustav Broström, bloggare 
 

“Det är jätteviktigt med profiler som är ansiktet utåt. Redan idag ser vi 
de, men det kommer nog nog bli ännu viktigare framöver. Det är bara 
att kolla på hur folk agerar. För femton år sen tyckte man att ZTV var 
någon som kunde tala om för en vad man fick tycka.”  
  

     
 Markus Thunberg, journalist 

 

“Att ha bloggar knutna till oss gynnar både oss och bloggarna, det 
handlar främst om trafik och vad våra läsare vill ha. Om de skulle sluta 
läsa bloggarna skulle vi säga upp det samarbetet.” 

     
 Katarina Muhr, journalist 

 

“Något som är intressant är att vi idag når fler än vi gjorde för tjugo år 
sedan trots att vi sålde fler tidningar då. Det handlar om utvecklingen. 
Det är tråkigt om tidningarna inte kommer finnas kvar, men samtidigt 
kommer vår målgrupp fortsätta vilja ta del av innehållet. Skulle en av 
våra delar försvinna så finns vi ändå på våra andra kanaler. Fridas 
varumärke kommer leva vidare ändå, det gäller bara att hitta rätt 
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plattform. Läggs tidningen ner har vi fortfarande kvar våra andra 
kanaler som i så fall skulle växa i stället. Det handlar mer om att bygga 
ett varumärke än att bygga en tidning.” 

Terese Allert, journalist 
 

Både Margaux Dietz och Josefin Dahlberg tror att det kommer utvecklas 

större samarbeten mellan bloggare och agenter eller portaler, samt att kraven 

på bloggarna kommer bli högre vilket kommer leda till att de som har en stor 

blogg kommer behöva hjälp. Både bloggarnas och journalisternas svar tyder 

på att de ser att det finns utrymme för båda parterna att finnas kvar. Precis 

som professionsteorin säger, kan journalistyrket ses som en profession. Men 

det vi kan se är att kraven för vad som anses vara journalistik samt vem som 

är journalist förändras. Detta bekräftar även forskningen kring hur 

journalistyrket de senaste tio åren har blivit mindre enhetlig (Nygren 2008, s. 

20).  

7.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  	  
	  

Hur förhåller sig magasin och bloggar som behandlar mode-och livsstil 
till varandra?  
Efter undersökningarna har vi kommit fram till att bloggar och magasin som 

behandlar ämnena mode och livsstil inte är konkurrenter i samma 

utsträckning som vi trodde. Enligt de personer vi har intervjuat ser många 

varandra som konkurrenter inom ett område: publikens uppmärksamhet. De 

anser att de konkurrerar om samma läsare och målgrupp, men att de på 

övriga punkter blir problematiskt att göra en jämförelse då bloggar och 

magasin har helt olika förutsättningar. Featurejournalisterna har press på sig 

att leva upp till reglerna för vad som anser som journalistiskt, medan 

bloggarna kan “göra sin egen grej” i och med att det inte finns några uttalade 

regler för den branschen. Även fast de kommer in på liknande innehåll som 

journalisterna när de skriver kortare texter som krönikor, har de inget behov 

av att kalla sig för journalister och leva upp till de krav vilka kan begränsa 

journalisterna.  
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En annan slutsats som kan dras är att det är mycket möjligt att journalistyrket 

kan benämnas som en semi-profession. Påverkan av den de-

professionalisering som länge har ansetts pågå inom journalistyrket har fört 

med sig att andra yrkesgrupper har tagit sig in i professionen, vilket ger sig 

tydligt uttryck i att det idag inte är ett krav att ha journalistisk utbildning, även 

om man jobbar med journalistiskt innehåll. Här kan vi ställa oss frågan om det 

är någonting positivt eller negativt? Att journalistyrket går “tillbaka” till att ses 

som en semi-profession kan ses som en förlust då man jobbade otroligt hårt 

med att utveckla journalistiken till en respekterad profession från början 

(Nygren 2008). Dock behöver vi inte se det som att journalistyrket har 

försvunnit, utan förändrats. Man kan även se att journalistyrket utvecklas och 

uppdateras enligt samhällets förändringar. Då journalistiken dessutom är ett 

fenomen som har digitaliserats till stor del, blir det svårt att undvika en ständig 

förändring då tekniken och dess beteenden också ständigt förändras. 

Förhållandet mellan magasin och bloggar under samma ämne tyder på att 

journalisterna på magasinen ser bloggarna som skriver om samma ämne som 

konkurrenter, men endast när det gäller publiken. De ser alltså inte bloggarna 

som konkurrenter när det kommer det innehållet, eller när det kommer till 

journalisternas yrkesroll. Anledningen till att journalisterna som intervjuats inte 

ser bloggarna som konkurrenter när det gäller innehållet är att de inte ser 

innehållet i bloggarna som journalistik. Exempelvis menar de intervjuade 

journalisterna att Innehållet i deras magasin går igenom fler filter och 

personer, medan bloggarna ska göra motsvarande arbete själva, samt att 

magasinen kommer ut ett fast datum varje månad, medan bloggarna inte har 

det “kravet” på sig. De kan själva bestämma hur mycket tid de vill lägga på 

innehållet. Anledningen till att journalisterna på magasinen inte ser bloggarna 

som konkurrenter när det gäller deras yrkesroll kan förklaras med att de inte 

anser att det går att göra en jämförelse mellan de två rollerna. När vi började 

undersökningen trodde vi att bloggare och featurejournalister jobbar allt mer 

likadant och att de två rollerna håller på att glida ihop mer och mer. Dock har 

det, efter alla undersökningar, visat sig att varken journalisterna eller 

bloggarna som vi intervjuat ser det som samma yrke eller arbete, utan 

snarare att det öppnats möjligheter för de båda parterna att arbeta närmare 

varandra.  
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Idag ser alltså de journalister som vi har undersökt, bloggarna som 

konkurrenter endast när det kommer till publiken. Detta för att publiken 

efterfrågar någonting som magasinen idag inte kan erbjuda - den personliga 

åsikten. Dessutom har de läsarna som vi undersökt uttryck åsikter som tyder 

på att de flesta av dem uppskattar att bloggar är så pass lättillgängliga, privata 

samt att de är gratis. I och med detta har det blivit otroligt viktigt för 

journalisterna på magasinen att använda sig av dessa bloggare som ansikten 

utåt, eftersom det gynnar dem. Vi kan dessutom se är att entreprenörer tar sig 

in i bloggvärlden och strävar efter att skapa sig ett varumärke, och sedan ta 

sig in i journalistiken. Detta kan kopplas till effekterna av journalistyrket som 

en semi-profession där andra yrkesgrupper tar sig in i professionen.  

 

I vilken utsträckning flyter bloggarnas och featurejournalisternas roller 
samman? 

Precis som vi nämnt tidigare så kraven för vad som är journalistiskt har 

förändrats, vilket i sin tur har ökat utrymmet för vad som kan ”ta sig in” i 

journalistyrket. Det tycks fortfarande finnas en stark efterfrågan på denna typ 

av magasin då de ofta har ett starkt etablerat varumärke som gör att läsarna 

fortfarande är beredda att betala för det. Margaux Dietz menar även att 

publiken uppskattar att bläddra i det fysiska magasinet. Dessutom kommer 

magasinens varumärken troligen att leva kvar även om pappersmagasinet dör 

ut. Stora magasin anpassar sig till digitaliseringen och nya medier trots att de 

har pappersmagasinet som huvudkanal. Därför är risken väldigt liten att 

magasinen i sig kommer att försvinna. Slutsatsen är alltså att 

magasinjournalistiken kommer leva kvar men i förändrade former. Vi drar 

även slutsatsen att personligheter snarare efterfrågas än kompetens och 

kunskap. Publiken uppskattar en viss persons åsikter och därmed har blogg-

fenomenet blivit så pass framgångsrikt, detta ser vi kan ha ett samband med 

teorin kring participatory culture. En av de punkter som Jenkins tar upp som 

en definition av participatory colture är ”en typ av mentorskap, där de mest 

erfarna kan föra vidare kunskap till nybörjare”, och här ser vi ett tydligt 
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samband med vår slutsats om att personligheter efterfrågas i första hand. Där 

publiken strävar efter att bli som sina förebilder.  
 

Vad händer när vanliga medborgare tar sig in i featurejournalistiken? Av vår 

undersökning kan man se att de sex personer som vi intervjuat har en bild av 

att det fortfarande finns en skillnad mellan featurejournalisten och bloggaren. 

Att de olika rollerna fortfarande ses som helt skilda, gör det svårt att jämföra 

dem. Innan undersökningen var en tanke att bloggarna skulle se det innehåll 

de själva producerar som journalistik. Efter intervjuerna motbevisades dock 

detta när det visade sig att varken bloggarna själva eller featurejournalisterna 

ser den största delen av deras innehåll som journalistik. Men även fast varken 

bloggare eller featurejournalister själva anser att magasin och bloggar går att 

jämföra med varandra, går det inte att undkomma att de konkurrerar om 

samma läsare. Och där kan man fråga sig om journalistrollen i och med 

denna de-professionalisering håller på att övergå till någonting som inte 

längre är journalistik. En slutsats som kan dras här är att anpassning är 

centralt när efterfrågan av featurejournalistiskt innehåll förändras.  
 

Pappersmagasinet tycks uppskattas av andra anledningar än de vilka 

bloggarna uppskattas av. Det är samma personer som läser bloggar och 

magasin, men magasinet har en annan funktion än bloggarna. Bloggarna är 

lättillgängliga i och med att de dyker upp i flöden på sociala medier, är gratis 

och är personliga i sitt innehåll av. Magasinen har ett värde i att de något man 

kan ta på. Att ha ett ELLE-magasin på vardagsrumsbordet kan vara en del av 

inredningen och behöver inte ens öppnas för att fylla en funktion.  

 

Vem bestämmer egentligen över innehållet? De slutsatser vi kan dra av 

samtliga undersökningar i arbetet är att alla jobbar efter samma princip - att 

göra ett utbud som efterfrågas av publiken. Detta gäller alltså både för 

bloggarna och featurejournalisterna. Här kan vi komma fram till att det i 

slutändan är publiken som har all makt. Journalisterna och bloggarna märker 

vad som uppskattas och inte, både genom kommunikation med publiken, och 

genom trafiken på respektive sida. Därför krävs det också en ständig 

uppdatering av både innehåll och presentationen för att få en nöjd publik.  
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När vi pratade med de tre olika journalisterna på magasinen Café, SOLO och 

Frida, visade det sig att en av magasinen inte var alls intresserade av 

bloggarna, nämligen Frida. Frida har en yngre målgrupp, åldrarna 12-17, och 

den generationen har inte alls intresserat sig för bloggarna. Den här 

målgruppen har istället använt sig mycket av Youtube och lyssnar mer till 

profiler inom Youtube. Det i sin tur leder till att magasinet Frida även har 

anpassat sitt innehåll efter det, och använder sig av Youtube-profiler istället 

för blogg-profiler. Detta av samma anledning som tidigare nämnt – 

kommersialiseringen leder till att magasinen väljer att ge publiken vad de 

efterfrågar.  
 

Bloggare eller experter? Något som kan diskuteras kring slutsatsen att 

publiken snarare efterfrågar profiler än bred kunskap, är att även bloggarna 

sitter på kunskap som kan göra dem till experter. De stora bloggarna har en 

bred kunskap inom sin egen nisch och är därför experter trots att de inte har 

papper på sina förmågor. Något de dock saknar är de journalistiska reglerna 

som tillämpas genom exempelvis objektivitet, etik och yrkeskodex. Många av 

de intervjuade menade att kunskaperna som de fått via sin journalistiska 

utbildning, inte går att få på annat sätt. I mediebranschen kan man i längden 

tjäna på att ha en journalistisk utbildning att luta sig tillbaka på, menar dem.  

Dock blir det intressant att diskutera i vilken mån featurejournalisterna faktiskt 

följer de journalistiska reglerna och därmed kan kalla sitt innehåll 

journalistiskt. Inom modejournalistik blir det exempelvis svårt att kalla sig 

objektiv då en stor del av innehållet faktiskt går ut på att tipsa om produkter 

samt bedriva textreklam. Där kan man säga att bloggarna och 

featurejournalisterna ligger på samma nivå i fråga om huruvida journalistiskt 

innehållet är.  

 

7.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	   
Här kan vi då även ställa oss frågan och bloggarna kommer att växa mer, 

eller om det bara är en generationsfråga? Är det Youtube som är det nya nu, 

och inte bloggarna? Generationen som läser bloggar verkar till störst del vara 

de som är mellan 18 och 25 år idag. Vi ser att den yngre åldersgruppen 
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snarare efterfrågar medier som Youtube, vilket är intressant i denna slutsats. 

Här handlar det återigen om publikens efterfrågan. Är det bloggprofiler som är 

det hetaste just nu behöver magasinen ge dem det, och är det Youtube-

profiler som är hetast för den målgrupp vilken magasinet riktar sig till behöver 

de anpassa sig till det. Utifrån detta kan alltså slutsatsen dras att det inte 

handlar om mediet i sig, utan om innehållet och varumärket. Precis som 

chefredaktören Terese Allert på Frida säger, så kommer det inte att vara 

katastrof om Fridas pappersmagasin försvinner, för de har redan anpassat sig 

till dagens typ av featurejournalistik som handlar om att förhålla sig till vad 

deras målgrupp i första hand vill ta del av, det vill säga Youtube, podcasts, 

Snapchat, Instagram och andra sociala medier. Ett tecken på att bloggarna 

kommer ta över och få mer makt än magasinen bekräftades genom 

digitaliseringen och att allt börjar gå över till webben. Dock anser samtliga 

intervjupersoner att det inte behöver betyda att magasinen inte kan finnas 

kvar, utan att det är två olika saker som kompletterar varandra.  

 

Något som hade varit relevant och intressant att undersöka vidare är huruvida 

Youtube kommer att ta över. Att den yngre målgruppen som idag är 

tonåringar inte alls intresserar sig för bloggar tyder på att nya medieformer 

håller på att ta vid. Under denna undersökning har bloggarna som fenomen 

kommenterats som äldre och något som är på väg bort.  

 

När vi såg att bloggare gjorde det mesta själva medan de anställda 

featurejournalisterna hade stylister, fotografer, layoutare och redigerare i 

ryggen, trodde vi att bloggarna ligger före i kraven på multikompetens. Det vi 

kan se är att journalistyrket i sig inte har förändrats, utan att snarare kraven 

för att ta på sig rollen som förmedlare av information till samhället, har 

förändrats. I och med den tekniska utvecklingen har det blivit känt att en 

journalist behöver kompetens inom fler områden än skrivandet för att bli 

anställd som journalist idag. Bloggarnas innehåll ses inte som journalistik fullt 

ut, men i och med att magasinen anpassar sig mycket till publikens 

efterfrågan när det gäller profiler kan det vara så att de inte bryr sig om i fall 

innehållet inom feature som de tar del av är journalistik eller inte.  
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Katarina Muhr, telefonintervju, 2016-04-26 

Terese Allert, telefonintervju, 2016-04-27 

9.	  Bilagor	  

9.1	  Bilaga	  1	  -‐	  intervjufrågor,	  bloggare 
 

Innehållet 

• Är du anställd av Café/Modette/Devote? 

• Anser du att innehållet i din blogg journalistiskt? 

• Ser du din blogg som featurejournalistik? 

• Vad var din affärsidé från början? Vad var tanken med att starta 

bloggen? 
 

Konkurrens 

• Har du några konkurrenter? Isåfall vilka? 

• I vilken utsträckning ser du magasin som konkurrenter? Är det samma 

genre? 

• Hur viktigt är det att marknadsföra sig själv idag? Att göra sig ett namn. 

• Hur viktigt är det med multikompetens? Dvs skriva, fota, korrekturläsa, 

osv. 
 

Utbildning 
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• Hur viktigt tycker du det är med utbildning i branschen? 

• Vilka ser du som de viktigaste sakerna att kunna idag i 

featurebranschen? 
 

Ekonomi 
• Bloggarna som är anställda på er portal, får de lön? 

• Får du lön av Café/Modette/Devote eller är det endast “trafiken” på din 

blogg? 

• Är bloggen din största inkomstkälla? 

• Kommer bloggarna börja kosta att läsa tror du? 
 

Framtid 

• Vilka tror du kommer ha makten? Bloggarna eller magasinen?  

• Kommer bloggarna ta över eller kommer de bli anställda som profiler 

på de olika magasinen? 
 

Fördelar/nackdelar 

• Har man blivit mindre kräsen i och med annonser och anpassning efter 

läsaren? 

• Finns det utrymme för allt tror du? Kan båda nyare medier och 

magasin lyckas samtidigt? 

• Vad ser du för problem med den snabba processen? 
 

 

9.2	  Bilaga	  2	  -‐	  intervjufrågor,	  featurejournalister	   
 

1. De senaste åren har bloggarna blivit större och större, främst inom 

områden som mode, livsstil och nöje. Ser ni bloggarna som producerar 

motsvarande material som ni gör, som konkurrenter eller ser ni det 

som att ni gör helt olika innehåll? 

 

2. På senaste tiden har kraven på journalisten ändrats vad gäller 

multikompetens. Vi ser att bloggarna gör allt själva – fotar, skriver, 

publicerar, korrläser osv. Hur tror ni att bloggarnas framtåg påverkar 
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featurejournalisternas roll? Behövs inte pappersmagasinen längre när 

bloggarna ändå klarar att driva “egna magasin”? 

 

3. Vi ser redan idag att webbmagasinen använder sig av bloggprofiler för 

att stärka sitt varumärke. Är det något ni har i åtanke? Är det möjligt att 

bloggarna och magasinen "går ihop" och utvecklar ytterligare ett 

samarbete där bloggarna blir profiler som ett komplement till 

magasinen? Kan det vara ett alternativ till att gynna båda parter i stället 

för att konkurrera ut varandra? Hur viktigt är det för er att ha profiler 

som representerar Café och inte bara journalister som står i 

bakgrunden och producerar material?  
 

9.3	  Bilaga	  3	  -‐	  missivbrev	   
Bloggarna 

 

Hej Margaux/Josefin/Gustav! 
 

Vi är två journaliststudenter från Södertörns högskola som under våren ska 

skriva c-uppsats om hur man kan komma in i journalistiken via sociala 

medier/bloggar/youtube. Vi kontaktar just dig då vi tycker att du är ett bra 

exempel på någon som tigit sig fram i mediebranschen på ett modernt sätt. 

Vår tanke är att göra intervjuer med olika personer som på något sätt jobbar 

med journalistik på ett nytänkande sätt. Därför undrar vi om du har lust att 

ställa upp? 

 

Vi kommer båda två delta under intervjun/mötet och vi tänker oss att det tar 

omkring 30-40 minuter. Inga bilder kommer tas. Vi tänker oss att ses på något 

härligt café där vi självklart bjuder på kalaset! 
 

Om du har lust att ställa upp så berättar vi såklart mer om projektet innan vi 

träffas. Om du är intresserad - har du möjlighet att ses någon gång under 

vecka 14? Om inte kan vi självklart anpassa oss efter dig, när skulle det 

passa isåfall?  
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Det vore superkul att höra din åsikt och syn på saken. 
 

Tack på förhand! 

Hanna Svärd och Sara Wigsén 

Södertörns högskola 

C-uppsats VT16, handledare: Elena Johansson 

 
Featurejournalisterna 

Hej Markus/Katarina/Terese! 
 

Vi är två journaliststudenter från Södertörns högskola som skriver C-uppsats 

om hur journalistrollen förändrats och moderniserats på senaste tiden. Vi 

kommer att jämföra bloggar med magasin och undersöka hur konkurrensen 

ser ut mellan dessa plattformar. 
 

Vi hör av oss till er då vi ska göra en intervjustudie där vi vill få med båda 

sidor. Anledningen till att vi vill ha med just er är att vi upplever att ni är 

nytänkande och har ett modernt sätt att tänka i det material ni publicerar.  
 

Du kan hjälpa oss genom att svara på tre frågor via telefon. Det tar mellan 10 

och 15 minuter. 
 

Vi vore jättetacksamma om du vill delta! 
 

Tack på förhand! 

Hanna Svärd och Sara Wigsén 

Södertörns högskola 

C-uppsats VT16, handledare: Elena Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 


