
Den nordiska samarbetskommittén för akademiska journalistutbildningar 
Protokoll fört vid kommitténs möte i Roskilde den 3 november 2006. 
Plats: Roskilde Universitets center RUC. 
 
1. Mötets öppnande 
 
Ordförande Eva Mårtensson förklarade mötet öppnat kl. c 9.30.  
Utbildningarna i Stavanger, Volda, Reykjavik, Bodø, Aarhus, Södertörn, Sundsvall, Oslo (BI 
och JBI), Jyväskylä, Odense, Kautokeino, Göteborg, Helsingfors och Roskilde var 
representerade. Deltagarförteckning som bilaga 1. Frånvarande: Tammerfors, Stockholm, 
Kristiansand, Grönland. 
Konstaterades att utbildningen i Bergen bör inviteras till kommande möten i egenskap av 
observatör. En ansökan om medlemskap har diskuterats och kan aktualiseras då en 
kontingent av studenter har slutfört utbildningen. 
 
2. Val av sekreterare 
 
Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare. 
 
3. Val av ny ordförande 
 
Diskussioner vid föregående möte i Stavanger gav vid handen att Danmark står i tur att 
handha ordförandeskapet. Valberedningen föreslog Henrik W. Jørgensen från DJH, 
Aarhus.  Mötet omfattade enhälligt förslaget och konstaterade att ordförandeskiftet sker vid 
årsskiftet. 
Samtidigt konstaterades att kommittén kunde ha en viceordförande. Anna Kristin 
Jónsdottir från Island valdes till viceordförande för kommittén.  
 
4. Val av ny koordinator för Nordplus.  
 
Inger Munk vid DJH har koordinerat Nordplusmedlen i sex år, och anser tiden mogen att ge 
över uppdraget till nästa institution. Tidigare har Helsingfors och Jyväskylä skött 
koordineringen.  
Inger Munk rapporterade om nuläget och kunde berätta att Nordplus omstruktureras -08 till att 
också omfatta de baltiska länderna. Konstaterades att kommitténs nästa möte bör diskutera 
vilka konsekvenser detta kan få för kommitténs verksamhet.  
Årets verksamhet ska rapporteras den 1 december, och nästa ansökan ska lämnas in den 1 
februari. Inger Munk påminde om att det nu också finns expressmobilitetsstipendier för 
studenter, dvs medel för korta veckolånga resor. Med fördel kunde gemensamma  
intensivkurser planeras och ingå i ansökningen. 
Konstaterades att koordinatorns institution idag får 10.000 Dkr för omkostnader, vilket inte 
motsvarar den faktiska satsningen. Oslo har ansökt om att få en tjänst för den internationella 
verksamheten, vilket tidigast kunde förverkligas -08. Om tjänsten beviljas kan Oslo tänka sig 
att ta över ansvaret för Nordpluskoordineringen. 
 
Beslöts: Kommittén avsätter av de insamlade medlemsintäkterna 30.000 Dkr som tillfaller 
den institution som koordinerar Nordplusutbytet. Koordinatorn är samtidigt 
ekonomiansvarig för nätverket och fakturerar medlemsavgifterna. Inger Munk kan 
fortsätta ett år med koordineringen, och kommittén hoppas starkt att Oslo efter det kan ta 
över.  



 
5. Skrivelse om läget i Stockholm 
 
Kommittén beslöt vid sitt möte i Stavanger att bereda en skrivelse som sänds till ansvariga i 
Stockholm om de nya planerna på att skära ner undervisningen i  praktiskt journalistik vid 
JMK. Henrika har skrivit ett utkast som justerats av Kim Minke och Eva Mårtensson, sänts ut 
till alla och nu reviderades vid mötet i Roskilde. Den nya texten godkändes enhälligt av 
mötet. Tre exemplar av skrivelsen undertecknades av samtliga närvarande, för att sändas till 
universitetets rektor, fakultetens dekan och institutionens prefekt. Se bilaga 2. 
 
6. Utvärdering av lärarkonferensen i Stavanger 
 
Alla var eniga om att lärarkonferensen varit mycket lyckad, arrangörerna tackades. 
Else-Beth Roalsø rapporterade att det ekonomiska underskottet för konferensen var 6 000 
Nkr. Universitets bidrag täckte båtturen och busstransporterna. Deltagarantalet var 95. 
Bidraget från Nordplus var 80.000 Dkr, och två års medlemsavgifter 130.000.  
Goda råd inför kommande lärarkonferenser: 
-samarbete behövs mellan alla utbildningar i landet trots att en står värd för konferensen 
-finansiering bör sökas tidigt, nu missades en del möjligheter till stöd då fristerna gått ut 
-skäl dubbelkolla med hotellet/ konferensstället vad som ingår och vad som kostar extra 
-inkvarteringen bör bokas i mycket god tid 
-huvudtema bör planeras tidigt, klara frister för andras åsikter varefter arrangörerna avgör 
-viktigt att ha en kontaktperson per institution i Norden, denna ansvarar för att informationen 
går vidare till kollegerna och för att de reagerar på frågor 
-arbetsgruppernas ledare bör vara klara ett halvår på förhand 
-en person bland arrangörerna bör ansvara för koordineringen av arbetsgrupperna. 
 
7. Diskuterades medlemsavgifternas storlek. 
 
Under en längre tid har avgiften varit 1.400 Dkr för instituioner med under 50 studenter, 
3.500 för skolor med mellan 50 och 200 studenter, 5.000  för skolor med mellan 200 och 500 
studenter och 7.500 Dkr för skolor med över 500 studenter. 
Beslöts att de nya avgifterna är: 
Under 50 stud 2.000 Dkr 
50 – 200 stud 4.000 Dkr 
200 – 500 stud 6.000 Dkr 
mer än 500 stud 8.000 Dkr 
 
Medlemsintäkterna torde med nuvarande medlemmar och studentantal bli omkring 80.000 
Dkr per år. Se bilaga 3.   
 
8. Lärarkonferensen i Danmark 2008 
 
Tidpunkten för nästa lärarkonferens diskuterades. I valet mellan juni och augusti var 
merparten av den åsikten att juni inte är en lämplig månad. För de flesta var augusti bättre än 
september, men de norska skolorna inleder terminen i mitten av augusti och föredrog ett 
senare datum när terminen hunnit köra igång. De flesta trodde att det går att anpassa sig till 
givet datum då man vet om det i god tid. Beslöts att man i Danmark får slå fast datum inom 
augusti eller september beroende på praktiska omständigheter, som t.ex. när lämpliga platser 
är lediga.  



Nivån på konferensplatsen diskuterades utgående från tre förslag från dansk sida. 
Konstaterades att lyx inte behövs, att det är möjligt att dela rum, men att våningssängar och 
trepersonersrum inte uppskattas. Få såg det som ett problem om konferensen är på en plats där 
det också finns andra gäster. Ett visst stöd uttalades för LO-skolan i Helsingør, men också här 
beslöts att arrangörerna får ta fram ett förslag utgående från synpunkterna och lägga fram det 
för kommittén. Det underströks att höga avgifter betyder att färre kan delta, och ett stort antal 
lärare på plats har hög prioritet. Extra konferensavgifter bör undvikas om möjligt, men det 
är acceptabelt med en mindre summa på under 500 kr om det inte går ihop på annat sätt. 
Tillägg för enkelrum är acceptabelt.      
 
9. Nyheter från utbildningsorterna.  
 
På grund av många andra viktiga frågor fanns det inte tid för den sedvanliga nyhetsrundan 
men  Inger Munk rapporterade från DJH. Här ett sammandrag av en senare skriftlig version: 
 
Center for Journalistik of efteruddannelse (CFJE), der er en del af DJH, er nu et nyt 
kompetencecenter. Kompetencecentret indeholder foruden CFJE, DJHs 
efteruddannelsesafdeling, Den Journalistiske Efteruddannelse (DJE) og Nordisk 
Journalistcenter (NJ). I Danmark er der fra ministeriel side stillet krav om større enheder på  
uddannelsesområdet i form af centerdannelser eller sammenlægning af universiteter. 
 
DJHs bestyrelse har besluttet at DJH og kompetencecentret lægges sammen med Den 
Grafiske Højskole og får navnet Danmarks Mediehøjskole. Som en konsekvens af dette 
bliver DGH en del af revisionen af den særlov DJH har. Medarbejderne på DJH er imod 
sammenlægningen, som den foreligger, da det er svært at se, hvad DJH får ud af det. Der er i 
processen fokuseret på organisation fremfor indhold, så det er svært at se hvor visionerne er i  
dette forløb. DJH er den største institution i sammenlægningen, men det er vigtigt at diskutere 
hvilken vej der vælges i den videre udvikling, især i lyset af, at  Kim forlader rektorposten i 
foråret 2007. En anden mulighed, der har været på tale, men som ikke er undersøgt er at  
DJH indgår som en professional school of Journalism under Aarhus Universitet på lige fod 
med Aarhus Business School, der har sagt ja til denne model. DJH har i forvejen et tæt 
samarbejde med Aarhus Universitet (AU) med kandidatgrader/masters grader indenfor 
journalistik og DJH medfinansierer Center for journalistiske universitetsuddannelser på AU. 
 
10. Övriga frågor. 
 
Jan Ytrehorn rapporterade att man i Volda nu gör om kommitténs webbsida, och att 
uppdateringar också i fortsättningen skall sändas till Volda.  
 
Else-Beth Roalsø undrade om någon kände till ECREA – en ny organisation som 
uppenbarligen vill aktivera sig inom journalistikfältet. Raimo Salokangas visste att ECREA är 
avsedd för forskning inom organisationskommunikation, hittills inte journalistik. Stämningen 
på mötet var lätt skeptisk och avvaktande. 
 
11. Nästa möte 
 
Ett förslag om möte i mars i Oslo framkastades. Efter mötet har datum fastslagits till den 23 
mars.  
 
12. Mötet avslutades kl. 14.00. 



 
Bilaga 1. Deltagare. (Samtidigt också undertecknare av skrivelsen i bilaga 2)  

Eva Mårtensson, Mittuniversitetet, Sundsvall (ordförande)  
Henrika Zilliacus Tikkanen, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors 
Arne Johansson Ijäs, Samisk högskola, Kautokeino 
Christian Præstekær, Syddansk universitet, Odense 
Astrid Haugland, Södertörns högskola 
Karin Stigbrand, Södertörns högskola 
Ullastina Ewenfeldt, JMG, Göteborgs universitet 
Bengt Carlsson, JMG, Göteborgs universitet 
Audgunn Oltedal, Høgskolen i Oslo, 
Anna-Lena Ekenryd, Mittuniversitetet, Sundsvall 
Inger Munk, Danmarks journalisthøjskole, Aarhus 
Lisbeth Morlandstø, Høgskolen i Bodø, 
Anna Kristin Jónsdottir, Islands universitet, Reykjavik 
Jan Ytrehorn, Högskolen i Volda 
Guri Hjeltnes Handelshøyskolen BI, Oslo 
Else-Beth Roalsø, Universitetet i Stavanger 
Jørgen Poulsen, Roskilde universitet 
Raimo Salokangas, Jyväskylä universitet 
 
 
Bilaga 2. Skrivelse till Stockholm 
 
     Roskilde 3/11 2006 
 
 
Skrivelse till Stockholms universitet    
 
Rektor Kåre Bremer 
Dekanus Gunnar Svensson 
Prefekt Göran Leth 
 
 
Den debatt som har förts i bland annat Svenska Dagbladet om den framtida utvecklingen vid 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, vid Stockholms universitet 
bekymrar medlemmarna i den nordiska samarbetskommittén för de akademiska 
journalistutbildningarna.  
 
Kommittén består av representanter för nitton journalistutbildningar i Norden (tre i Finland, 
fyra i Sverige, tre i Danmark, sju i Norge, samt utbildningarna på Island och Grönland).  
Kommitténs syfte är att vara ett organ för utbyte av erfarenheter och ömsesidig utveckling av 
de akademiska journalistutbildningarna. Därför anser vi att utvecklingen inom en enskild  
institution i ett enskilt land också är en angelägenhet som berör alla de nordiska  
journalistutbildningarna.  
 
Utbildningarna inom samarbetskommittén förenas av övertygelsen om att en gedigen 
journalistutbildning bör bygga på en kombination av praktiska, yrkesförberedande element 



och en teoretisk och akademisk fördjupning. 
 
Journalistutbildningen i Stockholm har fungerat som modell för flera av de andra 
utbildningarna. Lars Furhoff var samarbetskommitténs första ordförande och JMK har under 
hela kommitténs verksamhet varit en central del av samarbetet. Det var också Furhoff som 
hårdast drev på en professionalisering av utbildningen och journalistiken. 
Professionaliseringen skulle bygga på en förening av färdigheter och kunskap, en fast etisk 
kod och handlingsmönster som bygger på insikt om journalistikens betydelse för samhället 
och individen. 
 
Den nordiska samarbetskommittén för de akademiska journalistutbildningarna  
hoppas att JMK i Stockholm också i fortsättningen ska ha en inriktning som försvarar deras 
plats som medlemmar i kommittén. Vi hoppas därför att institutionens planer att starkt 
reducera den praktiska undervisningen inte förverkligas. En sådan utveckling skulle stå i strid 
med Bologna-processens intentioner. 
  
Nordiska samarbetskommittén för de akademiska journalistutbildningarna 
 
Skrivelsen antagen vid möte i Roskilde 3 november 2006 
 
 
Bilaga 3. Medlemsavgifter 
 
Medlemsinstitution Antal studenter Medlemsavgift fr.o.m. 2007 (Dkr) 
 
DJH Aarhus  1100  8 000 
Roskilde   350  6 000 
Odense   330  6 000 
Island  35 – 40  2 000 
Grönland      20  2 000 
Oslo, JBI   240  4 000 
Volda    150  4 000 
Stavanger   120  4 000 
Kristiansand    50  2 000 
Bodø   100  4 000 
Kautokeino    15  2 000 
Oslo, BI    45  2 000 
Stockholm   200  4 000 
Sundsvall   240  4 000 
Södertörn   320  6 000 
Göteborg   250  4 000 
Helsingfors   100  4 000 
Tammerfors   350  6 000 
Jyväskylä   150  4 000 


