
Protokoll från möte i Den nordiska samarbetskommittén  
för journalistutbildningar  
7 februari 2014 i Göteborg   
 
Medverkande: Jan Örnéus ordf, Stockholm,  Henrik Wilhelm Jørgensen, Århus, Karen 
Løth Sass, Odense, , Michael Bruun Andersen Roskilde, Panu Uotila, Jyväskylä, Henrika 
Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors, Maarit Jaakkola, Tammerfors, Naja Paulsen, Nuuk, 
Valgerdur Johannisdottir, Reykjavik, Espen Strømme, Gimlekollen, Jan Ytrehorn, Volda, 
Anne Fogt, Oslo, Arne Johansen Ijäs, Kautokeino, Else-Beth Roalsø, Stavanger, Ullastina 
Ewenfeldt, Göteborg, Kicki Hultin, Göteborg, Carin Mannaberg-Zackari, Stockholm, 
Anette Forsberg, Kalmar, Ingemar Åttingsberg, Sundsvall,  Judith Bergman sekr, 
Stockholm 
 
 
1 Godkännande av kallelse till mötet. 
Kallelsen godkändes  
 
2 Godkännande av referat från förra mötet i Nuuk 
Protokollet från mötet i Nuuk blir godkänt när namnet på Høgskolen i Oslo og Akershus 
har blivit korrigerat. 
 
3 Nordplusstipendierna 
En förteckning över de hittills sökta stipendierna delades ut (se bilaga 1) Nätverket för 
journalistutbildning sökte 161405 Euro men beviljades med totalt 39 200 Euro för år 
2013-14. Vid dagens datum finns 26 310 Euro kvar till student och lärarutbyten. 
Ordförande uppmanade alla att sprida information på respektive lärosäten att möjlighet 
finns att få student- och lärarmobilitet via Nordplus.  
 
Det har tidigare även gått att använda en del av Nordpluspengarna till 
lärarekonferenser, bl a konferensen i Lökeberg 2010. Dessvärre blev det avslag  då det 
söktes till Murikka-konferensen 2012. Detta pga att Nordplus börjat kräva 
studentdeltagande på lärarekonferenserna. Lärarkonferenserna grundtanke har varit 
undervisningsutbyte och därför har det inte varit aktuellt att bjuda in studenter. 
 
4 Lärarkonferens på Island 2014 
Konferensen på Island kommer att äga rum torsdag och fredag 25 och 26 september. 
Medlemsavgifterna kommer att täcka konferensen, välkomstdrink  och mat på onsdag 
den 24 september. Den 25 och 26 september ingår  kaffe och lunch och en gemensam 
middag på torsdag kväll. Konferensen slutar på fredag klockan 16.00  
Valgerdur informerade om att 75 rum för 100 personer är reserverade på Hotel Saga i 
Reykjavik. 50 enkelrum och 25 dubbelrum. Deltagare/institutioner står själva för 
hotelkostnader för 3 nätter. Enkelrum kostar 24000 ISK, dubbelrum 26000 ISK (ca 
1400-1600 SEK/natt/person) Flygbuss t/r till Keflavik kostar 4500 ISK. 
 
En hemsida med all information om konferensen och dess innehåll kommer att finnas 
tillgänglig i månadsskiftet februari/mars. 
 
Islandskommittéens deltagare är Valgerdur Johannisdottir, Henrika Zilliacus-Tikkanen, 
Raimo Salokangas, Jonas Nygaard och Ullastina Ewenfeldt. 



Konferensens innehåll diskuterades utifrån kommittens förslag till plenum och 
workshops.  Bland annat föreslogs att ge 3 plenum och förslag på att hålla ca 10-12 
workshops på ca 2 timmar per pass.  Förslag på innehåll diskuterades som: 
Datajournalistik, textkritik, innovation i lokal journalistik, praktik, master, bilder/web- 
tv/visualisering, digital pedagogik  mfl Det nämndes också att ett återkommande tema 
är textgenomgångar.  
 
Det beslutades att ge Islandskommitten fullmakt att lägga förslag till  en workshoplista 
som sedan mailas till alla i nätverket. Listan ska sedan bantas ner till ca 10-12 
workshops.  
 
 
  
5 Nätverkets webbsida (www.nordiskjournalistutbildning.org) 
Den nya hemsidan presenterades. En viktig synpunkt vad gäller hemsidan var att 
Nordplus måste synas på startsidan. Detta kommer att läggas in. Under hösten ombads 
alla att skicka text till kartan som finns under fliken "Skolor i nätverket". Alla har inte 
hunnit maila texterna och de texter som inkommit har ännu inte lagts upp på hemsidan 
men det är på gång. De som inte mailat in texter ännu uppmanades att göra det så snart 
som möjligt. 
 
6 Öga mot öga-projektet 
I samband med konferensen i Nuuk mars 2013 kom Ingemar Åttingsberg vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall med ett förslag om en undersökning som utbildningarna i 
nätverket skulle kunna genomföra med hjälp av sina praktikanter. Avsikten var att ta 
reda på om dagens reportrar träffar sina intervjupersoner öga mot öga eller intervjuar 
via telefon eller e-post. En första pilotstudie hade redan genomförts på Mittuniversitetet. 
Carin Mannberg-Zackari vid JMK på Stockholms universitet utgick från 
Mittuniversitetets formulär och lade till frågor bland annat om reporterns kön och 
utbildningsnivå samt storleken på både redaktionen och den ort där den ligger. Det finns 
också en fråga om vilket land i Norden det handlar om. 
 
Det nya formuläret skickades i ett mejl till nätverket 27 oktober 2013. 
En pilotstudie med det nya formuläret genomfördes vid JMK under hösten 2013 samt 
vid Universitetet i Nordland, sedan Hege Lamark översatt det till norska. 
Linnéuniversitetet i Kalmar har använt samma formulär under vårterminen 2014. 
Under mötet ifrågasattes värdet av den här undersökningen. Beslutet blev dock att de 
som är intresserade kan fortsätta med studien, och Carin Mannberg-Zackari lovade att 
skicka ut sitt formulär på nytt. 
 
Resultaten kommer att redovisas vid lärarkonferensen i Reykjavik 25-26 september 
2014.  
 
 
7 Fastställande av medlemsavgiften för 2014 
Det beslutades att medlemsavgiften blir oförändrad år 2014. Beslöts att ta fram nyckeln 
för beräkning av medlemsavgiftens storlek. Henrika tog på sig uppdraget att ta fram 
nyckeln. 
 



 
8 Hänt sen sist på respektive utbildning 
Århus: Kört entreprenad i 4-5 år. Vill föra upp det till en högre nivå. 
Stockholms universitet: JMK ska flytta till annat hus. Ej klart vart. JMK startade  
Journalistikprogrammet i höstas. 
Helsingfors universitet: Vill ha studenter som går vidare till magister. I maj deltar 
Soc&kom i tävlingen "Omtänk 2014". En innovationstävling mellan studenter från Soc & 
Kom, Södertörns högskola och Arcada 
Tammerfors: Ekonomiska bekymmer. Svårare att få praktik.  Boken "Björn Wahlroos  
från Stalinist till Nordens mäktigaste finansman" har blivit översatt till svenska. Boken 
är skriven av gästprofessor Tuomo Pietiläinen tillsammans med en studentgrupp. Ett 
unikt projekt som blivit nominerad till den finska Guldspaden (Lumilapio-priset) som 
delas ut av den finska föreningen för grävande journalistik.  
Islands universitet: Svårare och svårare med ekonomin för journalistikutbildningen. 
Universitet i Nordland/Bodö: Sökt master. Utvidgat 2 år kandidat till att 3:e året är 
valfritt. Nya kurser är Ekonomi, sport och undersökande journalistik 30 hp. 
Universitetet i Stavanger: 12 masterstudenter i höst.  
Syddansk universitet/Odense: Infört Ekonomijournalistik. 
Roskilde: En ny master ges på engelska.  
Göteborgs universitet: Startar en kurs på avancerad nivå i undersökande journalistik, 
Investigative Journalism som går på engelska med svenska och utländska deltagare 
JMG har ett stort underskott pga ny OH-beräkning. 
Högskolan i Volda: Startar masterdokumentär. Startar undersökande journalistik. Har 
för närvarande ingen professor. Tjänsten är utlyst. På Dokumentärfoto 30hp går 25 
studenter. 
Linnéuniversitetet i Kalmar: Ingen omorganisation på gång! Startar en 7,5 hp kurs i 
Ekonomijournalistik kombinerat med gräv. 
Mittuniversitetet i Sundsvall: Ekonomin i botten! Har lagt ner alla fristående kurser . Har 
bara programmen kvar.  
Jyväskylä universitet: Ejtamöte i maj. 
Samisk högskola: Startar master till hösten. 
Södertörns högskola: Ny masteransökan på gång. HT12 avslag pga smal inriktning. Karin 
Stigbrand gått i pension. Två nya lektorer: Elin Gardeström och Andreas Widholm 
Högskolan i Oslo och Akershus: Utvecklar fotojournalistik. Fått nya professorer. Lagt in 
Ekonomijournalstik 14 dagar i Nyhetsjournalistik. Entreprenörskap på MKV. 
Greenland University/Nuuk: Startar en termins Klimatjournalistik. Undervisningen ges 
på engelska. 
 
 
9 Nätverksmöte i september 2014 på Island 
Tid och plats meddelas i september tillsammans med kallelsen. 
 

10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 



Judith Bergman   Jan Örnéus 
Stockholm 14 mars 2014 
 


