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Otryggheten i mediebranschen

På Journalistförbundets kongress i oktober 2014 fick frågan om 
otrygga jobb ett stort utrymme. Att minska otryggheten blev ett tyd-
ligt uppdrag från kongressen till förbundsstyrelsen, och är också en 
av sex huvudpunkter i den handlingsplan kongressen antog. 

Journalistförbundet startade våren 2015 ett långsiktigt arbete med 
fokus på otryggheten i mediebranschen. Målet är att presentera ett 
antal konkreta förslag till åtgärder som syftar till att minska otrygg-
heten för journalister.

En arbetsgrupp bestående av förbundsordförande Jonas Nordling,
förbundsjurist Katarina Dahlskog samt den oberoende utredaren 
Kent Werne kommer att presentera ett antal utredningsrapporter 
fram till nästa kongress. 

Crowdsourcing bland medlemmar och andra berörda ska vara en 
självklar del av informationshämtningen för arbetsgruppen. Du kan 
alltså själv vara med och påverka vilka problemområden och ämnen 
som Journalistförbundet ska undersöka. 

Så här kan du bidra:

• Gå med i Facebook-gruppen ”Vem tjänar på otrygga jobb?”.     
Diskutera, kommentera, kom med förslag.

 
• Skicka dina tankar och idéer till: otryggajobb@sjf.se

Twittra med hashtaggarna #otryggimedia och #otryggajobb

För mer information kontakta arbetsgruppen:

Kent Werne är frilansjournalist och författare med fokus på sam-
hällsreportage och granskande artiklar. Han har publicerats i bland 
annat Dagens ETC, Helsingborgs Dagblad och Aftonbladet Kultur. 
Hans senaste bok ”Ofärdsland – livet längs arbetslinjen” handlar om 
den växande otryggheten och utsattheten.
Kontakt: kentwerne@gmail.com

Katarina Dahlskog är förbundsjurist på Journalistförbundet sedan 
2009. Specialiserad på arbetsrätt och förbundets expert på rättsom-
rådet. Katarina har examen från juristprogrammet på Stockholms 
Universitet. Kontakt: kd@sjf.se

Jonas Nordling är ordförande för Journalistförbundet sedan 2011. 
Han är också styrelseordförande för tidningen Journalisten, kolum-
nist i Medievärlden, en av tre ordförande i biståndsorganisationen 
Union to Union och styrelseledamot i PTK och TCO. Jonas har tidiga-
re arbetat på bland annat SVT och Vår bostad. Kontakt: jn@sjf.se
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Förord: Överproduktion i journalistfabriken
I mediekrisens spår ökar konkurrensen om jobben, liksom otrygg-
heten – något som beskrivits och analyserats i rapporten ”Köparens 
marknad”. I rapporterna ”Frihetens pris” och ”Outsourcad jour-
nalistik” har också de ofta undermåliga villkoren för frilansare och 
 anställda i underleverantörskedjan kartlagts.

Men att mediebranschen förvandlats till en köparens marknad där 
arbetsgivaren fått övertaget och villkoren pressas beror inte bara på 
att jobben blivit färre och efterfrågan på arbetskraft minskat. Det 
finns också en utbudssida. Varje år fylls landets journalistutbildning-
ar på universitet, högskolor och folkhögskolor med nya studenter och 
deltagare. Varje år kliver nyutbildade journalister ut på arbetsmark-
naden och blir en del av arbetsutbudet.

Var erbjuds journalistbildningar idag? Hur många nya journalister 
utbildas varje år? Hur är utbildningarna, för att använda ett begrepp 
från högskolevärlden, ”dimensionerade”? Hur och varför har utbild-
ningsutbudet förändrats? Bör det förändras?

Det är de här frågorna som diskuteras i rapporten. Och bilden som 
framträder är tydlig: Under många år har det utbildats avsevärt 
fler journalister än det funnits behov av. Från myndighetshåll har 
 signalerna varit tydliga: arbetsmarknadsutsikterna är dåliga, vi ser ett 
växande överskott av journalister. Ändå har det rullat på ungefär som 
vanligt ute på universiteten, högskolorna och folkhögskolorna.

Journalistfabriken har fortsatt att överproducera.

På senare år har antalet antagna och registrerade visserligen  minskat. 
Några kurser har ställts in, ett par folkhögskolor har lagt ner sina 
journalistlinjer. Men tappet är mindre än vad man skulle kunna tro, 
och missmatchningen mellan utbud och efterfrågan fortsätter.

I rapportens andra del diskuteras orsakerna: ett system som styrs av 
studenternas efterfrågan och speciella ekonomiska incitament, ett 
system där ingen har ett övergripande ansvar.

Rapporten avslutas med utredarens rekommendationer – där 
olika initiativ till samordning står i fokus.

Kent Werne, Stockholm, november 2016
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Allt färre journalistjobb
”130 tjänster bort från Mittmedia.” ”Hallpressen skär ned 33 tjäns-
ter.” ”Skånskan säger upp var femte journalist.” ”13 journalister ska 
bort från Sydsvenskan.” Fyra rubriker från 2016 som signalerar kris, 
bantade redaktioner och förlorade journalistjobb.1

Mediebranschens kris – som i hög grad är dagspressens – är förstås 
ingen nyhet. Enligt tidningen Journalisten försvann sammanlagt 
1300 redaktionella tjänster under 2013, 2014 och 2015.2 Decenniet 
innan det krympte redaktionerna med 20 procent.

Krisen, strukturomvandlingen och de försvunna jobben avspeglar sig 
i Journalistförbundets medlemsutveckling. Mellan 2006 och 2016 
minskade antalet yrkesaktiva medlemmar från 14 728 till 12 078, ett 
medlemstapp på cirka 2 700, eller 18 procent.3 Bedömningen är att 
det i första hand beror på att antalet arbetstillfällen har blivit färre, 
även om det finns studier som pekar på att även organisationsgraden 
har sjunkit (den är dock fortfarande hög, omkring 85 procent).4

Får man tro medieföretagen ser inte heller framtiden så ljus ut. I 
SCB:s senaste arbetskraftsbarometer bedömer bara 13 procent av de 
intervjuade arbetsgivarna att antalet anställda kommer öka under de 
närmaste tre åren, medan 20 procent tror att antalet anställda kom-
mer minska. Resten svarar ”oförändrat”.

Samtidigt försöker många arbetsgivare kapa kostnader och uppnå 
flexibilitet genom att ersätta fasta anställningar med tidsbegränsade, 
eller genom att anlita frilansande F-skattare. Den köparens marknad 
som uppstår på grund av den hårda konkurrensen om jobben bäddar 
dessutom för press på löner, arvoden och andra villkor.

Journalistjobben blir helt enkelt färre, samtidigt som de lösa förbin-
delserna och otryggheten på arbetsmarknaden ökar.

Alltmedan arbetstillfällen försvinner och arbetsmarknaden 
krymper så utbildas nya journalister varje år, vilket förstås också 
 på verkar relationen mellan utbud och efterfrågan.

En tydlig professionalisering
Man behöver inte ha en journalistutbildning, eller ens högre studier, 
i bagaget för att arbeta som journalist. Det går inte att utestänga 
någon genom krav på examen eller legitimation. I den meningen är 
det inte en klassisk profession. Forskarna brukar istället beskriva 
journalist yrket som en ”semiprofession”.5 ”Det finns många vägar in 
i journalist yrket och så har branschen velat ha det”, påpekar Maria 
 Edström, lektor vid på JMG vid Göteborgs Universitet. Ändå kan 
man se en ”tydlig professionalisering av yrket” på senare år.6

”Med tanke på den begränsade examination som skett från etablera-
de journalistutbildningar under de senaste decennierna är det uppen-
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bart att en stor del av dagens journalistkår saknar en yrkesspecifik 
utbildning”, konstaterade det dåvarande Högskoleverket i en rapport 
i slutet av 90-talet.7 Men sedan dess har mycket hänt.

I JMG:s regelbundna journalistundersökningar, som baseras på ett 
slumpmässigt urval av Journalistförbundets medlemmar, ökade 
 andelen med formell journalistutbildning på universitet,  högskola, 
folkhögskola eller journalistinstitut från 42 procent 1989 till 74 
 procent 2011.8 Siffror från JMG:s journalistpanel, en webbaserad 
 enkät som även den baseras på ett slumpmässigt urval av Journalist-
förbundets medlemmar, pekar på en fortsatt professionalisering. 
2016 hade 81 procent av de tillfrågade en journalistutbildning, 54 
procent från ett svenskt universitet.9 En undersökning genomförd 
2013 av Gunnar Nygren vid Södertörns högskola gav ett liknande 
resultat: 81 procent angav att de gått en journalistutbildning, 56 
 procent på akademisk nivå och 25 procent på folkhögskola eller insti-
tut. Och bland journalister under 35 år hade nio av tio, 88 procent, en 
journalistutbildning.10

Utbudet av journalister på arbetsmarknaden hänger därför ihop med 
utbildningsutbudet, det vill säga vilka program, kurser och linjer som 
ges på olika lärosäten, hur många som antas till utbildningarna varje 
år och hur många som examineras.

Journalistutbildning – en översikt
Förr i tiden var aspirantutbildningen, som reglerades i kollektiv avtal 
mellan fack och arbetsgivare och innebar 18 månaders handledd 
praktik på en tidningsredaktion, en vanlig väg in i yrket.

Den första formella journalistutbildningen startades 1959 på 
initiativ av Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och Publicist-
klubben i form av Journalistinstitutet i Stockholm. Tre år senare tog 
staten över ansvaret, även om branschen hade fortsatt stort inflyt-
ande över utbildningen. Samtidigt startades ett motsvarande insti-
tut i Göteborg. 1967 ombildades instituten till Journalisthögskolor, 
och i samband med universitetsreformen 1977 integrerades de med 
 universiteten.11

De tidigare journalisthögskolorna finns idag som enheten för journa-
listik, medier och kommunikation (JMK) på Institutionen för medie-
studier vid Stockholms Universitet, och institutionen för journalis-
tik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs  Universitet. 
Treåriga, tvååriga och ettåriga journalistutbildningar (program) ges 
också på Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, 
Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet 
och  Södertörns högskola. Flera av lärosätena har dessutom ett utbud 
av kortare och längre kurser i journalistik. Kurser erbjuds också av 
 Karlstads universitet och Malmö högskola.12

1947 startades också Poppius journalistskola, och under de  närmaste 
decennierna drog en rad folkhögskolor igång journalistlinjer. En 
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statlig utredning 1975 listar fem sådana folkhögskolor: Skurups folk-
högskola, Folkhögskolan i Kalix, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, 
Tornedalens folkhögskola och Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.13

Idag finns ett- eller tvååriga journalistlinjer (formellt långa sär-
skilda kurser) på Jakobsbergs folkhögskola, Tollare  folkhögskola, 
 Kaggeholms folkhögskola, Ljungskile folkhögskola, Södra 
 vätterbygdens folkhögskola, Skurups folkhögskola, Strömbäcks folk-
högskola, Kalix folkhögskola, Bollnäs folkhögskola, Vara folkhögskola 
och Nordens fotoskola/Biskops Arnö. Det är också möjligt att genom-
gå en utbildning på Poppius Journalistskola och på yrkeshögskolan 
GTV TV-produktion.

Man kan alltså gå en journalistutbildning i form av program  eller 
kurs på 11 universitet och högskolor, 11 folkhögskolor, samt på 
 Poppius Journalistskola och GTV TV-produktion.

Journalistutbildningarna i siffror
Läsåret 2015/16 (höst- och vårtermin) var 1 640 studenter registre-
rade på program och kurser klassificerade som journalistik (medie- 
och kommunikationsvetenskap borträknat). Det rör sig om alltifrån 
treåriga program på 180 poäng till kurser på 7,5 poäng.

Siffrorna har sammanställts av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). 
Det handlar om det totala antalet studenter (”nettoräknade indivi-
der”) som går dessa program och kurser under ett år – de som läser 
sin första termin, sin sista, och allt däremellan.

– Registrerade studenter ett visst läsår är en blandning av nya och
återkommande studenter, men om man antar att den blandningen 
ser ungefär likadan ut år från år så kan man titta på trenden, förkla-
rar Aija Sadurskis, statistiker och utredare på UKÄ.

Trenden är tydlig (se diagram 1 nedan). I början av 00-talet ökade 
antalet registrerade studenter kraftigt. Mellan läsåren 1999/00 och 
2004/05 fördubblades antalet från drygt 1 000 till över 2 000.  Sedan 
planade kurvan ut, nådde en toppnotering på 2 210 registrerade 
studenter 2010/11, för att därefter sjunka. De senaste fem åren har 
antalet registrerade studenter minskat med 26 procent till 1 640, men 
ligger ändå på en hög nivå jämfört med läsåret 1999/00.
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Diagram 1: Registrerade och antagna till universitet & högskola, journalistik. 
Källa: UKÄ, UHR

Trenden liknar den för det totala antalet registrerade studenter på 
universitet och högskolor. Även där skedde en betydande ökning 
 mellan läsåren 2008/09 och 2011/12 – vilket till stor del berodde på 
att fler sökte sig till högre utbildning när finanskrisen och arbetslös-
heten slog till. Därefter har kurvan pekat nedåt, om än inte lika tvärt 
som för journalistutbildningarna.

Antalet registrerade kan liknas vid vattennivån i en uppdämd sjö. 
Och nivån beror på det årliga inflödet och utflödet.

För att få en bättre uppfattning om inflödet till journalistutbildning-
arna har statistik över antalet antagna tagits fram. Siffrorna har häm-
tats från Universitets- och högskolerådets (UHR) databas och gäller 
program och kurser i journalistik (sökord ”journ”).14

Jämförelser över tid är bara möjliga från 2008 och framåt, eftersom 
det saknas statistik över antalet antagna på kurser för tidigare år.

Vad visar då siffrorna?

Under de senaste åtta åren antogs 10 292 studenter till journalistut-
bildningar på universitet och högskolor, vilket ger ett snitt på 1 287 
antagna per läsår (höst- och vårtermin). Av dem antogs 6 345 (62 
procent) till program och 3 947 (38 procent) till kurser. Snittet per 
läsår var 793 antagna till program och 493 till kurser.
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Diagram 2: Antagna till universitet & högskola, journalistik. Källa: UHR

Läsåret 2015/16 antogs 1 123 studenter till journalistutbildningarna, 
757 till program och 366 till kurser. Trenden liknar den över antalet 
registrerade. Antalet antagna till journalistutbildningarna ökade från 
1 170 till 1 320 mellan 2008/09 och 2010/11, och har sedan minskat. 
Sett över hela perioden (2008/09–2015/16) har det totala antalet 
antagna till journalistprogrammen ökat något, från 686 till 757, men 
då JMK vid Stockholms Universitet har omvandlat längre kurser 
till program under samma tid bedöms antalet antagna till de längre 
journalistutbildningarna ändå som relativt oförändrat. Däremot har 
antalet antagna på kurser minskat, särskilt jämfört med toppåret 
2011/12 (555 antagna). Även här ska man dock ha i åtanke att de 
längre kurserna på JMK har blivit program.

På senare år har det skett en allmän ”programmifiering av svensk 
högskola”, enligt en statlig utredning. Nya program har skapats, kur-
ser har lagts ner och många längre fristående kurser har omvandlats 
till program. Journalistutbildningarna är inget undantag.15

UKÄ har också ställt samman statistik över antalet examinerade 
journalister från universitet och högskolor åren 1999–2015. Man 
bör komma ihåg att det svenska högskolesystemet har förändrats 
en del till följd av den europeiska Bolognaprocessen, och att hög-
skolan fick en ny utbildnings- och examensstruktur i och med 2007 
års högskole reform. Då infördes bland annat masterexamen som en 
påbyggnad på kandidatexamen. Detta orsakar också ett brott i tids-
serien. Till och med 2007 redovisas siffrorna per kalenderår, därefter 
per läsår.
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Diagram 3. Examinerade journalister från universitet & högskola. Källa: UKÄ

Hur som helst har antalet som examineras med journalistik som 
huvudområde ökat stadigt de senaste 15 åren, från 53 examinerade 
1999 till 373 examinerade 2014/15. Men det betyder inte att antalet 
journalister som lämnar universiteten och högskolorna för yrkeslivet 
har ökat i samma takt.

Det verkar till exempel som att antalet nyutexaminerade journalister 
var fler än 50 vid millennieskiftet. 1999 skrev Högskoleverket i en 
rapport att det ”vid den traditionella journalistutbildningen examine-
ras ungefär 80 individer årligen”, och att ”antalet generella examina 
med huvudämnena journalistik, kommunikation och information 
som tagits ut under 1997/98 är cirka fem gånger så många”. Några 
av de senare (400 examinerade) bör ha haft journalistik som huvud-
ämne.

Antalet examinerade ger inte heller hela bilden av antalet journa-
listutbildade som kliver ut på arbetsmarknaden, vilket påpekas i 
ovan nämnda statliga utredning: ”Att mäta genomströmning genom 
examensfrekvens är relevant för legitimationsutbildningar, men för 
andra utbildningar innebär låga examensfrekvenser inte per auto-
matik att studenterna inte har fullföljt utbildningen”, skriver man.16 
”Examensbevis måste initieras av studenten”, och om arbetsgivarna 
inte efterfrågar ett sådant minskar förstås incitamentet.

Journalister utbildas dessutom på en rad folkhögskolor.

På utredarens begäran har Folkbildningsrådet tagit fram statistik 
över antalet deltagare på folkhögskolornas långa särskilda kurser i 
journalistik. Det handlar om såväl ettåriga som tvååriga utbildningar.
17

Hösten 2015 hade dessa kurser 675 deltagare, en minskning med 32 
procent jämfört med 2005, då kurserna hade 990 deltagare. Trenden 
har varit stadigt nedåtgående sedan 2011, då siffran var 963.
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Under de senaste åren har också ett antal folkhögskolor lagt ner 
(Bona, Molkoms) eller tvingats ställa in journalistlinjer (Kalix, 
 Nordiska folkhögskolan).

Diagram 4. Deltagare på folkhögskolor, långa särskilda kurser i journalistik. 
Källa: Folkbildningsrådet

Det är möjligt att slå ihop antalet deltagare i folkhögskolornas sär-
skilda kurser i journalistik med antalet studerande på universitetens 
och högskolornas journalistutbildningar. Då får man syn på antalet 
studenter/deltagare under ett visst år, som är i ”pipeline”.

Sammantaget gick omkring 3 000 personer en journalistutbildning 
under varje läsår mellan 2005 och 2011.18 Därefter pekar kurvan ner-
åt. Läsåret 2015/16 var siffran 2 315, en minskning med 27 procent 
sedan (rekord)läsåret 2010/11 då siffran var 3 158. Procentuellt sett 
har folkhögskolorna tappat mer (– 29 procent) än universiteten och 
högskolorna (– 26 procent).

De senaste årens minskning är påtaglig, men skymmer samtidigt 
den kraftiga ökningen av antalet registrerade journaliststudenter på 
universiteten och högskolorna i början av 00-talet, en ökning som 
sannolikt hade sin like inom folkhögskolevärlden.
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Diagram 5. Antalet i pågående journalistutbildningar, universitet, högskola och 
folkhögskola. Källa: UKÄ, Folkbildningsrådet

Hur stort har det totala inflödet varit till journalistutbildningarna? 
Hur många har antagits varje år?

Tyvärr finns bara offentlig statistik över antalet deltagare på ettåriga 
och tvååriga kurser på folkhögskolorna, inte över antalet antagna till 
kurserna varje år. Men förutsatt att relationen mellan antalet antagna 
och antalet deltagare på folkhögskolorna är densamma som mellan 
antagna och registrerade på universitet och högskolor är det ändå 
möjligt att göra en uppskattning.

En försiktig uppskattning är att drygt 1 500 personer antogs till 
landets journalistutbildningar läsåret 2015/16. Det är en minskning 
med cirka 350 individer (20 procent) sedan toppåret 2010/11, men 
en minskning med bara cirka 150 individer (10 procent) sedan 
2008/09.

Diagram 6. Antagna till journalistutbildningar totalt. Källa: UHR, Folkbildnings-
rådet, egna beräkningar
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De senaste åtta åren bedöms närmare 14 000 personer ha antagits till 
en journalistutbildning på universitet, högskola eller folkhögskola, 
vilket ger ett genomsnitt på cirka 1 700 per läsår.

Prestationsgraden för svenska studenter (universitet och högskola) 
ligger på 82 procent, vilket grovt räknat betyder att åtta av tio full-
följer sin utbildning.19 Givet att de som går journalistutbildningar på 
universitet, högskolor och folkhögskolor presterar som genomsnittet 
av universitets- och högskolestudenterna landar vi på knappt 1 400 i 
snitt de senaste åtta åren och drygt 1 200 läsåret 2015/16.

Många som går en kortare kurs på ett universitet eller en högskola 
läser förstås fler kurser eller ett program innan de går ut i arbets-
livet. Om endast de som antas till universitets- och högskoleprogram 
och till folkhögskolornas långa särskilda kurser tas med i beräkning-
en landar vi på knappt 1 200 antagna till journalistutbildningarna 
2015/16, varav knappt 1 000 kan antas slutföra sin utbildning.

Om vi utgår ifrån förra läsårets antagningsvolym fylls alltså arbets-
marknaden varje år på med omkring 1 000 nyutbildade journalister 
som är redo att ta ett jobb. Kanske fler.

Problemet är bara de berörda myndigheterna bedömer rekryterings-
behovet som betydligt lägre än så.

Stort överskott på journalister
I Arbetskraftsbarometern pekar SCB ut ett antal yrken där arbets-
givarna rapporterar stor brist på nyutexaminerade. Störst brist är det 
på lärare och sjukvårdspersonal. Den utbildningsgrupp som det råder 
minst brist på är journalister. 67 procent av arbetsgivarna uppger att 
det är ”god tillgång” på nyutexaminerade journalister.

Det har sett ungefär likadant ut i flera år. 2005 konstaterade SCB 
att ”branschen präglas av ett stort överskott på journalister. Det är 
svårt att få arbete och de arbeten som finns är ofta elva månaders 
vikariat med liten möjlighet till förlängning.” Man bedömde också att 
överskottet skulle öka fram till 2020 ”om antalet utbildningsplatser 
är samma som idag”.20 2011 konfirmerades prognosen: ”Journalist-
utbildade möter en svår arbetsmarknad”, skrev SCB, och ”eftersom 
tillgången även på sikt beräknas överstiga efterfrågan finns det risk 
för ett växande överskott”. Och i den senaste långtidsprognosen 
(2014) förutspås ett ”kraftigt överskott på sikt” eftersom  ”tillgången 
beräknas öka i betydligt större takt än efterfrågan”. Journalistik 
är rentav ett av yrkesområdena där ”överskottet beräknas bli som 
störst”.

Sedan millennieskiftet har också Högskoleverket, och senare UKÄ, 
följt trenderna på arbetsmarknaden och försökt jämföra utbud och 
efterfrågan. 2004 noterar man att antalet registrerade till journalist-
utbildningarna har ökat rejält sedan slutet av 90-talet och att det 
”utbildas dubbelt så många journalister som behövs varje år”. Detta 
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”innebär att journalister i större utsträckning än hittills måste söka 
sig till andra områden”, skriver UKÄ, och bedömer samtidigt att 
 efterfrågan på kommunikatörer och informatörer kommer öka.21

I en rapport 2006 varnar Högskoleverket för ”ett växande överskott”, 
2010 talas det om ett ”fortsatt överskott” och 2015 gör UKÄ följande 
krassa analys: ”Sedan flera år överstiger antalet nyutexaminerade 
 rekryteringsbehovet på arbetsmarknaden”, och ”då tillgången beräk-
nas öka betydligt snabbare än efterfrågan väntas ett kraftigt överskott 
av journalist- och medievetenskapligt utbildade år 2035”.22

– Journalistutbildningen är en av de kända överproducerande utbild-
ningarna, som drar många fler än vad det finns behov av på arbets-
marknaden, säger den tidigare universitetskanslern Lars Haikola, 
som nyligen ledde en statlig utredning om högskolans utbildningsut-
bud.23

Man kan alltså tala om en rejäl missmatchning mellan utbud av och 
efterfrågan på journalister.

Matchningsproblematiken på högutbildades arbetsmarknad har 
diskuterats allt oftare på senare år. Debatten har bland annat kretsat 
kring det Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet, i en över-
siktsrapport beskriver som ”felfördelningar mellan utbildningsinrikt-
ningar, det vill säga att studenter väljer utbildningar inom områden 
där det finns överskott av arbetskraft, men väljer bort sektorer där 
det idag råder brist på kompetent personal”.24

Men när matchningsproblem diskuteras handlar det vanligtvis om 
bristyrken som lärare och sjuksköterskor, inte om överskottsutbild-
ningar, påpekar Lars Haikola.

Varken arbetsgivarorganisationen Medieföretagen eller Utgivarna 
har lyft frågan om de överproducerande journalistutbildningarna. 
Journalistförbundet har däremot hissat varningsflagg i många år. 
Det utbildas fler journalister än vad som behövs, har man menat, ett 
överutbud som bidragit till att skapa en köparens marknad.

I en krönika i Medievärlden 2015 undrade Journalistförbundets 
ordförande Jonas Nordling hur det kom sig att produktionen av nya 
journalister går för högtryck på universitet, högskolor och folkhög-
skolor samtidigt som alla vet att de utbildas för ”en bransch i kris, 
med löpande redaktionella nedskärningar i tvåsiffriga procenttal”. 
”Vem har ansvar för helhet och samordning?” frågade Nordling.25

Ja, vem har ansvar för helheten? För samordningen? Vad eller vem 
styr över utbildningsutbudet?

Systemskifte i högskolevärlden
Den grundläggande utbildningen på universitet och högskolor har 
genomgått två stora reformer de senaste decennierna: 1977 och 1993. 
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De var båda barn av sin tid.

Med högskolereformen 1977 centraliserades styrningen och plan-
eringen; all högskoleutbildning organiserades i utbildningslinjer med 
en tydlig anknytning till arbetsmarknaden. Så här beskrivs systemet i 
Högskoleverkets (nu UKÄ) historiska översikt:

”Regeringen bestämde inför varje budgetår antalet nybörjarplatser 
(planeringsramar) för varje allmän utbildningslinje och lärosäte. 
Dessutom kunde lokala linjer inrättas av lärosätet. Även lokala linjer 
skulle vara inriktade mot ett visst yrkesområde.”26

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) stod för den övergripande 
planeringen. Det fanns vidare en regional beslutsnivå med sju region-
styrelser som svarade för ”samordnande planering av den grundläg-
gande högskoleutbildningen i syfte att skapa ett allsidigt utbildnings-
utbud”. De fördelade också pengar till lärosätena. Det fanns även 
linjenämnder vid varje högskola, underordnade Högskolestyrelsen. 
På olika nivåer fick anställda och studenter, men också ”företrädare 
från samhället” inflytande. I linjenämnderna bereddes till exempel 
plats för yrkeslivsrepresentanter.27

Högskolelagen slog fast att ”utbildningen inom högskolan skall 
planeras med hänsyn till samhällets behov av utbildade och indivi-
dens behov och önskemål” och att ”samma hänsyn skall tagas när 
resurserna för utbildning fördelas inom högskolan”.28 Ambitionen 
var att uppnå en balans mellan samhällets behov, vilket inbegrep 
arbetsmarknadens, och individens önskemål. Men i slutändan var det 
statsmakterna som hade ansvaret, som styrde.

1993 genomfördes den andra stora högskolereformen, som i mångt 
och mycket vände upp och ner på den då drygt 15 år gamla ordning-
en, särskilt på dimensioneringssystemet.

Det var en ny tid, med nya ideal. Stora delar av statsförvalt ningen 
övergick från centralplanering och regelstyrning till mål- och 
 resultatstyrning, samtidigt som individens valfrihet betonades.

Även högskolan decentraliserades och avreglerades. Statens inflyt-
ande minskade kraftigt. Planeringen och beslut om utbildningsutbud 
och antagning flyttades i huvudsak till lärosätena. Linjer förvandlades 
till program och kurser. Samtidigt blev studenternas efterfrågan av-
görande för lärosätenas planering och dimensionering. Student erna 
förvandlades i hög grad till kunder i ett marknadsliknande  system (en 
kvasimarknad, eftersom en tredje part, staten, betalar) där lärosätena 
hädanefter tvingades konkurrera med varandra.

Staten hade gett intryck av att ”kunna förutse arbetsmarknadens 
krav på ett sätt som inte var möjligt”, menade den moderate utbild-
ningsministern Per Unckel i propositionen. Istället antogs studenten 
själv ha förmåga att informera sig om och bedöma arbetsmarknads-
utsikterna, och låta detta styra valet av utbildning: ”Jag vill i detta 
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sammanhang framhålla att studenternas val måste få stor betydelse 
för universitetens och högskolornas utbildningsutbud”, skrev  Unckel. 
”Det måste också vara en strävan att tillse att studenterna är så 
välinformerade att de själva kan ta ansvar för sina utbildningsval och 
därmed för sin framtida yrkesverksamhet. … Fördjupade kunskaper 
inom av studenterna fritt valda områden är den bästa förberedelsen 
för framtiden.” Och ”i den nya universitets- och högskoleorganisatio-
nen avstår regeringen … från att i detalj ange hur många studenter 
som skall utbildas på respektive område vid varje universitet och hög-
skola ... Det blir istället studenterna, universiteten och  högskolorna 
som genom sina egna val och prioriteringar avgör detta.”29

– Det var en vändning 180 grader, säger den tidigare universitets-
kanslern Lars Haikola. 1977 års reform gjorde högskolan till ett stort 
socialt ingenjörsexperiment. Systemet undergrävdes dock under 
1980-talet, och 1993 lämnade man den här modellen och gick över 
till den raka motsatsen, lite väl långt kan man väl tycka. Nu fick 
läro sätena bestämma, och de skulle i sin tur låta sig styras av vad 
student erna ville.

Efterfrågestyrd utbildning
Resultatet blev en efterfrågestyrd utbildning ”där studenternas efter-
frågan blev den avgörande dimensioneringsprincipen i och med att 
resurstilldelningssystemet helt kopplades till studenternas deltag-
ande och prestation”, skriver Haikola i sin utredning. Staten behöll 
bara rätten att styra över ett fåtal utbildningsområden som ansågs 
särskilt viktiga, som lärar-, sjuksköterske- och civilingenjörsutbild-
ningen. I den utvalda skaran ingick dock inte journalistutbildning-
arna.30

Den här ordningen gäller i allt väsentligt fortfarande, även om hög-
skolereformen 2007 – med den nya examensordningen – medförde 
ett tydligare krav på yrkesförberedelse.

– Systemet bygger på studenternas efterfrågan, och detta ska läro-
sätena reagera på, säger Lars Haikola. Även arbetsmarknadens behov 
ska spela in, och det har blivit ett större fokus på det på senare år, 
men i grunden är det alltjämt individens val som styr.

Erik Arroy, utbildningspolitisk utredare på TCO, ger en liknande 
 beskrivning, och menar att detta är grunden till att det skapas ett 
överutbud inom vissa populära utbildningar.

– Den viktigaste mekanismen som styr utbudet inom högskolan 
är studentens val. Politiken vill bara styra om det uppstår brist på 
 utbildad arbetskraft inom något yrkesområde. Det omvända, att styra 
om det blir ett överskott på utbildade, förekommer överhuvudtaget 
inte.

Utbildningar inom journalistik, medie- och kommunikationsveten-
skap (de särredovisas inte i det här fallet) har länge tillhört de popu-
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lärare, med ett relativt högt sökandetryck. Och ”intresset för dessa 
utbildningar är fortfarande mycket stort, sökandetrycket är nästan 
tre förstahandssökande per antagen”, noterar UKÄ.31

Dimensioneringen påverkas inte bara av sökandetrycket, utan  också 
av resurstilldelningen, som beskrivs så här av UKÄ: ”För utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå får lärosätena ett anslag som 
innehåller ett så kallat takbelopp, den maximala ersättningen för 
utbildningen. Utifrån antal studenter (omräknade till helårsstudent) 
och antal avklarade högskolepoäng (omräknade till helårsprestatio-
ner) beräknas hur stor del av takbeloppet som använts.” Ersättnings-
beloppen för helårsstudenter och helårsprestationer skiljer sig mellan 
olika utbildningsområden (16 stycken). Journalistutbildningarna 
ingår i kategorin ”övrigt”, som ligger näst längst ner i ersättnings-
skalan.32 Samtidigt är journalistutbildningar jämförelsevis billiga, och 
kostnaderna (för lokaler, lärare, utrustning etc) inte på ett självklart 
sätt kopplade till antalet utbildningsplatser. Man kan till exempel ta 
in några fler på ett program utan att det behövs fler lärare.

– Systemet premierar genomströmning, förklarar Erik Arroy. Där-
för drar utvecklingen mot att lärosätena vill ha populära program-
utbildningar som är relativt billiga att genomföra och som dessutom 
är säkra i termer av genomströmning.

Lars Haikola drar en liknande slutsats.

– Risken är att systemet perverteras, att lärosätena prioriterar utbild-
ningar som det är lätt att rekrytera studenter till och där kostnaderna 
är låga. Därtill kommer risken som finns med all utbildning, att läro-
sätena tenderar att bli konservativa.

De bygger upp en institution, sitter på ett visst antal anställda, och 
det är svårt att krympa kostymen – åtminstone på kort sikt.

Visserligen har regeringen på senare år, i olika skrivelser, uppmanat 
lärosätena att prioritera utbildningar inom diverse bristyrken. Sam-
tidigt har det saknats ekonomiska stimulanser för detta,  konstaterar 
Lars Haikola: ”En satsning på utbildning för arbetsmarknadens 
behov och där studenterna inte visar intresse för denna utbildning 
leder direkt till en ekonomisk förlust för högskolan”, skriver han i den 
statliga utredningen.33

Det omvända gäller förstås också.

– Det finns inga incitament att dra ner på populära utbildningar, 
säger Erik Arroy.

Regeringen har även gett UKÄ (och tidigare Högskoleverket) i 
uppdrag att ”informera universitet och högskolor samt  blivande 
studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till 
 utbildningsutbudet”, samt ”att följa upp hur lärosätena arbetar 
med dimensionering utifrån studenternas efterfrågan och arbets-



18

marknadens behov”.34 Vilket UKÄ har gjort, och man har  upprepade 
gånger påpekat att det utbildas alldeles för många journalister i 
relation till behovet på arbetsmarknaden. Men UKÄ kan inte förvänta 
sig att universiteten och högskolorna rättar sig efter myndighetens 
rekommendationer, eftersom bestämmanderätten över dimension-
eringen ytterst ligger på lärosätena. Det enda man kan göra är att 
erbjuda ett ”planeringsunderlag”.

Flera lärosäten uppger dock att de främst förhåller sig till sökande-
trycket. Dessutom ifrågasätts UKÄ:s dystra prognoser på sina håll. 
För enligt de uppföljningar som gjorts av lärosätena själva får många 
av de journalister som går utbildningarna jobb.

”Våra journaliststudenter får jobb”
Tre lärosäten med populära journalistutbildningar – JMG, 
 Södertörns högskola och Mittuniversitetet – har gjort kontinuerli-
ga uppföljningar av hur det har gått för studenterna efter avslutad 
utbildning.

Av de tidigare studenterna på JMG:s journalistprogram åren 2002-
2015 har 8 av 10 fått ”journalistjobb” (90 procent av dessa uppger 
att de har ”klassiska journalistiska arbetsuppgifter”), medan 2 av 10 
har annat arbete. 6 av 10 som avslutade journalistprogrammen på 
Södertörns högskola åren 2009-2014 har journalistjobb, medan 2 av 
10 jobbar med information och PR och resten jobbar med annat, är 
arbetslösa eller studerar. Av de som avslutade journalistutbildningen 
på Mittuniversitetet åren 2008-2015 jobbar 7 av 10 som journalist, 
medan 1 av 10 sysslar med PR/marketing, 1 av 10 med annat och 
 resten är arbetslösa eller studerar. De tre uppföljningarna visar också 
att de flesta har vikarierat, varit projektanställda eller frilansat de 
första åren, men att majoriteten efter hand har fått fast jobb.

Ingemar Åttingsberg, programansvarig på Mittuniversitetet, har där-
för svårt att ta UKÄ:s prognoser och rekommendationer på allvar.

– Våra journaliststudenter får ju jobb, säger han. Vår utbildning är 
jättebra och de som går den är väldigt eftertraktade. Det är svårt att 
få fast jobb i början, men ungefär 70 procent får journalistjobb och de 
andra får infojobb eller inom content marketing.

Samtidigt visar UKÄ:s uppföljning av de som tog ut en kandidat-
examen i journalistik läsåret 2007/2008 att 63 procent hade eta-
blerat sig på arbetsmarknaden 2009 och att något fler hade gjort 
det 2013. 64 procent av dessa hade etablerat sig som journalist eller 
i  liknande yrken (författare, informatörer med flera). Av de som 
exami nerades läsåret 2011/2012 var en lägre andel, 58  procent, 
 etablerade 2013, och av dessa hade 64 procent etablerat sig som 
journalist eller i liknande yrken. Av de som examinerats från samt-
liga universitetsutbildningar låg snittet på omkring 80 procent 
 etablerade. 
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En möjlighet är förstås att nyutbildade journalister till viss del vinner 
i konkurrensen om jobben mot de som saknar formell journalist-
utbildning – vilket i så fall förklarar den påtagliga professionalise-
ringen av yrkeskåren på senare år. En ytterligare möjlighet är att 
nyutbildade journalister tillägnat sig kompetens som en del  äldre 
journalister med längre yrkeserfarenhet saknar. En ytterligare 
möjlig het är att de som får jobb i första hand kommer från universi-
teten och högskolorna, och att de vinner i konkurrensen mot de som 
läst journalistlinjen på en folkhögskola.

En nog så viktig iakttagelse är också att allt fler journalistutbildade 
söker sig till, eller drivs till att ta jobb inom, närliggande branscher. 
De arbetar som informatörer, kommunikatörer, med PR eller reklam. 
Dessa branscher har av allt att döma haft en bättre tillväxt än medie-
branschen, samtidigt som gränserna mellan klassisk journalistik och 
närliggande yrken suddas ut allt mer.

– Det har varit stor efterfrågan på informatörer och kommunikatörer 
på senare år, och det är nästan bara tidigare journalister som får de 
jobben, vi ser en väldigt tydlig övergång, säger Peter Nofors, arbets-
marknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Journalister har en utbildning och erfarenhet som gör dem eftertrak-
tade även utanför mediebranschen, påpekar han.

Så tycks det vara. Men samtidigt kan man fråga sig om det inte är 
lämpligare att satsa mer på informatörs- och kommunikatörsutbild-
ningar om det är där jobben finns, istället för att låta journalistutbild-
ningarna sörja för behovet.

Fria folkhögskolor
Folkhögskolorna är tillsammans med studieförbunden en del av 
den svenska folkbildningstraditionen, de ägs och drivs som regel av 
folkrörelser och andra organisationer, men finansieras av staten (via 
Folkbildningsrådet), landstingen och kommunerna.

Även styrningen av folkhögskolorna genomgick en omvandling i 
 början av 90-talet, från detaljstyrning till målstyrning. Den social-
demokratiska regeringen överlät då ”till folkbildningens organisa-
tioner att själva, genom Folkbildningsrådet, fördela och ange villkor 
för statens stöd”, skriver Folkbildningsrådet i en rapport. Förutom 
ett antal övergripande mål och syften – som att ”stärka och utveckla 
demokratin” och ”utjämna utbildningsklyftor” – har folkhögskolorna 
sedan dess ”fått ett stort förtroende att själva organisera sin verksam-
het, utan att staten utvecklat någon tydlig kontrollinstans”.35

Statsbidraget avgör förstås ramarna för hela folkbildningen, men 
själva dimensioneringen – antalet kurser i ett visst ämne och antalet 
deltagare – bestäms av folkhögskolorna själva, deras huvudmän och i 
slutändan av människors efterfrågan. Det gäller också för journalist-
linjerna.
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Någon direkt koppling till arbetsmarknaden finns inte. Istället 
 betonades det i propositionen som låg till grund för omvandlingen i 
början av 1990-talet att folkbildningen skulle vara ”obunden av stat 
och marknad, skild från samhällets läroplansstyrda utbildning och 
arbetsgivarnas produktionsanpassade personalutbildning. Den skall 
vara ett forum där deltagarna själva väljer ämne och arbetsformer 
och där de egna erfarenheterna och behoven styr studierna.”36

De utvärderingar som ändå gjorts av deltagarnas fortsatta öden 
i arbetslivet står folkhögskolorna själva för. En uppföljning från 
Molkoms folkhögskola 2011 visade att 70 procent av de kursdeltagare 
som fullföljt den ettåriga journalistutbildningen de föregående sju 
åren jobbade helt eller delvis som journalister, att 15 procent hade 
studerat vidare på universitetsnivå med inriktning mot journalistik/
information och att 15 procent jobbade med annat än journalistik.37 
Och en undersökning utförd av Södra Vätterbygdens folkhögskola 
visade att cirka 80 procent av de som gått skolans journalistlinje 
 jobbade i branschen fem år efter avslutade studier.38

Detta tyder på att folkhögskolorna inte behöver vara sämre på att 
leverera kvalificerade och konkurrenskraftiga journalister till arbets-
marknaden än universiteten och högskolorna.

Statistiken från Folkbildningsrådet visar emellertid att antalet del-
tagare på journalistlinjerna minskat på senare år, om än från en hög 
nivå. En anledning till detta torde vara att söktrycket har minskat. 
En rundringning som P1 Kulturnytt gjorde våren 2016 visade just 
att antalet sökande har blivit färre till flera journalistutbildningar på 
landets folkhögskolor, och att ett par rentav tvingats lägga ner.39

Sist ut var Molkoms folkhögskola, som beslutade lägga ner journalist-
utbildningen i november 2016. ”De senaste två åren har det varit 
svårt att fylla platserna med de krav vi ställer”, sa läraren Helena 
Söderqvist när beskedet kom. Journalistförbundets ordförande 
Jonas Nordling kommenterade också nedläggningen: ”Det är inte 
konstigt att branschens tillbakagång nu också påverkar utbudet 
av  utbildningar. Men det är inte bra om det bara är folkhögskolor-
nas utbud som förändras, eftersom de har bidragit positivt till en 
 större mångfald på redaktionerna, inte minst ur ett socioekonomiskt 
 perspektiv”, sa han.40
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Diskussion och rekommendationer
Vad kan och bör göras för att komma tillrätta med missmatchningen 
på journalisters arbetsmarknad?

Efterfrågestyrda utbildningssystem har helt klart sina brister. Samti-
digt som universitet, högskolor och folkhögskolor bidrar till ett stort 
överskott i vissa yrken genom att överproducera nyutbildade, råder 
det skriande brist på utbildad personal i andra yrken. Det är knappast 
bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det är inte resurseffektivt, 
och det bidrar till att skapa en köparens marknad i branscher där 
efterfrågan på arbetskraft viker, som i mediebranschen.

Man kan undra om det verkligen är rimligt att lägga huvudansvaret 
för dimensioneringen av utbildningarna på enskilda studenter och 
enskilda lärosäten? Om inte hela systemet borde reformeras och 
 staten ta ett större grepp om dimensioneringen av högskolan?

Det är dock få som förespråkar en återgång till centralplanering. 
Även det gamla systemet hade sina brister. Principer som lärosätenas 
relativa autonomi och studentens valfrihet har dessutom slagit rot 
och försvaras av olika intressen inom högskolevärlden – inte minst 
av studentorganisationer. Principen om folkbildningens frihet från 
statlig detaljstyrning är dessutom närmast tagen för given.

En utvärdering av hela utbildningssystemet ligger utanför den här 
rapportens syfte och räckvidd. Att föreslå ett systemskifte är sanno-
likt inte heller den mest framkomliga vägen. Och även om den stat-
liga utredaren Lars Haikola lyfter fram systemets baksidor är hans 
slutsats trots allt ”att de styrningsmekanismer som infördes med 
reformen 1993 fungerar” och ”att studenters efterfrågan i  grunden 
 utgör det bästa sättet att planera utbildningsutbud”. Samtidigt slår 
han fast att ”åtgärder av justerande karaktär bör … vidtas för att 
 bättre tillfredsställa arbetsmarknadens behov”.41

Redan idag är det möjligt för staten att använda sig av  ekonomiska 
styrmedel för att i viss mån påverka dimensioneringen. 2012 
 beslutade regeringen att utöka antalet platser på vissa utbild-
ningar (civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, läkar-, tandläkar-, 
 sjuksköterske- och lärarutbildning). Resurser togs från lärosätenas 
takbelopp. Staten begränsar också en del populära utbildningar, 
något som påpekas i den statliga utredningen. ”Även om systemet i 
grunden är efterfråge styrt så finns det vissa fall då studenters efter-
frågan inte tillfredsställs. Detta är fallet i ett flertal dyrbara utbild-
ningar som är starkt eftersökta, exempelvis läkarutbildning, psyko-
logutbildning, veterinär utbildning och skådespelarutbildning. För 
vissa sådana dyrbara utbildningar har statsmakterna lagt begräns-
ningar i hur många utbildningsplatser som får finansieras genom 
tilldelade medel ... Därtill kan lärosätena hämma studenternas efter-
frågan genom att av olika skäl begränsa översökta utbildningar.”42

Ett problem är att journalistik inte är ett eget utbildningsområ-
de, utan ingår i kategorin ”övrigt”. En begränsning skulle därför 
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också drabba en rad andra utbildningar. Ett annat problem är att 
journalist utbildningen inte tillhör de mest kostsamma. En begräns-
ning skulle vara utanför boxen. Säkert möjlig, men svårmotiverad 
utifrån ett kostnadsperspektiv (vilket ofta är det mest gångbara).

En annan variant är att ändra ersättningsbeloppen. Hittills har det 
gjorts i syfte att höja kvaliteten på vissa utbildningar, och därför har 
det handlat om höjningar. Det kan tyckas motsägelsefullt att höja 
ersättningsbeloppen till en utbildning där antalet platser behöver 
minskas, men kanske kan det skifta lärosätenas fokus – från att anta 
många för att täcka omkostnaderna och skapa en marginal till att 
istället anta något färre och öka kvaliteten i utbildningen.

Såväl fack som näringsliv har efterlyst en reformering av resurs-
tilldelningssystemet, i syfte att stärka arbetslivsanknytningen och 
förmå lärosätena att på ett tydligare sätt koppla utbildningsutbudet 
till  arbetsmarknadens behov. Bland annat skrev TCO och Svenskt 
 Näringsliv en gemensam debattartikel på temat 2015.43

Samtidigt finns det andra åtgärder som kan stärka arbetslivsanknyt-
ningen. En viktig sådan rör samverkan och dialog mellan lärosätena 
och arbetsmarknadens parter. Stärkt samverkan har efterlysts av fack 
och arbetsgivare i flera branscher, och är ett centralt förslag i Lars 
Haikolas utredning. Det är värt ett längre citat:

”I en decentraliserad sektor med autonoma lärosäten finns det få 
naturliga, systematiska och återkommande arenor för dialog kring 
utbildningens dimensionering. Det är angeläget att arenor för åter-
kommande och systematisk dialog mellan lärosäten och berörda 
 arbetslivsorganisationer finns både regionalt och nationellt. I den 
mån det saknas i dag bör de skapas och i den mån de finns bör de 
stärkas. Formerna för samverkan och vilka intressenter som bör delta 
i sådan samverkan kan inte standardiseras – det är beroende av läro-
säte, utbildning, arbetslivsbranscher med flera faktorer.”44

Redan idag har flera lärosäten och institutioner där journalistut-
bildningar ges en viss, kontinuerlig, samverkan och dialog med 
 branschen. Men de tycks i första hand röra frågor kring utbildning-
ens innehåll, inte dess dimensionering. Dessutom spelar Journalist-
förbundet en alltför begränsad roll.

Resonemanget ovan mynnar slutligen ut i följande 
 rekommendationer till Journalistförbundet:

1. Lyft frågan i offentligheten
Problemet med överproducerande utbildningar har knappt diskute-
rats tidigare, åtminstone inte i bredare kretsar. Journalistförbundet 
bör därför – med rapporten i ryggen – lyfta frågan i offentligheten; 
diskutera konsekvenserna för journalistkåren, orsaker och möjliga 
åtgärder. Det finns tre adressater: utbildningsanordnare (universitet, 
högskolor, folkhögskolor), studenter och politiker.
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2. Initiera dialog med utbildnings- 
anordnarna
Samverkan och dialog mellan utbildningsanordnarna och medie-
branschens organisationer/parter är en nyckel. Journalistförbundet 
bör ta initiativ till den typen av dialog och samverkan. Man kan upp-
mana universitet, högskolor och folkhögskolor att inrätta branschråd 
(fysiskt eller på nätet) där Journalistförbundet kan medverka och 
delta i dialogen. Men framförallt bör Journalistförbundet – gärna 
tillsammans med exempelvis TCO och arbetsgivarorganisationen 
Medieföretagen – lägga grunden till en dialog på region-  och/ eller 
riksplanet. Man kan tänka sig en årlig konferens med fokus på 
journalist utbildningarna i ett föränderligt medielandskap, dit utbild-
ningsanordnare, lärare, studeranderepresentanter, branschfolk, fack-
ligt aktiva, myndighetsrepresentanter, forskare och politiker bjuds 
in. En sådan konferens kan fokusera på dimensionering kopplat till 
arbetsmarknaden, men också på innehålls- och kvalitetsfrågor.

3. Uppvakta utbildningsdepartementet
Frågor kring resurstilldelning och riktlinjer visavi högskolan 
 ligger förstås på regeringens och utbildningsdepartementets bord. 
 Journalistförbundet bör därför, förslagsvis tillsammans med TCO, 
uppvakta utbildningsdepartementet och lyfta fram problemet med 
överproducerande utbildningar och diskutera relevanta åtgärder – i 
första hand ekonomiska styrmedel.
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