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Uppföljning av kandidatexamen i journalistik vid Umeå 
universitet  

Beslut 

Universitetskanslersämbetet ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning 

som leder till kandidatexamen i journalistik vid Umeå universitet.  

Universitetskanslersämbetet ifrågasätter inte längre Umeå universitets tillstånd att 

utfärda kandidatexamen i journalistik.   

Ärendets hantering 

Högskoleverket beslutade den 24 april 2012 (reg.nr 643-01886-11) att ge det 

samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen 

i journalistik vid Umeå universitet. Beslutet innebar samtidigt att Högskoleverket 

ifrågasatte universitetets tillstånd att utfärda kandidatexamen i journalistik. Verket 

uppmanade därför universitetet att senast den 24 april 2013 inkomma med en 

redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av verkets 

ställningstagande. Därefter avsåg verket att ta ställning till om det finns skäl att 

besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. 

Högskoleverkets uppdrag om kvalitetssäkring av högskoleutbildning har sedan 

den 1 januari 2013 övertagits av Universitetskanslersämbetet.  

Lärosätet har inkommit till Universitetskanslersämbetet med en analys av orsaken 

till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder.  

För uppföljningen av Högskoleverkets beslut utsåg Universitetskanslersämbetet 

följande sakkunniga: professor Inger Lindstedt, Malmö högskola, och professor 

Ullamaija Kivikuru, Helsingfors universitet. Underlag för bedömningen har varit 

lärosätets redogörelse. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i 

högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). 

Bedömargruppens yttrande bifogas. 

Umeå universitet 

Rektor 
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Universitetskanslersämbetets bedömning 

Universitetskanslersämbetet bedömer att utbildning som leder till 

kandidatexamen i journalistik vid Umeå universitet nu uppfyller kvalitetskraven 

för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet 

hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta 

lärosätets examenstillstånd.  

Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning 

av utredaren Stella Annani i närvaro av avdelningschefen Anette Gröjer, 

enhetschefen Karin Järplid Linde och den seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson. 

 

 

Lars Haikola 

 

   Stella Annani 
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Lärosäte 

Umeå universitet 

Huvudområde/examen 

Journalistik - kandidat 

 

ID-nr 

A-2013-09-

2961 

 

Bedömning av utvalda examensmål 

Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor 

Måluppfyllelse: Hög 

Motivering: I utvärderingen av journalistik (se Högskoleverkets beslut 24 april 2012, reg.nr 643-

01886-11) framgår av bedömargruppens yttrande att: ”Sammantaget visar underlagen på bristande 

måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller fördjupad 

kunskap inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Urvalet visar 

dock på bristande måluppfyllelse när det gäller kunskap om journalistikämnets vetenskapliga grund 

[…] Lärosätet har i självvärderingen inte visat att utbildningen säkerställer studenternas kunskap om 

tillämpliga metoder, det vill säga kunskap om relevanta metoder inom journalistikforskning och i 

förekommande fall medie- och kommunikationsvetenskap”. 

I sin analys av orsaker bakom den bristande måluppfyllelsen framhåller lärosätet bland annat 

följande: Den ämnesmässiga bredden på de antagna studenterna har gjort att studenterna haft mycket 

skilda förkunskaper. Det har också varit svårt att inom utbildningens ramar åstadkomma tillräckligt 

med utrymme för undervisning i den teori och metod som krävs för studier om journalistik och 

medier på C-nivå. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. 

De åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna inkluderar: Den tidigare två-åriga 

journalistutbildningen har gjorts om till en treårig utbildning med profilinriktningar. Därmed ökar 

utrymmet för att inom ramen för utbildningen tillgodose de vetenskapliga/teoretiska kunskaper som 

krävs för en kandidatexamen. Totalt utökas nu utbildningen med 21 högskolepoäng i huvudområdet. 

Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna som rimliga och relevanta. 

Sammantaget anser bedömarna att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att 

Umeå universitet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller detta mål. 
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