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JOUR4200 – Journalistikkforskning:  

Teoretiske perspektiver 
               

 

Hjemmeeksamen, høst 2014 

 

Utlevering mandag 17. november kl. 10.00. Innleveringsfrist er torsdag 20. november kl 14.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter. 

 

Oppgavesettet er på to (2) sider. 

________________________________________________________________________________ 

 

Public relations (PR) har i løpet av et par tiår fått økt betydning både i privat og offentlig sektor i 

Norge. Det samme har skjedd i andre europeiske land. Antallet kommunikasjonsrådgivere øker PR-

bransjen vokser. Samtidig har utviklingen i mediebransjen ført til oppsigelser av journalister og 

andre nedskjæringer av redaksjonelle ressurser. En rekke journalister som slutter i aviser, radio og 

tv får imidlertid ny jobb som kommunikasjonsrådgivere i bedrifter, organisasjoner, forvaltning og 

PR-byråene.  

 

Drøft ut fra pensum (eventuelt også annen litteratur) – og med relevante (norske og/eller 

internasjonale) eksempler – følgende tre problemstillinger: 

– Hvilke konsekvenser kan denne utviklingen ha for relasjonene mellom journalister og 

profesjonelle kilder? 

– Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom journalistikk og PR? 

– Hvilke kvalifikasjoner har journalister som gjør dem attraktive som rådgivere og konsulenter 

på PR-markedet? 

________________________________________________________________________________ 

 

English: 

 

Public relations (PR) has during a few decades gained increased importance both in the private and 

public sector in Norway. The same has happened in other European countries. The number of 

communication advisors increase and the PR industry is growing. At the same time, the 

development in the media industry has led to layoffs of journalists and other cuts in editorial 

resources. However, several of the journalists leaving the media organizations get new jobs as 

communication advisors in corporations, organizations, public administration and the PR 

consultancies. 

 

Discuss on the basis of the syllabus (or other literature) – and with relevant (Norwegian and/or 

international) examples – these three issues: 
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– What consequences might this development have for the relationship between journalists 

and professional sources? 

– What similarities exist between journalism and PR?  

– What qualifications have journalists that make them attractive as advisors and consultants on 

the PR market? 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/  

 

- Besvarelsen skal leveres elektronisk i Fronter. Filen skal kalles ditt kandidatnummer (eks 

xxxxxx.pdf eller xxxxxx.doc). Det skal også leveres ett utfylt eksemplar av skjema «Obligatorisk 

erklæring vedrørende fusk/ akademisk redelighet». Det er opprettet egen frontermappe for 

fuskeerklæringen.  

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer, som du finner på studentweb (IKKE 

NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 

 

- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). 

Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Emneansvarlig Sigurd Allern svarer på spørsmål om oppgaveteksten på e-post 

sigurd.allern@media.uio.no mandag 17. november fram til kl. 13.00. Spørsmålene vil bli besvart 

samme dag. 

 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 12. desember 2014. Resultater gis ikke over e-post eller telefon. 
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