
Obligatorisk innlevering 2.  INEC1831 Strategi, v2021. 
 

• Utlevering: mandag 22. februar klokka 14:00. 
• Innlevering: mandag 8. mars klokka 23:59. 
• Lengde: 2-3 A4 sider (=1100-1300 ord (= ca to, tre A4 sider med halvannen 

linjeavstand, font størrelse 12). Overskrift og referanser kommer i tillegg (regnes ikke 
med i ordtellingen). Lag tittel - og eventuelle undertitler – dersom/som du selv 
ønsker.  

• Bruk primært pensumlitteraturen og det dere har lært på forelesning, 
talkshowøktene og gruppeundervisningen så langt i besvarelsen, i tillegg til eksterne 
kilder (internett, annen litteratur).  

• Husk at dere må referere i besvarelsen til pensumlitteraturen, og til det dere har 
lært på forelesning, talkshowøktene og gruppeundervisningen. Dere skal bruke 
referansestilen Harvard – se http://sokogskriv.no/kildebruk-og-
referanser/referansestiler/harvard/ for tips om denne kildehenvisningsstilen og 
besvarelsen må ha referanseliste. 

• Se for dere at sentrale elementer fra Oblig 2 skal i likhet med Oblig 1, kunne inngå 
som en komponent i prosjektoppgaven dere skal skrive senere (om enn i en tilpasset 
variant). 

• Besvarelsen er individuell (man kan ikke skrive sammen). 
• Besvarelsen skal leveres i PDF-format. 

************************************************** 

Oppgave: I oblig 1 gjorde dere en bransjeanalyse av NRK og TV2. I oblig 2 skal dere ta i bruk 
deler av dagens forelesning om analyse, innsikten som Anders Mamen og Eirik Ekrann delte i 
dagens talkshowøkt, samt pensum.  

Se for deg at du er strategi- og produktdirektør for Aftenposten. Gjør en PESTEL analyse av 
Aftenposten slik at du får innsikt og forståelse for hvilke eksterne faktorer som vil kunne 
påvirke Aftenposten fremover. Som vi hørte fra analyseekspertene på talkshowet, så gjør 
mange den feilen i slike analyser at de ikke prioriterer det uviktige fra det viktige. Du skal 
derfor sette opp punktene for hvert parameter i prioritert rekkefølge (viktigst øverst, og 
mindre viktig nederst). Bruk metodekortene fra Digital Norway som hjelp i analysen din 
https://digitalnorway.com/content/uploads/2020/06/PESTEL.pdf  

PS I boken står det at det er nødvendig å kombinere en PESTEL analyse med andre tilnærminger, men 
det trenger dere ikke tenke på i denne innleveringen. Dessuten har dere opparbeidet dere en del 
kunnskaper om mediebransjen allerede gjennom Oblig 1. 

 

Lykke til! 

 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/harvard/
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/harvard/
https://digitalnorway.com/content/uploads/2020/06/PESTEL.pdf
https://digitalnorway.com/content/uploads/2020/06/PESTEL.pdf
https://digitalnorway.com/content/uploads/2020/06/PESTEL.pdf

	Obligatorisk innlevering 2.  INEC1831 Strategi, v2021.

