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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202427252 | kr 289,Vi lever mye av våre moderne liv i det digitale nettsamfunnet, og teknologien
har skapt et filter mellom oss og den virkelige verden der det som vises er
utvalgt, regissert og iscenesatt gjennom en stadig større flora av apper.
Samtidig står vi overfor store komplekse utfordringer i samfunnet knyttet til det
digitale skiftet og bærekraft. I Homo appiens. Hvordan teknologi endrer våre
liv undersøkes dette nærmere gjennom en rekke historiske eksempler som kan
vise oss hvordan teknologi har endret både mennesker og organisering av
arbeid og samfunn. Boken kommer inn på hvilke endringer som er i gang nå og
hva mulige konsekvenser av disse kan bli. Er det for eksempel mulig å tenke seg
at både landbruk og fiskeoppdrett i stor grad vil være erstattet av "kultiverte"
kjøttprodukter i løpet av bare en 10-årsperiode? Og hvem er det egentlig som
styrer utviklingen, og hvilken vei går det?

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Homo appiens
Hvordan teknologi endrer våre liv
ARNE KROKAN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202775070 | kr 209,Vi mennesker utfordres på stadig nye måter. Nye teknologier skaper nye
produksjonsformer, nye måter å kommunisere på og nye måter å organisere
arbeidet på. Noe av dette vil vi kalle forbedringer, men jammen skaper dette
utfordringer også. Denne boken har form som en "utstilling" som presenterer
utvalgte sentrale utfordringer vi står overfor. Komplekse problemer det er
vanskelig å løse ved politisk enighet og handling, og kanskje er det ny teknologi
som er løsningen? Her får du mange innspill slik at du kan forstå både hva
utfordringene består i, og tanker om hvordan vi kan løse dem.

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med prosjekter som
omhandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi,
organisasjon og samfunn.
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Presse, profesjon og politikk
Festskrift til Paul Bjerke
BIRGITTE KJOS FONN, ELLEN LEXERØD HOVLID OG BIRGIT RØE MATHISEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202716271
Presse, profesjon og politikk er et festskrift til Paul Bjerke, som fyller 70 år 2.
oktober 2022. Bjerke har en allsidig karriere bak seg innen journalistikk,
forskning og som samfunnsdebattant. Dette festskriftet samler
forskningsartikler, fagartikler og hilsningstekster fra kolleger og
samarbeidspartnere i presse og forskning. Boka inneholder nye analyser av
forskjellige sider ved journalistisk profesjonspraksis og refleksjon rundt den
virkeligheten journalistikken befinner seg i.
Tre hovedbegrep er sentrale når Paul Bjerkes forskergjerning skal
sammenfattes: presse, profesjon og politikk. Disse utgjør tittelen på dette
festskriftet og er også brukt for å organisere stoffet. Målet er både å gi et
innblikk i en del av de arbeidene Bjerke har bidratt med, og samtidig koble
tekstene i dette festskriftet til hans forskervirke. I denne boka får vi dessuten et
innblikk i hans mange år som journalist, nyhetsredaktør og til slutt redaktør i
Klassekampen.
Boka retter seg mot medieforskere, forskere innen andre fagdisipliner med
interesse for medienes funksjon i samfunnet, studenter og praktikere.

Birgitte Kjos Fonn er professor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
Hun er dr.philos. fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om
pressehistorie, og er ellers cand.polit.
Ellen Lexerød Hovlid er professor i medierett ved Høgskulen i Volda. Hun er
utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en doktorgrad om Vernet av
privatlivets fred fra 2014.
Birgit Røe Mathisen er professor i journalistikk ved Nord universitet,
journalistutdanninga.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Autostory
Et essay om hvordan automatisering forandrer journalistikken
MAGNE SOUNDJOCK OTTERDAL OG GEIR TERJE RUUD

• 2017 | 96 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494155 | kr 189,Blir journalistene overflødige som følge av kunstig intelligent programvare?
Eller vil mer bruk av smart automatisering vise vei for hvordan menneske og
maskin sammen kan utvikle et fag og en samfunnsoppgave i en spennende
fremtid? Forfatterne tar opp disse og en rekke andre spørsmål om robotisering
av journalistikken.

Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk
håndbok
ØYSTEIN PEDERSEN DAHLEN OG THOR ERIK SKARPEN

• 2018 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202555313 | kr 459,Hvordan få gjennomslag i den offentlige debatten, overfor beslutningstakere og
publikum? Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk håndbok
viser hvordan PR og strategisk kommunikasjon kan hjelpe deg til å gjennomføre
ulike typer kommunikasjonstiltak for egen organisasjon. Boka gir innsikt i rett
valg av kanaler og verktøy, uavhengig av om disse er digitale eller analoge.

Boundary Struggles
Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere
ARNFINN MIDTBØEN, KARI STEEN-JOHNSEN AND KJERSTI THORBJØRNSRUD
(EDS.)

• 2017 | 324 s. | Open Access | 9788202535032
Forfatterne av boka anlegger et bredt sosiologisk perspektiv på ytringsfrihet og
viser med utgangspunkt i spørsmål om innvandring, religion og kultur hvordan
utstøting og selvbegrensning er mekanismer som regulerer hvem som deltar og
hva som ytres i norsk offentlighet.
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Det åpne bibliotek
Forskningsbibliotek i endring
ASTRID ANDERSON, CICILIE FAGERLID, HÅKON LARSEN OG INGERID S.
STRAUME (RED.)

• 2017 | 218 s. | Open Access | 9788202535018
Denne boka vil være en viktig ressurs for alle som er interessert i de mange
endringene som pågår i forskningsbibliotekene, og hvordan disse påvirker og
påvirkes av større endringer i universitets- og høgskolesektoren og kultur- og
kunnskapspolitikken.

Droner i sivilsamfunnet
Aktører, teknologi og etiske utfordringer
ASTRID GYNNILD (RED.)

• 2018 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202542030 | kr 349,Hva er sivile droner, og hvordan kan vi best sikre at droner brukes på ansvarlig
vis i samfunnet vårt? Den raske utviklingen på feltet tyder på at droner om kort
tid vil være en integrert del av vår nye hverdag. Hvordan vil det påvirke
transport, næringsliv, natur, overvåkning, personvern, kriminalitet, krigføring og
kommunikasjon?

Effektiv nettskriving
OVE DALEN

• 2018 | 153 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202587000 | kr 479,Effektiv nettskriving er et komplett og praktisk oppslagsverk til
bruk ved tekstproduksjon for digitale kanaler. Denne andre utgaven av boken
inneholder en rekke nye eksempler på gode og dårlige tekster, og gir oppdatert
informasjon om hvordan vi leser på nett. Den gir også ny kunnskap om
innholdsmarkedsføring og søkemotoroptimalisering og om hvordan man
engasjerer leserne i sosiale medier.
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Hvordan lese kvantitativ forskning?
PER ARNE TUFTE

• 2018 | 198 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494117 | kr 369,Boken henvender seg til dem som ønsker å forholde seg til kvantitativ forskning
uten å gjøre slik forskning selv. Hensikten er å gjøre leseren i stand til å
orientere seg i det vanskelige landskapet som kvantitativ forskning
representerer, og kunne forholde seg kritisk til de resultatene denne
forskningen presenterer.

Journalistikk og kildekritisk analyse
SIGURD ALLERN

• 2018 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202562557 | kr 499,I denne nye utgaven av Journalistikk og kildekritisk analyse
finner du bl.a. et nytt kapittel om manipulasjon og desinformasjon på nettet,
inkludert en kritisk gjennomgang og vurdering av debatten om «fake news» og
bruken av sosiale medier som nyhetskilde i medier. Delingskultur, faktasjekk og
plagiatproblemer i journalistikk og forskning, drøftes.

Lokale medier
Samfunnsrolle, offentlighet og opinionsdanning
BIRGIT RØE MATHISEN OG LISBETH MORLANDSTØ (RED.)

• 2018 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202532468 | kr 439,Forfatterne viser at de lokale og regionale mediene er en viktig del av
offentlighetens infrastruktur. De utforsker hvordan medielandskapet er preget
av både endring og stabilitet, hvordan nye innovative prosjekt etableres i
tradisjonelle medier selv i en krisetid, og hva som skjer når den offentlige
arenaen og den mediale samhandlingen endres.
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Marine Le Pen og høyrepopulismen i
Europa
ELIN SØRSDAHL OG ALF OLE ASK

• 2017 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202534714 | kr 269,Marine Le Pen er den mest innflytelsesrike høyrepopulisten i Europa i dag. I
denne boken forteller lederen av franske Front National selv hva som formet
henne og hvordan hun vil endre Frankrike. Forfatterne analyserer hvilke krefter
som har skapt denne politiske bølgen og viser hvordan blant annet motstand
mot innvandring, EU, globalisering og kamp mot eliten spiller inn.

Medier, historie og mening
Studier i kulturelle formidlingsformer
JAHN HOLLJEN THON OG ANDREAS LOMBNÆS (RED.)

• 2017 | 186 s. | 1. utg. | Heftet | 9788283141139 | kr 389,Gjennom analyser av tekster fra forskjellige epoker, samfunn, medier og sjangre
søker forfatterne av denne boken å gi innblikk i hvordan formidlingsformer som
ballade, emblem, billedkunst, roman, drama, film og multimodale medier
preger kulturen.

Norge etter 22. juli
Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn
HENRIK SYSE (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202591007
Idet denne boken kommer ut, er det gått snart syv år siden de dramatiske og
brutale terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.
Hvordan har vi klart oss i tiden som er gått? Hvilke verdier har vært viktige? Har
vi klart å ta vare på idealene om demokrati, åpenhet og humanitet? Og hvem er
egentlig dette «vi» som vi snakker om?
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Putting a Face on It
Individual Exposure and Subjectivity in Journalism
BIRGITTE KJOS FONN, HARALD HORNMOEN, NATHALIE HYDE-CLARKE AND
YNGVE BENESTAD HÅGVAR

• 2017 | Open Access | 9788202522148
Boka drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan
prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra
forskningsjournalistikk til reportasjer om terrorisme. Forfatterne ønsker å vise
fram noe av den variasjonen som finnes og bidra til debatten om hvilken
retning dagens journalistikk går.

Se!
Lærebok i visuell journalistikk
JON PETTER EVENSEN OG ANNE HEGE SIMONSEN

• 2017 | 176 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202512514 | kr 459,Visuell kommunikasjon på ulike plattformer står helt sentralt i denne nye
utgaven av boken, i tillegg til mer stabil kjernekunnskap om journalistikk,
fotojournalistikk, form og visuell kultur. Den gir samtidig en praktisk innføring i
arbeidet med visuell historiefortelling, bilderedigering og dramaturgi.

Tall kan temmes!
Hvordan forstå og bruke statistikk
JAN ERIK KRISTIANSEN

• 2018 | 164 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202584863 | kr 409,Boken gir en elementær innføring og veiledning i hvordan man skal forstå og
bruke statistikk. Den gir noen enkle og praktiske råd og vink om hvordan bruke,
tolke og formidle statistikk slik den omgir oss i dagliglivet i form av forholdstall,
prosenter, rater og gjennomsnitt. Hvordan skal tallene beregnes, sammenliknes
og tolkes? Hva er de viktigste fallgruvene?
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TV-formater
Fra Kvitt eller dobbelt til Skam
OLE HEDEMANN

• 2018 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202522667 | kr 499,Hva er egentlig et TV-format? Hvordan er TV-formatenes historie, og hva må
beskrives for at noe kan kalles et TV-format? Hvordan handler man TV-formater,
og hvordan kan man beskytte dem? Dette er noen av spørsmålene boka svarer
på og som gjør den uunnværlig for alle som ønsker seg inn i, eller er en del av,
den magiske TV-bransjen.

VR og AR – en norsk introduksjon til
virtual og augmented reality
EIRIK HELLAND URKE

• 2018 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202574178 | kr 319,Denne boken viser på en oversiktlig måte hvordan virtual reality (VR),
augmented reality (AR) og andre omsluttende teknologier er i ferd med å skape
spektakulære muligheter innenfor utdanning, industri, helse og media. Den
egner seg for studenter, yrkesutøvere og entusiaster som ønsker en enkel og
forståelig introduksjon til disse temaene.
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123 blogg
For nysgjerrige, nybegynnere og eksperter
THOMAS MOEN

• 2012 | 80 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202358433 | kr 399,Denne boka gir deg en innføring i hva en blogg er, hvordan du oppretter din
egen blogg og hvordan du kan utvikle bloggen, få den til å engasjere og få flere
til å besøke og følge den.

50 år med journalistutdanning - en
historie om akademiseringen av et
yrkesfag
BIRGITTE KJOS FONN

• 2015 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202447854 | kr 419,Høsten 1965 ble det for første gang etablert en offentlig journalistutdanning i
Norge - Norsk Journalistskole. Forfatteren ser tilbake, leter etter og forsøker å
samle sporene fra journalistikkdisiplinens formative fase, som rundt regnet
varte fram til årtusenskiftet.

Arkivsøk for journalister
TARJEI LEER-SALVESEN OG MAREN SÆBØ

• 2016 | 128 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202497255 | kr 259,Forfatterne presenterer viktige arkivinstitusjoner og hvordan man bruker dem.
De er innom lovverket og rettighetene til brukeren, og gir en del praktiske tips
som kan gjøre besøket i arkivet raskere og mer målrettet. Videre gir boka en
innføring i bruk av databaser som kan hjelpe med tilgang til arkivmateriale uten
å fysisk besøke institusjonen. Metodetipsene utdypes med praktiske og
inspirerende eksempler.
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Bak skjermen
Internett og plattformenes makt
TERJE RASMUSSEN

• 2021 | 216 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202700645 | kr 369,Boken går gjennom tekniske, sosiale og kulturelle sider ved utviklingen av
Internett og web de siste ti årene, særlig etter at digitale plattformer som
Facebook og Google ble dominerende. Den er skrevet for studenter innen
samfunnsfag og humaniora, og for alle som er opptatt av hva som skjer med
Internett og web.

Bare et bilde
Fotojournalistikk for skrivende journalister
AGNETHE WEISSER

• 2013 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202404956 | kr 459,Et bilde i journalistikken er ikke «bare» et bilde. Boka behandler bildets plass i
ulike sjangre som feature, portrett og nyhet. Boka tar også opp
videofotografering med speilrefleks og smarttelefon og gir enkle tips for å lage
et multimedieinnslag. Den gir en innføring i elementær fototeknikk og
bildebehandling, med stor vekt på etikken.

Datastøttet journalistikk
ESPEN ANDERSEN

• 2013 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404260 | kr 499,Hvordan analysere sosiale nettverk og avdekke forbindelsene andre har
oversett? Forfatteren viser hvordan du kan høste inn data og koble opplysninger
som aldri har vært satt i sammenheng tidligere. Skjermskraping, datagruvedrift
og sosial nettverksanalyse viser hvor kraftig verktøy datamaskinen din kan bli i
journalistikken.
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Den nye litterære bølgen
Litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006–2013
JO BECH-KARLSEN

• 2014 | 262 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202431877 | kr 499,Vi opplever en ny litterær bølge innenfor norsk dokumentarlitteratur. Den
kjennetegnes av at subjektivitet og saklighet møtes og skaper en ny form for
skrivekunst. Dokumenter blir en del av det litterære uttrykket. Forfatterne
inngår en leserkontrakt om at bøkene er virkelighetslitteratur, og motsetter seg
aktivt de hybridformer som er så utbredt ellers i litteratur og kunst.

Digital litteratur
En innføring
HANS KRISTIAN RUSTAD

• 2012 | 117 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202372712 | kr 319,De siste tiårene har det oppstått en ny type litterære tekster, skrevet for skjerm,
som tar i bruk flere modaliteter og som involverer leseren på nye måter. Denne
boka gir en oversikt over digital litteratur med vekt på skandinaviske eksempler,
og diskuterer ulike utfordringer denne litteraturen fører med seg for vårt
litteraturbegrep.

Digital markedsføring og kommunikasjon
NINA FURU

• 2021 | 260 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202700317 | kr 479,Hva fungerer innen digital markedsføring og kommunikasjon, og hva fungerer
ikke? For å oppnå resultater må vi ta i bruk digitale kanaler – både websider,
Google, e-post, direktemeldinger, Facebook, Instagram og andre sosiale medier.
Boken, som er en revisjon avMarkedsføring og kommunikasjon på nett,
setter leseren i stand til å ta praktiske grep og gjennomføre konkrete
kampanjer i egen bedrift eller etat.
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Digital sporhund
Søk på Internett med journalistisk metode
TORD E. NEDRELID OG STÅLE DE LANGE KOFOED

• 2009 | 152 s. | 1. utg. | Spiral | 9788271473211 | kr 469,Mangel på informasjon er ikke lenger et problem. Problemet er at det finnes for
mye av den. Boka gir en lettfattelig innføring i hvordan søkemotorer virker, og
hvordan de kan brukes mest mulig effektivt. Gjennom praktisk orienterte
forklaringer og eksempler lærer du triksene for å finne det du trenger, når du
trenger det, enten du bruker nettet i jobb, studier eller på fritiden.

Dokumentarfilmens spesielle utfordringer
Virkelighetens villnis
ALEXANDER RØSLER

• 2015 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202458645 | kr 339,Denne boka redegjør for noen av de grunnleggende betingelsene som må
oppfylles for å skape en vellykket dokumentarfilm. Forfatteren tydeliggjør også
noen sentrale kjennetegn for ulike fortellersjangre, og prosessene i
konstruksjonen av en dokumentarfilm, som research, manusutvikling, foto,
klipp, casting og balansen mellom bilde og ord.

Droner i sivilsamfunnet
Aktører, teknologi og etiske utfordringer
ASTRID GYNNILD (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202758998

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Journalistikk og mediefag

•

Cappelen Damm Akademisk

Entreprenørskap og ledelse i media
ROBERT W. VAAGAN OG JENS BARLAND (RED.)

• 2015 | 384 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202447823 | kr 479,Boka byr på forskning om og eksempler på hvor utviklingen i mediebransjen tar
oss hen; om endret mediebruk, om trender i ledelse av virksomheter relatert til
nye og gamle medier, og den handler om entreprenørskap. Boka er skrevet ut
fra norske forhold, og er innrettet både mot dem som jobber i mediebransjen og
mot akademikere og studenter innen dette feltet.

Er nå det så sikkert?
Journalistikk og kildekritikk
EGIL FOSSUM OG SIDSEL MEYER

• 2008 | 236 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202283438 | kr 579,Boka gir nødvendig kildekritisk ballast til journalister og studenter i
journalistikk og er nyttig også for studenter og utøvere innenfor
mediekunnskap, historie og bibliotek- og informasjonsfag. Forfatterne belyser
kildearbeidet med tankevekkende eksempler, i forhold til både klassisk
journalistikk og de digitale medienes utfordringer.

Falske nyheter
Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten
BENTE KALSNES

• 2019 | 162 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202581176 | kr 289,Boken viser hvordan falske nyheter og desinformasjon, effektivt spredd via
sosiale medier-plattformer som Facebook og Twitter, er en alvorlig trussel mot
demokratiet. Den tar for seg tre hovedspørsmål: Hva er desinformasjon og falske
nyheter? Hvorfor skapes og deles desinformasjon og falske nyheter? Hvordan
bekjempe desinformasjon og falske nyheter?
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Film
En innføring
ARNE ENGELSTAD OG ELISE SEIP TØNNESSEN

• 2011 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202291167 | kr 619,Denne boka gir leseren grunnleggende kunnskaper om film. Forfatterne tar
utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene analysen
krever. Boka passer for alle som er interessert i film og ønsker å utvide sine
kunnskaper. Særlig aktuell er boka for studenter i film- og medieutdanninger
ved høyskoler og universiteter.

Forskningsjournalistikk
En innføring
NINA KRISTIANSEN OG INGRID SPILDE

• 2015 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202447816 | kr 389,I denne boka får du mange gode råd og praktiske tips om hvordan du kan finne
fram i den akademiske jungelen, unngå de vanligste fellene og lage god, kritisk
og leservennlig forskningsjournalistikk. Boka passer for deg som har lyst til å
skrive forskningssaker og ønsker å bli flinkere til å lage saker om forskning på
helse, miljø eller hele bredden av fagfelt.

Fra bok til film
Om adaptasjoner av litterære tekster
ARNE ENGELSTAD

• 2013 | 188 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202380793 | kr 459,Hva skjer når en fortelling overføres fra et medium til et annet? Hva må
tilrettelegges, hva må adapteres – og hvordan? Når sier ord mer enn levende
bilder? Og når er film uslåelig? Denne boka berører slike spørsmål på en
lettfattelig måte, med utgangspunkt i filmatiserte romaner og noveller. Den gir
en systematisk innføring i adaptasjonsteori og adaptasjonsanalyse med norske
og nordiske eksempler.
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Historiefortelling på digitale plattformer
BRYNJULF HANDGAARD

• 2020 | 432 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202664589 | kr 599,Virkeligheten er fragmentert og uendelig. Hvordan sette sammen biter av denne
virkeligheten til historier som trenger gjennom i dagens strøm av informasjon,
og hvordan skal vi unngå at norske fortellinger drukner i flommen? Denne boka
tilbyr hjelp slik at du kan nå gjennom med ditt budskap. Den presenterer et
sjutrinns spørsmålsdrevet faktoriseringsverktøy som kan hjelpe deg med å
utvikle, produsere og analysere historier for mobiltelefon, nettbrett, stor skjerm
og hodetelefoner.

Hvem er "vi" nå?
Medier og minoriteter i Norge
SHARAM ALGHASI, ELISABETH EIDE OG ANNE HEGE SIMONSEN

• 2020 | 276 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202562670 | kr 449,Hvem er vi nå? handler om identitet og tilhørighet, og
dynamikken disse «størrelsene» skaper i den norske offentligheten, primært
med søkelys på mediene i møte med migrasjon. I boka presenteres analyser av
medieutviklingen på flere områder, samt medierepresentasjon av minoriteter
med vekt på hvilke tema som tas opp, hvilke stemmer som kommer til uttrykk
og innen ulike sjangre.

Hør og se
En håndbok i bildeskapende radio
BERIT HEDEMANN

• 2006 | 180 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271472948 | kr 489,Hvordan får du lytteren til å se for seg det du ønsker at hun skal se? Hvordan
sørger du for at bildene radioen skaper, blir like fargesterke og følelsesmettede
som bildene i nattdrømmene våre? Med andre ord: Hvordan skaper du filmer på
lytterens indre skjerm? Boka tar for seg hvordan du kan bruke språket og
mikrofonen som kamera, og hvordan du kan skape en variert film med
forskjellige bildeutsnitt ved hjelp av språk-, stemme- og lydbruk.
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Idéutvikling i mediehuset
OLE HEDEMANN

• 2010 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271473389 | kr 559,Sosiale medier har skapt store endringer i publikums brukeradferd og behov.
Hvordan kan en idé bli til et produkt som publikum har behov for, som skaper
ny og reell verdi for dem, et produkt de til og med vil betale for? Hva finnes av
systematikk og organisasjonsmessige grep som tilrettelegger for at mediehus
så vel som enkeltpersoner kan lykkes med å utvikle nye produkter?

Individet i journalistikken
HARALD HORNMOEN, THORE ROKSVOLD OG JØRGEN ALNÆS (RED.)

• 2015 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202480639 | kr 419,Hvordan har individets plass i journalistikken endret seg over tid? Hva betyr det
for samfunnsdebatten? Hvilke endringstendenser er framstillingen av individer i
journalistikken uttrykk for? Boka retter blikket mot ulike journalistiske sjangre,
historiske perioder og former for journalistikk. Den beskriver framstillingen av
individer i norsk journalistikk og drøfter hvilke konsekvenser en slik
individeksponering kan få.

Innføring i samfunnskunnskap for
journalister
NILS G. INDAHL

• 2015 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202440237 | kr 469,Boka gir nødvendige basiskunnskaper for alle journalister. Forfatteren ser på
hvilke ideer som får individer til å handle i fellesskap, og til å skape et personlig
område hvor de ikke ønsker fellesskapets innblanding. Han ser på forskjellen
mellom stat og samfunn, individ og fellesskap. Hvorfor oppstår orden i samfunn
og nettverk? Hva forårsaker forandring hos individ og fellesskap?
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Innovasjon og verdiskaping i lokale
medier
LISBETH MORLANDSTØ OG ARNE H. KRUMSVIK (RED.)

• 2014 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405809 | kr 499,I denne boka har 15 forskere for første gang tatt for seg innovasjon og
verdiskaping i lokale medier i Norge. De formidler ferske funn om hvordan disse
mediene håndterer endringer i teknologi og medievaner. Bidragene peker på
utfordringer og nye muligheter i lokalmedienes måte å produsere og distribuere
innhold på, og hvordan de ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

Innsyn
Slik kikker du byråkrater og politikere i kortene
ARNE JENSEN OG FINN SJUE (RED.)

• 2012 | 333 s. | 2. utg. | Heftet | 9788271473648 | kr 529,Er det mulig å ha et åpent demokrati uten at vi alle har rett til innsyn i
forvaltning og politikk? Svaret er nei. Vi må ha rett til å kikke makthaverne i
kortene og etterprøve vedtak. Dette er en revidert og ajourført utgave av boka,
blant annet med erfaringer med den nye offentlighetsloven fra 2009 og en
rekke andre nye fakta.

Innsyn i praksis
TARJEI LEER-SALVESEN

• 2021 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202670894 | kr 319,-
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Internet Research Ethics
HALLVARD FOSSHEIM OG HELENE INGIERD (RED.)

• 2016 | 178 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202489519
This anthology addresses ethical challenges that arise within the field of
Internet research: When is voluntary informed consent from research subjects
required in using the Internet as a data source? How may researchers secure
the privacy of research subjects in a landscape where the traditional
Public/private distinction is blurred and re-identification is a recurring threat?
What are the central ethical and legal aspects of Internet research for
individuals, groups, and society?

Journalistiske entreprenører
Medienes krise - din mulighet
GEIR TERJE RUUD

• 2014 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202446284 | kr 469,Krisetid er også tid for nyskapning. Det er når mediehusenes forretningsmodell
smuldrer, at journalistiske gründerprosjekter dukker opp. Hvem skaper den
neste Huffington Post? Hvem dekker kommunalpolitikk når lokalavisen har
nedbemannet for siste gang? Boka gir en rekke inspirerende eksempler fra en
bransje i voldsom utvikling.

Kommentarbok til offentleglova
NILS E. ØY

• 2015 | 416 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405847 | kr 529,Boka henvender seg til alle som ønsker innsyn i offentlig virksomhet, og også til
dem som skal ta stilling til krav om innsyn. Tolkningen av lovene blir
underbygget av en rekke konkrete kommentarer og avgjørelser fra
Sivilombudsmannen, fylkesmenn, departementer og andre. I tillegg inneholder
den en oversikt over innsynsretter i andre lover og rett til innsyn i privat
virksomhet.
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Kommentaren - en sjanger i endring
BIRGIT RØE MATHISEN OG LISBETH MORLANDSTØ

• 2016 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202496975 | kr 439,Forfatterne tar for seg kommentarens rolle i et demokrati- og
offentlighetsperspektiv, og er særlig opptatt av de regionale medienes plass i
nasjonal offentlighet. De ser også på nye muligheter for kommentarsjangeren i
en digitalisert medievirkelighet, ikke minst knyttet til dialog med publikum på
nye arenaer. En praktisk del gir en innføring i kommentaren som profesjonell
journalistisk praksis.

Kommentarutgave til Vær
Varsom-plakaten
HALVARD HELLE OG VIDAR STRØMME (RED.)

• 2016 | 280 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202522681 | kr 539,Boka gir en oversikt over de enkelte bestemmelsene i Vær-Varsom-plakaten, og
fokuserer på konkrete avgjørelser i presseetiske spørsmål fattet av Pressens
Faglige Utvalg (PFU). Det er først og fremst en bok om presseetikk, og format og
språk er tilpasset dette. Den vil være like nyttig både for folk som vil klage, og
for mediefolk som skal forsvare seg i PFU.

Kommuneøkonomi for journalister
OLE P. PEDERSEN

• 2009 | 188 s. | 2. utg. | Heftet | 9788271473334 | kr 499,Lurer du på hvordan du kan lage bedre og mer kritiske saker om kommunens
økonomi? Hva KOSTRA er? Hva alle de rare begrepene i kommuneregnskapet
egentlig betyr? Hvordan du skal unngå å bli kildenes gissel? Denne boka gir deg
en rekke konkrete tips om hvordan du bedre kan skrive om kommunens
økonomi.
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Kommunikasjon og ytringsfrihet i
organisasjoner
KRISTIAN ALM, MARK BROWN OG SIGRID RØYSENG (RED.)

• 2016 | 360 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482237 | kr 629,Hvordan forvalter vi ytringsfriheten? Dette spørsmålet har stått høyt på
dagsordenen i det offentlige ordskiftet og i humanistisk og
samfunnsvitenskapelig forskning de siste årene. Boken retter søkelyset mot
noen sentrale utfordringer innen dette feltet, og viser at ytringsfriheten i norsk
arbeidsliv oppleves som mer begrenset enn hva lovverket sikrer oss, og at
lojalitetskravene øker.

Kors på halsen? Innføring i
livssynsjournalistikk
HILDE KRISTIN DAHLSTRØM

• 2015 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202431853 | kr 399,Kors på halsen? er den første boka på norsk om praktisk livssynsjournalistikk.
Den er ment som en grunnleggende innføring, inspirasjon og hjelp til
journalister som vil informere, engasjere, skape forståelse og sette kritisk
søkelys på livssyn. Boka fokuserer på journalistisk metode, kilde- og idéarbeid
og ulike utfordringer knyttet til livssyn i journalistikken.

Kreativ under press
ASTRID GYNNILD

• 2009 | 202 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271473303 | kr 509,Når sekundene teller og du som journalist blir sittende fast i noe - hva gjør du
da? Denne boka bidrar til ny innsikt i journalisters evne til rask og smart
problemløsning. Den er basert på reporteres egne opplevelser og erfaringer med
å være kreative under press, og er lagt opp som en veiviser i journalistisk
egenutvikling og karrierebygging.
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Krevende oppdrag
Hvordan mestre stress
TROND IDÅS

• 2013 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202404581 | kr 409,Hvilke tiltak og rutiner bør være på plass for å forebygge fysiske og psykiske
skader hos journalister som rykker ut til ulykker, katastrofer og kriser?
Forfatteren viser hvordan man kan styrke journalisters evne til å mestre
krevende oppdrag, innenlands som utenlands.

Krimjournalisten
BJARNE KVAM

• 2002 | 259 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271472290 | kr 479,Krimjournalister skal være samfunnets fremste forsvarere av rettssikkerheten –
ikke ulver som jager byttet i blodtåke. En lang rekke kjente kriminalsaker er
utgangspunktet for en detaljert gjennomgang av krimjournalistens hverdag.
Forfatteren argumenterer for at pressen er samfunnets fremste
rettssikkerhetsgaranti, og at identifisering av siktede/tiltalte personer kan være
positivt både for den anklagede og for samfunnet.

Krisehåndtering online
Sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid
KJELL LØVIK

• 2015 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202458638 | kr 469,Sosiale medier kan være svært krevende å håndtere under en krise. De må
overvåkes hele tiden, og endringene skjer lynraskt. De sosiale mediene kan
sette oss på sidelinjen om vi ikke er forberedt, men de kan også være et viktig
hjelpemiddel for å nå ut med raske budskap, som når mange, uavhengig av
tradisjonelle medier.
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Kritisk kulturjournalistikk
TRYGVE AAS OLSEN

• 2014 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405830 | kr 409,Trygve Aas Olsen viser hvordan de beste kulturjournalistene jobber og hvor lite
ekstra arbeid som skal til for å lage en sak som ryster kulturlivet. Og det
motsatte: Hvor usigelig slapp journalistikk om medier, musikk, scenekunst, film
og kulturpolitikk kan være. Kritisk kulturjournalistikk er en praktisk guide for
journalister og journaliststudenter. Kunstnere og kulturinteresserte kan glede
seg til et underholdende innblikk i medienes verden.

Levende bilder - lær av de beste
HEIDI RØSOK-DAHL (RED.)

• 2021 | 336 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202700621 | kr 499,Levende bilder – lær av de beste gir deg kunnskapen og
teknikkene som er nødvendig for en nybegynner som vil beherske enkel filming,
redigering, intervjuteknikk, idéutvikling og mange andre viktige fagområder
innenfor det store feltet «levende bilder».

Lidelse på TV
En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen
SIRI HEMPEL LINDØE

• 2019 | 188 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202566623 | kr 309,-
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Liker - liker ikke
Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
BERNARD ENJOLRAS, RUNE KARLSEN, KARI STEEN-JOHNSEN OG DAG
WOLLEBÆK

• 2013 | 229 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202381929 | kr 529,Basert på et omfattende empirisk materiale viser denne boka hvordan sosiale
medier påvirker samfunnsengasjement, demokratisk deltagelse og offentlighet.
Sentrale spørsmål som drøftes, er om sosiale medier bidrar til å styrke eller
svekke mobiliseringen rundt samfunnspolitiske spørsmål, og hvordan sosiale
medier endrer den offentlige samtalen.

Lokaljournalistikk
Blind patriotisme eller kritisk korrektiv?
BIRGIT RØE MATHISEN

• 2010 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271473105 | kr 559,Boka handler om de lokale mediene – den ofte undervurderte ryggraden i norsk
medievirkelighet – og de utfordringer lokaljournalistikken møter. Det handler
om nærhetens dilemma for lokaljournalisten. Boka drøfter også lokalmedienes
rolle. Hvordan fyller lokaljournalistikken sin samfunnsrolle, og hvordan
balansere lokalpatriotisme og kritisk journalistikk?

Making Transparency Possible
An Interdisciplinary Dialogue
ROY KRØVEL OG MONA THOWSEN

• 2019 | Open Access | 9788202595326
Hvert år tappes lokalsamfunn og stater over hele verden for milliarder av kroner
på grunn av såkalt illegitim finansflyt. Forsiktige anslag indikerer at 10
milliarder kroner blir ført illegitimt ut av land i Sør hvert år. Skjulte
finansstrømmer forsterker fattigdom samtidig som det legger til rette for at
noen få holder seg ved makten gjennom korrupsjon og maktmisbruk.
Forfatterne ønsker å bidra til mer åpenhet om finans og globale
finanstransaksjoner.
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Media og krisehåndtering
Utfordringer i en ny mediehverdag
ODD EINAR OLSEN OG ESPEN REISS MATHIESEN

• 2019 | 272 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202521011 | kr 559,I løpet av de 10–15 siste årene har mediehåndtering blitt en sentral del av
krisehåndteringen. Media og krisehåndtering fanger opp de viktigste trekkene i
utviklingen og egner seg godt for journalister og journaliststudenter, studenter
og praktikere i risiko- og sikkerhetsfag, samt alle som i sin daglige gjerning kan
komme opp i en situasjon der de skal håndtere eller informere om en krise.

Mediefilosofi
FRIEDRICH KITTLER

• 2009 | 234 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202302474 | kr 269,Den tyske mediefilosofen Friedrich Kittler (f. 1943) gjør i denne boka en rekke
historiske analyser av hvordan medier samler, lagrer og formidler informasjon.
Kittler viser hvordan mediene leverer strukturer og formater som avgjør hva og
hvordan man kan tenke. Medienes teknologiske løsninger legger rett og slett
premissene for kulturen.

Medierett for journalister
NILS E. ØY

• 2013 | 480 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271473600 | kr 639,Dette er en lærebok i medierett – om informasjonsfrihet og medieansvar,
journalistisk research og publiseringsrammer. Boka omtaler rettsordenen i
medieverdenen i de situasjoner der journalister og redaktører møter dem,
illustrert med saker som har vært behandlet i klageinstanser, i retten og i
Pressens Faglige Utvalg (PFU).
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Medieøkonomi
Konflikt og samspill
TOR BANG OG MONA K. SOLVOLL (RED.)

• 2014 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202405748 | kr 439,En bok innenfor feltet medieøkonomi favner bredt når det gjelder teorier og
emner. Denne bokas oppmerksomhet er rettet mot praktisk økonomi og
anvendt strategi, og forfatterne bruker en rekke analytiske modeller og verktøy
for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske
nyhetsmedier.

Nettverksøkonomi
- digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
ARNE KROKAN

• 2013 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202412142 | kr 409,Vi lever på mange måter i en overgangsfase mellom et tradisjonelt
industrisamfunn og et digitalt nettsamfunn. Stadig flere varer og tjenester blir
enten digitale, eller blir påvirket av digitale tjenester, ved at hele eller deler av
salgs- og kjøpsprosesser foregår på nett. Når maskinene overtar
arbeidsoppgaver som mennesker har utført tidligere, skjer det også noe med de
økonomiske betingelsene for transaksjonene.

Norsk kriminaljournalistikk etter 2000
En vegg av krim
LARS ARVE RØSSLAND

• 2019 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202584870 | kr 319,I Norsk kriminaljournalistikk etter 2000 legger forfatteren vekt
på de lange linjer og prinsipielle dimensjoner rundt kriminaljournalistikken.
Sjanger, etikk, jus og metode er sentrale tema. Profesjonaliseringen av
kriminaljournalistikken er et viktig bakteppe.
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Norske medier - journalistikk, politikk og
kultur
KRISTIN SKARE ORGERET (RED.)

• 2012 | 432 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349573 | kr 589,Mediene ivaretar viktige funksjoner som ytringsfrihet, informasjonsflyt,
myndighetskontroll, meningsutveksling og identitetsdannelse. De reflekterer og
påvirker kulturen, politikken og samfunnsstrukturen vår. Boka gir en innføring i
og presenterer sentrale teorier, utfordringer, diskusjoner og utviklingstrekk i
mediene i dag.

Nyhetsvurderinger
På innsiden i fem redaksjoner
SVEIN BRURÅS (RED.)

• 2012 | 254 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271473655 | kr 499,Hvilke kvalitetskriterier legger en moderne nyhetsredaksjon til grunn for
utvelgelse, bearbeiding og presentasjon av nyheter? Hva er det som i
pressefolks øyne kjennetegner «den gode nyhetssak»? Forfatterne har fulgt
redaksjonsmøtene i fem ledende nyhetsredaksjoner – i Aftenposten, Dagbladet,
Nettavisen, NRK Dagsrevyen og TV2-nyhetene.

Opphavsrett, fotorett og personbilder i
nettjournalistikk
JON WESSEL-AAS

• 2016 | 96 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202496951 | kr 289,Digitaliseringen av journalistikken og samfunnet for øvrig har ført til at
tradisjonelle presserettslige problemstillinger om opphavsrett, fotorett og
personvern har fått en ny og til dels endret aktualitet. Boka gir en
grunnleggende oversikt over reglene på området, med vekt på de spørsmålene
som oppstår i en redaksjons hverdag på et rettsfelt som i stor grad er regulert av
internasjonale rettsregler.
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Politisk kommunikasjon i et nytt
medielandskap
INGRID LØNRUSTEN ROGSTAD

• 2016 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202479770 | kr 389,Hvordan bidrar sosiale medier til å forme den politiske offentligheten? Hva
tenker journalister som er opplært til å være politisk nøytrale om å dele
personlige meldinger i sosiale medier? Bidrar sosiale medier til mer demokrati?
Boka passer for alle som er interessert i hvordan sosiale medier påvirker politisk
kommunikasjon.

Portrettintervju som metode og sjanger
HEGE LAMARK

• 2012 | 202 s. | 2. utg. | Heftet | 9788271473556 | kr 509,Det gode portrettintervju handler om mennesker mer enn om saker, og det har
ofte en aktuell innfallsvinkel. Portrettjournalisten må ville mer enn å dyrke
språket eller vise sin egen genialitet på trykk. Å skrive portrett krever en dyp og
ærlig vilje til å møte, forstå og formidle et annet menneske og hans eller hennes
karakter.

Praktisk håndbok i digital
historiefortelling
STÅLE DE LANGE KOFOED

• 2014 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202411084 | kr 389,Terskelen for å skape brukervennlige visuelle historier har aldri vært lavere enn
nå. Denne boka gir deg den hjelpen du trenger for å lage brukervennlige visuelle
elementer, som for eksempel kurver, diagrammer og grafer ut av data og
statistikker. Du lærer i ditt eget tempo, gjennom trinnvise forklaringer,
videobruksanvisninger og intervjuer på bokas nettside, og på en egen side på
Facebook.
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Rett på sak!
Lærebok i praktisk journalistikk
VESLEMØY KJENDSLI

• 2008 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788271473181 | kr 589,Hvordan arbeider en journalist? Hvilke lover og regler gjelder for journalister, og
hva har moral og etikk med saken å gjøre? Hvordan bygger du opp og
presenterer en nyhetssak? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i denne
læreboka. Den er ment som en verktøykasse med de grunnleggende redskapene
du trenger for å bli en profesjonell formidler.

Sammensatte tekster
Arbeid med digital kompetanse i skolen
GUNNAR LIESTØL, ANDERS FAGERJORD OG GISLE HANNEMYR

• 2009 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202278267 | kr 449,Ifølge Kunnskapsløftet skal elever i skolen utvikle digital kompetanse gjennom
arbeid med «sammensatte tekster». Denne boka gir en grundig innføring i hva
slike tekster består av, hvordan de er satt sammen, og hvordan de virker.
Forfatterne gir også praktiske og metodiske innspill til arbeid med
sammensatte tekster i skolen.

Sjangerskriving i digitale kanaler
NINA FURU

• 2013 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202414207 | kr 429,Dette er den store webtekstboka som viser deg hvordan du kan skrive godt for
digitale kanaler, enten det er et nettsted, en nettbutikk, i e-poster eller på
sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram. Boka etablerer en
sjangerlære for skriving i digitale kanaler og anbefaler beste praksis for skriving
innenfor hver av sjangrene.
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Skrivekoden
Ti nøkler til en god og effektiv tekst
AUDUN FARBROT

• 2019 | 152 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202635374 | kr 409,Skrivekoden presenterer ti «skrivenøkler» som vil hjelpe deg til å
skrive gode, effektive tekster. Forfatteren, Audun Farbrot, har mange års
erfaring som kursholder, skrivetrener og veileder. Skrivenøklene han presenterer
i denne boken er forankret i egen erfaring, men også teori og forskning på
kommunikasjon, psykologi, påvirkningspsykologi, fagskriving og
markedsføring.

Stedets sjanger
Om moderne reportasjejournalistikk
STEEN STEENSEN

• 2016 | 288 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202490577 | kr 529,Denne populære læreboka i reportasjejournalistikk er revidert med nye kapitler
om blant annet reportasjejournalistikk på nett. Boka er supplert med flere
fortellermodeller, og det teoretiske fundamentet er styrket. Alle kapitler har fått
nye eksempler og oppdatert begrepsbruk, og innholdet er relatert til dagens
medievirkelighet.

Videoforskning på ulike læringsarenaer
Mangfoldig videodata i pedagogisk forskning og utvikling
FREDRIK RUSK (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202730413
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Visuell kommunikasjon
JOAR SKREDE

• 2021 | 124 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202655402 | kr 219,-
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

Åndsverkloven m/forskrift
9788202612979

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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