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Denne bog handler om journalisters faktiske skabelse og udvælgelse af 

nyheds ideer.

Gitte Gravengaard beskriver, hvordan de traditionelle nyhedskriterier er 

 utilstrækkelige til at beskrive og forklare, hvordan journalister til- og fravælger 

ideer i det daglige redaktionelle arbejde. I stedet afdækker hun i detaljer syv 

afgørende faktorer, der påvirker journalisters vurderinger og valg.

Med baggrund i feltarbejde og en stribe interviews giver bogen indblik i 

 journalisters selvforståelse og den udbredte tavse viden, der er styrende for 

journalisters  prioriteringer.

Journalistik i praksis henvender sig til journalistik-, medie- og kommunikations-

studerende, journalister og forskere inden for medie- og kommunikations området.  

MEDIE- OG KOMMUNIKATIONS-
LEKSIKON

„Nyt medie- og kommunikationsleksikon 
er et  fremragende og tiltrængt viden-
skabeligt opslagsværk af høj, høj klasse. 
[...] skrevet af forskere til studerende og 
ikke mindst undervisere.“ 
 Politiken

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS

„Bogen indeholder et fl ot overblik over 
de væsentligste discipliner inden for PR, 
opridser teoretiske hovedstrømninger og 
ståsteder […]  velskrevet og tilgængelig 
for folk, som ikke på forhånd er velbev-
andrede i de kommunikations faglige 
 teoretikere.“ 
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Schultz › Niels Ole Finnemann › Preben Sepstrup › Ralf Lodberg › Christian 

Nielsen › Per Nikolaj Bukh › Peter Bro › Mie Femø Nielsen › Christian Frankel › 
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Introduktion til public relations › Corporate communication ›  Stake holder-  

 perspektiv på corporate communication, værdiskabelse og tillid › Corporate 

 Social Responsibility › Internettet som nyt vilkår for virksomhedernes PR › 

 Planlægning og evaluering af kommunikation › Employer branding › Investor 

relations › Presse håndtering › Spin › Public Affairs og den politiske virksomhed 

› Issues management › Krisekommunikation › Globalisering og frem  tiden for 

 PR-faget

DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION

Effektive public relations er en nødvendig forudsætning, 

når virksomheder, organisationer og myndigheder skal 

navigere i et ofte komplekst og konfliktfyldt krydsfelt af 

både mod stridende og sammenfaldende interesser blandt 

deres stakeholdere. 

PR-branchens overdøvende succes skyldes i høj grad, at  

der er tale om en hyper-pragmatisk profession. Der er næsten 

ingen grænser for, hvilke midler – iblandt også de mindre fine  

– der kan komme i spil i dette krydsfelt. Den samme pragma-

tisme gør sig gældende for public relations som teoretisk 

disciplin, hvor evnen til at indoptage input fra konkurrerende 

discipliner er et af fagets mest markante karaktertræk. 

PR-fagets multidisciplinære tilgang er i høj grad afspejlet i 

denne håndbog, hvor førende forskere og praktikere går i 

dybden med forskellige aspekter af public relations. Bogen 

behandler blandt andet stakeholder management, corporate 

social responsibility og corporate communication som 

 konkurrerende og komplementære teoridannelser, der har  

det strategiske arbejde med virksomheders legitimitet og om-

dømme som omdrejningspunkt. Desuden giver den over blik 

over specialdiscipliner som investor relations, issues manage-

ment, employer branding, krisekommunikation, public affairs, 

spin og pressehåndtering, der fokuserer på enkelte stake-

holdere eller særlige problemstillinger.  

Endelig behandles planlægning og måling af kommunikation, 

internettets vilkår for PR og globaliseringens rolle for  

PR-faget.

Håndbog i strategisk public relations hen vender sig til 

studerende og professionelle, der interesserer sig for 

virksomheders strategiske arbejde med omdømme, 

legitimitet og stakeholder-navigation.

Henrik Merkelsen er studie-

lektor i public relations ved 

Institut for Internationale kultur 

og kommunik ationsstudier ved 

Copenhagen Business School. 

Han har igennem en årrække 

arbejdet som PR-rådgiver for 

danske og internationale virk-

somheder. Han forsker i public 

relations, issues management 

og risikohåndtering og arbejder 

generelt med forholdet mellem 

organisationen og dens 

omverden. 

»  Min sikre spådom er, at 

denne bog vil hæve refleksions-

niveauet op i den praktiserende 

del af branchen, i den nød-

vendige efteruddannelse på 

kurser, diplom- og masterhold  

af privat og offentligt ansatte 

journalister, webmastere og 

marketingfolk. Alle dem, der 

kender håndværket, men ikke  

før har skullet tænke i strategi og 

metode – og nu kan se, at efter-

uddannelse er påkrævet for at 

udvikle de kompetencer, der 

skal til, for at håndværket kan 

bidrage til værdiskabelse på et 

højere strategisk niveau. «
Jesper Højberg Christensen
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