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denne bog vil hæve refleksions
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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. «
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Forord
AF JESPER HØJBERG CHRISTENSEN

Et fag er modnet – og kalder naturligt på sin bog

Hele feltet for kommunikation har gennemgået en ekstrem hurtig vækst 
og professionalisering. Hvis man som jeg startede i faget midt i 80’erne, 
oplevede man et rent operationelt og dag-til-dag taktisk informations- og 
marketingarbejde udført af håndværks- og mellemuddannede. I dag er 
feltet meget bredere og dybere – og præget af strategiske overvejelser hos 
de tusinder af akademikere, der befolker alle de mange nye kommunika-
tionsfaglige stillinger. Sådan en rapid og kompleks udvikling kræver, at 
nogen beskriver det fra et højere perspektiv. 

Faget er nu i stand til at reflektere over sig selv

I 1989 var jeg med til at udgive Håndbog i PR, den første danske antologi 
om public relations, og min introduktion endte med at fylde mere end 100 
sider, simpelthen fordi der var så meget at give sprog til; for at forklare 
hvad PR-arbejdet bestod i, hvorfor det blev gjort, og hvordan virksomhe-
der kunne arbejde med at blive mere præcist kommunikerende. I dag er 
strategisk PR og kommunikation ord, alle i faget tager i deres mund. Så 
hvor vi dengang rykkede fra håndværk til strategi, rykker feltet i dag fra 
strategi til også at rumme metarefleksionen over sig selv, sine metoder og 
sine genstandsfelter. 

Ekspansivt felt til forhandling

PR- og kommunikationsfaget udvikler sig hurtigst på sine grænseflader: 
Digital kommunikation og sociale medier er eksplosivt voksende. Denne 
udvikling sætter de gamle afsender-modtager- og autoritetsforhold i spil – 
i såvel den virksomhedsmæssige som den politiske kommunikation – når 
alle fra en mobil kan kommunikere 24 timer verden rundt. HR, organi-
sations- og forandringskommunikation samt employer branding udvider 
det traditionelle felt for den interne kommunikation enormt og skaber me-
ning og sammenhæng på arbejdspladsen. Branding udgør i dag en fælles 




