
Sådan	  får	  du	  chefen	  til	  at	  smile	  
	  
De	  færreste	  små	  virksomheder	  har	  ansat	  uddannede	  journalister	  til	  at	  håndtere	  
pressen.	  En	  ny	  guide	  hjælper	  kommunikationsmedarbejdere	  og	  små	  selvstændige	  
erhvervsdrivende	  til	  at	  forstå	  pressen	  og	  få	  virksomhedens	  budskaber	  i	  medierne.	  
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Hvordan	  får	  jeg	  min	  chef	  til	  at	  forstå,	  at	  vi	  ikke	  kan	  komme	  på	  forsiden	  af	  Jyllands-‐Posten	  
eller	  i	  Aftenshowet	  lige	  med	  denne	  historie?	  Medarbejdere,	  som	  er	  ansvarlige	  for	  at	  få	  
nyheder	  fra	  deres	  virksomhed	  ud	  til	  omverdenen,	  har	  tit	  svært	  ved	  at	  begribe	  mediernes	  
spilleregler	  og	  endnu	  vanskeligere	  ved	  at	  forklare	  chefen,	  hvorfor	  virksomhedens	  ’brag	  af	  en	  
historie’	  ikke	  interesserer	  de	  store	  medier.	  
	  
En	  ny	  letlæselig,	  god	  håndbog	  klæder	  kommunikationsmedarbejdere	  og	  	  medarbejdere,	  som	  i	  
ny	  og	  næ	  skal	  tage	  sig	  af	  pressearbejdet,	  på	  til	  at	  løse	  opgaverne.	  	  
	  
At	  det	  vrimler	  med	  famlende	  pressemedarbejdere,	  kan	  de	  fleste	  journalister	  skrive	  under	  på.	  
De	  oplever	  ofte	  irrelevante	  og	  dårligt	  formulerede	  pressemeddelelser	  og	  uforberedte	  
pressemedarbejdere,	  som	  reelt	  ikke	  kender	  de	  medier,	  de	  kontakter.	  
	  
Regine	  Wowk	  Andersen	  og	  Mette	  Minor	  Andersen	  har	  skrevet	  den	  bog,	  de	  gerne	  selv	  ville	  
have	  haft,	  da	  de	  stod	  som	  nyuddannede	  i	  deres	  første	  job.	  	  
	  
I	  dag	  er	  mediebilledet	  uoverskueligt	  med	  et	  væld	  af	  muligheder	  at	  vælge	  i	  mellem.	  Det	  er	  
stadig	  relevant	  for	  pressemedarbejdere	  at	  fokusere	  på	  de	  traditionelle	  medier.	  Det	  giver	  
status	  og	  høj	  troværdighed	  at	  blive	  omtalt	  i	  et	  stort	  landsdækkende	  eller	  regional	  medie,	  og	  en	  
omtale	  her	  flyder	  ofte	  videre	  til	  andre	  medier;	  men	  indsatsen	  i	  de	  traditionelle	  medier	  skal	  
kombineres	  med	  de	  nye	  medier	  som	  Facebook	  og	  Twitter.	  
	  
Bogen,	  som	  er	  nem	  at	  læse	  og	  nem	  at	  slå	  op	  i,	  gennemgår	  basis-‐presseopgaverne	  med	  at	  
udarbejde	  strategi	  og	  handleplaner;	  få	  styr	  på	  målgrupper	  og	  kilder;	  skrive	  en	  god	  
pressemeddelelse	  og	  følge	  med	  i	  medierne.	  Det	  er	  selvfølgelig	  logik	  for	  rutinerede	  
pressemedarbejdere,	  men	  de	  to	  forfattere	  har	  held	  til	  at	  gennemgå	  basisopgaverne	  på	  en	  
engageret	  og	  praktisk	  måde,	  så	  det	  er	  til	  at	  forstå	  for	  de	  fleste.	  	  
	  
Et	  eksempel	  er	  afsnittet	  ’Sådan	  opbygger	  du	  dit	  journalist-‐	  og	  medienetværk:	  

1) Sæt	  dine	  kontakter	  i	  system	  



2) Kom	  ud	  og	  mød	  journalisterne	  ansigt	  til	  ansigt	  
3) Brug	  de	  sociale	  medier	  
4) Gode	  råd	  

	  
Hvem	  er	  afsenderen?	  En	  udfordring	  for	  en	  urutineret	  pressemedarbejder	  –	  og	  sådan	  set	  
også	  for	  en	  rutineret	  –	  kan	  være	  at	  få	  styr	  på,	  hvem	  der	  er	  afsender	  på	  virksomhedens	  
budskab.	  Mange	  kender	  ’hvem	  skal	  citeres	  for	  hvad’-‐diskussionen.	  Forfatterne	  giver	  et	  
underholdende	  eksempel	  på	  en	  pressemeddelelse,	  der	  skulle	  godkendes	  af	  flere	  personer,	  
som	  rettede	  i	  hinandens	  citater,	  eller	  helt	  slettede	  en	  af	  de	  andre	  citatpersoner	  for	  at	  sætte	  sit	  
eget	  citat	  ind	  i	  stedet.	  I	  den	  situation	  kommer	  man	  ikke	  langt	  med	  kommunikationsfaglige	  
argumenter	  og	  viden	  om,	  hvad	  en	  journalist	  synes	  er	  spændende	  –	  her	  er	  det	  indsigt	  i	  
mennesker	  og	  magtstrukturer,	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  ro	  på	  bagsmækken!	  
	  
Jeg	  anbefaler	  bogen	  til	  alle,	  der	  udfører	  pressearbejde	  uden	  at	  have	  det	  som	  deres	  primære	  
opgave	  –	  og	  det	  bliver	  flere	  og	  flere,	  fordi	  virksomheder	  i	  stigende	  grad	  tænker	  medier	  og	  
inddragelse	  af	  brugerne	  tidligt	  ind	  i	  produktlanceringer	  og	  andre	  nye	  tiltag.	  
	  
Om	  forfatterne	  
	  
Regine	  Wowk	  Andersen	  er	  cand.phil.	  i	  litteraturvidenskab.	  Hun	  har	  været	  medlemssekretær	  
i	  Folketinget	  og	  presse-‐	  og	  kommunikationsmedarbejder	  i	  det,	  der	  i	  dag	  hedder	  Region	  
Hovedstaden.	  Siden	  2005	  har	  hun	  haft	  egen	  virksomhed:	  Wowk	  –	  PR	  og	  kommunikation.	  
	  
Mette	  Minor	  Andersen	  er	  cand.mag.	  i	  retorik	  og	  filmvidenskab.	  Hun	  har	  været	  
kommunikationsmedarbejder	  i	  det,	  der	  i	  dag	  hedder	  Region	  Hovedstaden.	  Hun	  arbejder	  nu	  
som	  kommunikationsmedarbejder	  i	  DTU	  Fødevareinstituttet	  og	  i	  innovationsplatformen	  
InSPIReFood.	  
	  


