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PR Barometret 2020 – Corona 
Med udgangspunkt i den meget usædvanlige situation vi netop nu befinder os i, er det muligt at få gennemført et Corona-modul til årets udgave af PR 

Barometeret. Corona-modulet kan både kombineres med den ordinære udgave af PR-Barometeret, men kan også stå alene. Corona-modulet er desuden 
fleksibelt, og det er muligt at vælge både en, to eller alle tre dele.  

 
 

Organisationens generelle 
håndtering af krisen 

 

1. Samlet set, hvor dygtig synes du 
Organisation X er/var til at håndtere 
Corona-krisen? 

2. Hvor dygtig synes du Organisation X 
er/var til at tage initiativ til positive 
tiltag/udvise samfundssind under 
Corona-krisen?  

3. Hvor dygtig synes du Organisation X 
er/var til at hjælpe sine egne kunder 
under Corona-Krisen? 

4. Når du tænker på Organisation X’ 
håndtering af Corona-krisen, i hvilken 
grad oplever du at organisationens 
omdømme har ændret sig? (væsentligt 
svækket, svækket, uændret, styrket, 
væsentligt styrket) 

5. Hvilke tre ord vil du karakterisere 
Organisation X’ håndtering af Corona-
krisen med? 

 
 

Organisationens mediehåndtering 
under Corona-krisen 

 

1. Hvor tilfreds er du samlet set med 
Organisation X’ mediehåndtering under 
Corona-krisen? (årsag lav score 1-5 og 
årsag høj score 8-10) 

2. Hvor tilfreds er du med Organisation X’ 
åbenhed i forbindelse med krisen? 

3. Hvor tilfreds er du med Organisation X’ 
tilgængelighed i forbindelse med krisen? 

4. Hvor tilfreds er du med Organisation X’ 
responstid i forbindelse med spørgsmål 
om Corona-krisen? 

5. Hvor tilfreds er du med Organisation X’ 
evne til at formidle information klart og 
tydeligt under krisen? 

6. Hvor tilfreds er du med topledelsens 
håndtering af pressen i forbindelse med 
Corona-krisen (årsag lav score 1-5 og 
årsag høj score 8-10) 

7. Har du forslag til, hvordan Organisation 
X kunne have håndteret medierne bedre 
i forbindelse med Corona-krisen? 

 
 

Corona-krisen –  
Top of mind 

 

1. Hvilke tre danske Organisationer/ 
offentlige institutioner var bedst til 
mediehåndtering under Corona-krisen? 

2. Begrundelse for valg af den bedste 
3. Kan du nævne op til tre Organisationer, 

som du synes i særdeleshed har udvist 
samfundsansvar under Corona-krisen? 

4. Kan du nævne op til tre enkeltpersoner, 
som du synes i særdeleshed har ydet en 
god medieindsats under Corona-krisen? 
 

Deltagelse i PR-Barometret - Corona 
inkluderer: 

 
Tre benchmarks  

(andre Organisationer som resultater bliver 
sammenlignet med) 

Op til 50 special sample journalister  
(liste med Organisationens vigtigste journalister) 

Præsentation af resultater 
Mulighed for egne spørgsmål 

DEL 1 DEL 2 DEL 3 
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