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Kan Danske Bank genvinde kundernes tillid vha. dialog på 

internettet? › Går Novo Nordisk for langt i deres bestræbelser på 

at fremme sundhed? › Hvordan bidrager LEGOs ambassadør

program til virksomhedens værdiskabelse? › Var det uklogt, at 

Telenor holdt den etiske fane højt, da der blev afsløret børne

arbejde i et datter selskab? › Bør Carlsberg stilles til ansvar for 

entusiastiske kunders omtale af virk somhedens produkter i de 

sociale medier? › Var Den Digitale Taskforce gode nok til at 

opstille mål for presseindsatsen i forbindelse med kampagnen 

for digitale offent lige selvbetjeningsløsninger? › Hvordan kan en 

decentralt styret virksomhed som Spar Nord Bank skabe et 

ensartet employer brand? › Hvordan inddrager Topdanmark 

forretningsmodellen i deres kommunikation til investorerne? › 

Hvilken rolle spillede pressen, da overens komsten på social og 

sundhedsområdet skulle forhandles på plads? › Var det spin,  

da Forsvarskommandoen kaldte Jægerbogen en trussel mod 

rigets sikkerhed? › Hvilke public affairsteknikker benyttede 

Forum for Industriel Udvikling til at påvirke Danmarks erhvervs

struktur? › Hvordan kan Dansk Pelsdyr avler forening bedst 

håndtere issues omkring dyrevelfærd? › Var SuperBests 

undskyldning god krisekommunikation? › Kan Arla være venner 

med både mellemøstlige og danske forbrugere i en storpolitisk 

konflikt?

Casesamling til Strategisk Public Relations er en selvskreven 

forlængelse af Håndbog i Strategisk Public Relations. De 

enkelte cases følger kapitlerne i håndbogen og inddrager 

centrale aspekter af de behandlede teorier, så teori og  

praksis får mulighed for at befrugte – og ikke mindst  

udfordre – hinanden. 
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Dialog i Danske Bank › NOVO NORDISK A/S › LEGO Koncernen tager forbrugerne 

med på råd › Telenors tårnhøje virksomhedsetik › Carlsberg og de begejstrede 

Somersbyfans › Kampagne for digitale  offent lige selvbetjeningsløsninger ›  

Spar Nord Bank › Topdanmark: Forretnings modellen og den finansielle kommuni

kation ›  For hand ling af overenskomster i offentligheden › Jægerbogen: I spin 

med eliten › Et fødevareindustrielt kompleks › Issues management for Dansk 

Pelsdyr avler forening › SuperBest – et supermarked i krydsild › Arla og Muhammed

krisen
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