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• Nya förutsättningar för kriser och kriskommunikation i en social och digital värld där traditionella 
gränser suddas ut

• Så arbetar du systematiskt och strukturerat med kriskommunikation före, under och efter en kris 
– ta del av checklistor!

• När krisen eskalerar och drevet går – konkreta tips och råd 
• Effektiv kriskommunikation, ledning och samverkan – hur ska vi arbeta för att skapa förtroende 

hos allmänheten?
• Psykologiska aspekter av kriser – hur reagerar berörda personer och hur kan du anpassa din 

kommunikation?
• Ökad komplexitet, mångkulturella målgrupper, olika digital mognad samt ökade krav på  

snabbhet och transparens – hur nå ut, kommunicera uthålligt och skapa förtroende?
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Att arbeta effektivt med kriskommunikation i en allt mer digital 
och komplex kontext



TORSDAG 30 MARS 2017

08:30 Registrering och morgonkaffe

09:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator Hediye Güzel

EXPERTANFÖRANDE
09:10 Hur kan du arbeta systematiskt och strukturerat 
med kriskommunikation – före, under och efter en kris?
• Nya förutsättningar för kriskommunikation i en allt mer digital, 

social och komplex kontext
• Olika typer av kriser – hur kan de identifieras och hanteras i ett 

tidigt skede? 
• Hur förbereder du din organisation och arbetar proaktivt och 

uthålligt på bästa möjliga sätt?
• Ansvarsfördelning – vem i organisationen ska göra vad och varför?
• Samverkan med andra aktörer – så får du det att fungera
• Checklistor som alla kommunikatörer bör använda sig av vid kriser

Maria Langen
Kommunikationsstrateg
Svenska Institutet för Kriskommunikation

Under föredraget delar Maria med sig av sina erfarenheter, exempel 
och tips för en effektiv krishantering och kommunikation. Hon 
arbetar med att förebygga och bearbeta kriser, samt att effektivisera 
kriskommunikationen för att skapa trygghet. Utöver detta har  
Maria tillsammans med Sverre Sverredal också skrivit boken  
Kriskommunikation – Att leda i blåsväder, om de speciella krav som 
ställs på personer som är inblandade i krissituationer.

PRAKTIKFALL
10:10 När krisen eskalerar och drevet går – 3 aktuella 
kriser och hur vi hanterat dessa
• Strategier för att möta media och hantera de ”sociala  

journalisterna” på ett snabbt och transparent sätt
• Vad kan du göra för att säkerställa att talespersonerna har rätt 

fakta, ger samma budskap och inte duckar för frågorna?
• Vikten av snabb, korrekt och öppen kommunikation
• 3 aktuella kriser och hur vi hanterat dessa:
 - Husbykravallerna
 - REVA
 - Kvinnoregistret

Varg Gyllander
Presschef
Polisregion Stockholm

Varg är tidigare pressekreterare hos Rikskriminalpolisen, numera 
presschef vid Stockholmspolisen och har stor insyn i polisens  
operativa arbete i Sverige. Då polisen i Stockholm troligtvis är den 
mest granskade, utsatta och krishärdade myndigheten i landet 
har Varg lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när 
det hettar till. Hösten 2016 publicerades även hans bok Kris – 7 
metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten, 
en handbok som testar teorierna mot verkligheten. Boken innehåller 
exempel hämtade från polisen men kan appliceras i alla samman-
hang. Ta del av sju metoder som fungerar på riktigt, det enda du 
behöver för att klara krisen; före, under och efter.

11:10 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:40 Sociala medier på rätt sätt – hitta tonaliteten i 
kommunikationen och skapa förtroende vid kriser
• Så kommunicerar och bygger vi relationer med våra målgrupper 

före, under och efter en kris
• Hur, varför, när och vilka ord du väljer har betydelse! Så hittar du 

rätt språk i sociala medier
• Vikten av att snabbt kommunicera och bemöta olika inlägg för att 

undvika förtroendekriser och ett socialt drev
• Hur du kan utveckla processer och rutiner för att hantera mediala 

kriser, näthat och kränkningar
• Vem talar vi med? Vikten av bakgrundskontroll och systemstöd
• Aktuella kriser och hur vi arbetade med dem:
 - Terrorattentaten i Paris och Istanbul

Tobias Nilsson
Biträdande enhetschef
Utrikesdepartementet

Patric Nilsson
Kansliråd
Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet ansvarar för Sveriges förbindelser med andra 
länder och organisationer och för bistånds- och internationell han-
delspolitik. Inom organisationen har man under en längre tid arbetat 
med sociala medier i kriskommunikationen och trycker på vikten av 
att skapa förtroende hos berörda personer. Tobias och Patric disku-
terar under talarpasset aktuella kriser som Utrikesdepartementet har 
hanterat och vilka lärdomar man har samlat på sig.

12:30 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE & FÖRDJUPNINGSPASS
13:30 Psykologiska aspekter av kriser – varför  
reagerar människor som de gör och hur bör du  
anpassa kommunikationen? 
• Hur reagerar människor när någonting svårt händer?
• Kriskommunikation vid olyckor och svåra händelser – vilken 

information har man som drabbad av en kris behov av att få och 
på vilket sätt?

• Hur kan du och dina kollegor själva reagera vid en kris och vad 
ska man ta i beaktande när man ger stöd till personalen under 
och efteråt?

• Konkreta tips utifrån omfattande praktisk erfarenhet av  
krishantering, nationellt och internationellt

Sara Johansson
Psykotraumatolog
Creative Mammals

Sara har tidigare bland annat arbetat som rådgivare vid internatio-
nella Röda Korset. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och har 
praktisk erfarenhet av att arbeta med krisstöd vid allt från tsunamin i 
Thailand, krigets Syrien och terrorattentaten i Oslo. Hur reagerar 
egentligen människor vid svåra kriser? Vad bör du veta om när 
du kommunicerar med allmänheten vid en kris? Dessa frågor och 
många fler frågor får du svar på under Saras fördjupningspass i de  
psykologiska aspekterna av kriser.

15:00 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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EXPERTANFÖRANDE
15:30 Effektiv kriskommunikation, ledning och  
samverkan – ett sätt att skapa förtroende
• Kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och  

ledning
• Hur ska din organisation arbeta för att skapa förtroende genom 

gemensamma budskap?
• Samordnade budskap och gemensamma kommunikations-

strategier – hur når vi dit?
• Exempel på samordnad kriskommunikation och vilka lärdomar 

man kan dra
• Vinner vi ett förtroende genom att ha gemensamma budskap?
• När ska vi samverka och hur ska vi samordna?
• Hur etablerar vi ett förtroende och hur ska vi arbeta för att  

behålla det?
• Från att svara på enskilda frågor till att vara en av del av en  

digital plattform 

Henrik Olinder
Sakkunnig på området kriskommunikation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)

En av grundpelarna inom kriskommunikation är att de man kom-
municerar med har förtroende för det man säger. Men hur fungerar 
detta när flera organisationer samverkar och kriskommunikationen 
ska vara samordnad? Under talarpasset får du ta del av praktiska 
exempel på samordnad kriskommunikation där man lyckats med 
att skapa förtroende hos målgruppen.

PRAKTIKFALL
16:10 Kriskommunikation i en interkulturell kommun  
– hur arbetar vi för att nå ut?
• Hur kan kommuner och organisation i offentlig förvaltning ta 

steget från ”mångkultur” till ”interkultur”? Vad innebär det? 
• Så kan du som kommunikatör arbeta med flerspråkig  

kommunikation 
• Konkreta exempel på kriser som Botkyrka kommun har hanterat 

ur ett interkulturellt perspektiv:
 o Bilbränder och social oro – Botkyrka var hårt drabbat, men  

 lyckades mobilisera civilsamhället, vilket resulterade i neutralt/ 
 svagt positiv mediebild

 o Sveriges första och enda böneutrop – 200 telefonsamtal,  
 6.000 inlägg i sociala medier, 2.000 epost/brev, de allra flesta  
 negativa. Så gjorde vi för att klara av krisen

 o Försäkringskassan på väg att flytta från Botkyrka – kommunen  
 tar debatten och väcker stor uppmärksamhet i frågan mot  
 myndigheterna och kontoret stannar kvar

Hediye Güzel
PR-/pressansvarig
Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun 
med 90 000 invånare och även en av de mest internationella och 
unga kommunerna i landet. Under talarpasset får du ta del av hur 
man arbetar på bästa sätt med kriskommunikation för att nå ut till 
personer som har svenska som andraspråk. Hediye är konferensens 
moderator och arbetade åren 2002 - 2011 som pressansvarig i  
Riksdagen samt som pressekreterare åt partiledare. Hon arbetar 
sedan 2011 som PR- och pressansvarig på Botkyrka kommun.

17:00 Konferensen sammanfattas och avslutas av 
moderatorn
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.  
Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi 
kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga 
arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån  
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för  
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka 
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp 
såväl under som efter evenemanget. 

Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 
Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen

• Ökad kunskap om effektiv kriskommunikation i  
 dagens allt mer komplexa och digitala värld

• Verktyg för att arbeta systematiskt och proaktivt  
 med kriskommunikation i din organisation

• Kunskap om hur du kan kommunicera och agera då  
 krisen eskalerar och drevet går

• Strategier för att hantera ”de sociala journalisterna”  
 och agera då förutsättningarna blir allt mer digitala

• Lär dig mer om hur du kan samordna budskap och  
 samverka framgångsrikt med andra organisationer  
 som skapar förtroende hos allmänheten

• Ökad kunskap om de psykologiska aspekterna av  
 kriser – hur reagerar berörda personer och hur kan  
 du anpassa din kommunikation?

• Utvecklas i din yrkesroll genom att ta del av både  
 expertanföranden och praktikfall

• Ta del av effektiv kriskommunikation och hur du når  
 fram med dina budskap i en interkulturell kommun

• Nätverka och utbyt erfarenheter med bransch- 
 kollegor från hela landet
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Konferenskod: OFF1419

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

KRISKOMMUNIKATION OFFENTLIG SEKTOR 2017

Tid 
Konferens 30 mars 2017 

Plats 
Piperska Muren 
Scheelegatan 14 
Stockholm 
Tel: 08-545 538 30

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 30 mars 2017 

Förnamn Efternamn E-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 10 februari Boka senast 17 mars Ordinarie pris

Konferens - 30 mars 5.980 kr 6.980 kr  7.980 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms för konferensen.

2.000 kr rabatt
1.000 kr rabatt


