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Erbjudande: Kriskommunikationskoll 2011  

Har ni en uppdaterad kriskommunikationsplan? Når ni era målgrupper med 

krisinformation? Är kanalerna anpassade för ändamålet? Vet ni vem som gör 

vad om en kris inträffar? Nu har du chansen att kolla hur din organisations 

kriskommunikation fungerar.  

Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) tipsar också om hur 

er kommunikation kan effektiviseras - innan, under eller efter en kris!  

Vad innebär begreppet ”kriskommunikationskoll” och vilket värde kan den ge? 

”Kriskommunikationskollen” är en metodik som används av Krisinstitutet för att genomlysa 

hur företags och organisationers kriskommunikation fungerar i nuläget och hur den kan 

förbättras. Såväl i teorin som i praktiken, strategiskt som operativt. Genom att regelbundet se 

över sin kriskommunikation kan företag/organisationer förebygga och förbereda sig för olika 

krissituationer. Om - eller när - en kris inträffar är det viktigt att samspelet mellan olika 

aktörer fungerar. Beslutsfattare och andra som arbetar i en kris behöver ha en viss koll - veta 

vem som gör vad, när, hur och varför. För att lyckas få till en effektiv kriskommunikation 

krävs bl.a riskhantering, identifiering av krisscenarios, strategier, planer, rutiner, organisation, 

samarbete, utbildning, övning, övning och åter övning. Mycket går att förbereda, men inte 

allt. Det är viktigt att bedöma varje händelse för sig och lämna utrymme för improvisation. 

 
Vad menar vi med kris? 

 Akuta händelser som slår ner som en blixt från en klar himmel. Kräver ”skarpt läge” 

direkt, t.ex. olyckor, brand el. att en ledande person missbrukar sin ställning. 

 ”Krypande kriser” - upplevs som att en kris kommer smygande. Det kan handla om 

rykten, ekonomiska problem, konflikter el. missnöjda medarbetare i en omställning. 

 Förtroendekriser är ofta en konsekvens av annan händelse. Exempel: Negativ publicitet, 

på ett ställe, drar med sig andra (ICA:s kötthantering och kyrkans gravsättningsmetoder). 

 Personliga kriser, t.ex. uppsägning, akut sjukdom, brutna relationer, dödsfall och hot.  

 Det kan även vara utvecklingskriser, t.ex. tonåren, föräldrar och ålderskriser - 50-årskris. 

 
Vad kännetecknar en kris? 

 Överraskningsmomentet infinner sig nästan jämt. Beror ofta på tidsfaktorn (trodde inte det 

skulle hända nu), att krisen var oväntad/oönskad el. omfattningen större/värre än väntat.  

 Snabbt och ovisst händelseförlopp. Utgången är oviss, man vet inte vad som är ”bäst att 

göra”. Många upplever att de ”slåss med klockan”, andra att de blir ”handlingsförlamade”.  

 De vanliga handlingsmönstren räcker inte till för att lösa situationen. Det måste till extra 

ordinära insatser, t.ex. fler personer, specifik kompetens och snabbare beslut.  

 Starka känslor och reaktioner som sorg, rädsla och ilska. 

 

Vad krävs för att kommunikationen ska fungera i en kris? 
Att koordinera krisbudskap i interna och externa kanaler för kommunikation är en 

framgångsfaktor, likaså att kanalisera frågor från media till utpekade talespersoner och att ha 

tydliga kontaktvägar för allmänheten. Det som sägs i krisen måste vara samstämmigt med det 

som görs, i såväl krissituationen som i den ordinarie verksamheten. Det kräver organisation, 

effektiva informationsflöden, snabba beslutsprocesser och samverkan. Grundläggande är 

också att kriskommunikationssystem, strategier och planer har testats i praktiken - och att det 
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finns resurser, kompetens och uppdaterad dokumentation tillgänglig när det gäller. Sist, men 

inte minst, handlar det om att möta människor – lyssna, informera, samtala, visa empati och 

ge det stöd de behöver. 

Vad innehåller och hur genomför vi en kriskommunikationskoll? 
Kriskommunikationskollen genomförs stegvis och tar cirka 1 månad (kalendertid): 

1. Informationsinhämtning: 

o Intervju med beställaren: verksamhetsmål, primära intressentgruppers behov, 

befintligt kommunikationssystem, innehåll, kanaler, verksamhet, organisation, 

kriserfarenhet, identifierade risker, krisberedskap, förväntningar och praktiska 

detaljer kring uppdraget, etc. 

o Genomgång av relevant dokumentation (t.ex. strategier, policies, planer, 

riskbedömningar, undersökningar, rapporter och publik information via Internet) 

o Övergripande analys av dagens kommunikationssystem och respektive kanal för 

kriskommunikation 

2. Framtagning av 1-2 krisscenarios och förberedelser för workshopövning med 

representanter från ledningen, verksamheten, kommunikation, personal och IT. 

3. Workshopövning med experter från Krisinstitutet samt efterarbete (dokumentation) 

4. Utformning av rapport (leverans i wordformat) som inkluderar: 

o Nulägesanalys - expertutvärdering 

o Förslag på övergripande strategi för kriskommunikation 

o Förslag på konkreta förbättringsåtgärder 

5. Presentation och överlämning till beställare (leverans i Powerpoint-format) 

 

Vem genomför arbetet och vad kostar det? 

Arbetet genomförs av experter på kriskommunikation - alla är knutna till Krisinstitutet - i nära 

samarbete med chefer och medarbetare i den organisation som beställer temperaturmätningen. 

Beställare/kund är oftast ledare med samordningsansvar, på avdelningar som kommunikation, 

säkerhet och personal, både i näringslivet och i den offentliga verksamheten. 

Kunden ansvarar för den interna kommunikationen kring uppdraget, rekryterar deltagare till 

workshopen samt ser till att experterna får tillgång till relevant information/dokumentation. 

”Kriskommunikationskollen” kostar 80 000 kr. Ev. kostnader för resor och logi tillkommer. 

För tillval av tjänster debiteras 1250 kr per timme. Alla priser är exklusive moms.  

 
Berätta mer om Krisinstitutet! 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) är en sammanslutning av 

kompetenta konsulter som jobbar inom kris- och kommunikationsområdet. Vi driver nätverk 

och ger stöd till människor, företag och organisationer som vill: 

 Förebygga kriser – för att skydda värden som varumärken, tillgångar och människor! 

 Effektivisera kriskommunikation – för att skapa trygghet och lindra effekterna av en kris!  

 Bearbeta kriser – för att människor ska få stöd att komma vidare ur krisen!  

 Lära sig av kriser – för att höja kompetens och utvecklas genom erfarenheter!  
 

Hur får jag kontakt med Krisinstitutet? 
Enklast når du oss via vår mejladress, krisinstitutet@svelan.se eller på våra mobiltelefoner: 

Sverre Sverredal - 070-536 31 05 och Maria Langen - 070:536 31 05. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete! 
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