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Krisspel!  

Det är kris! En journalist närmar sig med mikrofonen. En paparazzifotograf tar 

smygbilder. Upprörda ”drabbade” skriker ut sitt missnöje och omvärlden gör 

sig påmind via både traditionella och sociala medier. Deltagarna är så nära en verklig 

krissituation de kan vara och får chansen att öva sig i kriskommunikation.  

 
Om krisspelet 
Krisspelet är en del av organisationers förberedande kriskommunikationsarbete. Målet är att 

förbereda deltagarna mentalt och praktiskt för verkliga krishändelser och situationer. I 

skräddarsydda krisspel testas även kriskommunikationsplan och samarbetsförmåga. 

Rollspelet är den centrala delen i de krisspel som anordnas av Svenska Institutet för 

Kriskommunikation. Deltagarna får möjlighet att öva sina praktiska färdigheter, utveckla sin 

individuella kommunikation och samarbetsförmåga. Spelet inleds med en föreläsning och 

avslutas med en utvärdering av deltagarnas kriskommunikationsinsatser. 

Krisspelet är antingen anpassat för företaget eller genomförs med generella krisscenarion.  

Krisspel After Work 
Krisspel genomförs även i en enklare form, som after work-event, i Krisinstitutets lokaler på 

Södermalm i Stockholm. Krisspel After Work är ett sätt att förena nytta med nöje. Deltagarna 

får chansen att prova på hur det kan vara att kommunicera i en verklig krissituation. 

Krisspelet är en stund för kunskapsinhämtning, skoj och reflektion. Med sig får deltagarna 

inte bara samtalsämnen för kvällen utan en god inblick i operativt kriskommunikationsarbete. 

 

Genomförande och pris 
För ett krisspel görs planering, genomförande och summering. Krisspel för organisationer 

planeras tillsammans med beställaren. Kostnaden för krisspelet beror på omfattning och 

tidsåtgång. En prisindikation för att genomföra ett krisspel är: 

 Heldag – krisspel skräddarsytt för organisationen: 40 000 kronor  

 Halvdags - generella krisscenarion som tas fram av Krisinstitutet: 20 000 kronor 

 Krisspel After Work: 10 000 kronor 

Krisspelet genomförs av experter på kriskommunikation - knutna till Krisinstitutet - i nära 

samarbete med beställare och eventuella ”skådespelare”. Beställaren ansvarar för 

inbjudningar och kontakter med deltagarna och att förse experterna med relevant information.  

 
Svenska Institutet för Kriskommunikation (Krisinstitutet) 
Krisinstitutet drivs som ett nätverk och ger stöd till 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!  
 

Kontakt  
Enklast når du oss via info@krisinstitutet.se eller per telefon till Sverre Sverredal: +46 70 820 

83 94. Maria Langen: +46 70 536 31 05. Vi ser fram emot ett gott samarbete!  
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