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Beskrivning
Författare: Jesper Falkheimer.
Nominerad till Årets HR-bok 2009!
Den här banbrytande boken visar hur en organisation på bästa sätt bygger upp sin
kriskommunikation, fördelat på de tre olika faserna före, under och efter en kris. Den bygger
på aktuell forskning och teori varvas med praktikfall och konkreta råd.
Det går knappt en dag utan att vi nås om budskapet om att en ny kris har uppstått. Kriserna
kan utlösas av hur olyckor och naturkatastrofer hanteras av ansvariga aktörer. De kan också
utlösas av hur organisationer fattar beslut och hanterar moraliska och etiska frågor. Under
osäkra och hotfulla förhållanden ställs krav på snabba beslut och tydlig kommunikation.
Därmed har förmågan att kommunicera effektivt blivit allt viktigare för myndigheter, företag
och andra organisationer.
Läs mer
Boken riktar sig till såväl ledare och (kris)kommunikatörer som studenter i ämnen som
behandlar risker, kriser och kommunikation.

Annan Information
Grundkurs i krishantering och kriskommunikation. Förr eller senare råkar alla verksamheter
ut för händelser som kan leda till en kris. Det kan vara allt från olyckor och skador till mindre
incidenter som felaktigt hanterade leder till en förtroendekris. Ofta är intresset från media
stort, vilket ställer extra höga krav på.
(Utdrag ur slutrapporten som återfinns i sin helhet i högekolumnen). ▻Bakgrund – TiB och
KiB, två funktioner för en stark region! För att möta samhällets krav och öka den enskilda
kommunens tillgänglighet och krishanteringsförmåga vid en extraordinär händelse eller annan
större kris, ställer länsstyrelsen krav på att.
11 jul 2010 . Kriskommunikation kräver snabbhet, öppenhet och ansvarstagande. Hur du lättar
på trycket hittar du här!
Kriskommunikation är viktigare än någonsin. Aldrig tidigare har företagets förtroende och
rykte varit så sköra som idag. Den granskande journalistiken blir allt intensivare. Med ett allt
hårdare medieklimat och ett ökat krav på transparens och korrekt agerande, blir
kriskommunikation en viktig ledarskapsfråga. Åsikter och.
Kriskommunikation. Varje kår och varje evenemang bör ha en färdig kommunikationsplan för
kriser. Det är bra att på förhand ha funderat ut hur man ska agera om en olycka sker. Bekanta
dig med FiSSc:s kriskommunikationsplan nedan! Dokumentit: Krisinformation.
Kriskommunikation. - en handbok för informatörer. 1. Bekräfta händelsen – internt och
externt. 2. Bestäm vem som har huvudansvar för att kommunicera det inträffade externt – ofta
polis eller räddningstjänst, det är inte alltid Malmö högskola. 3. Inhämta uppgift om vem som
är huvudansvarig för att kommunicera internt –.
29 maj 2017 . KRISKOMMUNIKATION OCH MEDIETRÄNING. kriskommunikation. Hur
ofta övar din organisation, eller ditt företag, krisledning? Ser ni då till att det mediala trycket
verkligen sätts på sin spets? Allvarliga händelser sätter din förmåga att handla och fatta beslut
på prov. Hur väl du kommunicerar när media.
En kris har tre faser: innan, under och efter – ibland används också begreppen planering, kris
och efterarbete. Merparten av arbetet kring att utveckla kommunikationsplanen sker innan en
kris; under planeringsfasen utarbetas tänkbara händelseförlopp (scenarier). I efterarbetsfasen
bedöms punkter såsom om planen.
BRM fortsätter att växa och förstärker med Jonas Lindgren, som har mångårig erfarenhet av
risk- och kriskommunikation i både offentlig och privat sektor. Jonas Lindgren börjar som
seniorrådgivare 1 maj 2015 och ska utveckla BRM:s erbjudande inom kriskommunikation,
medieträning, PR och krishantering. – Vi ser en stor.
Kriskommunikation. När det uppstår en krissituation är kommunikation en helt avgörande
faktor. En bedömning som ofta omnämns är att så mycket som 80 procent av krisens hantering
kan handla om kommunikation. Det är svårt att lyckas fullt ut i det arbetet, men det är lätt att
förstå att kommunikation gör stor skillnad.
kriskommunikation. En kvalitativ studie om hur Utrikesdepartementet och svenska

ambassaden i. Ankara hanterade krisen i Turkiet 2015 på sociala medier. Henrietta Dahlman.
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap.
Kandidat/ 180hp. Handledare: Karin Fast. Examinator:.
Kriskommunikation. Idag finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer i kriser och
katastrofer – blåljuspersonal, personal inom hälso- och sjukvården, social-tjänsten, skolan,
trossamfunden, frivilligorganisationerna m.fl. I höst erbjuds en grundkurs i. Att förstå och
möta människor i kris. 15 hp Grundkurs på.
Kriskommunikation. Myndighetsmeddelanden från Östra Nylands Räddningsverk meddelas
på Lappträsk kommuns webbsida. (annat myndighetsmeddelande eller annat meddelande om
fara). Meddelanden kommer fram på kommunens webbsida, på framsidan och ersätter bilden.
Meddelandet blir synligt på kommunens.
Kriskommunikation. När krisen slår till är kommunikationen avgörande, både för krisens
förlopp och för hur omgivningens bild av företaget eller organisationen påverkas. Det gäller
att vara väl förberedd och agera rätt från början. Granit PR & kommunikation kan hjälpa dig
att ta fram en kriskommunikationsplan för ditt företag.
En vägledning för sektorns kriskommunikation vid cyberangrepp eller andra allvarliga
störningar som kan riskera att hota den finansiella infrastrukturen eller stabiliteten (mallar
finns i appendix). 3. En kunskapsöversikt om cyberangrepp i finanssektorn, aktörer,
tillvägagångssätt och konsekvenser för sektorns gemensamma.
1 jan 2014 . Denna rapport är en sammanfattning av ett delprojekt inom forskningsprojektet.
”gränsöverskridande kriskommunikation” som genomförts under 2011-2014 på uppdrag av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Detta delprojekt har letts av Jesper
Falkheimer som också författat denna.
17 apr 2016 . Av: Johanna Järvstråt | Foto: Jens C Hilner | Den 1 juni i år träder det nya
amorteringskravet i kraft. Bland kritikerna hittas stora spelare som ledamöter på Riksbanken,
Kammarrätten i Jönköping och forskare inom EU, bland annat på grund av de konsekvenser
som amorteringskravet förväntas ha på.
Förebyggande kriskommunikation. HELENA HANSSON NYLUND. 7. Attityder som retoriska
medel 105. Exemplet kärnavfallsfrågan. BRIGITTE MRAL. Register 124. Referenser 125.
Förord MSB. Inom ämnet kriskommunikation är retorik en avgörande konst och vetenskap.
för hur vi skapar strategier för vår kommunikation.
28 nov 2017 . Länsstyrelsen i Blekinge är en spännande arbetsplats. I vår roll som regeringens
företrädare i länet ingår att arbeta med många olika frågor såsom miljöskydd, naturvård,
planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske
och landsbygdsutveckling. Ingen annan.
Inom kriskommunikation och krishantering handlar allt om förberedelser. Det åstadkommer
du genom krishandbok, kriswebb, medieträning och krisberedskap.
Nu har du som hamnar i medial kris någon att ringa nör det blåser, även om det är mitt i
natten. Det är PR-byrån Mindmakers som lanserar en krisjour. Närsomhelst kan ett företag,
organisation eller person som hamnat i kris… Följ mig gärna. Senaste inläggen. Låt krogen bli
ditt kontor 31 juli, 2016; När gav du dig själv.
4/06. En tolfte reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och
kommunikation. Kriskommunikation. – att improvisera under kaos. Sven Hamrefors.
Handelshögskolan i Stockholm. Jesper Falkheimer. Mats Heide. Lunds Universitet.
Kriskommunikation är kommunikation kopplad till krishanteringsarbete vid en organisation.
Det handlar om hur kommunikation sker inom en organisation vid en kris, men också om den
externa kommunikationen med olika målgrupper och samverkansparter. Kriskommunikation
omfattar kommunikation under samtliga faser.

Kriskommunikation för Findus. ”Aspektas tillgänglighet och flexibilitet, samt lokala
förankring och närvaro, har varit kritiska element i utvecklingen av vår kommunikations- och
PR-agenda de senaste åren.” – Henrik Hjalmarsson. tidigare VD Findus Sverige. Alla
verksamheter kan drabbas av kriser. Hur de hanteras är.
2 nov 2017 . Skoltrygghetsprogrammet VarTu som inleddes 2013 får en fortsättning med en ny
utbildningsdag 22.11.2017. Temat för utbildningsdagen under hösten 2017 är
kriskommunikation. Under dagen får man höra inlägg från proffs inom branschen från Yle
Turku, Sydvästra Finlands polis samt samkommunen för.
Kriskommunikation. Mer information om ansvar och förhållningssätt vid kriser finns på
webbsidorna för säkerhet. Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan - engelsk
översättning. Varje krissituation är unik och därför beror kanalvalet på vilken typ av incident
det är, vem som är målgruppen och vilka kanaler som.
Skarpa lägen kräver skicklig kriskommunikation. Hur vi hanterar krisen kan få större
betydelse för vår image än själva krisen som inträffat. "I krissituationer finns nämligen inga
marginaler för långa beslutsvägar, förankringar eller "låt oss sova på saken". ".
8 maj 2017 . För att lyckas med kriskommunikation krävs planering, övning och oftast hjälp
av en specialist. Jag ger dig 13 konkreta råd för hur du ska lyckas, men bäst.
7 jul 2016 . I år var ”Kriskommunikation – att tackla en kris och återta förtroendet efteråt” i
regi av Sveriges Kommunikatörer ett av dessa. Men tyvärr fick jag välja bort det för att i stället
genomföra en intervju efter vårt eget seminarium i Öresundshuset. Gott så – det är mitt jobb.
Mot bakgrund av detta missade seminarium.
Du som arbetar med kommunikation har all anledning att delta! Varmt välkommen till en
konferens bestående av en temadag på temat "Kriskommunikation när drevet.
Kanaler för kriskommunikation. Vid krissituationer använder kommunen sig av flera olika
informationskanaler för att nå dig som bor och arbetar här. Vid akuta händelser, ring alltid
SOS Alarm 112! Vid krissituationer använder kommunen sig av flera olika
informationskanaler för att nå dig som bor och arbetar här.
När en allvarlig händelse inträffar är du ofta i behov av information. Att få rätt information
kan vara avgörande och vägleder dig till att fatta kloka beslut. Det är därför viktigt för dig att
veta var och hur du når informationen när du väl behöver den. Tänk på att det är du själv som
är ansvarig för att få fram den information du.
Kriskommunikation fokuserar på att skydda och försvara ett företag inför ett problem eller
utmaning som hotar att skada sitt varumärke och rykte.
28 aug 2017 . En studie i kriskommunikation. Kriskommunikation inom privat och offentlig
sfär- vad skiljer sig? Under våren har Dzenan Karic skrivit sin masteruppsats hos oss och har
nu tagit sin master i kommunikation på Göteborgs Universitet. Dzenans masteruppsats handlar
om skillnaden mellan intern.
19 feb 2016 . Kriskommunikation är en enorm utmaning för organisationen. En förutsättning
för att lyckas är tydliga ansvarsfördelningar för krishanteringen. Det är för sent att börja
diskutera vem som ansvarar för vad när besluten måste fattas under press. Utse därför en
krisgrupp med tydliga roller, och träna denna.
Kriskommunikation – låt inte krisen bli en katastrof. Kriserna lurar ibland där du minst anar
det. De dyker upp där och när beredskapen är som lägst och det behöver inte vara någon stor
katastrof för att det ska bli en kris. Däremot kan även förhållandevis små kriser lätt utvecklas
till katastrofer. För att kunna hantera kriser.
Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation handlar om att hantera bilden av en kris, inte
att hantera krisen i sig. En kris inneba r ett stort behov av information, hos inblandade, allma
nhet och media. Ansvariga, inblandade och utomsta ende fa r och skaffar sig olika bilder av

det som intra ffat. Ma nniskor tolkar och bera.
Inget företag och ingen organisation slipper undan kriser. Oavsett hur försiktig man är
kommer krisen förr eller senare. Kanske orsakas den av ett eget misstag, kanske av en extern
händelse. I värsta fall är anledningen att någon av de egna anställda medvetet gjort fel eller
begått brott. Vi hjälper er att vara mer redo om en.
Examensarbete för masterexamen – strategisk kommunikation. Kriskommunikation och
sociala medier. En fallstudie av SJ, SAS, Skånetrafikens och Malmö Aviations
förkriskommunikation ur ett relationsbyggande perspektiv. ANNA JÖRBACK & LINDA
VRBANAC. Lunds universitet. Institutionen för kommunikation och.
Kriskommunikation. 7,5 HP. Dagligen möts vi av beskrivningar av hur olika risker och kriser
kan drabba oss och det samhälle vi lever i. Denna kurs behandlar hur en organisation kan
planera för, hantera och utvärdera kommunikationen i en krissituation. Kursen lägger stort
fokus på de förändrade villkor som globalisering.
21 aug 2014 . Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samordnar projektet. För
produktionen av rapporten svarar Mats Johansson och Christina Olsson. Sundsvall den 19
augusti 2014. Lars Nord. Professor. Projektledare. En kunskapsöversikt om krishantering,
kriskommunikation och sociala medier | 3.
27 jan 2014 . Kriskommunikation i samhällets tjänst. Bakgrund. Detta PM har tillkommit för
att tjäna som underlag för diskussioner mellan företrädare för amatörradiosamhället [1] och
SUNET [2] å ena sidan och företrädare för samhället i övrigt å andra sidan - angående
samhällsnyttig samverkan, speciellt i skenet av det.
Så undviker och hanterar du förtroendekriser, kriskommunikation i alla kanaler.
Syftet med projektet Kriskommunikation, samverkan och ledning är att under 2015–2017
driva ett strategiskt projekt inom området kriskommunikation kopplat till samverkan och
ledning som kompletterar det arbete med Gemensamma grunder för samhällsstörningar som
tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och.
En kris avser en händelse eller en process som hotar människor, fastigheter, lösöre eller
organisationens anseende. Krisen kan vara en olycka som inträffar plötsligt eller en
händelsekedja som obemärkt driver situationen till sin spets. Vilken organisation som helst
kan hamna i en kris. Kriskommunikation innebär.
Kriskommunikation i arbetslivet. Krisinformation eller kriskommunikation är av central
betydelse i en krishantering. Kriskommunikationen kan vara riktad inåt i organisationen
(intern kommunikation) och utåt mot omvärlden (extern kommunikation).
23 okt 2014 . Igår föreläste Karin Bäcklund och jag på ett globalt företag om
kriskommunikation i sociala medier. Vår föreläsning hade kunnat bli en liten kris då vi hade
förberett den på svenska och det visade sig att vi skulle prata engelska. Men vi körde på volley
och bytte språk, och det gick bra eftersom vi känner oss.
19 maj 2015 . Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer,
me- dier, berörda individer och grupper, före, under och efter en kris. God
kriskommunikation är att kunna kommunicera effektivt före, under och efter krisen och
kunna definiera olika målgrupper och anpassa kommunikationen till.
Syftet med detta projekt (som inleddes som ett postdok-projekt åren 2008-2012 finansierat av
Örebro universitet) är att studera och analysera myndigheters, företags och medborgarnas
upplevelser och erfarenheter av risk- och kriskommunikation via nätbaserade medier så som
Internet och mobil telefoni. Ett andra syfte.
Med lång erfarenhet av att hantera kriskommunikation och medierelationer, både i operativa
roller och som rådgivare, är jag en kunnig rådgivare. I det förebyggande arbetet erbjuder jag
en Kriskommunikationsförsäkring där alla delar ingår som behövs för att vara förberedd för

den kommande mediala krisen. I detta ingår:.
Riktlinjer för kriskommunikation. Hur vi arbetar med information vid en informationsintensiv
händelse. Kommunens ansvar. Kommunen har många olika ansvarsområden. När det talas om
kris tror vi ofta att räddningstjänsten sköter ruljansen men det kan också handla om händelser
som en epidemi eller ett försvinnande.
"Skolboksexempel på dålig kriskommunikation" · Den 6 juli avslöjade SVT Nyheter och
nyhetsbyrån Siren att Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren i hemlighet
utretts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter till icke. Media. 2017-07-10 | 08:39. Falsklarm
över Stockholm – hård kritik mot.
"Uppenbart att SCA och Industrivärden har misslyckats i sin kriskommunikation". 2015-02-04
13:57 0. REPLIK. Att göra medierna till den stora skurken är att missa viktiga möjligheter till
självrannsakan. Det skriver Frida Blom och Birger Lycken på pr-byrån Westander. Ingen
utomstående kan bedöma kvaliteten i pr-byråerna.
Mål. Efter momentet skall den studerande kunna. Redogöra för aktuell forskning avseende
kriskommunikation; Identifiera inom området relevanta begrepp; Identifiera problematik
utifrån tidigare forskning i kriskommunikation och utveckla normativa principer för god
kriskommunikation i en given kontext; Självständigt.
28 mar 2012 . Lottie Knutson och Fritidsresor är bäst i Sverige på att kommunicera i kris, visar
en stor undersökning inom kommunikation, information och marknadsföring.
Varmt välkomna till en Criscom-aktivitet i väst som tar oss in i kriskommunikationens
forskningsvärld! Torsdagen 6 april träffar vi docent Marina Ghersetti samt docent Tomas
Odén som båda är verksamma vid Göteborgs universitet, JMG, och ingår i forskargruppen
bakom en rapport som nyligen släppts, Kriskommunikation.
22 nov 2016 . Kriskommunikation. Då något inträffar är det viktigt att kommunen snabbt kan
reagera och agera. Lyssna. För att säkerställa att kommunen är tillgänglig vid en extra ordinär
händelse ställer länsstyrelsen krav på att det ska finnas en Tjänsteman i beredskap (TiB) som
ska fungera som ingångskontakt för.
Kriskommunikation. Vi hjälper er att förebygga, förbereda och hantera eventuella mediekriser.
Det går inte att vara redo för alla scenarion, men genom planering, öppenhet och
ansvarstagande går kriser att arbeta med på ett mycket konstruktivt sätt. Skulle krisen inträffa
kommer ni att kunna ta kontroll. Så här kommer ni.
Exempel på kriskommunikation. Exempel på bra kriskommunikation i Sverige: McDonalds
om matfusk och dåliga anställningsvillkor. Tidigare i år avslöjade SVT:s Dokument Inifrån
matfusk och dåliga anställningsvillkor på McDonalds. Kritiken var hård och omfattande.
Bland annat skickades anställda på obetalda raster och.
21 apr 2016 . World Association of Nuclear Operators (WANO) pekade ut Forsmarks modell
för extern information vid kriser som en fördelaktig rutin ”beneficial practice”. Detta framkom
efter deras granskning av Forsmark som genomfördes i slutet av förra året.
Nominerad till Årets HR-bok 2009! Den här banbrytande boken visar hur en organisation på
bästa sätt bygger upp sin kriskommunikation, fördelat på de tre olika faserna före, under och
efter en kris. Den bygger på aktuell forskning och teori varvas.
Kriskommunikation - att leda i blåsväder är en guide genom kommunikationsarbetet som kan
förebygga och lindra effekterna av kriser i organisationer. Studenten får grunderna i
kommunikationsteori och de psykologiska mekanismer som sätts in vid kris liksom kunskap
om mediehantering, kriskommunikationsplaner och.
Kriskommunikation och krishantering handlar om att analysera vad som faktiskt hänt, erkänna
felet om man gjort fel, be om ursäkt om det finns något att be om ursäkt för, åtgärda de
omständigheter som ledde till krisen och se till att samma problem inte uppstår igen. Det

kräver förståelse för transparens, medielogik och.
Trots att medarbetarna är den viktigaste gruppen för hanteringen av kriser har detta inte
uppmärksammats inom forskningen. I detta projekt fokuseras medarbetarnas betydelse och
metoder ska tas fram för att utveckla intern kriskommunikation. Detta kan i sin tur skapa
bättre möjligheter för samhället och organisationer att.
Information från Länsstyrelsen vid kris. Vid en allvarlig kris publicerar Länsstyrelsen
information om myndighetens åtgärder och det aktuella läget i länet på Länsstyrelsens
startsida. Vid en mycket allvarlig händelse kan Länsstyrelsen upprätta en upplysningscentral,
som allmänhet och företrädare för olika organisationer kan.
Vi är er externa rådgivare dygnet runt för att hjälpa er hantera akuta situationer. Vi ger
konkreta råd och lägger snabbt upp en strategi.
Vi skräddarsyr utbildningar för att förbättra er kriskommunikation och krishantering.
Pris: 282 kr. inbunden, 2009. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Kriskommunikation av
Jesper Falkheimer, Mats Heide, Larsåke Larsson (ISBN 9789147087891) hos Adlibris.se. Fri
frakt.
Nu söker vi en driven, självständig och engagerad kommunikatör för ett vikariat på
kommunikationsavdelningen. Ditt arbete kommer innebära att du har fokus på digitala kanaler
och kriskommunikation. Du kommer också att jobba som kommunikationsstöd till sektorerna
samt ansvara för förvaltningsövergripande trycksaker.
10 jul 2015 . Kriskommunikation. Medier och journalistik spelar en avgörande roll för
samhällets krishantering. Av tradition har radio, tv och dagstidningar larmat och informerat
om hur människor kan skydda sig och få hjälp. Samtidigt har medierna bidragit till att
definiera bilden av kriser och katastrofer, liksom av.
H andbok i krisberedskap. Handbok i krisberedskap kap 1 krisberedskap kap 2
beredskapsplanering kap 3 erfarenheter kap 4 kriskommunikation kap 5 it-system kap 6
övningar – exempel och scenarier kap 7 ordförklaringar och lästips kap 8 bilagor och
insatskort.
Kriskommunikation. Det bästa sättet att hantera en kris på, är att vara förberedd! Du kan i
förväg upprätta en krisplan för vem som gör vad, när och hur så att det bara är att ”trycka på
knappen” om något skulle hända. Du kan också behöva skapa ett flertal olika fråga-svar
dokument för de talespersoner som utsetts så att de.
Kriskommunikation. I en tid av knivskarp konkurrens gäller det att kunna hantera det
oväntade. Vi ger dig nödvändig kunskap och verktyg för att kunna manövrera en intern eller
extern krissituation. Kriskommunikation när den är som bäst – enkel och rak. Vår ambition är
att du och ditt företag eller din organisation ska klara.
Boken är en introduktion till hur forskningen förstår och undersöker kriser och
kriskommunikation. Målet för denna forskning är att bidra till en bättre förståelse av
kommunikationssituationen och vad som påverkar den, hur kommunikationen tolkas och
konsekvenserna för samhället. Kriskommunikation är främst avsedd för.
Riktlinjerna gäller alla verksamheter. Riktlinjerna för kriskommunikation omfattar
kommunikationsarbetet vid såväl ”sär- skilda händelser” som ”extraordinära händelser”
(bilaga 3). De gäller också de fall där händelsen i sig är avgränsad (krisen är liten), antingen
geografiskt eller berör endast ett fåtal personer, men där.
17 aug 2015 . Kriskommunikation bygger på ett antal grundläggande byggstenar och
framgångsfaktorer. Bland de vanligaste misstagen företagsledare och andra makthavare begår
ä…
14 jun 2017 . Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället.
KRISAMS. Under senare år har ett flertal händelser inträffat som ifrågasätter bilden av Sverige

som ett land med högt myndighetsförtroende. Räddningstjänst och polis har attackerats då de
ryckt ut för att ta hand om larm, misstro och.
Det övergripande målet med projektet Information och kriskommunikation var att
samhällsaktörerna i Stockholmsregionen ska bli bättre på att kommunicera enhetligt och
samordnat vid olika typer av störningar, olyckor och kriser. Det omfattar både
kommunikationen inom och mellan berörda aktörer men också.
Kriskommunikation. Om det värsta händer. När en kris inträffar är det ofta inte krisen i sig
som skadar företaget mest. Det som har störst betydelse är hur företaget hanterar krisen och
kommunicerar med omvärlden. Exempel finns på företag som till och med stärkt sitt
varumärke i samband med kriser. Dagens mediesamhälle.
FOI har i ett flertal projekt studerat användning av sociala medier vid kriskommunikation.
Frågeställningarna handlar om möjligheter och utmaningar med användning av sociala medier,
dels ur ett organisations-/myndighetsperspektiv, dels ur ett medborgarperspektiv. Sociala
medier kan vara ett medel för att nå ut med ett.
11 dec 2014 . Julhelgen 2004: 225 000 människor dör i tsunamikatastrofen. En handfallen
regering och myndigheter utan rutiner gör att både svenskar på plats och anhöriga hemma i
Sverige utsätts för enorma påfrestningar. Jusektidningen utreder hur haveriet påverkat.
Regnmakarna PR är en liten och personlig PR-byrå som är experter på Public Relations och
Public Affairs, medieträning och kriskommunikation.
7 dec 2017 . Krisinstitutets tredagars-kurs i kriskommunikation var en riktig ögonöppnare för
mig. Som kommunikatör är det viktigt att veta hur omvärlden fungerar och hur man kan få ut
tydliga budskap i alla lägen. Tack vare kursen har jag fått med mig nya perspektiv på
kommunikation som verktyg i olika kanaler och.
11 nov 2014 . Vad är kriskommunikation? Hur ska man tänka? Hur ska man arbeta? Och vad
kan vi lära oss av andras misstag? Det är några av frågorna som tas upp i detta program. Gäst
är Jeanette Fors-Andrée, författare och krishanterare med en bakgrund som forskare på
Uppsala Universitet. Vi tar avstamp i hennes.
De senaste åren har sociala medier blivit ett allt viktigare verktyg vid kriser. Under de närmsta
fyra dagarna efter terrorhandlingarna i Oslo och på Utøya 2011 skickades 25000 tweets på
Twitter. De nya medierna anses därför som ett viktigt verktyg för kommunikation, både för de
som är direkt men också indirekt berörda.
24 okt 2017 . Hyvääs Maria Niemi har gått in i en tidsbegränsad anställning om 40 procent hos
Stockholms stadsbibliotek. Tjänsten är som kommunikationsstrateg med ansvar för
kriskommunikation, under den tid som kommunikationschefen är föräldraledig. Det innebär
att Hyvää har begränsade möjligheter att ta sig an.
•Aktiv omvärldsbevakning. •Inhämta, verifiera och analysera. •Bedömning: ska/bör vi
kommunicera? •Planera/vidta initiala aktiviteter. •Föra vidare. •Larma
kriskommunikationsgruppen. •Delta i central krisledning. •Initial samverkansperson. Page 16.
Lärdomar från skarpa lägen. • Ta in många! • Andas. Struktur! • Roller och.
20 jun 2011 . Trots det brister många företag i sin kriskommunikation. I snart sju år har jag
forskat kring ämnet och baserat på min forskning har jag tagit fram fem handfasta tips för
bättre kriskommunikation; tips som kan hjälpa företag (och personer) att minimera krisens
negativa konsekvenser. 1. Planen Majoriteten av.
När störningar eller allvarliga händelser inträffar har Stockholms läns landsting ett särskilt
ansvar för kommunikationen. I sådana situationer är det extra viktigt att fakta och information
är korrekt, tydlig och snabb. Allt för att länets invånare ska förstå hur de påverkas och hur de
ska agera. Sjukvårdare diskuterar.

Kriskommunikation. kriskommunikation. Vid en kris eller olycka, liten som stor, är det viktigt
att rätt information når rätt personer snabbt. Kontakta alltid ledningen i din scoutkår så fort
som möjligt för att informera och få stöd i den fortsatta hanteringen av situationen. Om du är
osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ringa.
3 okt 2017 . Det sade Henrik Olinder, sakkunnig inom kriskommunikation på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), när han talade på Tysk-Svenska Handelskammarens
PremiumPartner-lunch i fredags. – Först och främst måste man gå ut och erkänna att krisen
man står inför överhuvudtaget har.
Bokresumé: Praktisk Kriskommunikation. Användbara tips i snabbformat: Här får du boken
"Praktisk Kriskommunikation" - som pdf eller podcast. Kommunicera | ARTIKEL | APRIL
2013. Den vanligaste definitionen av en kris är att det är en händelse som hotar företagets,
organisationens eller varumärkets möjligheter att.
InMarketing erbjuder utbildning i kriskommunikation och medieträning . För hela grupper,
men också genom individuellt stöd. Föreläsare och coach är Malin Ekelund, journalist och
kommunikationskonsult, med mångårig erfarenhet av krishantering och medieträning för
företagsledningar, styrelser och medarbetare.
2 feb 2017 . Att veta hur man ska agera när krisen är ett faktum kan vara svårt. Att förutse hur
krisen kommer att ta form i sociala medier är ännu svårare. Finns det stöd i forskningen för
generella riktlinjer i kommunikationen eller varierar det beroende på situation och
organisation? Vilken roll spelar sociala medier i.
10 tips om kriskommunikation. När företaget eller organisationen utsätts för negativ medial
uppmärksamhet är det särskilt viktigt med snabbhet, öppenhet och ansvarstagande. Ni bedöms
inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur ni hanterar
krisen. En organisationskultur som främjar.
Pris: 238 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Kriskommunikation av Orla Vigsö
på Bokus.com.
Med vår hjälp blir er verksamhet säkrare och tryggare när en kris inträffar.
Branden i Oceanhamnen gav många erfarenheter kring både krishantering och räddningsarbete
under en extraordinär händelse som du kan ta del av här. Föreläsningar. I slutet av 2012 bjöd
Halmstads kommun in till en erfarenhets- och samverkansdag för att berätta om
räddningstjänstens insatser samt kommunikations-.
Bjuv, Josefine Wahlström, josefine.wahlstrom@bjuv.se. Båstad, Birgitta Sjöberg,
birgitta.sjoberg@bastad.se. Båstad, Leo Ploen, leo.ploen@bastad.se. Helsingborg, Charlotte
Ekberg, charlotte.ekberg@helsingborg.se. Helsingborg, David Bergström,
david.bergstrom@helsingborg.se. Helsingborg, Jessica Engvall.
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