
Scenarioövning
Kris, kommunikation och 

konsekvenser
Vår scenarioövning bygger på autentiska händelser och mediekriser. Målet 
är att Du som deltagare ska öva dig på att snabbt ta fram en strategi, fatta 
beslut och hantera medier och journalister när något oförutsett händer. 

Förberedelser:
• Framtagande av arbetsduk vilket är ett 
 A2-papper med frågeställningar och råd 
 som deltagarna använder i workshop.
• Framtagande av scenarier som deltagarna 
 agerar utifrån

Genomförande:
• Kort teoretisk genomgång
• Dagens medielandskap – traditionella och  
 sociala medier och hur dessa påverkar ditt  
 företag
• Din och journalistens olika roller
• Hur gör du när journalisten kontaktar dig?
• Hur förbereder du dig inför en intervju?
• Vad ska du tänka på när du intervjuas?
• Hur gör du när intervjun är över?

Praktisk övning:
• Utdelning och genomläsning av scenario
• Gruppövning (3-4 personer per grupp), fram-
 tagande av förslag på strategi och aktiviteter för 
 att hantera den uppkomna situationen
• Varje grupp redogör för hur man avser hantera 
 situationen
• Nytt scenario där historien utvecklats och fortsatt  
 gruppövning
• Varje grupp redogör för hur man avser att hantera 
 den nya situationen
• Redovisning
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Lovisa Hermansson är PR- och kommunikationskonsult. Hon 

är civilekonom och har arbetat som journalist samt som PR-

konsult på en av världens största PR-byråer. Lovisa har stor 

erfarenhet av strategisk rådgivning, kriskommunikation, medi-

erelationer och internationella kommunikationsprojekt.

Tel: 0733 - 43 99 30  |  lovisa.hermansson@navigator.se

Kursledare: 

Fredrik Westman är PR- och kommunikationskonsult. Han är 

statsvetare och har tidigare arbetat med kommunikation i 

riksdagen och i Sollentuna kommun. Fredrik har lång erfaren-

het av strategi- och kampanjplanering, kriskommunikation, 

medierelationer och politisk påverkan.

Tel: 0733 - 43 99 15  |  fredrik.westman@navigator.se

Datum, tid och plats:
•	 6/11	2013.	08.00	-	12.00	på	Navigator
Anmälan
•	 anmalan@navigator.se	senast	den	30/10.

Pris:
•	 5.450	kronor	exkl.	moms	per	person	inklusive		
 förtäring


