Utbildning
Risk och kris, 1 dag
Nästan alla organisationer hamnar i kris förr eller senare. Hur man kommer ut på andra sidan
beror på en kombination av anseende, förberedelser och kommunikation under själva krisen.
Många av de bolagskriser vi läser om i tidningarna hade med rätt riskanalys kunnat mildras eller
undvikas helt. Skulle krisen ändå bli ett faktum är en effektiv krishantering i ledning och styrelse
det bästa sättet att lindra skadan.
Utbildningen Risk och kris är uppdelad i två delar. I den första delen går vi igenom hur man
identifierar, värderar, mäter och prioriterar risker. Teori blandas med praktikfall och exempel
tagna från verkligheten.
I den andra delen behandlar vi hantering av kriser som redan brutit ut. Deltagarna får praktiska
råd kring kriskommunikation och exempel på vad som fungerar och inte fungerar. Hur
förebygger man en massmedial kris och vad gör man om drevet ändå börjar gå? Hur tänker en
journalist? Vem ska säga vad? Och hur tar man sig tillbaka till business as usual?
Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig mer om riskanalys och krishantering,
i första hand styrelse och ledningsgrupp.
Förkunskaper: Inga förkunskaper i matematik eller risk behövs. Vi startar från grunden och
arbetar oss upp. Fokus ligger på förståelse snarare än på den tekniska kunskapen.
Utbildningsledare:
Catharina Lagerstam har doktorerat inom finansiella risker (uppfann
ValueatRisk modellerna) och arbetar i styrelsen för ett antal bolag samt som
fristående rådgivare. Catharina gjorde sig känd för en bredare allmänhet våren
2010 när hon avgick ur styrelsen för HQ AB. Hon tilldelades Veckans Affärers
pris som Årets Ryggrad 2010.

Camilla Wagner är ekonomijournalist och var tidigare redaktör för VA
Ledarskap på Veckans Affärer. Idag arbetar hon som rådgivare och utbildare.
Camilla har haft flera prestigefulla internationella uppdrag, t ex ledde hon
diskussionen mellan premiärminister David Cameron och statsminister Fredrik
Reinfeldt vid Northern Future Forum 2012.
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