
 

 

 

 
Frukostseminarieserie under hösten 2012

Utmaningar för krisberedskapen
 
Sverige har hittills varit relativt förskonat
krisberedskapsförmåga satts på prov! Dagens k
förändringar. Nya hot, ökad internationalisering
betalkortsföretag och mobiloperatörer
Dessutom sprids information via 
att agera i krissituationer.  
 
Svensk krisberedskap handlar om att förebygga, motstå och kunna hantera en kris. 
trenderna och hur påverkar det vårt krisberedskap
antalet aktörer? Hur påverkar sociala medier vårt sätt att 
 
Folk och Försvar och FOI arrangerar under 
krisberedskap. Välkommen till den tredje
 
Datum: 14 november 2012 kl 09:00
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) i Stockholm
 

Program 
Moderator: Cindy Sturesson, programansvarig, 
 
08:30 Frukost serveras
 
09:00 Krisberedskap i Sverige: trender som påverkar

 Carolina Sandö, forskare,
 
09:20  Paneldiskussion: 

Thord Eriksson, ä
 Markus Planmo, 
 Patrik Åhnberg, säkerhetschef, 
 Anna Toss, webbredaktör
 
10:10 Avslutande kommentarer

 Anders Hansson (M), ledamot, Försvarsutskottet
 Bodil Ceballos, (MP)
  
10:30 Seminariet slut 

             

 

 

Frukostseminarieserie under hösten 2012: 

 

Utmaningar för krisberedskapen

ttills varit relativt förskonat från kriser. Men visst har vår 
förmåga satts på prov! Dagens krisberedskapssystem står inför ständiga 

hot, ökad internationalisering och fler aktörer t ex bredbandsbolag, 
betalkortsföretag och mobiloperatörer gör att nya krav ställs på krisberedskapssystemet.
Dessutom sprids information via sociala medier mycket snabbt och detta påverkar vårt sätt 

handlar om att förebygga, motstå och kunna hantera en kris. 
påverkar det vårt krisberedskapssystem? Hur hanteras det växande 

Hur påverkar sociala medier vårt sätt att hantera kriser?  

Folk och Försvar och FOI arrangerar under hösten 2012 tre frukostseminarier på temat 
. Välkommen till den tredje och sista delen. 

kl 09:00-10:30 (frukost serveras från kl. 08:30) 
Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan) i Stockholm 

Cindy Sturesson, programansvarig, Folk och Försvar 

serveras 

Krisberedskap i Sverige: trender som påverkar 
forskare, FOI   

Paneldiskussion: utmaningar och möjligheter för oss 
ämnesråd, Försvarsdepartementet 

Markus Planmo, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
säkerhetschef, Stockholm stad 

bredaktör, Myndigheten för Samhällsskydd och 

Avslutande kommentarer  
Anders Hansson (M), ledamot, Försvarsutskottet 

(MP), ledamot, Utrikesutskottet  

 

    

 

Utmaningar för krisberedskapen 

Men visst har vår 
står inför ständiga 

t ex bredbandsbolag, 
gör att nya krav ställs på krisberedskapssystemet. 

mycket snabbt och detta påverkar vårt sätt 

handlar om att förebygga, motstå och kunna hantera en kris. Vilka är 
ssystem? Hur hanteras det växande 

 

tre frukostseminarier på temat 

 

veriges Kommuner och Landsting 

yndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

 


