
SPECIALKOMPETENSER

• Krisledning 
• Kriskommunikation
• Förändringsledning
• Stabsledning och stabsmetodik
• Projektplanering och projektledning
• Risk- och sårbarhetsanalyser
• Riskhantering
• Strategisk kommunikation
• Ledarskapsutveckling
• Kvalitetsutveckling
• Kontinuitetsplanering
• Politiskt styrda organisationer 
• Beslutsprocesser och  
    ledning i kris och vardag

MELLAN BLÅLJUS OCH 
KOMMUNAL VERKSAMHET

Förändringsledning består i mångt och mycket av 
kommunikation där det handlar om att motivera 
till förändring. Många projekt lider här under 
tidspress där människors uppmärksamhet splitt-
ras på alltför många uppdrag, inom alltför snäva 
tidsramar. Jag drivs av att ta mig igenom detta 
filter, hitta människors beröringspunkter och 
skapa engagemang på riktigt.

Med elva års erfarenhet av kommunal verksam-
het och räddningstjänst i ledande och strategiska 
befattningar så har jag en djup förståelse för hur 
dessa verksamheter styrs och fungerar. Jag är 
van att navigera i gränslandet mellan blåljus och 
kommun och har en förmåga att sammanföra 
dessa två stora instanser i det viktiga krisarbe-
tet. Jag har ett stort intresse för människor och 
mänskliga processer. Och jag anser att detta är 
en av stöttepelarna för att kunna utveckla en 
fungerande och stabil krisorganisation. 

Som konsult är jag en kreativ strateg; lika kon-
kret och operativ som analytisk, målfokuserad 
och långsiktig. Jag vill hjälpa organisationer att ta 
fram handligsplaner som leder till verklig föränd-
ring. Och två av av mina viktigaste verktyg i detta 
arbete är en pedagogisk bas och ett positivt 
sinnelag. 
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UTDRAG UR TIDIGARE OCH NUVARANDE PROJEKT

Här följer en kortfattad sammanställning av några av de större projekt som jag har varit pro-
jektledare för. Fler exempel projekt där jag haft rollen som projektledare kan du få på begä-
ran. Det finns även möjlighet att ta del av referenser för samtliga projekt.

Införandeprojekt konsekvensbaserade vädervarningar SMHI  
2018-pågående
Detta projekt innebär införandet av ett nytt arbetssätt med vädervarningar i Sverige. Arbets-
sättet bygger på integrerad samverkan i beslutsprocessen och att varningsnivåer ska bygga 
på förväntade konsekvenser mer än statiska värden. I detta projekt är jag  huvudprojektleda-
re.

Konsekvensbaserade vädervarningar SMHI (pilotstudie) 2017-2018
SMHI genomförde 2017-2018 en pilotstudie för att testa och pröva en ny metodik för väder-
varningar. 

Utbildning och övning med Öresundskraft - 2017-2019
Jag stöttar Öresundskraft i att genomföra utbildning övning enligt bolagets utbildnings- och 
övningsplan.

Uppbyggnad av krisberedskap - Värmdö kommun 2017-2019 
Under två år stöttade jag Värmdö kommun med att bygga ny krisledningsplan för central 
krisledning och samtliga förvaltningar.  I uppdraget ingick utbildning, mindre övningssession-
er och processande av uppstartsrutiner.

Utbildningsmaterial: säkerhetsskydd för chefer och anställda - Region Östergötland 
2017-2018
I detta uppdrag tog jag fram och producerade ett utbildningsmaterial inom säkerhetsskydd 
för anställda, chefer och säkerhetsskyddschefer inom Region Östergötland. Uppdraget inne-
fattade hela processen med analys av målgrupper, utformning, upplägg, layout och innehåll.

Projektledare och eventkoordinator – Bjäre Challenge 2016
Bjäre Challenge är ett tre dagar långt löpevent som genomförs på Bjärehalvön första helgen 
efter midsommar. Eventet syftar till att lyfta fram Bjärehalvön som löpdestination.
Uppdraget innebar övergripande projektledning, riskhanteringskoordinator, koordinering av 
personal, logistik, budgetansvar, marknadsföring, sponsorkontakter samt arbetsledning för 
12 personer i eventets ledningsgrupp. Under eventet var jag en av två tävlingsledare, opera-
tiv arbetsledare för 85 funktionärer och speaker.
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Regional Samverkansövning – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) 2016 
Ledning och planeringsledning av en större regional samverkansövning inom ämnet dricks-
vatten. Under övningen deltog 90 personer från 14 organisationer. Uppdragsgivare var 
NSVA.

Övning Svea – Svedala kommun 2016
Planering av en krisledningsövning för kommunens krisledning. Övningen var relaterad till 
ett transitboende i kommunen.

Övning Rapid Response 2015
Samövning med fokus på stabsutveckling, krisledningsförmåga och samverkan som kretsade 
kring kriskommunikationens roll. Övningen genomfördes med nordvästra Skånes tio kommu-
ner.

Delprocess Grafisk profil och varumärke 2014
Projektet innebar utveckling och upparbetning av kommunikationsrelaterade byggstenar i 
samband med förbundsbildningen av räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst. Detta innebar bland annat varumärkesstrategier, strategier för sociala medier 
samt lanseringskampanjer internt och externt.

Risk- och sårbarhetsanalys för Båstad kommun 2014
Detta var en risk- och sårbarhetsanalys av Båstad kommuns krisledningsförmåga utifrån 
samhällsviktig verksamhet.

Övning Operation Eldstorm 2014
Övning Operation Eldstorm var en kriskommunikationsövning för nordvästra Skånes kris-
kommunikatörer.

Övning Hedvig 2014
Övning Hedvig var en samövning mellan kommunerna i Landskrona, Höganäs och Båstad. 
Under övningen integrerades stabsmetodik och utveckling av stabsledningsmetoder.

Utbildning stabsledning, stabsmetodik, kriskommunikation 2012-2014
Under perioden 2012-2014 genomförde jag löpande utbildning inom stabsmetodik och 
stabsledning för nordvästra Skånes beredskapssamordnare och kriskommunikatörer

Regional Oljeskyddsövning 2012-2013
Övningen var en regional stabsövning för den regionala stab som kommer bildas vid ett olje-
påslag i nordvästra Skåne.
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Kriskommunikation Skåne Nordväst 2012-2014
Detta projekt syftade till att skapa gemensamma arbetsstrukturer för kriskommunikation i 
nordvästra Skåne, såväl för arbetet innan kris som under kris.

Risk- och sårbarhetsanalys för demokratin 2010
Under denna RSA genomförde jag en systematisk analys av förutsättningar, hot och risker 
kopplade till de demokratiska förutsättningarna på kommunal nivå.

Oljeskyddsplan Nordvästra Skåne 2009-2011
En fallstudie inom ramarna för EU-projektet Baltic Master II. Detta projekt syftade till att 
skapa gemensam oljeskyddsplan för de fem kustkommunerna i nordvästra Skåne

Suicidprevention Ängelholm 2009-2010
Projektet syftade till att med samtliga berörda aktörer skapa strategier för Ängelholms arbe-
te med förebyggande av självmord.

Översvämningsanalyser Rönne å 2008-2009 
Analyserna syftade till att belysa risker och sårbarheter med avseende på översväm-
ningsrisker i Rönne å och kusten längs Ängelholms kommun.

TIDIGARE ARBETSGIVARE OCH TJÄNSTER

Egenföretagare, Nordic Preparedness AB     201508 - nu
Kommunikationsstrateg, Räddningstjänsten Skåne Nordväst   201501 - 20160401
Kommunikationsstrateg, Helsingborgs brandförsvar    201409 - 201412
Riskingenjör, Ängelholms kommun      201309 - 201408
Säkerhetschef, Ängelholms kommun       201110 - 201308
Projektledare , Ängelholms kommun      201101 - 201110
Egenföretagare, konsult , no-RISK      2011-2015
Pedagog, brandlärare, Räddningsskolan Revinge     201009 - 201012
Säkerhetssamordnare, Ängelholms kommun      200807 - 201008
Exjobbare, E.ON, Karlshamnsverket       200801 - 200808
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Kandidat i psykologi   
Utbildarutbildning Gemensamma grunder 
Magisterexamen –  
Kvalitets- och ledarskapsutveckling*
Organisationsutveckling och ledarskap
Magisterexamen –  
Strategisk kommunikation*  
Samverkan vid extraordinära händelser  
Kriskommunikation
Strategisk kommunikation  
Samverkan vid stora olyckor
Övningsledare  
Övningsutvärderare  
Stabschefsutbildning
Kriskommunikation vid olyckor med dricks-
vatten
Stabsmetodik
WIS, redaktör och administratör  
Olycksundersökning
Meterologi för TIB  
Säkerhetsskyddschefsutbildning
Civilingenjör Riskhantering*

* Utbildning som renderat i examen
** Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap  
*** Säkerhetspolisen

Lunds universitet 2018-pågående
MSB**, 2016 
Mittuniversitetet

Linnéuniversitetet, 2014
Borås högskola 2013-2014 

MSB**, 2013 
MSB**, 2013 
Lunds universitet, 2012 
MSB**, 2012
Crisemart, 2011  
Crisemart, 2011 
MSB**, 2011 
Livsmedelsverket, 2010 
 
MSB**, 2012 
Länsstyrelsen, 2009 
MSB**, 2009 
SMHI, 2008 
SÄPO***, 2008 
Lunds tekniska högskola, 2003-2004

UTBILDNINGAR
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REFERENSER

Fler referenser ges på begäran. 

Christer Ängehov  
Förbundsdirektör 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Karin Brand  
Generalsekreterare SLS
 
Diana Olsson
F.d. chef på avdelningen  
Samhällsplanering och Utveckling

christer.aengehov@rsnv.se  
0734-118918

karin.brand@sls.a.se  
0769-411464

diana.olsson@simrishamn.se  
0709-56 94 08


