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Kommunikationsplan 2016 
Centrum för naturkatastrofslära 
(Centre for Natural Disaster Science - CNDS) 

1. Bakgrund och historik 

CNDS är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer sedan 2010. Det är ett av regeringens 

strategiska forskningsområden. CNDS för samman forskare från olika vetenskapsområden till en 

tvärvetenskaplig plattform för att möta samhällets frågor och behov av kunskap. Inom CNDS möts 

forskare med erfarenhet från naturkatastrofer och samhällets säkerhetsarbete, verksamma vid Uppsala 

universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. CNDS är ett virtuellt centrum där tre universitet 

och tio enheter medverkar i flera samordnade projekt.  

Det övergripande målet för CNDS är att bidra till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i 

samhället, nationellt och internationellt. CNDS skall fördjupa och öka förståelsen för naturhändelsernas 

dynamik, dess skadeverkningar och befintlig krisberedskapsförmåga. Genom att föra samman 

vetenskapsområdena samhälle, natur och teknik, avser CNDS att förbättra och utveckla kunskapen kring 

katastrofsriskreducering och klimatanpassning.  

En viktig del i CNDS forskning är att denna skall motsvara samhällets behov och tillgängliggöras 

samhällets aktörer. Kommunikation är därför centralt för CNDS verksamhet och 

kommunikationsaktiviteter ska stödja CNDS mål. Ansvar för kommunikationen har alla verksamma inom 

CNDS, med vissa särskilt utsedda grupper för speciella ändamål och där en kommunikationsgrupp med 

representanter från de tre lärosätena koordinerar arbetet. Det här dokumentet beskriver kommunikationen 

inom CNDS och presenterar planer för kommunikationsaktiviteter. Kommunikationsplanen är ett levande 

dokument. Den skall, vid behov, revideras inför varje nytt kalenderår.  

2. Kommunikationsmål 

Kommunikationsarbetet inom CNDS skall bidra till att uppnå centrets övergripande mål att bidra till en 

förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället. 

Kommunikationen skall skapa kännedom om forskningsresultat från CNDS och ge forskare och 

doktorander inom CNDS underlag att formulera samhällsrelevanta forskningsfrågor. Forskningen skall i 

bred mening inriktas på katastrofriskreducering bland samhällets aktörer. Genom kommunikation ska 

CNDS också skapa kännedom om och förtroende för sin verksamhet och underlätta samverkan med dessa 

aktörer.  

Inom akademin syftar kommunikationen till att sprida CNDS vetenskapliga resultat samt att skapa 

förutsättningar för samarbete. 

Internt inom CNDS ska kommunikationen stödja arbetet och bidra till samverkan mellan de olika parterna. 

Informationsmaterial om CNDS ska i rimligaste mån finnas på svenska och brittisk engelska och anpassas 

till målgrupp. 
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3. Organisation, personal och ekonomi 

Kommunikationsarbetet organiseras i en kommunikationsgrupp som har ansvar för att planera, underlätta 

genomförandet av och följa upp kommunikationsaktiviteter inom CNDS och mot externa målgrupper.  

Följande beslutsordning gäller fram till och med 30 juni 2016, eller så länge som nuvarande organisation 

inom CNDS gäller (längst till och med 31 december 2016). Strategiska beslut om kommunikationen, 

inklusive budgetramar, tas av Programrådet för CNDS. Beredning av och rådgivning i ärenden görs av 

Programberedningen för CNDS. CNDS samordnare tillser att budgetramar följs. Kommunikationsgruppen 

skall bestå av representanter från samarbetets tre lärosäten samt minst en doktorandrepresentant från 

CNDS forskarskola. Tillfälliga projektgrupper med visst kommunikationsansvar kan tillsättas vid 

specifika arrangemang, t.ex. Forum för naturkatastrofer. 

CNDS kommunikationsrepresentanter 2016: 

Uppsala universitet 

 Sven Halldin, samordnare för CNDS 

 Therese Huldtgren, projektadministratör 

 Viveca Norén  

 Adam Dingwell, koordinerar sändlistor och ansvarar för doktorandsidorna på CNDS webbplats 

Försvarshögskolan, CRISMART 

 Stephanie Young 

Karlstads universitet, Centrum för klimat och säkerhet 

 Emelie Hindersson, samordnare av kommunikationsarbetet, fram t.o.m. mars 2016. 

 Andreas Pettersson, ansvarig för webbplatsen 

Doktorandrepresentant: 

 Frederike Albrecht 

Övriga resurser:  

 Tomas Nord, webbtekniker Uppsala universitet 

4. Beskrivning av förutsättningarna för CNDS kommunikation 

Nedan beskrivs förutsättningarna för CNDS kommunikation sammanfattat som de viktigaste budskapen, 

målgrupperna och kommunikationskanalerna. Detta ligger till grund för att prioritera och utforma 

kommunikationsaktiviter. Budskap, målgrupper och kanaler varierar för de olika aktiviteterna och 

ytterligare kan förekomma. En mer detaljerad uppställning finns i bilaga 1. 

4.1. Budskap – innehåll i kommunikationen 

Innehållet i CNDS kommunikation är huvudsakligen:  

 Forskningsresultat från CNDS doktorander och forskare 

 Information om CNDS och vår verksamhet 
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 Kunskap om naturkatastrofer, katastrofriskreducering och klimatanpassning 

 Forskningsbehov inom katastrofriskreducering och behov av ett tvärvetenskapligt angreppssätt för 

katastrofriskreducering och klimatanpassning 

 Underlag för och förfrågningar om samarbeten och samverkan samt information om nätverk och 

samverkansforum 

 Intern information av varierande slag till stöd för arbete och samverkan mellan olika parter. 

4.2. Målgrupper 

På ett övergripande plan är CNDS arbete relevant för alla de som är intresserade av, eller har som uppdrag 

inom, katastrofriskreducering och klimatanpassning. De huvudsakliga målgrupperna för CNDS är dock: 

 Akademin – forskare, doktorander och studenter verksamma inom forskningsmiljöer relevanta för 

forskning inom katastrofriskreducering och klimatanpassning 

 Beslutsfattare och tjänstemän inom offentliga förvaltningar som arbetar med 

katastrofriskreducering och klimatanpassning i Sverige. Inkluderar nationella myndigheter, 

länsstyrelser och kommuner. 

 Politiker på nationell, regional och lokal nivå 

 Företag som arbetar med katastrofriskreducering och klimatanpassning i Sverige 

 Frivilligorganisationer som arbetar med katastrofriskreducering och klimatanpassning i Sverige 

 Forskningsfinansiärer 

 Internt - forskare, doktorander, studenter och övriga inom CNDS 

4.3. Kommunikationskanaler 

Målgrupperna kan nås genom ett flertal kommunikationskanaler. De tillgängliga kanalerna för CNDS är: 

 Kanaler inom akademin – Vetenskapliga artiklar, konferenser, möten, seminarier och 

avhandlingar. 

 CNDS webbplats 

 E-post (adresslistor) 

 Egna konferenser, möten och seminarier till exempel 

o Forum för naturkatastrofer 

o CDNS-akademi 

o Sunnersta-internat 

 Trycksaker 

 Möten mm för grupperingar inom CNDS – programråd, programberedning, 

doktorandgrupp/forskarskola, kommunikationsgrupp, CNDS referensgrupp 

 Medverkan vid andras konferenser, möten och seminarier 

 Media - traditionella 

 Utbyten personal och studenter 

 Undervisning, kurser 

 Medverkan i externa parters fora och nätverk 

 Personliga kontakter och nätverk 

 Sociala medier 
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 Videosändningar, videomöten 

5. Utmaningar för att nå kommunikationsmålen 

Kommunikationen med externa målgrupper respektive internt inom CNDS har delvis olika karaktär och 

utmaningarna skiljer sig mellan dessa olika målgrupper. Nedan görs därför en uppdelning på extern och 

intern kommunikation även om behoven sammanfaller på en del områden. 

5.1. Extern kommunikation  

En effektiv extern kommunikation ska tillgängliggöra, förklara och popularisera den tvärvetenskapliga 

forskning som bedrivs inom centret. Externa kommunikationsaktiviteterna ska också underlätta att CNDS 

forskning har sin grund i samhällets behov och att forskningsresultat kommer samhället till nytta. 

Utmaningar i den externa kommunikationen är: 

 hur vi identifierar och på bästa sätt samverkar med externa aktörer  

 hur vi samlar information, skapar ny kunskap och delar erfarenheter tillsammans med våra 

målgrupper  

 hur vi sprider CNDS budskap och resultat till våra målgrupper 

 hur vi utvecklar och vårdar varumärket CNDS, vilka budskap som skall förknippas med CNDS, 

det grafiska uttrycket och vilka mallar och nyckelord som skall användas.  

5.2. Intern kommunikation 

En effektiv kommunikation inom centret underlättar för parter inom CNDS att samverka med varandra 

och främjar den tvärvetenskapliga samverkan. Ett gemensamt varumärke är viktigt för att skapa 

samhörighet inom CNDS och medför att bilden av CNDS utåt blir enhetlig och att arbetet kan samordnas 

effektivt. 

Utmaningar i den interna kommunikationen är: 

 Hur vi på ett effektivt sätt delar information och samarbetar inom CNDS, över organisations- och 

ämnesgränser samt geografiska avstånd. 

 Hur vi skapar en CNDS-identitet, en samsyn kring CNDS varumärke och hur det används.  

6. Aktiviteter 2016 

Här nedan presenteras de aktiviteter och åtgärder som planeras att genomföras under 2016. De är sorterade 

utifrån utmaningarna och ibland kan en aktivitet svara upp mot flera utmaningsområden. Då presenteras 

aktiviteten under den utmaning där den har störst effekt. Aktiviteterna gäller för hela CNDS och ansvaret 

vilar på olika medarbetare och grupperingar inom CNDS. För ansvar för kommunikationsaktiviteterna se 

vidare i bilaga 1.  
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Aktiviteter Prioriterade åtgärder 2016  

1. Hur vi identifierar och på bästa sätt samverka med externa aktörer  

Identifiera externa målgrupper 

och samarbetsparter 
Tillsammans med alla parter i CNDS inventera nuvarande och 

kommande intressenter i projekt och samarbeten 

 Uppdatera sändlistan för CNDS externa målgrupp inför utskick 

2. Hur vi samlar information, skapar ny kunskap och delar erfarenheter tillsammans med 

våra målgrupper 

Samarbeta med CNDS 

referensgrupp 

Utbyta information och erfarenheter vid årets möten 

Arrangera Forum för 

naturkatastrofer 2016 

Planera Forum så att det attraherar rätt målgrupper samt utforma 

program och upplägg på bästa sätt för samverkan. Informera brett om 

Forum för naturkatastrofer,  

Anordna CNDS-akademier Planera och informera om CNDS-akademier så att det passar utvalda 

målgrupper.  

Utreda möjligheterna för 

utökat samarbete med 

centrumbildningar relaterat till 

katastrofriskreducering och 

klimatanpassning 

Inventera nuläget och utreda möjlig utveckling av samarbeten. 

3. Hur vi sprider CNDS budskap och resultat till våra målgrupper  

Underhålla och utveckla 

CNDS webbplats 

Publicera postrar och presentationer från doktorander m.fl. på CNDS 

webbplats 

 Notiser på webbplatsen syftar till att sprida information om CNDS till en 

extern målgrupp, men även interna CNDS-medarbetare 

Arrangera Forum för 

naturkatastrofer 2016 

Aktivt deltagande av CNDS forskare och doktorander 

 Sprida informationsmaterial om CNDS och våra resultat och budskap 

Producera och sprida 

trycksaker om CNDS 

Informationsblad på engelska med internationella forskare som 

målgrupp 
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Sprida forskningsresultat från 

disputationer inom CNDS  

Populärvetenskapliga sammanfattningar – webbplats och tryck 

 Populärvetenskapliga presentationer av avhandlingar 

 Utreda möjlighet för publicering av avhandlingar i en CNDS-bokserie 

Forskare och doktorander 

publicerar i vetenskapliga 

tidskrifter och deltar i 

vetenskapliga konferenser, 

möten och seminarier 

Identifiera lämpliga vetenskapliga evenemang, nationellt och 

internationellt, och sprida inom CNDS 

Ta fram informationsmaterial 

om naturkatastrofer, 

katastrofriskreducering och 

klimatanpassning 

Lägga till information på CNDS webbplats 

Representera CNDS  Delta i konferenser och mötesplatser - sprida CNDS som organisation på 

lämpligt sätt 

4. Hur vi utvecklar och vårdar varumärket CNDS 

Sprida information om CNDS 

och medarbetare 

Ta fram checklista att tänka på inför konferenser och liknande för att 

informera om CNDS samt rapportera sådana aktiviteter inom CNDS 

 
Informationsutskick till externa målgrupper vid behov 

 
Säkerställa att aktuell information om CNDS finns tillgänglig på de 

medverkande institutionernas webbplatser samt i andra 

kommunikationskanaler 

 Trycka visitkort, ta fram fler mallar 

5. Hur vi på ett effektivt sätt delar information och samarbetar inom CNDS, över 

organisations- och ämnesgränser samt geografiska avstånd 

Underhålla och utveckla 

CNDS webbplats 

Tillgängliggöra viktiga dokument såsom styrdokument, protokoll från 

programberedningen och programrådet samt kommunikationsplanen och 

forskningsplanen. 

Skapa förutsättningar för 

kommunikation och samarbete 

inom en ny doktorandkull  

Utreda frågan om webbaserad samarbetsyta 
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Anordna CNDS-akademier Planera CNDS-akademier så att så många som möjligt kan och vill delta 

och så att intern samverkan gynnas. 

Anordna Sunnersta-internat Planera Sunnersta-internat så att så många som möjligt kan och vill delta 

och så att intern samverkan gynnas. 

6. Hur vi skapar en CNDS-identitet, en samsyn kring CNDS varumärke och hur det används 

Utforma och genomföra 

gemensamma kurser för 

CNDS doktorander 

Ev Planera och genomföra gemensam introduktionskurs för nyantagna i 

forskarskolan så att det blir en bra plattform för samverkan och bygger 

CNDS-identiteten. 

Öka användningen av CNDS 

grafiska profil och varumärke 

Ta fram funktionella mallar i samverkan med användarna 

 Ta fram formuleringar och tips om hur man använder CNDS varumärke 

 


