
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sekt ionen Kommunikat ion 
 

 
Checklista för kommunikationsinsatser vid kris och andra händelser av 
akut karaktär 
 
Målgrupp för dokumentet: Kommunikatörer vid Lunds universitet. 
 
Vissa kriser kan förebyggas, andra inte. När de inträffar kan de se ut på många 
olika sätt och ställa oss inför utmaningar som kräver tydlig ansvarsfördelning och 
kommunikation. Denna checklista riktar sig främst till kommunikatörer vid Lunds 
universitet med syfte att säkerställa att rätt kommunikatörer involveras i 
krissituationer och händelser av akut karaktär samt att minimera risken för 
dubbelarbete.  
 
Inom Lunds universitet hanteras kriser alltid av ansvarig verksamhetschef i 
samråd med säkerhetschefen. Vi kommunikatörer utgör ett stöd till dessa och det 
är också vi som har tillgång till många av de kanaler som man kan behöva 
använda i krissituationer. Checklistan rör inte kommunikation med enstaka 
intressenter eller chefens kommunikation med medarbetarna i händelse av kris. 
Den rör i första hand kommunikation till bredare målgrupper via universitetets 
etablerade interna och externa kanaler. Kommunikationsinsatser sker i samråd 
med säkerhetschefen eller direkt med ansvarig verksamhetschef. 
 
1. Personer som ska kontaktas vid kris eller händelse av akut karaktär 

• Kontakta alltid säkerhetschefen Per Gustafson på 
per.gustafson@bygg.lu.se eller LUs larmtelefon 046-222 07 00. Telefonen 
är alltid öppen, dygnet runt, alla dagar. Hör även av dig om mindre 
incidenter eller händelser som skulle kunna utvecklas till en kris och som 
därför behöver bevakas. Detta för att säkerställa att beredskap finns när det 
behövs.   
 

• Kontakta även Kristina Lindgärde, biträdande kommunikationschef 
+46462220714, +46709753500 kristina.lindgarde@kommunikation.lu.se, 
sektionen Kommunikation. Från 1 juli även Sofia Hanson, 
kommunikationschef, sofia.hanson@kommunikation.lu.se . Se till att få en 
bekräftelse på att meddelandet nått fram.  
 

• Om händelsen sker inom en fakultet, kontakta även 
kommunikationsansvarig på fakulteten (se kontaktlista sist i dokumentet).  
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2. Vid större kriser: en arbetsgrupp utses 
• Kommunikationschefen på sektionen Kommunikation utser vid större 

kriser en kontaktperson/koordinator för kommunikationsinsatser. Denna 
person har kontakt med säkerhetschefen och samordnar de övergripande 
kommunikationsinsatserna. Om händelsen sker inom en fakultet är 
fakultetens kommunikationsansvarig lämpligen den som utser 
kontaktperson/koordinator och som ser till att eventuella 
kommunikationsinsatser på institution, fakultet och övergripande hänger 
ihop och är samordnade. 

• Kommunikationschefen på sektionen Kommunikation utser vilka från 
sektionen som bör involveras i kommunikationsarbetet. Någon av LU:s 
pressansvariga ska vara med.  

• Kontaktperson/koordinator avgör i samråd med kommunikationschefen 
om involverade kommunikatörer ska kallas till dagliga genomgångar 
eller om avstämning per telefon och mail räcker.  

• Kontaktperson/koordinator hör med säkerhetschefen vilket 
kommunikationsstöd som behövs och stämmer av med honom 
kontinuerligt. 

 
3. Några ställningstaganden 

• Vilka insatser behövs internt och externt? Vilka kanaler är relevanta på 
övergripande nivån och inom berörd fakultet?  

• Vilka är huvudbudskapen? Dessa formuleras tillsammans med 
säkerhetschef och ansvarig chef.  

• Vilka uttalar sig främst om krisen/den akuta händelsen? Resonera med 
säkerhetschef och ansvarig chef.  

• Finns det externa samarbetspartners vars kommunikatörer man bör 
stämma av med för att samordna budskapen och minska dubbelarbete?  

• Rådgör med översättare och med ansvariga för internationella lu.se om 
allt eller något ska översättas eller gå ut på engelska, internt eller externt. 
Även om målgruppen är LU-medarbetare finns det många som inte 
förstår svenska. i brådskande lägen kan det dock räcka med ett par 
meningar.  
 

4. Informera kommunikatörsnätverket för kännedom 
Om krisen rör universitetet i sin helhet, skickar kontaktpersonen/koordinatorn 
kort information för kännedom till SAMKOM (sök på ”SAMKOM” i Outlooks 
adresslista) och meddela dem var information kommer att finnas. Meddela 
också vem de kan kontakta om de har frågor som rör kommunikationsarbetet. 
Vid allvarliga kriser, informera hela kommunikatörsnätverket (sök på 
”Kommunikatörsnätverket” i Outlooks adresslista).  
 

5. Utvärdering 
Efter större kriser eller händelser av akut karaktär bör 
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kommunikationsinsatserna utvärderas på ett avstämningsmöte. Den utsedda 
koordinatorn sammankallar.  
 
 

6. Några övergripande kanaler som kan bli aktuella att använda (se 
kontaktlista punkt 7): 
 

Kanal Målgrupp Har tillgång till kanal  
Pressutskick Press, i förlängningen 

allmänhet 
Pressnätverket. Om kris eller akut händelse sker 
inom en fakultet ansvarar pressansvarig på 
fakulteten för eventuellt pressutskick, i samråd 
med sektionen Kommunikation (Ulrika 
Oredsson eller Jonas Andersson). Om kris eller 
akut händelse sker på den övergripande nivån 
ansvarar sektionen Kommunikation (Ulrika 
Oredsson eller Jonas Andersson).  

Nyhet på lu.se, 
pressmeddelande på 
webben 

Studenter, externa 
målgrupper, press 
 

Sektionen Kommunikation: Ulrika Oredsson, 
Jonas Andersson samt fakulteternas 
pressansvariga 
 

Lu.se inklusive olika 
informationselement på 
startsidan som nav i 
kriskommunikationen 

Externa målgrupper Eva Fredenholm är kontaktperson för startsidan 
för lu.se. Jonas Andersson, Ulrika Oredsson och 
Anna Johansson kan också lägga ut ”puffar” på 
lu.se . (Därutöver har pressansvariga på sek kom 
och fakulteter behörighet att skapa nyheter lite 
längre ner på startsidan lu.se – se ovan).  
 
Vid behov kan en webbsida eller nyhetssida med 
samlad information skapas på övergripande 
lu.se, eller en fakultetswebbplats, som det sedan 
länkas till från andra kanaler. 

lunduniversity.lu.se 
 

Internationella/icke 
svenskspråkiga 
målgrupper 

Externa relationer: Megan Grindlay, Maria 
Lindblad eller Anna Ramsten 

Facebook 
 
 

Presumtiva studenter, 
alumni, agents, andra 
intressenter  
 
 
 
 
 
Befintliga studenter 
 
 
 
 
Befintliga 
internationella 
studenter 

Övergripande, svenskspråkig facebooksida – 
Externa relationer: Eva Nilsson, Matilda Roijer, 
Sara Hängsel, Louise Larsson 
 
Övergripande, engelskspråkig facebooksida – 
Externa relationer: Megan Grindlay, Maria 
Lindblad 
 
Studentservice vid Lunds universitet – 
facebooksida som hanteras av Externa relationer 
och Student och utbildning: Sofie Wallberg, 
Helena Lind 
 
International Desk  –  facebooksida som 
hanteras av Externa relationer: Ida Thelander 
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OBS! Se checklista för hantering av kris i 
sociala medier, ligger i Bildbanken.  
 

Twitter  Övergripande, svenskspråkigt twitterkonto – 
sektionen Kommunikation: Jonas Andersson 
 
(Se nästa sida för internationella Twitterkontot.) 
Övergripande, engelskspråkigt twitterkonto – 
sektionen Kommunikation: Cecilia Schubert  
 
OBS! Se checklista för hantering av kris i 
sociala medier (bilaga).  

Linkedin Presumtiva 
medarbetare, 
nuvarande 
medarbetare, före 
detta medarbetare 

Karen Paulsen och Nina Dahlström 

Nyhetsbrevet Aktuellt från 
universitetsledningen  

Går ut till alla 
anställda via särskild 
maillista från särskild 
adress den 1 och den 
15 varje månad 
(ungefär) 

Nyhetsbrevet hanteras av sektionen 
Kommunikation: Jonas Andersson 

Nyhet på 
Medarbetarwebben 

Anställda  Jonas Andersson på Kommunikation och Maria 
Blad och Anna Åkesson på Personal kan lägga 
in nyheter på Medarbetarwebben 

Mailutskick till alla 
anställda och/eller 
studenter 

Anställda och 
studenter 

En nytillsatt krisgrupp bestående av 
säkerhetschef Per Gustafsson, förvaltningschef 
Susanne Kristensson, representanter från delar 
av förvaltningen inklusive sektionen 
Kommunikation utreder möjligheten att snabbt 
kunna nå anställda och studenter via e-post och 
sms. Sådana utskick kommer att beslutas av 
förvaltningschefen som delegerar utskicket till 
sektionen Kommunikation. 
 

 
 
7. Kontaktlista:  

 
Per Gustafson, säkerhetschef: 046-222 37 48, Per.Gustafson@bygg.lu.se 
 
Sektionen Kommunikation:  
Kristina Lindgärde, biträdande kommunikationschef: 046-222 70 14,  
+46709753500 kristina.lindgarde@kommunikation.lu.se  
Anna Johansson, pressansvarig myndigheten: 046-222 70 18, 070-952 52 51, 
Anna.Johansson@kommunikation.lu.se 
Ulrika Oredsson, pressansvarig forskning: 046-222 70 28, 070-147 27 40,  
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Ulrika.Oredsson@kommunikation.lu.se 
Jonas Andersson, pressekreterare, nyheter på lu.se och Medarbetarwebben, 
ledningens nyhetsbrev: 046-222 70 17, 072-738 58 58,  
Jonas.Andersson@kommunikation.lu.se 
Cecilia Schubert, +46462227646, international press officer 
 Cecilia Schubert. +46462227646 
Eva Fredenholm, webbredaktör lu.se: 046-222 73 21, 072-234 36 00 
Eva.Fredenholm@kommunikation.lu.se 
Johanna Lindvall, avdelningschef webbavdelningen, 
johanna.lindvall@kommunikation.lu.se 046-222 98 49, 076-786 44 10. 
Nina Dahlström, sociala medier, Linkedin: 046-222 71 49,  
0703-40 04 26, Nina.Dahlstrom@kommunikation.lu.se  
Översättarna: http://www.lu.se/lucat/group/018011010  
Alla medarbetare, sektionen Kommunikation: 
http://www.lu.se/lucat/group/018011000  
 
Externa relationer:  
Louise Larsson, facebooksidan Lunds universitet: 046-222 08 44,  
072-7220066, Louise.Larsson@er.lu.se 
Eva Nilsson, facebooksidan Lunds universitet: 046-222 33 01,  
070-672 33 01, Eva.Nilsson@er.lu.se 
Matilda Roijer, facebooksidan Lunds universitet: 046-222 09 73 
070-817 99 14, Matilda.Roijer@er.lu.se 
Sara Hängsel, facebooksidan Lunds universitet: +46 76 117 98 30, 
sara.hangsel@er.lu.se  
Maria Lindblad, lunduniversity.lu.se och facebooksidan Lund University: 
072-730 94 00, Maria.Lindblad@er.lu.se 
Megan Grindlay, lunduniversity.lu.se och facebooksidan Lund University: 
072-234 39 00, Megan.Grindlay@er.lu.se  
Anna Ramsten, lunduniversity.lu.se, 070-246 28 15, Anna.Ramsten@er.lu.se 
Maria Johansson, facebooksidan International Desk: 046-222 31 76, 
Maria.Johansson@er.lu.se  
Ida Thelander, facebooksidan International Desk: 046-222 31 37, 
ida.thelander@er.lu.se  
Sofie Wallberg, facebooksidan Studentservice vid Lunds universitet: 046-222 
01 36, Sofie.Wallberg@er.lu.se 
Karen Paulson, Linkedin, Karen.Paulson@er.lu.se  
 
Student och utbildning: 
Helena Lind, facebooksidan Studentservice vid Lunds universitet: 046-222 03 
98, Helena.Lind@stu.lu.se  
 
Personal:  
Maria Blad, nyheter Medarberwebben, 046-222 44 86, 
Maria.Blad@kommunikatinon.lu.se  
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Fakulteterna: 
Ulrika Forsgren Högman, Kommunikationschef LTH, +46 46 222 05 83, +46 
72 220 66 04, ulrika.forsgren_hogman@kansli.lth.se 
Johanna Sandahl, kommunikationschef Medicinska fakulteten:  
046-222 31 78, 070-994 34 79, Johanna.Sandahl@med.lu.se 
Katarina Csanta, kommunikationsansvarig Ekonomihögskolan:  
046-222 32 61, Katarina.Csanta@ehl.lu.se 
Magnus Svensson, kommunikationsansvarig Juridiska fakulteten:  
046-222 10 20, Magnus.Svensson@jur.lu.se 
Dragana Trivic, kommunikationsansvarig Naturvetenskapliga fakulteten: 046-
222 09 04, dragana.trivic@science.lu.se 
Gisela Lindberg, kommunikationsansvarig, Humanistiska och teologiska 
fakulteterna: 046-222 72 33, Gisela.Lindberg@kansliHT.lu.se 
Mats Kristersson, kommunikationsansvarig, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, mats.kristersson@sam.lu.se 
Konstnärliga fakulteten: Jessica Arwidsson, 040-32 54 06, 
Jessica.Arwidsson@kanslik.lu.se, Ove Torstensson, 072-726 00 09, 
Ove.Torstensson@mhm.lu.se 

8. Relaterade dokument 
• Riktlinjer kris- och katastrofhantering 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-
beslut/regelverket/regler-arbetsmiljo-miljo-och-sakerhet  

• Guide för sociala medier 
www.lu.se/socialamedier 

• Checklista för hantering av kris och akuta situationer i sociala medier, se 
bildbanken 

 
 
Ansvarig för uppdatering av dokumentet: Sofia Hanson, Lars Uhlin, Kristina 
Lindgärde  


