
  

 

Programförklaring för 
Kommunikationsgruppen 
 

Period 

Denna programförklaring beskriver fokus 

för arbetet under innevarande 

verksamhetsår, 2022. 

Ordförande: Henrik Mortensen, 

Akademiska Hus. 

Övriga medverkande: Catarina Hagwall, 

Bostadsbolaget, Daniel Strandell, 

Byggföretagen, Denise Reinler, Serneke,  

Henrik Hammarvid, Skanska, Katarina 

Morén Styf, Liljewall, Melina Garhed, 

Älvstranden Utveckling, Rebecka 

Gunnarsson, Akademiska Hus, Sophia 

Drejenstam, Peab, Ulf Angberg, 

Trafikverket, Julia Ingmarsson, Serneke, 

Ulrika Håård, Hollertz & Stenvall samt 

Jingjing Zheng och Alex Alakiuttu, CMB 

studentråd. 

Från CMB deltar Kristin Östling. 

 

Gruppens syfte 

Kommunikationsgruppens syfte är att 

genom forskning och beprövad erfarenhet 

förstå och utveckla kommunikationens 

betydelse för ett effektivt och hållbart 

samhällsbyggande. 

Dessutom funderar gruppen rådgivande för 

CMB:s sekretariat kring 

kommunikationsfrågor såsom 

kommunikationsplan, ämnen för event etc. 

 

Sammanfattning året som gått 

Under 2021 har utskottet träffats sex 

gånger - digitalt och fysiskt baserat på 

mötets karaktär och folkhälso-

myndighetens rekommendationer kopplat 

till Coronapandemin. Gruppen har sedan 

2018 haft stiftelsens styrelses uppdrag att 

fördjupa sig kring ämnet 

”kommunikationens betydelse för ett 

effektivt samhällsbyggande” vilket 

genomförts med gästföreläsningar, 

workshops och dialoger med forskare. Ett 

konkret resultat är en forskningsansökan 

till stiftelsens forskningsutskott som 

skickades in under våren 2022. Det 

övergripande temat är kommunikation och 

mätbarhet. 

Under hösten 2021 arbetade gruppen med 

att definiera vad ett modernt nätverksmöte 

innebär. Arbetet utmynnade i ett upplägg 

med förslag på studiebesök, fysiska möten 

och föreläsningar som kommer att 

implementeras under 2022. 

 

Mål och planering 2022 

Utskottet planerar att träffas sju gånger 

under 2022: 1 februari, 15 mars, 25 april, 

19 maj, 13 september, 25 oktober och 7 

december.  

Fokus under året kommer vara på att 

utveckla konceptet kring det moderna 

nätverksmötet, se ovan med studiebesök 

och gästföreläsare kring utvalda teman. 

Oktobermötet kommer att vikas åt temat 

”Klimatledarskap” i linje med övriga 

kunskapsgrupper. 

Gruppen hoppas även kunna vara 

referensgrupp i det forskningsprojekt som 

beskrevs ovan. En ny och utvecklad 

ansökan från Lunds universitet inskickad 

till utskottet i april. 

Externa relationer 

Under 2022 fördjupas samarbetet med 

både Chalmers och Lunds universitet 

genom det gemensamma 



  

 

forskningsprojektet som beskrivits ovan 

som kommer att ledas av Christine 

Räisänen (Chalmers) och Rickard 

Andersson (Lunds universitet). 

 

Kontaktpersoner 

Henrik Mortensen, Strategisk 

fastighetsutvecklare, Akademiska Hus 

Henrik.Mortensen@akademiskahus.se 

070 -313 25 18 

 

Kristin Östling, marknads- och 

kommunikationschef CMB 

Kristin.ostling@cmb-chalmers.se 

0738-142697 
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