
                            
 

Kommunikationsplan 2018 
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH   
 

Bakgrund  
Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att utveckla ett effektivt, 

framgångsrikt och kreativt samarbete inom utbildning på forskar- och postdoktoral nivå, mellan 

svenska lärosäten, andra partners samt med relevanta internationella partners.   

I uppdraget ingår att utveckla en konkurrenskraftig nationell lärandemiljö med internationell lyskraft. 

Samt att erbjuda doktorander som har förutsättningar att utvecklas till forskare med hög kompetens 

för tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hälsa möjligheter till stark postdoktoral 

karriärutveckling.  

Genom att engagera kompetens från olika forskningstraditioner skräddarsys en unik tvärvetenskaplig 

miljö för högkvalitativ utbildning på forskarnivå och postdoktoral karriärutveckling inom 

forskningsområdet åldrande och hälsa. Postdoktorer ska ges möjlighet att kommunicera och 

samarbeta med kollegor verksamma inom starka forskningsmiljöer, nationellt och internationellt.   

Under 2014, dvs. forskarskolans första verksamhetsår, blev  14 doktorander anslutna till forskarskolans 

specifika curriculum. År 2016 uppnåddes målsättningen med 50 doktorander anslutna till SWEAH.  

 

Mål och strategier   
Målen är att:  

- Bidra till att öka kunskapen om och intresset för utbildning på forskarnivå och forskning om åldrande 

och hälsa, nationellt och internationellt.  

- Sprida kunskap om forskarskolan och dess verksamhet till forskarsamhället och samhället i stort.   

Strategier för att nå målen är att:  

- Bygga upp och kontinuerligt utveckla användarvänliga kommunikationsvägar för effektiv spridning av 

information om utbildning på forskarnivå med tvärvetenskaplig inriktning på åldrande och hälsa, såväl 

inom forskarskolan som till övriga samhället, nationellt och internationellt.   

- Med interaktiva verktyg och sociala medier skapa nätverk som främjar nationellt och internationellt 

samarbete mellan doktorander och disputerade forskare.  

-  Vidga spridningen av forskarskolans varumärke i forskarsamhället och i media.    

- Vidareutveckla informationsmaterial för genomslag i marknadsföring.   



Målgrupper  
Den nationella forskarskolans primära målgrupper utgörs av doktorander, presumtiva doktorander och 

handledare. Därutöver vänder sig forskarskolan till ledningspersoner anställda hos forskarskolans 

ingående parter, forskarskolans styrelse, forskningsfinansiärer, massmedia, allmänhet, deltagare i och 

målgrupper för forskningsprojekt, intresseorganisationer, näringsliv och politiker.  

 

Kanaler och resurser  

En viktig resurs för informationsspridning är forskarskolans hemsida på Lunds universitets webbplats, 

www.sweah.lu.se, med länkar till interna och externa partners. Andra kanaler för att sprida 

information om forskarskolan är  nyhetsmejl, sociala medier, trycksaker, deltagande i konferenser och 

mässor, kurser och workshops, mm. Forskarskolan använder de kanaler som är bäst anpassade för det 

budskap som ska kommuniceras i varje enskilt fall.   

För intern kommunikation används lärandeplattformen Moodle. SWEAH bygger också upp en egen 

bildbank för presentationer, service till medierna etc.  

Doktoranderna har aktiv del i kommunikationsarbetet och vid anslutning får de instruktioner och tips 

om hur de ska bidra (se bilaga: SWEAH Communication Instructions). Forskarskolans administrativa 

personal inkluderar  en deltidsanställd kommunikatör. Ytterligare journalist- och 

kommunikatörskompetens finns inom partnernätverket. 

  

Aktiviteter  
Forskarskolans verksamhet ska kommuniceras via webb och sociala medier, nyhetsmejl, trycksaker, 

kurser och workshops, möten, konferenser och mässor samt massmedia.   

Möten, mm  

Mötena med representanter för forskarskolans partners och doktorandernas handledare fyller en 

viktig funktion. Därutöver ska forskarskolans ledning arbeta aktivt med riktade 

kommunikationsinsatser anpassade till respektive partners behov och önskemål.  

Forskarskolans hemsida  

Hemsidan ska upplevas som attraktiv att besöka. Informationen på sidorna ska allsidigt och 

intresseväckande spegla forskarskolans verksamhet och organisation. I samarbete med partners ska 

forskarskolan fortsätta att utveckla den webbaserade nationella plattformen för presentation och 

samordning av kurser på forskarnivå. Representanter för partners ansvarar för att informationen sprids 

vidare, t ex genom länkning till hemsidan.  

På hemsidans nyhetslista presenteras löpande nyheter om aktiviteter som involverar eller anknyter till 

SWEAH:s partners och forskning om åldrande och hälsa. Vid varje publicering går ett nyhetsmejl ut till 

de anslutna i SWEAH:s nätverk. Nyheter puffas också för i SWEAH:s sociala medier. 

 

 

http://www.sweah.lu.se/


Sociala medier   

För ändamålet lämpliga sociala medier ska användas för att marknadsföra forskarskolans 

verksamheter. År 2018 utgörs de av Facebook och Twitter men mixen av sociala medier kan förändras 

vid behov. 

Debattinlägg 

Att medverka i kanaler för opinionsbildning är ett annat sätt att synliggöra SWEAH:s verksamhet. 

Debattinläggen utformas efter kanal och utgår från ett gemensamt underlag som sammanfattar 

SWEAH:s ståndpunkter. Exempel på sådana är behovet av föryngring och ett tvärvetenskapligt synsätt 

inom forskning om åldrande och hälsa. Samt att hela samhället sluter upp för att möta den globala 

utmaning som den demografiska utvecklingen innebär.    

Trycksaker   

Forskarskolan tillhandahåller informationsmaterial i olika former. Behovet av att uppdatera respektive 

ta fram nytt material ses över en gång om året.  

Kurser och workshops  

Befintliga och nyutvecklade kurser och workshops mm för doktorander och postdoktorer presenteras 

via forskarskolans hemsida. Lärandeplattformen Moodle används för kommunikation med anslutna 

doktorander om kursverksamhet och  andra aktiviteter.   

Konferenser och mässor  

Forskarskolan medverkar i de nationella och internationella konferenser och mässor som bedöms ha 

relevans för forskarskolans inriktning.  

Internationella samarbeten  

International Summer School on Aging (ISSA) utgör en bas för det internationella samarbetet. 

Därutöver ska forskarskolans ledning och representanter för partners aktivt söka och utveckla 

ytterligare internationella samarbeten.  

Massmedia  

Nya forskningsrön, främst i form av avhandlingsresultat och vetenskapligt publicerade artiklar 

producerade av doktorander anslutna till forskarskolan, liksom nyheter relaterade till forskarskolans 

verksamhet ska med hjälp av kommunikationsavdelningen hos respektive partners spridas via 

exempelvis pressmeddelanden eller genom att tillhandahålla underlag för reportage i fackpress.   

 

Uppföljning och utvärdering  
Styrelsen för forskarskolan ansvarar för den årliga uppföljningen av kommunikationsarbetet och 

eventuell revidering av kommunikationsplanen.  
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