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Förord
Vi blir allt äldre, och är friskare allt längre. De senaste �00 åren har genom-
snittsåldern ökat dramatiskt. Det är en fantastisk framgång för välfärdssamhäl-
let. Men hur är våra attityder till äldre? Ser vi verkligen de äldre som en resurs i 
samhället, och inte som en belastning eller ett problem? Visst ställer den ökade 
andelen äldre samhället inför stora uppgifter. Det krävs god framförhållning 
i samhällsplanering och byggande. Större krav än tidigare kommer att ställas 
på egenmakt och kvalitet i äldreomsorgen. Det måste finnas en sammanhållen 
vård runt de som är i behov av många olika insatser från samhället. De äld-
res engagemang, kompetens och erfarenhet behövs. Frågan är vilka strategier 
kommunerna har för denna gigantiska utmaning. 

I denna rapport har fil. kand. Anna Elmqvist för CKS räkning inventerat 
den äldreforskning som bedrivs vid Linköpings universitet. Anna har identi-
fierat drygt ��0 projekt, många av dem tvärvetenskapliga. Översikten visar 
på en stor bredd. Här finns projekt som handlar om allt ifrån ledarskap och 
organisation inom äldreomsorgen till äldres ekonomiska situation och äldre 
hbtq-personers livserfarenheter. 

Författaren till rapporten efterlyser mer forskning kring de som är 60+ och 
håller sig friska och aktiva långt upp i åldrarna. Ett område som hittills varit 
sparsamt utforskat är äldre kopplat till migration och etnicitet. Ett annat rör 
äldre och teknik. 

Rapporten ger en god grund för att utveckla äldreområdet vidare i mö-
tet mellan forskning och den kommunala verksamheten. CKS kommer un-
der hösten �0�� att knyta till sig spetskompetens med uppgift att utveckla 
äldreområdet. En äldreforskningsdag med seminarier och diskussionsforum 
planeras också. 

Till sist: ett stort tack till alla ni på Linköpings universitet som bidragit 
med underlag till rapporten. Och tack till Anna för ett mycket gott arbete.

Rapporten går att beställa via CKS hemsida, www.liu.se/cks. 

Tora Friberg   Kent Waltersson 
Vetenskaplig ledare CKS  Föreståndare CKS 
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Inledning
Att bedriva forskning för hållbar samhällsutveckling utgör en riktlinje för verk-
samheten inom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings 
universitet. Detta medför i många fall ett fokus på framtiden. I bedömningar 
av kommande utmaningar för det svenska välfärdssamhället har bland annat 
den demografiska förändring som Sverige och många andra länder i Europa 
står inför vunnit uppmärksamhet. Vi blir allt äldre. Beräkningar talar för att 
antalet pensionärer och andra grupper som ska försörjas kommer att överstiga 
antalet försörjare i det svenska samhället omkring år �030.� Detta väcker en 
rad frågor: Hur ska välfärden finansieras i framtiden? Hur ska den utformas? 
Vilka krav kommer att ställas på gruppen äldre men också på samhället i stort? 
Frågorna finner vi vara relevanta inte enbart för Sveriges kommuner och lands-
ting som har i uppgift att distribuera välfärd utan förstås i högsta grad för mor-
gondagens äldre själva och deras närstående.

Innan ämnet belyses närmare kan en kommentar vara värd att lyftas fram. 
Förvisso finns fog att betrakta den demografiska förändringen i termer av en 
framtida utmaning, men vi bör måhända vara försiktiga med att därmed be-
trakta äldrefrågan som ett ”problem”. Ett sådant synsätt kan ge sken av äldre 
som en belastning för samhället. Vi riskerar då att förbise äldre människors 
resurser och utrymme som aktörer. 

Varför äldreforskning?
Mot bakgrund av ett ökat tryck på samhälleliga välfärdsinstanser förutspås en 
förskjutning av vård och omsorg från den ordinarie sjukvården till en mer 
kostnadseffektiv primär- och hemsjukvård. Med hjälp av ny teknik ska äldre 
förmå bo kvar i hemmet längre och därifrån sköta viss sjukvårdskontakt och 
enklare sjukvård. Kunskap om hur produkter och tjänster inom denna sek-
tor kan göras användarvänlig för äldre samt hur systemet fungerar och upp-
levs av dess målgrupp ter sig önskvärt. Frivilliginsatser och anhörigas roll som 
omsorgsgivare tillskrivs härutöver ökad betydelse framöver, varför även detta 
kan var ett intressant forskningsfält. I takt med dessa förändringar ter det sig 
sannolikt att morgondagens äldre i hög utsträckning får i uppgift att själva, 

� Niemi, P. (�0��) ’Det åldrande Sverige och Europa’, Hälsans nya verktygs tema-
konferens: Plötsligt en dag tar åldern tag, �4 feb, Norrköpings kommun, opublic-
erat. 
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och med hjälp av närstående, hantera den egna livssituationen. Rimligen ställs 
härmed nya och fler krav på gruppen varför det kanhända är turligt att mor-
gondagens äldre samtidigt förväntas vara friska och aktiva allt högre upp i åld-
rarna och klara sig relativt väl på egen hand. Med detta inte sagt att vård- och 
omsorgssektorn kommer att stå sysslolös. Antalet som behöver extra vård och 
omsorg kommer likväl att stiga. Äldres medicinska hälsa såväl som äldres möj-
lighet till hälsofrämjande aktivitet och livskvalitet i linje med en generellt sett 
friskare ålderdom framstår som angelägna forskningsfält. 

Sammantaget görs bedömningen att såväl politiker och praktiker inom 
välfärdssektorn som det civila samhället har att förhålla sig till en förändrad 
ålderspyramid och dess konsekvenser. Kunskap från en rad olika fält, så som 
socialt arbete, sociologi, medicin, omvårdnad, psykologi, statsvetenskap och 
ekonomi tillför här viktiga bitar i ambitionen att skapa en god framtida välfärd 
för alla medborgare. Här har forskarvärlden en viktig funktion i att förse poli-
tiker, praktiker och gemene man med kunskap om gruppen äldre och äldres si-
tuation. Tanken ligger även i linje med de regionala strukturer för kunskapsut-
veckling som Regeringen i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL) initierade år �007.� Plattformen ”Program för god äldreomsorg” (de-
cember �009) framhåller evidensbaserad praktik, där forskningsresultat im-
plementeras i den dagliga verksamheten, som ett sätt att säkra en god äldre-
omsorg.3 Föreliggande kartläggning, som har genomförts under våren �0��, 
är tänkt att vara ett första steg i att inventera och lyfta fram den kunskap inom 
området äldre som finns på Linköpings universitet idag. Målet är att detta ve-
tande ska omsättas i den praktiska verksamheten och skapa förutsättningar för 
ett gott åldrande i Östergötland och övriga Sverige. 

Tillvägagångssätt
Kontakt med forskare och medarbetare knutna till institutioner, avdelningar 
och forskningsprogram på Linköpings universitet har huvudsakligen skett via 
mail. I vissa fall har telefonsamtal och personliga möten förekommit. Förfrågan 
har gällt huruvida det bedrivs forskning som i någon mån berör gruppen äld-
re eller äldres livssituation. Som ”äldre” har individer över 60 år betraktats, 
med ett fåtal undantag för något yngre åldersgrupper.  Inrapporterade forsk-
ningsprojekt har sammanställts och listats i ett schema efter institution och 
avdelning, utan inbördes ordning. Uppgift om projekttitel, ansvarig forskare, 
tidsperiod för studiens genomförande samt en kortfattad beskrivning av pro-
jektets innehåll och syfte presenteras. I somliga fall anges även finansiär och 
eventuella samarbetspartners. Gränsdragningar har gjorts till studier som ut-

� Sveriges kommuner och Landsting (�008) ’Evidensbaserad praktik inom 
Socialtjänsten’, tillgänglig: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgoch-
stod/aldre/a-o_aldrefragor/evidensbaserad_praktik_inom_socialtjansten [sidan 
besökt: �0��-03-0�]

3 Ibid. 
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tryckligen vänder sig mot äldre eller på ett tydligt sätt har indirekt relevans för 
gruppen, till pågående eller relativt nyligen avslutade projekt samt till projekt 
förlagda till Linköpings universitet eller utförda / handledda av medarbetare 
vid Linköpings universitet. Inom samtliga av dessa gränsdragningar förekom-
mer dock viss avgränsningsproblematik. Gråzonen för vad som kan sägas vara 
av tydlig relevans för gruppen är inte oansenlig, och avgörandet lider sannolikt 
av viss godtycklighet där fält som traditionellt förknippas med äldre, så som 
stroke, demens eller palliativ vård, har getts utrymme medan andra bedömts 
som alltför allmängiltiga. ”Bristande” aktualitet vad gäller tidsperiod har i en 
del fall vägts emot vinster i form av relevant kunskap. I andra fall har projekt 
varit vilande och aktuella om vartannat under en längre tidsperiod. Vad gäl-
ler förankring till Linköpings universitet är den springande punkten huruvida 
universitetet kan tillgodoräkna sig kunskap hos forskare med enbart viss an-
knytning till universitetet. Exempelvis är NISAL, en stor aktör inom äldre-
forskningen, ett nationellt institut för forskning om äldre och åldrande. I de 
fall medarbetare från andra universitet eller forskningsinstitut är drivande eller 
involverade i angivna projekt framgår dock detta i översikten. 

I samtliga fall har en kopia av projektbeskrivning gått ut till ansvarig fors-
kare för kontroll och godkännande. Bekräftelse har erhållits för majoriteten av 
projekten. Frånvaro, tidsbrist eller inaktuella kontaktuppgifter har i enstaka 
fall hindrat en regelrätt avstämning.  
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Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
Institutionen för beteendevetenskap och lärande har kopplingar till såväl filo-
sofisk fakultet som området utbildningsvetenskap. Här bedrivs forskning inom 
samtliga av institutionens discipliner: pedagogik, psykologi, sociologi, didak-
tik, handikappvetenskap, psykoterapi, vuxenpedagogik samt human resource 
management and development. 

Avdelningen för sociologi (SOC)

Gästforskare

Äldre trafikanter – en grupp med många ansikten
Projektledare: Satu Heikkinen (gästadjunkt, FD) 
Tidsperiod: �000–�0��
Finansiär: Vinnova
Projektets huvudsakliga hemvist: Statens väg- och transportforskningsin-
stitut (VTI)
Äldre som aktörer i transportsystemet samt äldres mobilitet belyses ur 
ett tvärvetenskapligt perspektiv. I framtiden spås allt fler äldre vara ak-
tiva trafikanter varför forskning på området är motiverat. Generellt kret-
sar studien kring frågan hur alla medborgares rörlighet kan garanteras 
samtidigt som allas säkerhet ska kunna tillgodoses i transportsystemet.

Hur reser 45–65-åringar? Resbehov, roller, förväntningar och attityder hos 
personer mitt i livet
Projektledare: Satu Heikkinen (gästadjunkt, FD)
Tidsperiod: �009–�0��
Finansiär: Vinnova
Projektets huvudsakliga hemvist: Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI)
I detta delprojekt inom ramen för studien ”Äldre trafikanter – en grupp 
med många ansikten” belyses 4�–6�-åringars preferenser som trafikan-
ter. Nationella resvaneundersökningar samt fokusgruppsintervjuer och 
individuella intervjuer med deltagare från Vadstena och Norrköping 
har genomförts. Projektet utmynnar i två artiklar. Den ena betonar hur 
trafikanternas färdmedelsval bör förstås i en bredare kontext av socios-
patial planering av staden, vardagslivets organisation samt transportin-
frastrukturen. Den andra artikeln har ett åldersperspektiv och fokuserar 
på hur viktiga processer som kan ske under senare medelåldern (såsom 
att barnen flyttar hemifrån, pensionering / planering för pensionering) 
inverkar på resmönster. 
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Folkbildningsforskning

Cirkelledares beprövade erfarenheter
Forskare: Martin Lundberg (FD), Staffan Larsson (professor)
Tidsperiod: �008–�0�0
Samarbetspartner: Bildningsförbundet Östergötland
Intervjustudie som ger inblick i erkänt skickliga cirkelledares tankar 
kring studiecirklars upplägg, innehåll och design. Cirkelledarna repre-
senterar en bredd av ämnen. Begreppen didaktik, design och dilemman 
är analytiska verktyg i tolkningen av resonemangen. Studiecirklar är ofta 
generationsöverskridande verksamheter vars deltagare kan fortsätta att 
lära nytt oavsett ålder. Många äldre är cirkelledare och pensionärsorga-
nisationer utgör i regel viktiga aktörer inom verksamheten. 

Längtan att skapa med händerna – att lära konsthantverk i studiecirkel
Forskare: Ann-Marie Laginder (FD, docent)
Tidsperiod: �008–�0�0
Samarbetspartner: Bildningsförbundet Östergötland 
Intervjustudie där deltagares erfarenheter och upplevelser står i centrum. 
Begreppet cirkelmiljö är centralt i tolkningen av det lärande som for-
mas och förändras i samspel mellan deltagare, cirkelledare och materi-
ella resurser. En central fråga handlar om hur engagemang, mening och 
skicklighet kommer till uttryck när man lär sig konsthantverk för nöjes 
skull. I konsthantverkscirklar deltar många äldre, inte minst kvinnor. I 
föreliggande studie varierar åldern mellan 40 och 83 år.  Cirkelledarna 
var samtliga över 60 år.

FACIT-projektet (Faith-based Organisations and Social Exclusion in European 
Cities)
Forskare: Charlotte Fridolfsson (universitetslektor) m.fl. 
Tidsperiod: �008–�0�0
Här studeras religiösa organisationers fattigdomsbekämpning i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. I organisationernas arbete mot social ex-
kludering och fattigdom i en vid bemärkelse (som även inkluderar an-
nan utsatthet såsom ensamhet) utgör vanligtvis äldre en viktig målgrupp 
för verksamheten.

Avdelningen för vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo)
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Forskning om vuxenutbildning och arbetsliv

Policy ethnographic studies of governmentalities: The learning adults
Forskare: Andreas Fejes (docent)
Tidsperiod: �007–�0��
Finansiär: Utbildningsvetenskapliga kommittén vid VR
Ett livslångt lärande har blivit eftertraktat i det nya kunskapssamhället 
varför begreppet ofta används när policys utformas i diverse verksam-
heter. I syfte att analysera policys för utbildning och lärande genomförs 
här en fältstudie inom äldreomsorgen som arbetsplats. Vårdpersonal 
inom äldreomsorgen följs och studeras med fokus på hur subjektivitet 
formas.

Linnécentrum HEAD – Research on Hearing and Deafness

Effects of age on the temporal organization of working memory in deaf 
signers
Forskare: Mary Rudner (FD), Lena Davidsson (forskningsassistent), 
Jerker Rönnberg (professor)
Tidsperiod: �007–�009
Kapaciteten hos vårt arbetsminne minskar generellt med åldern. Men 
hur påverkar kognitivt åldrande arbetsminnets funktion hos döva? 
Studien undersöker arbetsminnets funktion hos personer med dövhet i 
jämförelse med en åldersmatchad hörande jämförelsegrupp och kretsar 
kring frågan hur ålder påverkar arbetsminnet hos personer med dövhet.

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
På institutionen för samhälls- och välfärdsstudier samarbetar filosofiska fakul-
teten, Hälsouniversitetet samt området utbildningsvetenskap i att bedriva 
tvärvetenskaplig undervisning och forskning inriktad mot samhälls- och väl-
färdsfrågor.

Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL)

Äldrepolitik, kulturella och sociala diskurser

Identitet, invandrarskap och hög ålder: Identitetsförhandlingar och 
intersektioner av sociala positioner 
Forskare: Laura Machat-From (doktorand)
Huvudhandledare: Sandra Torres (gästprofessor LiU, professor Uppsala 
universitet)
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Tidsperiod: �008–�0�3
Identitetsforskningen inom socialgerontologin har i stort sett förbisett 
rollen som sociala positioner (förutom genus) har för identitet; iden-
titetsforskning inom etnicitets- och migrationssammanhang har i sin 
tur sällan fokuserat närmare på hög ålder. Detta avhandlingsprojekt 
kommer att fylla denna kunskapslucka genom att utforska identitets-
förhandlingar i förhållande till hög ålder och invandrarskap; när (i vilka 
situationer) och i relation till vem blir respektive meningsfull för identi-
fikationer? 

Vid regnbågens slut: en kvalitativ studie om äldre homo-, bisexuella och 
transpersoner
Forskare: Anna Siverskog (doktorand)
Huvudhandledare: Lars Andersson (professor)
Tidsperiod: �008–�0�3
Socialt och kulturellt kopplas äldre ofta ihop med asexualitet. Till detta 
kommer att den forskning som trots allt finns inom ämnet i regel utgår 
från ett heterosexuellt perspektiv. Det föreligger således en kunskaps-
lucka på området varför studien syftar till att undersöka äldre homo-, 
bisexuella och transpersoners nuvarande och tidigare livserfarenheter 
genom intervjuer med hbtq-personer 6� år och äldre.

Kvinnlig för sin ålder: en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet
Forskare: Therése Persson (doktorand)
Tidsperiod: Avhandling framlagd �0�0
I denna avhandling studeras hur människor hanterar uppfattningar om 
hur flickor och kvinnor i olika åldrar bör vara, se ut och bete sig. Fokus 
riktas mot vilka gränser som dras mellan vad som anses passa sig för 
en flicka eller kvinna i en viss ålder och vad som uppfattas som mindre 
lämpligt.

Livslopp, åldrande, välfärd och omsorg

Funktionshinder, livslopp och åldrande (FÅLK)
Forskare: Lotta Holme (FD), Annika Taghizadeh Larsson (FD), Anna 
Whitaker (docent), Eva Jeppsson Grassman (professor)
Tidsperiod: �007–�0��
Inom ramen för FÅLK-programmet studeras funktionshindrades liv och 
åldrande ur ett livsloppsperspektiv, med särskilt fokus på samspelet mel-
lan individen och historisk tid. Den epok som står i centrum är tiden 
efter �9�0 vilken innefattar såväl den svenska välfärdsstatens expansion 
och relativa tillbakagång som den fulla sysselsättningens ideal. Det är 
också under denna period som modern handikappolitik tar form och 
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utvecklas. Fyra studier ingår i projektet:
�. Handikappolitiska biografier – aktörer och pionjärer inom handi-
kapprörelsen
�. Åldersnormer, funktionshinder och det levda livet
3. Anhörigskap, åldrande och funktionshinder
4. Många år med kronisk sjukdom och funktionshinder

Utlandskyrkans möte med åldrande och död i en globaliserad tid 
Forskare: Eva Jeppsson Grassman (professor), Anna Whitaker (docent) 
Tidsperiod: �009–�0��
Svenska utlandskyrkans möte med åldrande, död och sorg bland svens-
ka äldre som vistas i utlandet studeras. Vidare undersöks vilken roll och 
funktion svenska utlandskyrkan fyller i ett omsorgsperspektiv.  

Äldre ensamstående män på landsbygden
Forskare: Magnus Nilsson (FD)
Tidsperiod: �009–�0��
Att åldras på landsbygden ställer i vissa avseenden andra krav och in-
rymmer andra förutsättningar jämfört med att åldras i staden. Studien 
belyser boende- och livssituationen för ensamstående äldre män på 
landsbygden. I studien fokuseras livet som ensamstående man utifrån 
normer om maskulinitet och heterosexuell tvåsamhet och den betydelse 
som landsbygdsmiljön har och har haft genom livet.

Casser Maison: att skingra hemmet. Tingens förändrade betydelse under 
livets sena skeden och övergångar
Forskare: Anna Whitaker (docent), Eva Jeppsson-Grassman (profes-
sor), Jan-Erik Hagberg (docent), Åsa Larsson (universitetslektor, 
MD), Catharina Nord (docent)
Tidsperiod: �0�0–�0��
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektets övergripande syfte är att studera tingens förändrade innebör-
der för gamla människor i samband med vändpunkter under livets sena 
skeden. Det franska begreppet ’casser maison’ används för att beskriva 
den process det innebär att avveckla eller upplösa det hem som en gång 
skapats. Projektet består av tre kvalitativa delstudier. I delstudie ett stu-
deras hur personer i den äldsta åldersgruppen (8�+) resonerar om och 
agerar kring utsortering av föremål i det egna hemmet. Delstudie två 
syftar till att studera överväganden kring vilka föremål äldre personer 
väljer att ta med respektive lämna i samband med en flytt till ett särskilt 
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boende. I delstudie tre fokuseras de överväganden efterlevande till en 
äldre avliden person gör kring kvarlåtenskapen.

Åldrandets tid och rum: hem, boende och tekniklandskap

De äldre som aktörer på den svenska bostadsmarknaden – flyttmönster, 
boendepreferenser och bostadsval
Forskare: Marianne Abramsson (FD)
Tidsperiod: �0��–�0�3
Finansiär: Vetenskapsrådet
Studien har ett tvådelat syfte. Det första är att undersöka i vilken om-
fattning äldre personer flyttar och om detta förändras över tid medan 
det andra är att undersöka vad som får de äldre att välja att bo kvar res-
pektive flytta samt hur och var de vill bo. Med en ökande andel äldre 
i befolkningen är gruppens boende och bostadsval en fråga som röner 
stor uppmärksamhet varför efterfrågan på mer kunskap om hur äldres 
flyttningar, boendeförhållanden och bostadsbehov kommer att se ut 
framöver är väldigt stor.

Keep moving: improving the mobility of older persons
Forskare: Jessica Berg (doktorand)
Huvudhandledare: Jan-Erik Hagberg (docent, NISAL), Lena Levin 
(forskare, VTI)
Tidsperiod: �0��–�0�3
Uppdragsgivare: Vinnova
The transition from working life to retirement is arguably one of the 
most important, identity-defining transitions that occur in older per-
sons‘ lives and has significant consequences for patterns of everyday 
mobility in numerous ways. When an older person stops commuting 
to a workplace on a daily basis, the new life situation has implications 
for time use, the structuring of daily life, patterns of sociality and often 
patterns and modes of travel. The purpose of the study is to explore in-
depth �) the everyday practices of older persons in Sweden in adapting 
their mobility in connection with the transition from working life to re-
tirement, �) their perspectives, resources and experiences of sustainable 
transport modes such as walking or bicycling and 3) the implications 
of these perspectives for future policy to stimulate and support a health 
promoting mobility among older persons´. 

Äldres boende i staden
Forskare: Marianne Abramsson (FD), Jan-Erik Hagberg (docent), 
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (FD)
Tidsperiod: �006–�0��
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Finansiär: Anslag från Hyresbostäder i Norrköping AB
Inom projektet bedrivs forskning inom området äldres boende med fo-
kus på boende i det ordinarie bostadsbeståndet. Hur och var äldre bor, 
äldres flyttningsmönster, hur äldres bostadsmarknad ser ut och hur äld-
res boendepreferenser stämmer överens med bostadsutbudet undersöks 
och analyseras. Äldres upplevelser av såväl sitt boende som sitt bostads-
område studeras liksom hur äldres nätverk ser ut i förhållande till hur de 
rör sig i staden eller närområdet. 

Förändrade livs- och boendemönster bland äldre
Forskare: Jan-Erik Hagberg (docent), Marianne Abramsson (FD), 
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (FD) (t.o.m. augusti �0�0), Magnus 
Nilsson (FD), Eva Jeppsson Grassman (professor)  
Tidsperiod: �009–�0�� 
Finansiär: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) 
Syftet med projektet är att studera äldre människors boende och livsvill-
kor i olika geografiska kontexter. Den övervägande majoriteten av forsk-
ningen om äldre människor bygger på empiriskt material från tätorter 
och städer. Kunskapsutvecklingen om livet på landsbygden har hamnat 
i skymundan. Det urbana fungerar normerande och livet på landsbyg-
den uppfattas ofta i termer av vad som saknas i förhållande till livet i 
staden. Projektet empiriska delar genomförs i Ydre kommun i södra 
Östergötland. I en delstudie undersöks hur livet gestaltar sig för ensam-
stående äldre män på landsbygden och hur männen i ett livsloppsper-
spektiv upplever att åldras. 

Nya Äldrehus: äldres boende på institution
Forskare: Jan-Erik Hagberg (docent), Catharina Nord (TD)
Tidsperiod: �006–�0�0
Finansiär: Anslag från Kungsleden AB
I fokus för studien står den fysiska form och arkitektur som är tänkt att 
stötta distribueringen av hjälp och stöd till verksamhetens boende. En 
central fråga är hur arkitektur och omsorg i framtidens boende för äldre 
samverkar för att ge en högkvalitativ service till de allra äldsta. 

Äldres livslopp, teknikbiografier och förhållande till vardagstekniken
Forskare: Jan-Erik Hagberg (docent)
Tidsperiod: Projektet är nu avslutat
Studien undersöker hur dagens äldre under sitt livslopp har tagit i bruk 
och använt sig av nya artefakter och system så som elektricitet, radio 
och television, bilar, hushållsapparater, datorer, mobiltelefoner och 
Internet. I studien behandlas också vad det innebär att åldras när tek-
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niklandskapet förändras och blir allt mer komplext samt olika teoribild-
ningar om äldre och den fysiska miljön.

Gamla människors görande: att leva med ny och gammal teknik
Forskare: Åsa Larsson (universitetslektor, MD), Jan-Erik Hagberg (do-
cent)
Tidsperiod: �006–�009
Äldres vardagliga användning av verktyg, apparater, maskiner och tek-
niska system i lägenheter, hus, grannskap och offentliga miljöer kart-
läggs och behandlas. Vidare undersöks vilka kunskaper som krävs för att 
äldre skall kunna utnyttja tekniklandskapet och upprätthålla förmågan 
att använda ny och gammal teknik. I studien ingår även avhandlings-
arbetet ”Vardagslivet för de allra äldsta” på avdelningen för Hälsa-
Aktivitet-Vård (HAV).  

Forskningsprogrammet Åldrande och omsorgens former: Tid, plats och 
aktörer

Det övergripande syftet med detta multidisciplinära forskningsprogram 
är att fullfölja pågående forskning, utveckla nya forskningsfrågor och 
att bidra med teoretiska perspektiv inom åldrande och omsorgens for-
mer. Avsikten är att utveckla nya forskningsperspektiv i förhållande till 
åldrande och omsorg, samt öka förståelsen och kunskapen om omsorg 
– inte bara som något som ges och tas emot under livets senare skeden 
– utan även i relation till omsorgens olika sammanhang.
Forskningsprogrammet leds av professor Eva Jeppsson Grassman. 

Det civila samhället som omsorgskontext

Det informella omsorgsarbetets konsekvenser för omsorgsgivare
Forskare: Veronika Wallroth (doktorand)
Huvudhandledare: Sandra Torres (gästprofessor LiU, professor Uppsala 
universitet)
Tidsperiod: �008–�0�4
Med kvalitativ ansats studeras det informella omsorgsarbetets innebör-
der och konsekvenser för förvärvsarbetande anhöriga som hjälper en 
närstående äldre.

Variations in voluntary association involvement by seniors across different 
welfare regimes
Forskare: Eva Jeppsson Grassman (professor) 
Tidsperiod: �008–�009
Äldre människors ideella arbete och informella hjälparbete studeras med 
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utgångspunkt från olika välfärdsregimer. Arbetet baserar sig på data från 
World Values Survey �00�-�006 och omfattar sex länder. Arbetet sker i 
samarbete med professor Jeni Warburton, Australian Centre of Ageing 
och La Trobe University.

Gästforskare 

Informella insatser och frivilliginsatser ur ett sjuttonårigt perspektiv
Forskare: Eva Jeppsson Grassman (professor), Magnus Jegermalm (FD, 
Ersta Sköndal högskola)
Tidsperiod: �007– pågående
Syftet med studien är att beskriva och kritiskt analysera utvecklingen 
av det civila samhället, med fokus på trender av informella insatser och 
frivilliginsatser bland äldre. Fokus ligger på de äldre som aktörer och 
mottagare av insatser. Frågeställningar som berörs är vilka mönster av 
samvariation som finns mellan informella omsorgsgivare och de som gör 
frivilliginsatser, och hur mönstret av informell omsorg och frivilliginsat-
ser ser ut under den studerade perioden. 

Migration och etniska relationer som omsorgskontext

Den åldrande kroppen i en transnationell kontext
Forskare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (FD)
Tidsperiod: �008–�0�0
Migration frambringar en ny sorts åldrande där de äldres liv sträcker 
sig över olika platser, länder och kontinenter och därmed olika typer av 
samhällen. Resor till den gamla hemorten är ett vanligt inslag i många 
migranters tillvaro och är ofta en förutsättning för att skapa och upp-
rätthålla transnationella sociala relationer. Vad sker när åldersrelaterade 
kroppsliga förändringar inskränker individens rörlighet?

Valet av plats för gravsättning. Om rörlighet och tillhörighet i en globaliserad 
värld
Forskare: Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (FD)
Tidsperiod: �008–�0�0
Via ingången om valet av plats för gravsättning syftar denna studie till 
att generera kunskap om människors känsla av tillhörighet till familj, 
släkt, plats och nation. Familje- och släktskapsrelationer men också om 
normer och värderingar kring den döda kroppen behandlas. 

Gästforskare 

En globaliserad äldreomsorg: en studie av transkulturella möten inom ramen 
för den svenska äldreomsorgen
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Forskare: Sandra Torres (gästprofessor LiU, professor Uppsala universi-
tet), Azita Emami (professor Seattle University)
Tidsperiod: �008–�0��
Finansiär: FAS via det ERA-AGE NET (European Research Area on 
Aging) tilldelade FLARE-anslaget (Future Leader of Aging Research in 
Europe)
Studien behandlar den etniska och kulturella mångfaldens eventuella 
påverkan på äldreomsorgen i Sverige. Fokus ligger på de utmaningar 
och möjligheter som transkulturella möten inom äldreomsorgen inne-
bär. Syftet är att belysa hur äldreomsorgsgivare, äldreomsorgstagare och 
anhöriga ser på att ge och ta omsorg över etniska och kulturella gränser. 

Internationell migration och äldre migranter: perspektiv på en framtida 
utmaning
Forskare: Sandra Torres (gästprofessor LiU, professor Uppsala universi-
tet)
Tidsperiod: �00�– pågående
Syftet med studien är att belysa hur fenomenet internationell migration 
håller på att ändra hur vi tänker kring äldre, åldrande och hög ålder. 
Den unika diskontinuitet som är kännetecknande för migranters livs-
lopp är inte fullt känd och erkänd inom socialgerontologin varför stu-
dien bidrar till att problematisera bristen på kulturmedvetna teoretiska 
ramar för studier av äldre och åldrande.

Ethnic ’Others’ in elderly care: A study of Swedish and Finnish daily press 
reporting on migration, ethnicity and culture-relate
Forskare: Sandra Torres (projektledare Sverige; gästprofessor), Camilla 
Nordberg (projektledare Finland; FD) m.fl. 
Tidsperiod: �009 – pågående
Detta projekt syftar till att studera hur frågor som berör etniska Andra 
inom ramen för äldreomsorgen har diskuterats i den svenska och finska 
dagspressen under perioden �99�-�008. Det är ett komparativprojekt 
som belyser vad som sägs om etnicitet, kultur, språk och religion i för-
hållande till äldreomsorgsbevakningen i massmedia. Detta sätts vidare i 
relation till de förändringar som har ägt rum under perioden i både den 
svenska och den finska äldreomsorgs- och invandringspolitiken.

Informell omsorg inom invandrade familjer
Forskare: Emilia Forssell (FD, Ersta Sköndal högskola)
Tidsperiod: �007–�0��
Hur informell omsorg planeras och utförs i invandrade familjer med en 
sent-i-livet invandrad äldre belyses med fokus på den sistnämnda. Syftet 
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är att problematisera forskningsfronten inom informell omsorg ur ett 
internationellt migrations- och etniska relationers perspektiv.

Transnationella nätverk för omsorg
Forskare: Emilia Forssell (FD, Ersta Sköndal högskola)
Tidsperiod: �007–�0�� 
Transnationella nätverk för omsorg utgör resurser parallella till den of-
fentliga sfären men är ofta osynliga för den. De äldres erfarenheter och 
upplevelser som omsorgsmottagare och aktörer i transnationella nätverk 
för omsorg undersöks i denna studie. 

Livets sista tid som omsorgskontext 

Livslopp, döende och anhörigskap i det institutionella sammanhanget: 
betydelsen av tid, rum och kropp
Forskare: Anna Whitaker (docent)
Tidsperiod: �009
Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om 
anhörigskap, åldrande och död inom den institutionsbaserade äldre-
omsorgen. Fokus ligger på teori- och begreppsutveckling kring hur 
villkor förknippade med tid, rum och kropp påverkar åldrandet och 
döendet i detta sammanhang. Vidare syftar projektet till att utveckla 
förståelsen kring hur äldreboendet som kontext formar anhörigas roll 
och medverkan i omsorgen under livets sista skeden. 

Svenska kyrkans roll under livets sista skeden
Forskare: Eva Jeppsson Grassman (professor), Anna Whitaker (docent)
Tidsperiod: �00� – pågående
Detta projekt har till syfte att studera det stöd som präster och diako-
ner inom Svenska kyrkans församlingar erbjuder människor under li-
vets sista skeden, samt till efterlevande. I samarbete med Institutionen 
för religionssociologi vid Helsingfors universitet har studien replikerats 
i en finsk kontext vilket möjliggjort en komparativ studie mellan den 
Svenska och Finska kyrkan om deras stöd till döende och sörjande.

Äldres föreställningar, tankar och erfarenheter av framtid, döende och död
Forskare: Magnus Broström (doktorand)
Huvudhandledare: Eva Jeppsson Grassman (professor)
Tidsperiod: �008–�0�3
Med kvalitativ ansats undersöks vilka föreställningar, tankar och erfa-
renheter äldre personer har om frågor som rör framtiden, döende och 
död.
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Existentiell omsorg i livets slutskede
Forskare: Anna Whitaker (docent, NISAL), Eva Jeppsson Grassman 
(professor, NISAL), Anna Milberg (FD, HAV), Els-Marie Anbäcken 
(professor vid Kwansei Gakuin University, Japan; docent, extern medar-
betare, NISAL)
Tidsperiod: �007-�0��
Finansiär: FAS
En viktig och central del i denna forskningskontext är att utforska exis-
tentiell omsorg i livets slutskede. Resultat från tidigare studier visar att 
denna typ av stöd och omsorg är en försummad aspekt inom vården i 
livets slutskede, i synnerhet inom vården av de äldre. Denna studie tar 
sin utgångspunkt i begreppet existentiell omsorg och dess mångdimen-
sionella kontexter. Beroende på sammanhang kan existentiell omsorg ta 
skilda uttryck och svara mot skilda behov. Frågor som fokuseras: Vad är 
existentiell omsorg, vilka olika former av stöd och omsorg finns och vad 
är det omsorgsmottagaren får? Vilka behov av existentiell omsorg finns 
det? Var ges omsorgen och under vilka former? Analysen baseras på re-
sultat från våra tidigare studier.

Åldrande och funktionshinder som omsorgskontext

Att leva och åldras med en svensk handikapp- och äldreomsorg i förändring
Forskare: Annika Taghizadeh Larsson (FD)
Tidsperiod: �0�0
Det offentliga stödet till människor som lever med funktionsnedsätt-
ningar och omsorgsbehov har under de senaste decennierna genomgått 
stora förändringar. År �994 infördes en ny handikapplagstiftning – LSS 
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) – som bland an-
nat omfattar rätten till personlig assistans. Syftet med studien är att be-
lysa innebörder och konsekvenser av att leva och åldras med olika typer 
av insatser från ett offentligt stödsystem i förändring.

Anhörigskap, åldrande och funktionshinder
Forskare: Anna Whitaker (docent)
Tidsperiod: �006–�009
I denna studie undersöks hur funktionshinder påverkar inte bara den 
enskilda individen utan också nära anhöriga över tid. Trots omfattande 
service och assistans från offentlig vård och omsorg tycks omsorg och 
omsorgsansvar ha en central plats i de anhörigas liv. Frågor kring sam-
spelet mellan informell och formell omsorg ställs i studien liksom hur 
omsorgsansvar och omsorgsfördelningen ser ut över tid samt hur det 
påverkar livet och relationerna för anhöriga.
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With this (disabled) body
Forskare: Cristina Joy Torgé (doktorand)
Huvudhandledare: Eva Jeppsson Grassman (professor)
Tidsperiod: �008–�0�3
Projektet fokuserar parrelationer mellan fysiskt funktionshindrade per-
soner i medelåldern (��+). Centralt är hur det gemensamma livet ser ut 
under historisk och biografisk tid samt hur omsorgen ser ut i en relation 
där båda parter har ett hjälpbehov.

Äldre, funktionshinder och den ideella sektorn
Forskare: Eva Jeppsson Grassman (professor), Annika Taghizadeh 
Larsson (FD), Anna Whitaker (docent)
Tidsperiod: �0�0
Uppdragsgivare: Allmänna Arvsfonden
Detta utvärderingsuppdrag från Allmänna Arvsfonden granskar den 
ideella sektorns insatser för funktionshindrade äldre. Forskningsfrågor 
som berörs har att göra med föreningstillhörighet, stöd och omsorg för 
gruppen.

Boendet, den fysiska miljöns och teknikens betydelse för omsorgens former 
och innehåll

Persona: ett redskap för brukarnära teknikutveckling
Forskare: Jan-Erik Hagberg (docent)
Tidsperiod: Projektet är nu avslutat
Finansiär: Anslag från Hälsans Nya verktyg (Vinnova)
En persona tas fram med hjälp av intervjuer och observationer och är 
en beskrivning av en typisk person i en viss målgrupp. Att ha tillgång 
till en persona är till stor hjälp för produktutveckling inom omvårdnad, 
omsorg och stöd i hemmet. I projektet beskrivs problem och behov för 
två personor som representerar äldre med ett hjälpbehov i sina hem. 
Syftet är att göra produkter och tjänster så användarvänliga som möjligt 
för gruppen.

Avdelningen Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV)

Arbetsterapi

Vardagslivet för de allra äldsta
Forskare: Lena Haglund (docent), Åsa Larsson (universitetslektor, MD)
Tidsperiod: Pågår under �0��
Studien syftar till att fördjupa kunskapen om dagliga göranden för äldre 
personer (8�+) som lever relativt självständigt samt kartlägga gruppens 
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innehav och användning av teknik. Detta är ett ur många aspekter out-
forskat område då denna ålderskategori sällan inkluderas i nationella 
undersökningar av livsvillkor och förehavanden. Studien är en del i det 
större projektet ”Gamla människors görande: att leva med ny och gam-
mal teknik” förlagt till NISAL.

Utvärdering av projektet BO VITAL – försöksverksamhet Teknik för Äldre 
Norrköping 
Utvärderare: Åsa Larsson (universitetslektor, MD)
Projektets huvudsakliga hemvist: Norrköpings kommun 
Samarbetspartner: Hälsans nya verktyg
Tidsperiod: �0��–�0��
Försöksverksamheten i Norrköping initieras och finansieras av 
Regeringsuppdraget ”Teknik för äldre” och syftar till att öka känne-
domen och användningen av teknik för äldre 80+ och deras anhöriga. 
Härutöver ska fastighetsägare i kommunen bli mer medvetna och er-
bjuda insatser och produkter som underlättar för äldre att bo kvar i sin 
vanliga bostad. Kontinuerliga utvärderingar av verksamheten sker i sam-
arbete med Linköpings universitet och lokala FoU-enheter.

Omvårdnad

Kan ett geriatriskt vårdsteam för multisjuka äldre minska konsekvenserna av 
åldersskörhet – randomiserad kontrollerad studie 
Forskare: Mitra Unosson (professor)
Tidsperiod: �0��–�0�4 
Patienter som lider av åldersskörhet och deras anhöriga efterfrågar en 
vård som har kontinuitet, är sammanhållen och lätt att nå. Verkligheten 
är tyvärr att vården för äldre ofta är fragmenterad och har brister i sam-
ordningen med risk för ineffektivitet och såväl över- som underbehand-
ling.  Syftet med studien är att undersöka om insatser av ett Geriatriskt 
öppenvårdsteam utöver ordinarie vård kan skapa en bättre vård för äldre 
med åldersskörhet och ett bättre stöd för deras anhöriga.

Vårdkulturens betydelse för kvalitét i vården – en vetenskaplig granskning av 
lex Sarah ärenden inom äldreboenden
Forskare: Mitra Unosson (professor)
Tidsperiod: Pågående
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården syfta till en god hälsa och 
en vård på lika villkor för hela befolkningen. Trots detta förekommer 
fall när vårdkvaliteten brister. Studien granskar lex Sarah ärenden från 
tre kommuner under år �007. Granskning av dokument samt intervjuer 
med berörda personer genomförs i syfte att beskriva vårdkulturen inom 
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kommuners vård och omsorgsverksamhet. Insikter i vårdkulturens bety-
delse för vården kan vägleda framtida strategiska beslut rörande vårdens 
utformning samt fungera som ett underlag för att upprätta handlings-
planer, rekommendationer och riktlinjer för den kommunala vården.

Trötthet, fysisk kapacitet och hälsostatus hos individer med kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Forskare: Mitra Unosson (professor)
Tidsperiod: Pågående
Trötthet är det näst vanligaste symtomet hos patienter med KOL. 
Många av dessa är äldre som bor kvar i hemmet. Studien syftar till att 
fördjupa kunskapen om trötthet och de faktorer som bidrar till upple-
velse av trötthet. Detta ökar möjligheterna för vårdgivare att utveckla 
strategier för att avhjälpa tröttheten hos patienter med KOL och där-
med förbättra livskvaliteten.

Patientutbildning i samband med operation av höft- eller knäprotes – 
utvärdering och europeisk jämförelse
Forskare: Mitra Unosson (professor)
Tidsperiod: Pågående
Samarbetspartners: Samarbete mellan forskare i Cypern, Finland, 
Grekland, Island, Litauen, Spanien och Sverige. 
Patientutbildning är en viktig del i att främja hälsa och förebygga 
ohälsa. Trots att mycket information ges i samband med vård och 
behandling uttrycks ofta ett missnöje på grund av otillräcklig eller 
svårbegriplig information. Det finns därför ett behov av att utveckla 
teori och metod för utbildning av patienter och deras närstående. 
Föreliggande studie fokuserar personer som lider av höft- eller knäar-
trit, vanligen äldre, och beskriver patientutbildning så som den bedrivs 
idag. Patientutbildningen jämförs sedan mellan flera sjukhus i Europa. 
Närståendes och vårdpersonalens perspektiv belyses också liksom pa-
tientens förväntade och erhållna kunskap före och efter vårdinsatsen. 

Kompetenscentrum för palliativ vård

Trygghet hos patienter och närstående vid palliativ vård 
Forskare: Anna Milberg (MD, forskarassistent), Eva Jeppsson Grassman 
(professor, NISAL)
Tidsperiod: �007–�008
Finansiärer: FAS, FORSS, Svenska Läkaresällskapet, Landstinget i 
Östergötland
Samarbetspartner: NISAL, Universitetssjukhuset i Linköping (LAH)
Inom kliniskt palliativt arbete har betydelsen av trygghet allt mer kom-
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mit att uppmärksammas. I detta projekt undersöks patienters och när-
ståendes upplevelse av trygghet vid palliativ vård genom kvalitativa in-
tervjuer. Arbete pågår även med att utveckla ett instrument för bedöm-
ning av patienters och närståendes upplevelse av trygghet. Studien ge-
nomförs inom ramen för ett större FAS-finansierat program ”Åldrande 
och omsorgens former: tid, plats och aktörer” som är förlagt vid NISAL. 
I studien medverkar ett flertal medarbetare från olika palliativa enheter i 
Östergötlands och Kalmar län.

Efterlevandesamtal inom palliativ vård: Personalens perspektiv
Forskare: Anna Milberg (MD, forskarassistent)
Tidsperiod: �00�–�006. Publicerad januari �0��. 
Studien har erhållit finansiellt stöd av FORSS (Forskningsrådet i syd-
östra Sverige). Ett flertal medarbetare från olika palliativa enheter i 
Östergötlands och Kalmar län medverkar.

Delaktighet bland äldre multisjuka
Forskare: Anne Ekdahl (doktorand), Lars Andersson (professor, NISAL)
Tidsperiod: �007–�0��/�0�3 
Avhandlingsprojekt i vilket studeras hur äldre med många olika diagno-
ser upplever delaktighet när de blir inlagda på sjukhus.

Komplicerad sorg: utvärdering av en stödgruppsintervention 
Forskare: Maria Friedrichsen (docent)
Tidsperiod: �004–�006
Begreppet komplicerad sorg används för att belysa en sorgeprocess när 
den sörjande har svårt att gå vidare i sitt liv efter förlusten av en närstå-
ende.  Studien undersöker copingstrategier och upplevelser av sorg hos 
dessa människor före och efter en stödgruppsintervention liksom de 
mentala processerna hos deltagarna under och efter interventionen och 
är ett samarbetsprojekt med LAH Öst, Vrinnevisjukhuset samt Insti-
tutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet.

Gästforskare

Hopp bland patienter i livets slutskede
Forskare: Louise Olsson (doktorand, Hälsouniversitetet LiU), Eva 
Jeppsson Grassman (professor, NISAL), Gunnel Östlund (universitets-
lektor, ISV), Peter Strang (professor, Karolinska Institutet)
Att bevara patientens hopp är en viktig faktor vid kommunikation med 
en patient i ett palliativt skede. Trots detta saknas forskning om hoppets 
inre egenskaper och hur patienten i ett palliativt skede påverkas under 
sjukdoms- och döendeprocessen. I denna studie undersöks vad hopp 
innebär och vad som påverkar patientens hopp.
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Samtalsstudien – registrering av samtal i palliativ vård 
Forskare: Margareta Karlsson (lektor) och Anna Milberg (forskaras-
sistent), Linköpings universitet samt Maria Carlsson (docent, Uppsala 
universitet) och Bertil Axelsson (lektor, Östersund)
Tidsperiod: Publicering planeras hösten �0��
Studien syftar till att undersöka vilka typer av samtal som förs i den 
palliativa hemsjukvården och är ett samarbetsprojekt mellan pallia-
tiva enheter och universitet i Uppsala, Östersund, Södermanland och i 
Östergötland.

Äldres vård och omsorg

Dirigent finns – en randomiserad, kontrollerad interventionsstudie av 
effekten av team-baserad vård av multisjuka äldre versus vanlig vård
Forskare: Anne Ekdahl (överläkare Geriatriska kliniken, Vrinnevisjuk-
huset), Ingrid Hellström (MD), m.fl.  
Tidsperiod: �0��– ca �0�3
Syftet med denna studie är att undersöka om insatser av ett Geriatriskt 
öppenvårdsteam utöver ordinarie vård kan skapa en bättre vård för äldre 
med åldersskörhet och ett bättre stöd för deras anhöriga. Vi kommer 
dessutom att undersöka om vi skulle kunna förebygga eller fördröja 
utveckling av åldersskörhet hos de som ännu inte utvecklat detta till-
stånd samt på ett effektivt sätt kunna behandla de tillstånd som ofta 
präglar en äldre person med åldersskörhet utan att öka kostnaderna för 
samhället. Studiepopulationen är personer som är 7� år och äldre och 
som under en tolvmånadersperiod har vårdats ≥ 3 gånger inom sluten 
sjukhusvård samt har ≥ 3 diagnoser samt deras anhöriga. Specifikt vill vi 
undersöka om interventionen utöver att förebygga eller fördröja utveck-
ling av åldersskörhet, kan minska förekomsten av sjukhusinläggningar 
och vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre med åldersskör-
het. Vi undersöker patienternas och deras anhörigas hälsa, hälsorelaterad 
livskvalitet, upplevelse av vården samt kostnaderna för vård och omsorg. 

Symtom occurence and self-management in patients with COPD 
Forskare: Jeanette Eckerblad (universitetsadjunkt, doktorand) med hu-
vudhandledare Mitra Unosson (professor) och biträdande handledare 
Ingrid Hellström (MD)
Tidsperiod: �0�0–�0�4
Studien belyser symptom ur ett mångdimensionellt perspektiv hos pa-
tienter med KOL.
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Att åldras med demenssjukdom
Forskare: Ingrid Hellström (MD) anställd 30 % Uppsala universi-
tet t.o.m. 30 juni �0��. Samarbete med professor Sandra Torres, 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Tidsperiod: Pågår under �0��
Det övergripande syftet är att studera vardagslivet vid demenssjukdom. 
Projektet syftar också till att studera de olika resurser, informella och 
formella, som finns runt personen med demenssjukdom, samt att klar-
göra samspelet mellan den informella och den formella sektorn i vården 
och omsorgen av personer med demenssjukdom. 

Gästforskare

Välbefinnande bland personer med demens 
Forskare: Iréne Ericsson (doktorand, Hälsohögskolan Jönköping)
Handledare: Bo Malmberg (professor, Hälsohögskolan Jönköping) samt 
biträdande handledare Ingrid Hellström (MD, Linköpings universitet)
Tidsperiod: Disputerar �0��
Studien syftar till att utveckla kunskapen om vilka möjligheter och 
hinder som finns för välbefinnande hos personer med demens. 
Avhandlingen kommer att bestå av tre kvalitativa studier där datainsam-
ling sker genom intervjuer och observationer av personer med demens, 
närstående och kontaktmän. I en fjärde, kvantitativ, studie utvecklas ett 
kognitivt test för att kunna följa sjukdomsutvecklingen bland måttligt 
till svårt demenssjuka.

Uttryck för upplevelse av identitet, livskvalitet och livsmening hos personer 
med Alzheimers sjukdom före, under och efter deltagande i gruppsamtal med 
identitetsbefrämjande syfte
Forskare: Ragnhild Hedman (doktorand, Ersta Sköndal högskola)
Handledare: Britt-Marie Ternestedt (professor, Ersta Sköndal högskola) 
samt biträdande handledare Ingrid Hellström (MD, Linköpings univer-
sitet). Projektledare är professor emeritus Astrid Norberg. 
Tidsperiod: �0�0–�0�6
Studien syftar till att utifrån Rom Harrés teori om tre själv beskriva hur 
personer med Alzheimers sjukdom uttrycker sin upplevelse av identitet 
i personliga intervjuer med en person och i gruppsamtal. I vad mån och 
hur intervjuare och gruppdeltagare kommunicerar studeras också lik-
som hur deras agerande samvarierar med uttryck för identitet hos perso-
nerna med Alzheimers, det vill säga i vad mån deras kommunikation är 
identitetsbefrämjande.
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Självbild och identitet i dödens närhet  
Forskare: Ida Carlander (doktorand, Ersta Sköndal högskola)
Handledare: Britt-Marie Ternestedt (professor, Ersta Sköndal högskola) 
samt biträdande handledare Ingrid Hellström (MD, Linköpings univer-
sitet)
Tidsperiod: �006–�0��
Avhandlingens övergripande syfte är att studera hur vardagen med livs-
hotande sjukdom och nära förestående död upplevs av familjemedlem-
mar med fokus på självbild och identitet.

Avdelningen för socialt arbete (SOC)

Förutsättningar för hantering av ledarskapets etiska dilemman – en 
komparativ studie av socialtjänst, polis och skola i samverkan 
Forskare: Maria Wolmesjö (FD) m.fl.
Tidsperiod: Löpande sedan �008.
Första linjens chefer inom bl.a. äldreomsorgen studeras när det gäller 
hanteringen av etiska dilemman som kan uppstå i samverkan mellan 
socialtjänst, polis och skola.

Nordic Baltic research study between Sweden, Norway, Lithuania and Latvia 
about democracy, norms, participation in care of the elderly (NOBA)
Forskare: Maria Wolmesjö (FD) m.fl.
Tidsperiod: Löpande sedan �00� 
Forskningsprojektet fokuserar frivilligorganisationers insatser och bety-
delse i kommunal respektive privat äldreomsorg. Studier med politiker, 
förvaltningsledningar, första linjens chefer samt vård- och omsorgsper-
sonal har genomförts. 

Tersen – gemenskapsboende i tredje åldern
Forskare: Päivi Turunen (FD) 
Tidsperiod: �007–�0��
Tersen är ett gemenskapsboende i Falun med idén att stödja samverkan 
och vänskap mellan de boende men samtidigt låta var och en behålla 
befälet över sitt eget liv. Studien belyser hur en grupp medborgare ur 
tredje åldern (�0–70 år) har utformat en alternativ form av boende som 
är anpassad till deras specifika livssituation.  

Gästforskare 

Att identifiera behov hos äldre klienter med invandrarbakgrund: Har 
föreställningar om tvärkulturella möten, invandrarskap och kön någon 
betydelse för behovsbedömningsprocessen? 
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Forskare: Anna Olaison (FD), Sandra Torres (gästprofessor LiU, profes-
sor Uppsala universitet)
Tidsperiod: �0��–�0�3
Finansiär: FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Projektets övergripande syfte är att belysa både vilka föreställningar om 
tvärkulturella möten, invandrarskap och kön som finns bland behovsbe-
dömare inom äldreomsorgen samt hur dessa föreställningar inverkar på 
behovsbedömningsprocessen av omsorgsinsatser till äldre invandrare. 

Interprofessionell samverkan – biståndshandläggare i äldre- och handikapp-
omsorg och deras samverkanspartners
Forskare: Maria Wolmesjö (FD), Anna Dunér (FD, Göteborgs universi-
tet)
Tidsperiod: Löpande sedan �0�0
Projektet undersöker vilken roll biståndshandläggare inom äldre- och 
handikappomsorgen fyller när det gäller kontakten med andra instanser 
samt hur denna kontakt tas och utvecklas.

Den knappa ekonomins betydelse i yngre ålderspensionärers vardagsliv
Forskare: Angelika Thelin (doktorand, Linnéuniversitetet) 
Huvudhandledare: Maria Wolmesjö (FD, Linköpings universitet)
Tidsperiod: �006–�0��
Studien handlar om vardagslivet för yngre ålderspensionärer (6�–74 år) 
som lever med knapp ekonomi. Den knappa ekonomins olika betydel-
ser och människors strategier för att hantera dem beskrivs och utforskas.

A Japanese Narrative 1992–2011: Applying a Life Course Perspective on 
Ageing, Life and Care 
Forskare: Els-Marie Anbäcken (professor, Kwansei Gakuin University, 
Japan; docent LiU)
Tidsperiod: �99�–�0��
A qualitative longitudinal study evolved as I followed the Suzuki couple 
for nearly two decades through life turning points and crises, such as 
the �99� Hanshin Earthquake which destroyed their house. We dis-
cussed the subsequent steps on where and how the parents should live. 
Would the traditions of filial duty guide the choices of them and their 
adult children, or would the Suzuki couples’ clearly voiced wish to live 
on their own and take care of themselves be respected?  I have followed 
their temporary move to their daughter’s residence, their permanent 
move to a condominium, and a couple of years thereafter, the sudden 
death of Mr Suzuki. Since his death, I meet Ms Suzuki on an average 
once a year, finding her now at the age of 89, continuing to live on her 
own.
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Existentiella behov och demens – ett inifrån perspektiv
Forskare: Els-Marie Anbäcken (professor, Kwansei Gakuin University, 
Japan; docent LiU)
Tidsperiod: september �0��– mars �0�3
Hur upplever och uttrycker personer med demens existentiella behov? 
Hur ser deras meningsbevarande och meningsskapande ut? Genom 
samtal och deltagande observationer, och inspirerat av bland andra 
Braudy Harrris studie ”The sense of self in Alzheimer’s disease” (�004) 
samt med utgångspunkt i egna tidigare studier (�008) planeras genom-
förandet av flera samtal samt observationstillfällen med ett fåtal perso-
ner, vid ett gruppboende i Japan. 

An international comparative study on the socialization of care work – a 
turning to realize a gender equal welfare state
Huvudsaklig forskare: Konomi Imai (professor, Kwansei Gakuin 
University, Japan (KGU)
Övriga forskare: Els-Marie Anbäcken (professor, KGU; docent LiU), 
Naomi Teramoto (Assoc. professor, Baika University), Li Mei Chen 
(Assoc. professor, KGU), Linda Sun (professor, KGU). Reseach 
collaborator: Ann-Britt Sand (universitetslektor, Stockholms universitet 
& forskare vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga )
Tidsperiod: juni �0��– mars �0�3
Projektets huvudsakliga hemvist: Kwansei Gakuin University (KGU), 
Japan
Finansiär: JSPS, Japan Society for the Promotion of Science
Studien beskriver och analyserar ”care work” i olika internationella 
kontexter, Japan, Hong Kong, USA, England och Sverige, med särskilt 
fokus på Japan. Huvudsakligt analysperspektiv är gender. Anbäcken 
kommer tillsammans med Sand att studera anhörigomsorg som ”care 
work” i svensk kontext i jämförelse med japansk, särskilt personer som 
är aktiva i arbetslivet och samtidigt på olika sätt utför ”care work” till 
närstående äldre.  

Life history from the perspective of older adults
Forskare: Yuuko Yamamoto (doktorand)
Handledare: Els-Marie Anbäcken (professor, Kwansei Gakuin 
University, Japan; docent, LiU), Fumio Nakadomo (professor vid 
Kwansei Gakuin University, Japan) 
Tidsperiod: april �0�0 – mars �0�3 
Projektets hemvist: Kwansei Gakuin University (KGU), Japan
Hur kan äldreomsorgen stödja den äldre människans sökande efter 
mening, när hon befinner sig i en livssituation där behov av hjälp och 
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stöd är ett faktum?  Tidigare forskning (t.ex. Kaufman, �986, Hagberg, 
�00�, Elder & Giele �003), visar att återberättandet av viktiga hän-
delser och minnen kan vara ett redskap för de(n) äldre att bearbeta sitt 
liv,och uppleva tillfredsställelse över det som kommit att bli ens liv. 
Studien bygger på samtalsintervjuer vid tre tillfällen, med sex personer i 
institutionell äldreomsorg och sex personer som bor hemma och deltar 
i dagvård (daycare). Analysen handlar dels om den äldre människans 
upplevelse av att få berätta sitt liv, dels berättelsen i sig, dels möjligheten 
att använda livsberättelse som en del i omsorgsarbetet.  

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Institutionen för kultur och kommunikation omfattar en bred verksamhet 
inom humaniora och estetiska ämnen. Ett gemensamt drag är att analysera 
och reflektera kring människans kulturbetingade och kulturbetingande ge-
staltning, tolkning och kommunicering i historia och nutid. Det humanistiska 
perspektivet möts såväl i den ämnesorienterade som i den mång- och tvärve-
tenskapliga forskningen och forskarutbildningen.

Forskningsmiljön Språk och kultur i Europa

Interaktion och intervention. Personer med kommunikativa funktionshinder i 
vardagliga och kliniska samtal.
Forskare: Jan Anward (professor)
Tidsperiod: �0��–�0�3
Samarbetspartners: Avd. för logopedi vid Linköpings respektive Lunds 
universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Syftet med projektet är att utifrån systematiska analyser av vardagliga 
samtal och logopedisk intervention utforska relationen mellan kom-
munikativa behov och mål med intervention för personer med kommu-
nikativa funktionshinder. Häribland afasipatienter varav en betydande 
andel är äldre (60+).

Forskningsmiljön tillämpad etik / Centrum för tillämpad etik (CTE)

Etik i IKT-stödd hemsjukvård
Forskare: Göran Collste (professor), Anders Nordgren (professor), Elin 
Palm (FD)
Tidsperiod: �008–�0��
Finansiärer: ESF Collaborative FP 7-project within Science and Society, 
Hälsans nya verktyg
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Projektet är en delstudie inom EU FP7 projektet Personal Health 
Monitoring – Ethics och analyserar etiska aspekter av ny informations- 
och kommunikationsteknik för hemsjukvård. En betydande del av den-
na teknik avser äldres vårdbehov. Studiens resultat är tänkt att vara en 
hjälp att förutse och hantera troliga konsekvenser av implementeringen 
av den nya tekniken.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är verksam inom både 
filosofisk fakultet och Tekniska högskolan. Forskningen spänner över ett brett 
fält från ekonomi och management till teknik och design.  

Avdelningen för nationalekonomi

Economic aspects of ageing
Forskare: Paul Nystedt (universitetslektor)
Tidsperiod: Avhandling framlagd �998
Studien, som är ett avhandlingsarbete, behandlar både teoretiskt och 
empiriskt olika aspekter av åldrande. Sociala mönster, skilda förvänt-
ningar, beteenden och reaktioner bland äldre gifta män och kvinnor 
analyseras. Vidare uppmärksammas den process genom vilken ny medi-
cinsk teknologi kommer allt äldre patientgrupper till del i det svenska 
sjukvårdssystemet.

Old age mortality
Forskare: Paul Nystedt (universitetslektor)
Tidsperiod: – �004
Dödlighetsmönster i olika historiska samhällen jämförs och analyseras, i 
synnerhet avseende hur ekonomisk stress påverkar äldre män och kvin-
nor i skilda samhällsklasser på olika sätt.

Gästforskare

Age diffusion never stops? Carotid endarterectomy among the elderly
Forskare: Paul Nystedt (universitetslektor), Carl Hampus Lyttkens (pro-
fessor, Lunds universitet)  
Tidsperiod: – �003
Spridningen av ny medicinsk teknologi studeras, bl.a. i form av hur ka-
rotis-kirurgi kommit allt äldre till del i det samtida Sverige.

Intra-generational trust: a semi-experimental study of trust among different 
generations
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Forskare: Paul Nystedt (universitetslektor), Håkan Jerker Holm (profes-
sor, Lunds universitet)
Tidsperiod: – �00�
En experimentell metod används för att analysera hur tillit varierar mel-
lan olika individer och grupper i samhället. Yngre (�0-åringar) och äldre 
(70-åringar) individers tillit till varandra jämförs och behandlas ur olika 
perspektiv i syfte att bedöma huruvida ålder påverkar de olika grupper-
nas beteenden.

Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Institutionen för medicin och hälsa representerar en vid ämnesbredd genom 
att vara en sammanslagning av olika miljöer med sin koppling till medicinsk, 
filosofisk och teknisk fakultet. Målet för verksamheten är att bedriva högkva-
litativ forskning och undervisning som kan möta kompetensbehovet och den 
höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och samhället 
i övrigt.

Avdelningen för hälsa och samhälle (AHS)

Dignity and the older Europeans
Forskare: Lennart Nordenfelt (professor)
Tidsperiod: �00�–�00�
EU-projekt där Linköpings universitet deltog.  Begreppet värdighet och 
relaterade begrepp som livskvalitet och autonomi behandlas. Studien 
har resulterat i ett antal publikationer om värdighet i vården av äldre. 
Bland andra:
Nordenfelt, Lennart (red.) (�009) Dignity in care for older people. 

Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell
Nordenfeldt, Lennart (�0�0) Värdighet i vården av äldre personer. Lund: 

Studentlitteratur 
Tadd, Win (�008) Värdig vård och omsorg om de äldre: en arbetsbok. 

Linköping: Äldrecentrum Östergötland
Spjuth, Barbro (�008) Handlingskonflikter inom äldreomsorgen: Hinder 

och möjligheter. (Licentiatavhandling, avdelningen för hälsa och sam-
hälle, LiU).
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Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA)

Prioriteringscentrum

Metodutveckling för prioritering av multisjuka äldre
Forskare: Niklas Ekerstad (doktorand)
Huvudhandledare: Per Carlsson (professor)
Tidsperiod: �009–�0�0
Syftet är att undersöka hur och på vilka premisser multisjuka äldre pa-
tienter inom ett kardiologiskt delområde (instabil kranskärlssjukdom) 
prioriteras idag på klinisk nivå.

Prioritering av multisjuka äldre: FINE-studien 
Forskare: Niklas Ekerstad (doktorand)
Tidsperiod: �008–�0��
Finansiering: Prioriteringscentrum, FORSS
Samarbetspartner: Hjärtcentrum vid US
Syftet är att beskriva patientgruppen äldre (7�+) med hjärtinfarkt samt 
utvärdera hur gruppens skörhet (frailty) påverkar utfall i form av en-
månads-mortalitet, nya hjärtinfarkter samt återinläggningar. Det är en 
klinisk prospektiv observationsstudie som bedrivs på tre centra; US, 
Länssjukhuset Ryhov och Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL).

Utvärdering av screening för bukaortaaneurysm av 65-åriga män
Forskare: Per Carlsson (professor)
Tidsperiod: �009–�0�0
Finansiär: FORSS
I syfte att ställa diagnos i ett tidigt skede erbjuds 6�-åriga män i Västra 
Götalandsregionen screeningundersökning av bukaorta för att under-
söka förekomsten av eventuella aneurysm. Utvärderingens huvudsyfte är 
att återge de screenades upplevelser med utgångspunkt i etiska aspekter 
av screeningprogrammets genomförande samt ge förslag till förbätt-
ringar av screeningprogrammet. Projektet är en mindre del i ett flerårigt 
forskningsintresse kring health care. 

Avdelningen för kardiovaskulär medicin (KVM)

Kardiologi

Hjärtsviktsforskningsgruppen
Forskare: Ulf Dahlström (professor) m.fl.
Tidsperiod: Löpande sedan början av 80-talet
Hjärtsvikt är betydligt vanligare hos äldre individer än hos yngre. Pre-
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valensen av hjärtsvikt förväntas således öka under de närmaste �0 åren 
till följd av en ökande mängd äldre i samhället. Inom ramen för Hjärts
viktsforskningsgruppen har en rad studier genomförts, bl.a. epidemio-
logiska studier i syfte att kartlägga betydelsen av olika biomarkörer vid 
diagnossättande. Härutöver har ett monitoreringssystem med olika sen-
sorer och biomarkörer utvecklats för distansmonitorering av patienter 
med hjärtsvikt. Just nu pågår ett projekt i samarbete med Danderyd och 
Karolinska sjukhuset samt sjukhuset i Jönköping där bakomliggande 
mekanismer till olika typer av hjärtsvikt granskas med tonvikt på infor-
mation från olika undersökningar såväl som olika biomarkörer och ge-
netiska riskfaktorer.

Avdelningen för läkemedelsforskning (LÄFO)

Klinisk farmakologi 

Förskrivning av sömnmedel och lugnande medel inom kommunalt boende: en 
kombinerad klinisk och laboratoriemässig utvärdering
Forskare: Margareta Reis (universitetslektor), Maria Dolores Chermá 
Yeste (doktorand), Claes Hallert (docent)
Tidsperiod: �0�0 och framåt (Startbidrag erhållet; full ansökan inskickad 
mars �0��) 
Finansiär: FORSS (Diarienummer: FORSS-��33��)
Äldre förskrivs ofta ett stort antal läkemedel. Föreliggande studie avser 
att undersöka ändamålsenligheten i användningen av sömnmedel och 
lugnande medel hos cirka �00 konsekutivt rekryterade äldre placerade 
inom kommunalt boende i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län 
med en kombinerad klinisk och läkemedelsanalytisk ansats.

Livssituationen för äldre med rörelsehinder i Sverige och Polen i mitten av 
1990-talet: en bas för vidare forskning 
Forskare: Elisabeth Hamrin (professor, HU), Krystyna Jaracz (docent, 
Proznan)
Tidsperiod: Datainsamling: �99�–�996. Bearbetning: �996–�007.
Samarbetspartner: Poznan University of Medical Sciences (PUMS)
Situationen för äldre i Polen och Sverige var mycket annorlunda i mit-
ten av 90-talet beträffande levnadsomständigheter.  Sverige var en väl-
färdsstat – Polen befann sig fortfarande i svår ekonomisk situation som 
tämligen ny ”fri stat” med en äldre befolkning som överlevare efter 
andra världskriget där särskilt kvinnorna var en vulnerabel grupp. I stu-
dien undersöks livssituationen för äldre med rörelsehinder i ett distrikt 
i Polen med Jönköpings stad i Sverige. Resultaten visade en betydligt 
mer avancerad funktionsnedsättning i den polska gruppen och en totalt 
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sätt försämrad livssituation än den svenska. En ny studie inom samma 
upptagningsområden och metod diskuteras mellan PUMS och HU. 
Livssituationen idag i EU-landet Polen torde vara betydligt förbättrad 
ur de äldres synpunkt än i den tidigare datainsamlingen.  

Farmakologi

Hämmad autophagi som orsak till postmitotiskt åldrande och 
åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar
Forskare: Ulf T. Brunk (professor)
Tidsperiod: Pågående, ingen tidsram fastsatt
Studie kring cellulärt åldrande. Undersöker hur en misslyckad nedbryt-
ning av gamla celldelar (autophagi)  leder till en ansamling av biologiskt 
“avfall” som kan orsaka funktionsnedsättning med stigande ålder. Med 
stöd av de resultat som presenteras i avhandlingen kommer fortsatta 
studier att belysa mekanismerna bakom cellulärt åldrande och hjälpa till 
att bekämpa åldersrelaterade sjukdomar.

Avdelningen för omvårdnad (OMV)

Näringstillstånd särskilt äldre
Forskare: Inger Hallberg (MD), Yvonne Johansson (MD), Margareta 
Bachrach-Lindström (docent), Birgitta Lorefält (MD), Mitra Unosson 
(professor)
Tidsperiod: Löpande
Äldre personers näringstillstånd, förekomst och orsaker till undernäring 
samt effekter av vårdåtgärder för att förebygga och behandla under vård-
tiden eller hemma studeras. Detta är ett angeläget forskningsområde 
eftersom undernärda oftare drabbas av komplikationer, förlångsammade 
läkningsprocesser och sämre livskvalitet. Fokus har utvidgats något till 
att också omfatta benskörhet som är ett vanligt tillstånd i samband med 
undernäring samt övervikt.

Trycksårsprojektet
Forskare: Margareta Lindgren (universitetslektor), Anna-Christina 
Ek (professor), Sara Bergstrand (doktorand), Ulrika Källman (dokto-
rand), Maria Engström (docent, Center for Medical Image Science and 
Visualization), Lars-Göran Lindberg (docent, IMT)
Tidsperiod: �0��– ca �0��
Pressure ulcer affects primarily disabled and elderly people. Pressure 
ulcers also increase the burden for the staff and represent large costs. 
Pressure ulcers may develop due to pressure induced ischemia. 
Mattresses are available on the market, used in an attempt to reduce 
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pressure and to prevent pressure ulcers. There are few studies performed 
and the results are ambiguous, thus there is a need for studies compa-
ring mattresses to evaluate their pressure ulcer prevention ability. An 
important measure in the prevention of pressure ulcers is to change 
position in bed. Recommended time interval is every other hour which 
may be stressful for the patient. The etiology of pressure ulcers is not 
fully understood and the blood flow distribution at different tissue 
depths using different mattresses and positions are of interest to explore 
the etiology. The aims of this project are: 
– to compare pressure, blood flow and temperature in the tissue,  
between healthy persons and patients in need of pressure ulcer preven-
tion, lying on standard mattresses and pressure reliving or pressure redu-
cing mattresses  
– to measure pressure-induced changes in blood flow on three different 
depths in the tissue, before during and after pressure load in an attempt 
to compare changes in blood flow at different levels in the tissue  
– to compare how pressure, blood flow and temperature in patients are 
affected lying in different positions in bed and on different pressure reli-
eving or pressure reducing mattresses.

Samspel mellan vårdad och vårdare
Forskare: Lise-Lotte Jonasson (doktorand, universitetsadjunkt Hälso-
högskolan i Jönköping)
Handledare:  Carina Berterö (professor)
Tidsperiod: �006–�0�0. Avhandling läggs fram i maj �0��.
Studien genomförs i syfte att identifiera och beskriva den etiska värde-
grund som erfars av den äldre patienten och de närstående i interaktio-
nen med vårdpersonal på geriatrisk klinik samt identifiera vårdpersona-
lens etiska värdegrund. Härutöver relateras och analyseras den empiriska 
etiken mot den normativa etiken i aktuella lagar och riktlinjer i vården.

The Heart Failure Dyad-study
Forskare: Anna Strömberg (professor), Susanna Ågren (MD), Maria 
Liljeroos (doktorand)
Tidsperiod: �0��–�0��
En randomiserad studie som utvärderar en gemensam utbildning och 
stöd till patienter med hjärtsvikt och deras sammanboende partner. 
Syftet med interventionen är att både patient och anhöriga ska få red-
skap för att bättre stödja varandra i de svårigheter och utmaningar som 
uppstår när en i relationen drabbas av hjärtsvikt. Utfallsvariabler är sjuk-
lighet och kostnadseffektivitet, anhörigas vårdbörda, upplevd kontroll, 
egenvård, kunskap och hälsorelaterad livskvalitet. I interventionen ingår 
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både interaktiv datorbaserad utbildning och stödjande samtal. Vidare 
använder vi regressionsanalyser för att studera hur par där en partner är 
kronisk hjärtsjuk påverkar varandra. Paren följs under � år. Medelåldern 
för deltagarna i studien är 70–7� år.

Nutriheart
Forskare: Anna Strömberg (professor), Kristofer Årestedt (MD), 
Christina Andreae (doktorand)
Tidsperiod: �009–�0��
En multicenterstudie som ska beskriva hjärtsviktspatienters nutritions-
status och energibehov eftersom malnutrition är vanligt och detta påver-
kar överlevnad och livskvalitet negativt. Det övergripande syftet är att 
undersöka näringsintag, kroppssammansättning och energiomsättning 
och att testa en intervention med kostrådgivning under en �� månaders 
uppföljningstid hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Vi planerar även 
att göra intervjuer med undernärda hjärtsviktspatienters om deras er-
farenheter av näringsintag och kostvanor. Medelåldern för deltagarna i 
studien är 70–7� år.

Cogniheart
Forskare: Anna Strömberg (professor), Anders Broström (docent), 
Carina Hjelm (doktorand)
Tidsperiod: �009-�0�3
Cogniheart är en deskriptiv studie av den kognitiva förmågan hos äldre-
äldre (>80 år) med hjärtsvikt i jämförelse med jämngamla utan hjärt-
svikt samt en kartläggning av vilka faktorer som påverkar olika områden 
inom kognition. Fortsättningen på detta projekt är att testa en modell 
för patientutbildning anpassad för individer med hjärtsvikt och kognitiv 
dysfunktion.

Heart failure @ home
Forskare: Anna Strömberg (professor), Tiny Jaarsma (professor, ISV), 
Lena Näsström (universitetsadjunkt, doktorand)
Tidsperiod: �009–�0��
Inom ramen för EU-projektet Clinical continuity by integrated care 
som är inriktat mot integrerad hemsjukvård vid kronisk sjukdom är vår 
uppgift att utveckla Europeiska kriterier för hemsjukvård, att utvärdera 
en hemsjukvårdsmodell vid hjärtsvikt enligt dessa kriterier samt att be-
skriva hur patient och anhörig upplever delaktighet i hemsjukvården. 
Medelåldern för deltagarna i studien är 70–7� år.
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Avdelningen för samhällsmedicin (SAM)

Allmänmedicin

Studie av äldre på särskilda boende; SHADES-projektet  
(Study of Health and Drugs in the Elderly)
Forskare: Sigvard Mölstad (professor)
Tidsperiod: �007–�0��
SHADES står för ”Study of Health and Drugs in the Elderly” och är 
ett forskningsprogram angående hälsotillstånd och läkemedelsanvänd-
ning hos äldre som är bosatta på äldreboenden i tre olika kommuner 
(Jönköping, Linköping och Eslöv). Inom ramen för SHADES är pro-
jektets målsättningen att värdera det medicinska omhändertagandet av 
äldre på särskilda boenden och förbättra vården av äldre i kommunalt 
boende. Bland annat insamlas data om boendet, olika skattningsskalor, 
blodprover, blodtryck och antropometriska mått. Avsikten är att resulta-
ten skall leda till interventioner för att uppnå en bättre livssituation för 
de äldre.

Bakteriell kolonisation på särskilda boenden: prevalens av kolonisation med 
endemiska bakteriestammar och resistensmönster; SHADES-projektet (Study 
of Health and Drugs in the Elderly)
Forskare: Magnus Olofsson (doktorand, distriktsläkare)
Tidsperiod: �0�0 och framåt 
Finansiär: FORSS (Diarienummer: FORSS-�4��0�) 
Ökande antibiotikaresistens hos bakterier är oroväckande eftersom an-
talet behandlingsalternativ samtidigt minskar. Då antibiotikatrycket och 
prevalensen av resistenta bakterier är högre hos äldre jämfört med öv-
riga vuxna studeras kolonisation – bärarskap av bakterier – på särskilda 
boenden för äldre. Genom att bevaka kolonisation i denna miljö ökar 
kunskapen vad gäller möjligheten till bakteriespridning i sjukvårdsmil-
jöer, och om särskilda boenden fungerar som en reservoar för resistenta 
bakterier.

Cardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med diabetes: en prospektiv studie 
i primärvården (CARDIPP)
Forskare: Carl Johan Östgren (universitetslektor, docent) samt Peter 
Sjöblom, Pär Jennersjö, Elsa Dahlén och Karin Rådholm (samtliga dok-
torander och distriktsläkare)
Tidsperiod: �009–�0��
CARDIPP syftar till att följa 76� män och kvinnor i åldrarna ��–66 år 
med typ �-diabetes som under åren �00�–�008 genomgick en baseline-
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undersökning. Syftet är att hitta riskmarkörer som bättre än idag pre-
dikterar kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos patienter med typ 
�-diabetes varför kohorten kommer att följas prospektivt.

Socialmedicin och folkhälsovetenskap

Skadeprojektet i Motala
Forskare: Kent Lindqvist (professor)
Tidsperiod: Löpande sedan mitten av �980-talet
Samarbetspartner: Nätverket för Safe Community inom WHO
Inom skadeprojektet har ett antal vetenskapliga artiklar publicerats av-
seende skadeepidemiologi och skadeprevention bland äldre inklusive 
ekonomiska analyser om samhällets kostnader för skador bland äldre. 
Artiklarna kan sökas genom Kent Lindqvists publikationer i DIVA 
(LiU:s publikationsdatabas).

Gästforskare

Vårdplanering med äldre – på vems villkor?  
Om kommunikationen och organisationens betydelse
Forskare: Felicia Gabrielsson-Järhult (universitetsadjunkt och dokto-
rand, Hälsohögskolan i Jönköping), biträdande handledare Per Nilsen 
(forskarassistent, Linköpings universitet)
Tidsperiod: �00�–�0��
Vårdplanering är en lagligt reglerad process i vilken det utöver den äldre 
vårdtagaren och närstående involveras aktörer från en rad olika verk-
samheter och professioner inom landsting och kommun alternativt 
privat äldreomsorg. Utifrån en multiprofessionell bedömning planeras 
för fortsatta insatser och informationsöverföring vid utskrivning från 
en vårdform till en annan. Projektets syfte är att bidra med fördjupad 
kunskap inom detta område av äldreomsorgen. Såväl organisatoriska 
aspekter som de äldres möjlighet till delaktighet i beslut och genomför-
ande av vården studeras. Projektet omfattar även studier av hur ett nytt 
IT-baserat system för vårdplanering påverkar kommunikationen mellan 
personal i de olika verksamheterna samt hur kommunikationen mellan 
personal och vårdtagare kommit att påverkas.

Avdelningen för sjukgymnastik (SG)

Patient/närstående forskning

Långtidsuppföljning av närstående som ger stöd till äldre personer
Forskare: Barbro Krevers (MD), Birgitta Öberg (professor)
Tidsperiod: �0�0 – pågående
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Forskningen har resulterat i kunskap om närståendes handlingar och 
omständigheter kring deras delaktig i äldre personers vård- och reha-
biliteringsprocess samt utveckling av ett instrument för att kartlägga 
närståendes situation som stödjande person ”Carer of Older People in 
Europe” (COPE).

Patienters och närståendes perspektiv på förskrivning, utprovning och 
användning av tekniska hjälpmedel till personer med demens
Forskare: Barbro Krevers (MD), Birgitta Öberg (professor)
Tidsperiod: �0�0 – pågående
Finansiering: Hälsouniversitetet i Linköping, Landstinget i 
Östergötland, EU-kommissionen
Forskningen har resulterat i kunskap om äldre patienters behov un-
der vård- och rehabiliteringsprocessen liksom kunskap om närståendes 
handlingar och omständigheter kring deras delaktig i äldre personers 
vård- och rehabiliteringsprocess.

Övrig forskning

Vestibulär rehabilitering vid yrsel och ostadighet
Forskare: Ann-Sofi Kammerlind (MD), Torbjörn Ledin (docent), 
Elisabeth Skargren (MD), Lars Ödkvist (docent)
Tidsperiod: �996–�00�
Finansiärer: FORSS, Landstinget i Östergötland
Samarbetspartner: Öronkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
Yrsel och ostadighet, vanligt förekommande i synnerhet i högre åldrar, 
kan orsakas av många olika skador och sjukdomar i balanssystemet och 
kan väsentligen försämra individens funktion och livskvalitet. Vestibulär 
rehabilitering är rörelseträning oftast administrerad av sjukgymnaster 
för att stimulera mekanismer för tillfrisknande, minska symtomen och 
förbättra balansfunktionen hos patienter med yrsel och balansrubb-
ningar. Inom ramen för ämnesområdet har bland annat förändring 
av balansförmåga hos fysiskt aktiva äldre studerats liksom effekter av 
balansträning hos äldre patienter med yrsel och ostadighet orsakad av 
central vestibulär dysfunktion respektive betydelse av ålder vid tillfrisk-
nande efter akut ensidigt vestibulärt bortfall.

Centre for Dementia Research (CEDER)

Forskningsprogram Dementia: Agency, Personhood, and Everyday Life
Inom programmet bedrivs de tre sub-programmen nedan.
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond �0��–�0�6, FAS
Medarbetare: Forskare från NISAL, ISV, IKK, IMH samt IKE
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Personhood, citizenship and dementia
Forskare: Lars-Christer Hydén (professor, IMH), Annika Taghizadeh 
Larsson (FD, NISAL), Lennart Nordenfelt (professor, IMH), Kristin 
Zeiler (FD, IMH) m.fl. 
Tidsperiod: Löpande fr.o.m. januari �0�� 
Här fokuseras den demenssjuke som person och gränserna för 
personskapet: den demenssjuke som medborgare i relation både till det 
civila samhället och i relation till socialpolitiken. Demenssjukas per-
spektiv på exempelvis lagstiftning och rättigheter berörs och belyses.

Identity, communication and dementia
Forskare: Lars-Christer Hydén (professor, IMH), Jan Anward (professor, 
IKK), Charlotta Plejert (FD, IKK), Linda Örulv (FD, IMH), Christina 
Samuelsson (universitetslektor, IKE) m.fl. 
Tidsperiod: Löpande fr.o.m. januari �0�� 
Den demenssjuke och upprätthållandet av identitet och kommunika-
tion i samspelet med familjemedlemmar och vänner men också i kon-
takten med vårdgivare studeras inom ramen för detta subprogram.

Everyday life with dementia
Forskare: Lars-Christer Hydén (professor, IMH), Catharina Nord (do-
cent, NISAL) m.fl.
Tidsperiod: Löpande fr.o.m. januari �0��
Här belyses livet som demenssjuk från tidig diagnos till döden. Hur 
vardagen gestaltar sig för personer som befinner sig i ett tidigt skeende 
av sjukdomen och hur vardagliga uppgifter organiseras och hanteras står 
i fokus.

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Institutionen för klinisk och experimentell medicin är en av Linköpings uni-
versitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicin-
ska fakulteten. Forskningsverksamheten på institutionen har expanderat kraf-
tigt de senaste åren och befinner sig fortfarande i ett expansivt skede. 

Experimentell patologi

Mekanismer bakom Alzheimers sjukdom
Forskare: Katarina Kågedal (forskarassistent)
Tidsperiod: �0�� och framåt 
Mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom undersöks, framför allt stu-
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deras det lysosomala systemet, det system i cellen som bryter ner och 
återvinner uttjänta organeller och felaktiga proteiner, och dess funktion 
vid Alzheimers sjukdom. Forskningen sker i huvudsak i modellsystem, 
det vill säga cellkulturer och bananflugor. Patientprover från biobanker 
används härutöver.

Geriatrik

Neurodegenerativa sjukdomar

Sjukdomsmekanismer
Forskare: Lotta Agholme (doktorand), Martin Hallbeck (MD), Jan 
Marcusson (professor), Sangeeta Nath (FD)
Tidsperiod: �0��–�0�4
Mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom studeras. Effekten av åld-
randet behandlas som en särskilt viktig faktor.

Klinisk demensforskning
Forskare: Maria Johansson (arbetsterapeut), Anna Kvittin Segernäs (dok-
torand), Jan Marcusson (professor), Ewa Wressle (MD)
Tidsperiod: �0��–�0��
Den kliniska demensforskningen är inriktad på kognitiv testning och 
bedömning av aktivitet. Användandet av diverse tester i primärvården 
för bedömning av kognitiv funktion samt aktivitet/funktionsnivå stude-
ras.

Äldres hälsa och sjuklighet

ELSA-85
Forskare: Huan-ji Dong (doktorand), Maria Johansson (arbetsterapeut), 
Mikael Ludvigsson (ST-läkare), Jan Marcusson (professor), Sabina Olin-
Skoglund (ST-läkare), Ewa Wressle (MD)
Tidsperiod: �007–�0�3
Utmärkande för den äldre befolkningen är bl. a. att flertalet bär på en 
eller flera kroniska sjukdomar och många beskrivs som multi-sjuka. 
Samtidigt beskrivs vården av de multi-sjuka äldre som dåligt anpassad 
för deras behov varför politiker, sjukvårdshuvudmän och specialistföre-
trädare för äldre inser äldrevårdens utmaningar inför framtiden. ELSA-
8� är en fördjupad populationsstudie på 8�-åringar i Linköping där inte 
bara gruppens hälsa (ohälsa), sociala förhållanden och funktionsnivå 
bedömdes, utan även deras faktiska sjukvårdskonsumtion. Studien har 
som grundsyfte att närmare belysa och karaktärisera den äldre multi-
sjuke individen.
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Klinisk immunologi/Infektionsmedicin
Immunsystemet hos äldre
Forskare: Jan Ernerudh (professor), Bengt-Olof Nilsson (MD, över-
läkare), Peter Söderkvist (professor) m.fl.
Tidsperiod: Studier om 80–90 åringar: �000–�008. Studier om 66-
åringar: �008–�0��
Samarbetspartners: Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med avd. 
för gerontologi samt klinisk mikrobiologi vid Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping
Internationellt erkända studier angående immunförsvaret hos äldre, 
med tyngdpunkt på personer över 80 år. Bl.a. har upptäckten gjorts att 
immunsystemet kraftigt försämras i mycket hög ålder. Dessa föränd-
ringar går ofta under benämningen ”immunriskprofil” (IRP) och studi-
erna har benämnts ”OCTO- and NONA immune studies” eftersom de 
inriktats på 80 respektive 90-åringar. Nyligen har även en longitudinell 
studie på 66-åringar startats för att se om åldersförändringar inträffar 
redan i denna ålder och vilken betydelse de i så fall har.

Klinisk kemi
Alkaliska fosfatasers isoformers betydelse för skelettets mineralisering och 
kärlförkalkning
Forskare: Per Magnusson (docent)
Tidsperiod: �0��–�0��
Studier av skelettets omsättning inklusive mekanismer för minskad ben-
massa, osteoporos och ökad frakturtendens med åldern.

Trombocyternas receptorer och cellsignalering i hemostas, trombos och 
blodkärlens biologi samt Blodproppsjukdomar – riskfaktorer och behandling
Forskare: Tomas Lindahl (professor)
Tidsperiod: Pågående – ca �0�3
Blodproppar, såväl i vener som artärer, är betydligt vanligare hos äldre 
än hos yngre. Blodproppar i venör benämns venös tromboembolism, 
i artärer är hjärtinfarkt och slaganfall de vanligaste konsekvenserna. Stu-
dierna undersöker blodkoagulation, speciellt blodplättarnas roll vid 
densamma. 

Studier av stroke
Forskare: Elvar Theodorsson (professor), Annette Theodorsson (univer-
sitetslektor)
Tidsperiod: Löpande sedan �997
Studier av stroke, speciellt den roll som estrogen och övergångsåldern 
spelar i samband med hjärnskador vid stroke.
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Neurologi

Kliniska, biokemiska och farmakokinetiska studier av L-dopabehandling vid 
Parkinsons sjukdom
Forskare: Nil Dizdar Segrell (överläkare)
Tidsperiod: Pågående
L-dopa används traditionellt som huvudbehandling vid Parkinsons 
sjukdom. Studien syftar till att utveckla en ny beredningsform av L-
dopa till ett registrerat läkemedel och samtidigt beskriva dess kliniska 
effekter och fördelar framför de nuvarande behandlingsformerna.

Obstetrik och gynekologi

Mekanismerna bakom vegetativa besvär
Forskare: Anna-Clara Spetz (MD)
Tidsperiod: Avhandling framlagd �00�
Vegetativa symptom hos äldre i övrigt friska män och män med ka-
strationsbehandling på grund av generaliserad prostatacancer studeras. 
Majoriteten i den senare gruppen fick uttalade besvär som liknar de som 
kvinnor drabbas av runt menopaus. 

Symptom av minskande testosteronbildning hos äldre män
Forskare: Anna-Clara Spetz Holm (MD)
Tidsperiod: Pågående
Drygt 300 män slumpvis utvalda vid tre vårdcentraler och över �� år 
analyseras avseende totaltestosteron och fritt testosteron för att söka fin-
na en symptomprofil som predikterar lågt bioaktivt testosteron. Vidare 
bedrivs studier om neuropeptiden CGRP (Calcitonin Gene-Related 
Peptide) och dess betydelse för symptom hos äldre kvinnor och män 
och i den fysiologiska temperaturregleringen.

Oftalmiatrik

Åldersrelaterad makuladegeneration (förändringar i gula fläcken)
Forskare: Sven Erik Nilsson (professor emeritus)
Tidsperiod: �00� – pågående
Åldersförändringar i ögats gula fläck (Åldersrelaterad makuladegene-
ration, AMD) är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos 
äldre personer. Vid våt, neovaskulär AMD kan synen allvarligt för-
sämras. Studien provar  läkemedel med förlängd effekt och läkemedel 
i droppform som alternativ till tids- och resurskrävande injektioner av 
läkemedel. Dessutom pågår och planeras  projekt med syfte att öka vår 
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kunskap om sjukdomens uppkomstmekanismer samt vilket prognos-
tiskt värde olika kliniska fynd kan ha för att identifiera patienter mest 
lämpade för behandling. 

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Institutionen för medicinsk teknik är ett nationellt centrum för forskning och 
utbildning inom området medicinsk teknik. Behov inom hälso- och sjukvår-
den ligger till grund för forskningen som sker i nära samarbete med medicin-
teknisk industri och medicinska kliniker. 

Fysiologisk mätteknik

Diagnostic Information and Physiological Signals in Cardiac Patients: an 
Approach for Future Home Healthcare
Forskare: Per Ask (professor) m.fl.
Tidsperiod: �0�0–�0��
Finansiär: Vetenskapsrådet 
Den dramatisk ökande vården av äldre måste göras effektivare och 
billigare genom att utföra så mycket som möjlig av den i hem- och 
primärsjukvård. I detta sammanhang kan ny medicinsk teknik bidra 
till en ökad effektivitet. Studien arbetar med ny teknik för hjärt- och 
kärldiagnostik i hemmiljö genom att utveckla en signalplattform som 
t.ex. kan implementeras i de senaste skärmstyrda mobiltelefonerna. De 
medicinska problem som studeras är t.ex. hjärtklaffsjukdom och hjärt-
svikt. Hjärtsvikt är ett stort problem hos en äldre befolkning och kräver 
löpande monitorering för att patienten inte behöver tas in på sjukhus. 
Dödligheten i hjärtsvikt är samtidigt lika hög som den vid t.ex. tjock-
tarmscancer. Hjärtklaffsjukdom är också en relativt vanlig och allvarlig 
sjukdom hos äldre.

Medicinsk informatik

Hälsodagboken
Forskare: Leili Lind (FD)   
Tidsperiod: �0�0-�0��
Samarbetspartners: Santa Anna IT Research Institute AB, Catrel AB 
/Phoniro Systems AB och Linköpings Avancerade Hemsjukvård (LAH)
Finansiärer: Santa Anna IT Research Institute AB, Hälsans Nya Verktyg 
och NovaMedTech 
Hälsodagboken syftar till att i en patientstudie låta svårt sjuka hjärt-
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sviktspatienter rapportera symtom, medicinintag och egenuppmätta 
fysiologiska parametrar (såsom vikt, blodtryck, syresättning, puls) 
med hjälp av en digital penna från hemmet till ansvarig vårdgivare 
vid Linköpings Avancerade Hemsjukvård (LAH). Hypotesen är att 
Hälsodagboken kan bidra till att minska antalet inläggningar av hjärt-
sviktspatienter på sjukhus genom en förbättrad symtomkontroll och 
övervakning i hemmet. Därmed kan mycket lidande för patienterna 
minskas och stora kostnader för sjukvården sparas in.  Studien samver-
kar med EU-projektet Clinical continuity by integrated care där den 
svenska delstudien fokuserar på hjärtsviktspatienter och leds av profes-
sor Anna Strömberg vid institutionen för medicin och hälsa, Linköpings 
universitet. 

Institutionen för datavetenskap (IDA)
Institutionens forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläg-
gande datavetenskap till tillämpade områden. Forskningens bredd avspeglas 
i grund- och forskarutbildningen varför institutionen ger kurser inom såväl 
civil- och högskoleingenjörsprogram som program inom datavetenskap, kog-
nitionsvetenskap och lärarutbildning. 

Human–computer interaction

Architectures for inter-organizational IT-based systems in health and elderly 
care
Forskare: Vivian Vimarlund (professor) 
Tidsperiod: �0�0–�0��
Samarbetspartner: Handelshögskolan i Jönköping
The goal for this project is to create IT solutions and infrastructure for 
health and social care. In particular, we address patients with chronic 
conditions which manage part of the treatment by themselves in their 
home. The success of treatment of these patients is highly dependent 
on their own knowledge about their disease. The patient is required to 
recognize symptoms that signal serious conditions and to monitor his 
life style, such as diet and physical exercise, to avoid long term compli-
cations. This is problematic because of the absence of available relevant 
and reliable information. Improved information access to guide the 
patient, would lead to a major improvement in quality of life for the 
patient as well as a reduced consumption of health care services. A doc-
toral student is working in this project with the following issues:  
– What kind of information is needed to better manage the disease at 
home?  
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– To what extent can available information be reused for this purpose? 
– Can IT-based solutions bring socio-economic value?

Cognitive science
Ett projekt om hur äldre personer använder sig av sin omgivning för att 
minnas bättre befinner sig i planeringsstadiet (mars �0��).
Forskare: Nils Dahlbäck (professor)

Institutionen för Tema (Tema)
Institutionen för Tema är en unik institutionell miljö för tematiskt organise-
rad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning mellan och bortom disci-
plingränser. Forskning kombineras med utbildningsuppdrag där även aktörer 
utanför akademin engageras.

Tema Genus

Getting Intimate: A feminist Analysis of Old age, Masculinity and Sexuality
Forskare: Linn Sandberg (doktorand)
Tidsperiod: �007–�0��
Föreställningar om manlig sexualitet, där män antas vara aktiva och ini-
tiativtagande i sex, förekommer inte sällan parallellt med föreställningar 
kring äldre som asexuella. Mot bakgrund av dessa motstridiga bilder sö-
ker studien svar på hur äldre män upplever kropp och sexualitet. Då lite 
forskning finns kring genus, sexualitet och äldre – inte minst runt sexu-
ella praktiker – syftar denna studie till att öka kunskaperna kring ämnet.

Alzheimer’s cultures: between laboratory science and popular imagination
Forskare: Cecilia Åsberg (FD, docent)
Tidsperiod: �009–�0�4
Alzheimer’s disease (AD), a neurological disorder of the uncurable kind, 
is diagnosed in more women than men. It has become an urgent scienti-
fic and sociocultural concern amidst a Western population contoured by 
an aging baby-boomer generation. This large-scale project, Alzheimer’s 
cultures between laboratory science and popular imagination, entails 
both gendered stories of care and suffering of men and women patients, 
advanced science and transgenic animals working as human models and 
”living test-tubes”, but also wider cultural concerns as interrogated in 
self-help literature, anti-AD drug advertisements and narrative films. 
Nowadays, embodied subjects of Alzheimer’s disease appear in public 
media in unprecedented ways. Where AD and people suffering from it 
previously hid in homes, and were associated with a ’natural’ decline, a 
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senility to be expected with age – Alzheimer’s has now taken a political 
turn. Here we approach this cultural turn of Azheimer’s disease, and 
we do it with the analytical tools of feminist technoscience studies. We 
pay special attention to the entanglements of nature and culture, fact 
and fiction in producing material-discursive relations among both hu-
man and non-human agents. 

Tema Teknik och social förändring

Kunskap, styrning och värdeskapande i geriatriken
Projektledare: Claes-Fredrik Helgesson (professor) 
Tidsperiod: �008–�0��
Samarbetspartner: Handelshögskolan i Stockholm
Finansiär: Vinnvård
Kunskap måste ”översättas” till de konkreta sammanhang där den skall 
användas. Sådan ”kunskapsöversättning” är nödvändig för att göra kun-
skap praktiskt relevant och begriplig i det sammanhang den ska använ-
das. Syftet med detta projekt är att studera när och hur sådana översätt-
ningar sker i hälso- och sjukvårdens praktik. 
I projektet görs två verksamhetsanknutna delstudier av geriatrisk sjuk-
vård.

Utvärdering av tio100 projektet
Medverkar i referensgrupp: Claes-Fredrik Helgesson (professor)
Samarbetspartner: Stiftelsen Leading Health Care
Tidsperiod: Pågår under �0��
Tio�00 projektet inom Stockholms läns landsting är ett projekt där 
kommunal och landstingsanknuten vård samlas i en verksamhet, bland 
annat för att göra äldreomsorgen bättre. Prof Helgesson medverkar i en 
vetenskaplig referensgrupp inom ramen för en utvärdering av Tio�00 
som utförs av forskare knutna till stiftelsen Leading Health Care.

HELIX VINN Excellence Centre  
– Managing Mobility for Learning, Health and Innovation
Centrumbildningen Helix är ett tioårigt forskningssamarbete mellan Lin-
köpings universitet, Vinnova och ett �0-tal externa partners. Medarbetarna 
kommer från ett flertal olika institutioner och avdelningar vid Linköpings uni-
versitet vilket skapar en mångvetenskaplig forskningsmiljö. 
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Nya organisationsformer – nya sätt att organisera 

Chefer i en äldreomsorg i förändring
Forskare: Hanna Antonsson (doktorand), Elisabeth Sundin (professor), 
Malin Tillmar (docent)
Tidsperiod: �008–�0�0
Samarbetspartners: Linköpings kommun, Kommunal, privata omsorgs-
företag
Som verksamhet befinner sig äldreomsorgen idag i en utsatt position 
och står inför en rad framtida utmaningar. Ökad efterfrågan på omsorg 
sker parallellt med krav på låga kostnader. En betydande andel anställda 
går snart i pension varför en nyrekrytering krävs. För att lösa dessa och 
fler frågor prövas olika strategier runt om i Sveriges kommuner. Många, 
däribland Linköping, väljer att konkurrensutsätta den egna verksamhe-
ten och det finns ett stort inslag av privata utförare inom fältet. I detta 
projekt undersöks hur äldreomsorgschefers arbete ser ut i teori och 
praktik mot bakgrund av dessa förhållanden.

Den offentliga sektorns omvandling: intra- och interorganisatoriska 
perspektiv. Exemplet ”Eget Val i äldreomsorgen”
Forskare: Elisabeth Sundin (professor), Malin Tillmar (docent), Bo 
Davidson (FD)
Tidsperiod: �008–�0�0
Samarbetspartners: Linköpings kommun, Kommunal, privata företag 
inom omsorg, städning och kost
I början av år �009 införde Linköpings kommun ”Eget val i äldre-
omsorgen” vilket innebar att kommunens äldre själva fick välja vem 
som skulle hjälpa dem med omsorg, städning, kost och larm. Detta på-
verkade både kommunala och privata utförare av tjänster riktade mot 
äldre. Studien följer och analyserar dessa förändringar i syfte att belysa 
resultatet av reformen.

Verksamhetskulturer, chefers arbete och ledarskap inom hemtjänstverksamhet
Forskare: Bodil Ekholm (FD), Eva Ellström (FD)
Tidsperiod: �008–�0�0
Projektet belyser och undersöker hur enhetschefer inom hemtjänsten 
i praktiken uppfattar och utformar sitt arbete och sitt ledarskap inom 
ramen för olika lokala verksamhetskulturer.

Arbetsplatslärande, kompetensutveckling och rörlighet

Leda och organisera lärande på arbetsplatsen
Forskare: Lennart Svensson (professor), Maria Binnish (doktorand) m.fl. 
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Tidsperiod: �008–�0�0
I ett av studiens delprojekt undersöks hur olika sätt att styra i äldre-
omsorgen får konsekvenser för det lärande som är kopplat till arbetet. 
Blir lärandet annorlunda i en traditionell äldreomsorg där kommunen 
både planerar och utför omsorgen, jämfört med när de gamla fritt väljer 
mellan ett antal utförare av äldreomsorg? Vad händer när brukaren av 
en tjänst får vara med och styra de anställdas lärande; blir det då andra 
utbildningar som hamnar i fokus? Dessa och fler frågor kring ledning 
och organisation inom äldreomsorgen behandlas och belyses i delstu-
dien. 

Validering i samband med arbetsplatslärande 
Forskare: Per Andersson (docent), Andreas Fejes (docent), Fredrik 
Sandberg (doktorand)
Tidsperiod: �008–�0�0
Inom ramen för projektet har studier gjorts av den validering som görs 
inför eller som en del av satsningar på kompetensutveckling för vårdbi-
träden verksamma inom äldreomsorgen. Validering handlar här om att 
synliggöra, bedöma och dokumentera människors kunskap och kompe-
tens. Vidareutbildningen från vårdbiträde till undersköterska är en följd 
av den statliga satsningen ”Kunskapsstegen”. Forskningen har resulterat 
i främst två publikationer: rapporten ”Validering integrerad i lärproces-
ser” (�008) samt artikeln ”Recognising health care assistants’ prior lear-
ning through a caring ideology” (�0�0). 



��

Avslutande reflektioner
Vid närmare granskning av föreliggande kartläggning kring äldre och åldersre-
laterad forskning vid Linköpings universitet framträder ett par områden som 
särskilt väl belysta. I denna avslutande sektion har vi för avsikt att utifrån ett 
antal urskilda teman reflektera över områden inom vilka äldreforskningen på 
Linköpings universitet är som starkast. Med utgångspunkt i detta kan något 
även sägas om identifierbara kunskapsluckor. Varje temabeskrivning avrundas 
således med en reflektion kring ämnes- och forskningsmässiga förtjänster och 
tänkbara brister. En avslutande tanke kommer även att ägnas åt att besvara den 
inledande frågan om varför äldreforskning är motiverat och relevant.

Vård och omsorg om äldre
Kartläggningen visar att en betydande del av listade studier berör ämnet vård 
och omsorg om äldre, och då i form av såväl en formell som informell sådan. I 
förstnämnda fall behandlas i synnerhet frågor kring ledarskap inom äldreomsor-
gen. Här undersöks hur arbetsvillkor och arbetsprocedurer för äldreomsorgens 
chefer och övrig personal kan se ut. Forskare knutna till kunskapscentrum 
HELIX pekar på den nuvarande äldreomsorgens utsatta position och framtida 
utmaning med motstridiga krav på å ena sidan en utbyggnad av verksamheten 
för att möta stigande efterfrågan och å andra sidan krav på ekonomisk spar-
samhet.4 Huruvida interprofessionell samverkan eller ett geriatriskt vårdsteam 
med flertalet kompetenser kan möta äldres önskemål på kontinuitet och sam-
manhållen vård undersöks vidare av forskare på avdelningen för Socialt arbete 
respektive avdelningen för Hälsa-Aktivitet-Vård vid ISV. Arbetsplatslärande 
och kompetensutveckling för verksamma praktiker inom äldreomsorgen är ett 
annat studerat fält, främst inom IBL, med koppling till det institutionella sam-
manhanget. Ett par studier undersöker vidare vilka prioriteringar som görs 
inom vården av äldre medan viktiga begrepp som värdighet, autonomi och 
livskvalitet inom densamma behandlats i en svensk delstudie av ett EU-projekt 
på samma tema. Utöver den institutionella sektorn uppmärksammas också det 
civila samhället som omsorgskontext i form av frivilliginsatser och närståendes 
roll som omsorgsgivare. Detta kan vara relevant med tanke på den förutspått 
ökade betydelsen av frivilliginsatser i framtidens omsorg om äldre.

4 Linköpings universitet (�0�0) ’Chefer i en äldreomsorg i förändring’, tillgänglig: 
http://www.liu.se/helix/chefer-i-en-aldreomsorg-i-forandring?l=sv [sidan besökt: 
�0��-03-07 ]
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Ämnes- och forskningsmässiga reflektioner
Inom temat behandlas såväl en institutionell som civil omsorgskontext, vilka 
båda spås möta en ökad efterfrågan i framtiden. Forskning kring ledarskap 
och organisation liksom arbetsplatslärande och kompetensutveckling kan här 
bringa klarhet i hur nuvarande verksamhet fungerar och vilka brister som kan 
urskiljas. Underlaget bör sannolikt underlätta identifieringen av de föränd-
ringar och förbättringar som kan bli nödvändiga i takt med att trycket på verk-
samheten successivt ökar. Forskningen inom temat rör sig från att anlägga ett 
strukturperspektiv till att närma sig ett mer individnära perspektiv då äldres 
delaktighet i vårdplaneringen samt deras roll som aktörer och mottagare av fri-
villiginsatser alltjämt belyses. Betoningen tycks dock över lag ligga närmare ett 
strukturperspektiv i och med ett utpräglat fokus mot ledarskapsfrågor. Således 
finns kanhända skäl att begrunda ökad uppmärksamhet mot individens upp-
levelse, erfarenhet och önskemål av vård- och omsorgsinsatser. Ett välgrundat 
individperspektiv ökar sannolikt tillförsäkrandet att insatser och satsningar 
inom vård och omsorg fyller ett verkligt behov och inte baseras på förgivet 
tagna föreställningar. Genom att anlägga ett individperspektiv minskar således 
risken att forskningen talat åt äldre istället för att lyfta fram deras egen röst. 
I grund och botten handlar det därmed om respekt för äldre som människor 
och samhällsmedborgare. Individperspektivet kan härutöver vara viktigt mot 
bakgrund av de tuffare krav som kommande äldregeneration, vilken växte upp 
under välfärdssamhällets expansionsfas, förväntas ställa på samhället.

Äldres hälsa och livskvalitet
Flertalet studier i översikten behandlar äldres hälsa och livskvalitet. Här kan en 
uppdelning göras mellan fokus på den medicinska respektive den sociala och 
psykologiska aspekten av begreppen. Till antalet återfinns majoriteten av studi-
erna inom det medicinska fältet.  Framför allt behandlas demens (Alzheimers 
och Parkinsons sjukdom) och hjärtsvikt, vanliga åkommor hos den äldre be-
folkningen. Härutöver förekommer studier om näring och nutrition för äld-
re, diabetes, trycksår, stroke eller äldres immunsystem för att nämna ett par 
exempel. Den medicinska kunskapen kan kompletteras med studier i vilka 
individens upplevelse av att leva med sjukdom eller funktionsnedsättning fo-
kuseras. Äldres hälsa ur ett psykologiskt och socialt perspektiv utgör således 
också ett uppmärksammat område. Här återkommer demens och hjärtsvikt 
som vanliga forskningsfält men ur ett angreppssätt som lyfter fram den en-
skilde individen och omgivande resurser eller svårigheter. Centre for Dementia 
research (CEDER) granskar exempelvis den demenssjuke i relation till med-
borgarskap, identitet och vardagsliv.� Äldre med funktionshinder är ett annat 

� Linköpings universitet (�0��) ’Ceder research program: Dementia, Agency, 
Personhood and Everyday Life’, tillgänglig: http://www.imh.liu.se/ceder/
forskningsprogram?l=sv [sidan besökt: �0��-03-�4]
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område som belyses ur ett socialt och kulturellt perspektiv. FÅLK-programmet 
(Funktionshinder, livslopp och åldrande) vid NISAL tillhandahåller kunskap 
om funktionshindrades liv och åldrande med ett särskilt fokus på samspelet 
mellan individen och det omgivande samhället.6

Ämnes- och forskningsmässiga reflektioner
En styrka avseende forskningen kring äldres hälsa och livskvalitet bedöms vara 
att såväl medicinska som sociala och psykologiska aspekter återfinns i utbudet. 
Linköpings universitet har en medicinsk forskning i framkant som på sikt kan 
komma hela samhället till godo, inklusive äldre som ofta ligger i riskzonen att 
drabbas av sjukdom och funktionsnedsättning. Andra studier tillhandahåller 
insikter i upplevelser och erfarenheter av att leva med hälsomässiga besvär, var-
för begreppet hälsa utökas till att handla om mer än enbart medicinska mätvär-
den. Detta är viktiga pusselbitar i att erhålla en i möjligaste mån heltäckande 
bild av äldres hälsostatus samt skapa förutsättningar för en god och ändamåls-
enlig hälso- och sjukvård. Ute i den praktiska verksamheten har steg tagits mot 
att samla kompetenser i en interprofessionell eller teambaserad vård. Denna 
process har varit studieobjekt för att par listade projekt. Men hur ser dialogen 
mellan olika kunskapsfält ut på Linköpings universitet? Översikten visar på en 
kvantitativ och kvalitativ forskningsbredd. Frågan kvarstår dock om vi tar del 
av varandras kunskaper i tillräcklig grad. Här kan framhållas att universitetets 
centrumbildningar liksom Institutionen för tema utgör forum för tvär- och 
mångvetenskaplig samverkan varför den traditionella uppdelningen mellan 
olika vetenskapsgrenar kanhända är på väg att luckras upp. Bedöms detta vara 
en önskvärd utveckling krävs kanhända dock ett fortsatt aktivt arbete i denna 
riktning inom ett utökat antal forskningsfält.

Gammal i en ny tid
Dagsaktuell och nytänkande forskning med tidigare sparsamt utforskade in-
fallsvinklar återfinns inom detta tema. Främst två starka fält utmärker sig: Äldre 
och migration/etnicitet samt Äldre och teknik. Som en följd av ökad rörlighet 
och globalisering åldras idag allt fler människor på annan plats än sitt födel-
seland. Vad detta förhållande får för konsekvenser för den enskilde individen 
liksom för det samhälle som ska distribuera välfärd till sina medborgare belyses 
inom dessa studier. Vilka utmaningar och möjligheter innebär transkulturella 
möten inom äldreomsorgen? Hur väl överensstämmer individuella och sam-
hälleliga normer, värderingar och ideal? Vilket förhållande har äldre migranter 
till familj, släkt, plats och nation? Ett annat aktuellt forskningsfält berör äldre 
och teknik. Äldres förhållande och upplevelse av en omfattande teknikutveck-
ling behandlas i ett par studier, men majoriteten av forskningsprojekten inom 
ämnet fokuserar teknikens möjligheter som medel för omvårdnad, omsorg och 

6 Linköpings universitet (�0�0) ’FÅLK-programmet’, tillgänglig: http://www.isv.
liu.se/nisal/forskning/falk?l=sv [sidan besökt: �0��-03-0�]
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stöd i det egna hemmet. Att den ökande vården av äldre behöver göras mer 
kostnadseffektiv i framtiden uppmärksammas exempelvis på institutionen för 
medicinsk teknik varför bland annat ny teknik för hjärt- och kärldiagnostik i 
hemmiljö utvecklas här.7 Inom projektet Hälsodagboken på samma institu-
tion får en utvald grupp hjärtsviktspatienter via en digital penna rapportera 
sin hälsostatus hemifrån till ansvariga vårdgivare vid Linköpings Avancerade 
Hemsjukvård (LAH).8 Troligtvis kommer denna form av tekniska hjälpmedel 
för hemsjukvård som nämnt att öka framöver varför kunskap om hur liknande 
produkter och tjänster kan göras användarvänliga för gruppen äldre framstår 
som viktig.

Ämnes- och forskningsmässiga reflektioner
Linköpings universitet profilerar sig som ett ungt och nytänkande lärosäte, vil-
ket glädjande nog avspeglar sig i äldreforskningen inom detta tema. ”Moderna” 
företeelser så som globalisering, mångkultur och teknikutveckling hanteras 
och analyseras i förhållande till äldres situation och livsvillkor. Relativt stort ut-
rymme bereds åt teknik för hemsjukvård. Nödvändigheten och vinsterna med 
denna utveckling ter sig tydligt i form av kostnadseffektiv vård och möjlighet 
för äldre att känna trygghet i hemmet och ägna sin tid åt annat än sjukhus-
besök. Implementeringen av den nya tekniken är kanhända dock inte enbart 
av godo. För vissa äldre fungerar lösningen måhända mindre bra då viss vana 
och intresse av teknik krävs samt att ensamhet och isolering kan följa när den 
personliga kontakten med vården skärs ner. Slutsatsen blir att vi bör vara vak-
samma på utvecklingens baksidor och inte drabbas av en övertro på tekniken 
som ”omvårdare” utan som ett hjälpmedel för omvårdnad. Studien ELSA 8� 
påvisar också att många äldre lider av ett visst mått av isolering samt att många 
upplever problem i hanteringen av diverse vardagsteknik.9 Här tycks finnas 
områden att belysa vidare, exempelvis kan tänkas att anhöriga och frivilligorga-
nisationer får en allt viktigare funktion i att stödja äldre såväl medicinskt som 
socialt och ”tekniskt”. Genom att uppmärksamma andra sätt att vara och leva 
än det som traditionella normer förespråkar kan Linköpings universitet bidra 
till arbetet för lika villkor i samhället. Ålder som en faktor för negativa stereo-
typer och diskriminering, så kallad ålderism, har så smått kommit att beaktas 

7 Vetenskapsrådet (�006) ’Teknik i sjukvårdens tjänst’, tillgänglig: http://forsknin-
gochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr4�00�/teknikisjukvardens
tjanst.4.�aebc6b8�0f3c933b��8000�630.html [sidan besökt: �0��-0�-��]

8 Sankta Anna IT Research Institute AB (�0��) ‘Hälsodagboken - Hjärtsvikts-
patienters rapportering av symtom och egenuppmätta fysiologiska parametrar 
mha digitalpennteknik’, tillgänglig: http://www.santaanna.se/node/6�06 [sidan 
besökt: �0��-0�-��]

9 Wressle, E. (�0��) ’86-åringars vardagsteknologi’, Hälsans nya verktygs temakon-
ferens: Plötsligt en dag tar åldern tag, �4 feb, Norrköpings kommun, opublicerat.
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på somliga håll i forskarvärlden.�0 Inom Linköpings universitet finns ett antal 
publikationer som direkt eller indirekt berör frågan. Någon pågående studie i 
ämnet har dock inte påträffats i arbetet med föreliggande kunskapsöversikt.       

Äldres vardag och livsvillkor
Flertalet av de studier som kan placeras inom detta tema handlar om boende 
och boendesituation. Äldres boende och livsvillkor i olika geografiska kon-
texter studeras; från stad till landsbygd. Fokus riktas både mot det ordinarie 
bostadsbeståndet som mot särskilda boenden för gruppen. I det förstnämnda 
behandlas hur och var äldre bor, hur äldres flyttningsmönster ser ut, vilka pre-
ferenser äldre har vad gäller boende och hur väl dessa stämmer överens med 
bostadsbeståndet. I det senare undersöks exempelvis hälsotillstånd och läke-
medelsanvändning hos äldre bosatta på utvalda äldreboenden liksom senior-
boende som en alternativ boendeform anpassad till äldres behov. Relativt väl 
belyst är även frågor om döende och död; ett livsvillkor vars påtaglighet ofta 
ökar med stigande ålder. Inom detta fält rör sig forskningen huvudsakligen 
kring palliativ vård. Härutöver finns enstaka studier som berör exempelvis äld-
res föreställningar, tankar och erfarenheter av framtid, döende och död eller 
svenska kyrkans roll under livets sista skeden. Studier kopplade till Statens väg- 
och transportforskningsinstitut (VTI) kartlägger å sin sida äldres mobilitet, ett 
fält som motiveras dels av medborglig rätt till rörlighet och dels av en framtida 
ökning av antalet äldre trafikanter. Ekonomiska aspekter för gruppen äldre 
lyfts också fram i ett mindre antal studier, då i form av konsekvenser av en 
knapp ekonomi, hur ekonomisk stress påverkar äldre ur olika samhällsklasser 
samt en kartläggning av sociala mönster och beteenden hos den äldre befolk-
ningen. Trots att genus och genusvetenskap rönt ett större intresse på senare 
tid har ämnet inte kopplats samman med äldre i någon större utsträckning. 
Vid Linköpings universitet uppmärksammas dock äldre hbtq-personers livser-
farenheter samt äldre mäns upplevelse av kropp och sexualitet inom ramen för 
två olika avhandlingsarbeten.

Ämnes- och forskningsmässiga reflektioner
Vad gäller forskning som inbegriper äldres vardag och livsvillkor framstår äld-
res boende, i enlighet med förlängt kvarboende, som ett relevant forsknings-
område. Här täcks alltifrån äldres egna preferenser och flyttningsmönster till 
det samhälleliga bostadsbeståndet in. Främst behandlas det ordinarie bostads-
beståndet även om ett par studier kring äldres boende på institution och seni-
orboende finns. Med tanke på ett förväntat friskare och aktivare liv allt högre 
upp i åldrarna väcks måhända frågan huruvida äldreboendets huvudsakliga 
funktion kan komma att gå från förvaring och livsuppehållande insatser till 

�0 Andersson, L. (�00�) ”Ålderism”, i Andersson, L. (red.) Socialgerontologi, Lund: 
Studentlitteratur. 
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ett boende där individen i högre utsträckning behåller sin autonomi och ef-
terfrågar insatser som främjar hälsa och livskvalitet. Om så behövs sannolikt 
mer kunskap kring hur framtidens alternativ av äldreboenden bör utformas. 
Inom temat vardag och livsvillkor är döende och död ytterligare ett belyst fält, 
främst avseende palliativ vård. I en kultur som överlag talar relativt lite om dö-
den behövs kanhända dock mer kunskap och uppmärksamhet här. I annat fall 
riskerar äldre eventuellt att lämnas ensamma med sina tankar, funderingar och 
farhågor kring ämnet medan omgivningen inte är införstådd med den verklig-
het som närmandet av livets slut för med sig. 

Därför äldreforskning!
Till följd av en framgångsrik välfärdsmodell har vår genomsnittliga livslängd 
ökat samtidigt som den yrkesverksamma tiden har minskat till förmån för ut-
bildning och fritid. Detta är på många sätt mycket positivt. Välfärdens fram-
gångssaga sätter dock, paradoxalt nog, sin framtida framgång på spel. Allt färre 
måste i framtiden försörja allt fler. Vi återkommer här till frågan hur välfärds-
nivåerna kan upprätthållas när trycket på samhället ökar. Mot bakgrund av 
den betydande demografiska förändringen finner vi i detta fog för äldreforsk-
ning. Framtidens äldre är många. Även om de förväntas vara förhållandevis 
friska och aktiva utgör de likväl en grupp som kommer att behöva nyttja väl-
färdssamhällets resurser förr eller senare.

Har vi turen att få leva länge blir vi alla gamla en dag. Att förutsättningar 
finns för en god ålderdom är lika viktigt i ett demokratiskt välfärdssamhäl-
le som välfärd i livets övriga faser. Ambitionen att gynna en god ålderdom i 
kombination med nödvändigheten att vara kostnadseffektiv ställer höga krav 
på kunskap. Med rätt kunskap kan vi förhoppningsvis öka valutan för varje 
krona i såväl ekonomisk bemärkelse som mätt i mänskliga värden. Två faktorer 
framstår här som väsentliga. För det första att relevant och ändamålsenlig äld-
reforskning bedrivs och för det andra att den kunskap som erhålls når ut i den 
praktiska och politiska verksamheten. Från hösten �0�� kommer kompetens 
att knytas till Centrum för kommunstrategiska studier med uppgift att bevaka 
universitetets forskning inom äldreområdet samt involvera politiker och be-
slutsfattare i dess resultat. En ”äldredag” med seminarier och diskussionsforum 
planeras som uppstart. Målet är att verksamheter med äldre som fokus ska 
förmå bygga på bästa tillgängliga kunskap. Det handlar om välfärdens framtid. 
Därför äldreforskning!    
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