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Vid NISAL studeras åldrandets kulturella, sociala och politiska 
innebörder. Projekt bedrivs inom tre breda forskningsområden:  
¥  Äldrepolitik, kulturella och sociala diskurser 
¥  Livslopp, åldrande, välfärd och omsorg 
¥  Åldrandets tid och rum: hem, boende och tekniklandskap.  
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Ljura i Norrköping är en tidstypisk 1950-tals stadsdel. Hyresbostäder 
byggde den nya tidens stad och lägenheter, en dröm för dåtidens 
barnfamiljer. Många liknande stadsdelar finns i andra svenska 
mellanstora och stora städer. Men Ljura är unikt, bl.a. genom att Ljura 
under sin tidiga historia så tydligt representerar övergången från 
Fattigsveriges eländiga stadskvarter till Folkhemmets närförorter. Under 
stadsdelens fortsatta utveckling återspeglar Ljura Välfärdssamhällets 
dynamik, dess löften, men också dess problem. Det är denna 
sammansatta verklighet då och nu som undersöks i detta 
forskningsprojekt - Fallet det stabila men skiftande Ljura. 
Den centrala frågan är hur boendet har formats av stadsdelens fysiska 
utformning, dess läge i staden och sociala dynamik. Äldre och gamla 
människor är i centrum för diskussionen. Det handlar de olika 
generationer av äldre som har levt i Ljuras hus och kvarter under lång 
tid.  
 
I forskningsprojektet Staden och de äldres boende undersöks äldres 
boendemönster, i förhållande till de olika aktörer som finns på 
bostadsmarknaden.  
Jan-Erik Hagberg är docent i teknik och social förändring och forskare 
vid NISAL. 
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Som ett andra hem? 
Svenska utlandskyrkan i en tid av globalisering och äldremigration

Vad gör en utlandsförsamling och vilken är dess roll och betydelse i en tid av 
ökande globalisering? Det är frågor som diskuteras i denna rapport. Vi lever i 
värld med ökat resande och förändrade migrationsmönster. Det blir allt vanligare 
också att äldre människor, till exempel nordeuropeiska pensionärer, flyttar till 
varmare länder permanent eller tillfälligt. Människor blir alltmer gränslösa. Det 
innebär dock inte att deras behov av sammanhang, relationer och omsorg 
upphör. Det har varit en utgångspunkt för det projekt om utlandskyrkan på vars 
resultat den här rapporten bygger. 

De svenska utlandsförsamlingarna finns utspridda i olika delar av världen. De 
skiljer sig åt i storlek och till sin karaktär, liksom i viss utsträckning när det 
gäller typen av besökare. Ändå har de stora likheter och många gemensamma 
drag visar resultaten. Det svenska språket står i centrum, det är svenskarna 
som är målgrupperna, och för dem fungerar utlandskyrkan som en tillflyktsort 
och som en hemvist i ett främmande land. Bilden av församlingarnas religiösa 
roll framstår som intressant men mångtydig och ganska motsägelsefull.   
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barnfamiljer. Många liknande stadsdelar finns i andra svenska 
mellanstora och stora städer. Men Ljura är unikt, bl.a. genom att Ljura 
under sin tidiga historia så tydligt representerar övergången från 
Fattigsveriges eländiga stadskvarter till Folkhemmets närförorter. Under 
stadsdelens fortsatta utveckling återspeglar Ljura Välfärdssamhällets 
dynamik, dess löften, men också dess problem. Det är denna 
sammansatta verklighet då och nu som undersöks - Fallet det stabila 
men skiftande Ljura. 
Den centrala frågan är hur boendet har formats av stadsdelens fysiska 
utformning, dess läge i staden och sociala dynamik. Äldre och gamla 
människor är i centrum för diskussionen. Det handlar om de olika 
generationer av äldre som har levt i Ljuras hus och kvarter under lång 
tid.  
 
I forskningsprojektet Staden och de äldres boende undersöks äldres 
boendemönster, i förhållande till de olika aktörer som finns på 
bostadsmarknaden.  
Jan-Erik Hagberg är docent i teknik och social förändring och forskare 
vid NISAL. 

Som ett andra hem? 
Svenska utlandskyrkan i en tid av globalisering och äldremigration

Vad gör en utlandsförsamling och vilken är dess roll och betydelse i en tid av 
ökande globalisering? Det är frågor som diskuteras i denna rapport. Vi lever i 
värld med ökat resande och förändrade migrationsmönster. Det blir allt vanligare 
också att äldre människor, till exempel nordeuropeiska pensionärer, flyttar till 
varmare länder permanent eller tillfälligt. Människor blir alltmer gränslösa. Det 
innebär dock inte att deras behov av sammanhang, relationer och omsorg 
upphör. Det har varit en utgångspunkt för det projekt om utlandskyrkan på vars 
resultat den här rapporten bygger. 

De svenska utlandsförsamlingarna finns utspridda i olika delar av världen. De 
skiljer sig åt i storlek och till sin karaktär, liksom i viss utsträckning när det 
gäller typen av besökare. Ändå har de stora likheter och många gemensamma 
drag visar resultaten. Det svenska språket står i centrum, det är svenskarna 
som är målgrupperna, och för dem fungerar utlandskyrkan som en tillflyktsort 
och som en hemvist i ett främmande land. Bilden av församlingarnas religiösa 
roll framstår som intressant men mångtydig och ganska motsägelsefull.   

Eva Jeppsson Grassman är professor i Äldre och åldrande och forskare vid 
NISAL 

Annika Taghizadeh Larsson är fil. dr. och lektor i Äldre och åldrande samt 
forskare vid NISAL.   

Vid NISAL studeras åldrandets kulturella, sociala och politiska innebörder. 
Projekt bedrivs inom tre breda forskningsområden:

Äldrepolitik, kulturella och sociala diskurser

Livslopp, åldrande, välfärd och omsorg

Åldrandets tid och rum: hem, boende och tekniklandskap
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