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År 2011 var ett år då vi prövade på nya sätt att arbeta i föreningsstyrelsen och satsade på en 
del  förnyelse  när  det  gäller  kommunikation med medlemmarna. År  2012  kan  därför  bäst 
beskrivas som ”året då vi skördade frukterna av de nya arbetssätten”. Förutom all planering 
av  de  aktiviteter  som  vi  har  arrangerat  under  året  har  styrelsen  arbetat  dels  med  att 
fortsätta  förnya medlemsbrevet  och  dels med  att  söka  sponsorer  för  Stora  Gerontologi‐
priset. Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter vi har arrangerat samt  information om 
styrelsens sammansättning och möten.  
 
Årsmötet  ägde  rum  den  18  april  i  Norrköping  i  samband med  Sveriges  Gerontologidag. 
Dagen  organiserades  i  samarbete  med  Norrköpings  kommun  och  NISAL,  Linköpings 
Universitet. Temat var ”Intimitet på äldre da’r”.   Ca 60 personer deltog denna dag. Dagen 
inleddes  med  välkomstord  från  Kerstin  Hildebrand  (dåvarande  ordförande  i  vård‐  och 
omsorgsnämnden  i Norrköpings  kommun) och  från  föreningens ordförande  Sandra Torres 
(professor  vid  Uppsala  Universitet).  Under  förmiddagen  föreläste  docent  Peter  Öberg 
(Högskolan i Gävle) och fil. dr Torbjörn Bildtgård (Socialhögskolan, Stockholm) om en studie 
som de bedriver om nya intima relationer bland äldre. Under eftermiddagen fick vi lyssna på 
tre föreläsningar: fil. dr. Linn Sandberg (Linköpings Universitet) höll en föreläsning med titeln 
”Lita  till  lusten? Maskulinitet, åldrande och  innebörder av sexuell  lust”; doktoranden Anna 
Siverskog (Linköpings Universitet) föreläste om ”Queera  livslopp: ålder, kön och sexualitet  i 
äldre hbtq‐personers  livsberättelser” och  slutligen  föreläste Katarina  Lindahl  (f.d.  general‐
sekreterare  för RFSU) om  ”Tänk  att det  kan  vara  så här: om  sexualitet  som  källa  till  lust, 
glädje och oro för oss som är mellan 55 och 105”. Under dagen utdelades de två priser som 
SGS  står  för:  det  Stora  Gerontologipriset  och  SGS:s  pris  för  lovande  forskare.  Dagen 
avslutades med en föreläsning av Cecilia Fagerström, som fick mottaga föreningens pris för 
lovande  forskare  för  2011  (mer  om  detta  nedan).  Hon  höll  en  föreläsning  med  titeln 
”Gammal eller bara lite äldre”. 
 
Stora  Gerontologipriset  utdelas  årligen  till  en  person  som  gjort  en  stor  insats  för 
gerontologin  eller  för  de  äldres  situation. Mottagaren  erhåller  20 000  kronor,  ett  diplom 
samt hedersmedlemskap  i SGS. Årets mottagare av priset blev  författaren Elsie  Johansson. 
Priset  tilldelades ”som ett erkännande av en utomordentlig  insats  inom området åldrande 
och äldre. Elsie Johansson har bl.a. skrivit böckerna Näckrosträdet och Sin ensamma kropp 
som  båda  handlar  om  åldrandets  existentiella  villkor.  Hon  har  föreläst  flitigt,  och  såväl 
böckerna  som  föreläsningarna  har  bidragit  till  ökad  insikt  om  att  känslor  inte  är  ålders‐
bundna  samt  visat  att  det  aldrig  är  för  sent  att  förändra  sitt  liv”.  Den  14  september 
anordnade SGS – i samarbete med Uppsala Universitet Innovation – en prisföreläsning med 
Elsie  Johansson  i Uppsala. Föreläsningen bjöd bland annat på en  inblick  i Elsie  Johanssons 
författarskap och vad som låg bakom hennes beslut att satsa på sitt skrivande relativt sent i 
livet. 
 



Såsom  tidigare nämnts  så delades  föreningens pris  för  lovande  forskare  för 2011 ut under 
årets årsmöte. Detta pris går till forskare som disputerat under de senaste fem åren och är 
aktiva inom området gerontologi (äldre och åldrande). Priset består av betald kongressavgift 
vid följande Nordiska Kongress i Gerontologi samt två års medlemsavgift i SGS. 2011 års pris 
gick till docent Cecilia Fagerström som är verksam vid Blekinge Tekniska Högskola. Cecilia är 
en av de  forskare  som är  involverad  i den  stora nationella multicenterstudien SNAC.  I det 
projektet  arbetar  hon  med  att  ta  fram  kvalitetsmått  för  att  studera  äldres  hälsa  och 
livskvalitetet. Förutom det projektet är Cecilia  involverad  i en  försöksverksamhet vid namn 
Äldrelotsprojektet.  I medlemsbrevet  som  vi  skickade  ut  i maj  2012  berättade  vi mer  om 
Cecilia och fick ta del av hennes tankar kring sin egen och äldreomsorgens framtid. 
 
Den  3‐5  oktober  anordnade  föreningen  –  tillsammans med  European  Sociological  Associ‐
ation’s Research Network on Aging  in Europe  (ESA‐RN 1)  ‐ en  internationell konferens  vid 
Umeå Universitet. Drygt 75 personer deltog  i denna konferens som  innehöll både parallella 
sessioner  och  gemensamma  föreläsningar.  Plenarföreläsningarna  hölls  av  professor  Sara 
Arber  (University of Surrey), professor Harald Künemund  (University of Vechta) och Stefan 
Svallfors (Umeå Universitet). 
 
Under  året  jobbade  vi  också  med  att  planera  –  tillsammans  med  Uppsala  Universitet 
Innovation ‐ ett till interdisciplinärt forum för doktorander och nydisputerade inom äldre och 
åldrande området. Det  första  interdisciplinära  forumet anordnades 2011 och uppskattades 
mycket, vilket var anledningen till att vi ville satsa på detta på nytt. Tanken var att 2012 års 
forum  skulle  äga  rum  i  mitten  av  december  i  Uppsala,  men  då  många  av  deltagarna 
avbokade i ett sent skede ställdes denna aktivitet in.  
 
Medlemsbrevet gavs ut en gång (i maj) och  innehöll  information om vad som händer  inom 
området  och  vilka  våra  medlemmar  är.  Vi  startade  till  exempel  en  spalt  om  pågående 
projekt,  och  fortsatte  också  med  information  om  kommande  aktiviteter  som  anordnas 
runtom i landet under spalten ”på gång inom gerontologiområdet”. Vi började också med en 
spalt om litteraturtips, som vi hoppas medlemmarna hjälper oss att fylla med innehåll.  
 
Det totala medlemsantalet vid årsskiftet är 260. Styrelsen tar gärna emot idéer om hur vi kan 
värva nya medlemmar. Det finns fortfarande många ytterligare runtom  i  landet som borde 
ha  intresse av att vara med  i föreningen,  inte minst studenter  inom grundutbildningar med 
fokus på äldre‐/åldrandefrågor.  
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsesammanträden. Nytt för året är att 
styrelsen har satsat på flera telefonmöten, vilket inneburit minskade kostnader för resor. Det 
första styrelsemötet hölls den 19 mars (hemma hos föreningens ordförande), det andra den 
14 maj (hemma hos ordförande och via Skype), det tredje den 5 juni (via Skype), det fjärde 
den  14  september  (i Uppsala), det  femte den  8 oktober  (via  Skype) och det  sjätte den 5 
december  (via  Skype).  Styrelsens ordinarie  ledamöter under 2012 har  varit  Sandra Torres 
(ordförande),  Torbjörn  Svensson  (vice  ordförande),  Veronika Wallroth  (sekreterare),  Sofi 
Fristedt  (kassör),  Lena  Dahlberg  (informationsansvarig)  och  Ann‐Britt  Sand.  Suppleanter 
under  2012  har  varit Anna Dahl, Anna Dunér och  Jim‐Alex Hirschi. Mårten  Lagergren har 
varit revisor och Bettina Meinow har varit revisorssuppleant. Valberedningen har utgjorts av 
Bo Malmberg (sammankallande) och Boo Johansson. 
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