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Ordförande har ordet
Bästa medlemmar,
Det har nu blivit dags att berätta vad som har hänt sedan vi hörde av oss senast. Som ni kanske har märkt har vi
kommit ut med det nya formatet på vårt medlemsbrev i två år nu. Första året kom vi ut med två nummer. Om
jag ska vara ärlig så hade varken jag eller Veronika – alltså föreningens sekreterare – klart för oss vad dessa
medlemsbrev skulle handla om. Vi saknade bara ett sätt att regelbundet kommunicera med er och ville hitta en
kommunikationskanal som gjorde det möjligt för dem som missat våra aktiviteter att få reda på vad de handlat
om.
I år har vi jobbat med att utveckla detta medlemsbrev. Vi har t.ex. tagit fram nya avsnitt (som det vi kallar ’lär
känna medlemmarna’ och det vi kallar ’på gång inom gerontologiområdet’) och dokumenterat våra aktiviteter
med fotografier för att göra beskrivningarna mer levande. Detta medlemsbrev är det tredje för året men vi
kommer nog bara att komma ut med två nummer per år framöver. Dels eftersom vi valt att ha färre aktiviteter
per år men som lockar fler deltagare och dels för att vi också numera skickar löpande information till er via epost och vi vill därför inte mailbomba er med SGS-post (om inte ni insisterar, förstås ;-)
Huvudfokus för detta medlemsbrev ligger på den aktivitet vi arrangerade sist, vårt första interdisciplinära forum
för doktorander och nydisputerade inom äldre- och åldrandeområdet. Denna sammankomst blev väldigt lyckad
om man ska tro den feedback vi fick från de som var där antingen som presentatörer eller som åhörare.
Forskningspresentatörerna – en del av den nya generationen av äldre- och åldrandeforskare i vårt land –
verkade tycka att det var givande att få möjlighet att presentera sina projekt, få lite feedback på dem och lära
känna andra forskare inom området. Åhörarna verkade nöjda med att få reda på vad Sveriges framtid inom
detta område brinner för. En utvärdering av dagen görs just nu och snart kommer de som var där att få reda på
vad de flesta tyckte och vilka förslag som gavs på hur vi kan vidareutveckla denna typ av aktivitet. Den fina
responsen vi fick tyder nämligen på att detta är något vi ska satsa på igen och därför ber jag er att hålla utsikt
efter nästa annons.
Om ett par veckor äger den amerikanska konferensen i gerontologi rum i Boston och det blir säkert så att jag
kommer att få möjlighet att träffa flera av er där. Det ser jag redan fram emot!! Det gerontologiska året
fortsätter med andra ord ett tag till för det finns alltid någon konferens, nätverksträff, seminarium eller föredrag
att ta del av när man ägnar sig åt äldre- och åldrandeområdet.
Snart är det också dags för julen så låt mig passa på att avsluta denna spalt med att önska er en god jul och ett
riktigt gott nytt år!!!
Sandra Torres, Ordförande SGS
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Sekreteraren har ordet
Bästa medlemmar,
Det har varit ett händelserikt år för SGS och som Sandra skriver är det fortfarande en del spännande händelser
inom äldre- och åldrandeområdet kvar detta år. För min egen del skall jag snart få mitt andra barn. Därför kan
det hända att jag inte kommer vara lika snabb att svara på e-post till info@sgs.nu och jag ber om överseende
med detta.
Ett nytt år närmar sig och det betyder också att en ny medlemsavgift skall betalas in. I anslutning till detta
medlemsbrev kommer jag att skicka ut ett brev om medlemsavgiften som är på 300 kr (250 kr för studenter,
doktorander och pensionärer).
Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!
Veronika Wallroth, sekreterare för SGS

SGS interdiciplinära forum: vad hände under dagen och vad tyckte en av
medlemmarna?
SGS första interdisciplinära forum för doktorander och nydisputerade ägde rum den 13 oktober och samlade ett
40-tal deltagare i Äldrecentrums lokaler i Stockholm. Temat för dagen var Samarbete över disciplingränser – så
tryggar vi gerontologins framtid. Intresset för att delta i forumet var långt över det förväntade varför vi hoppas
att det interdisciplinära forumet kommer att bli ett återkommande arrangemang. Under dagen var det ett 20-tal
juniora forskare som höll spännande presentationer om så vitt skilda ämnen som ”Äldre ensamboende kvinnors
upplevelse av att leva med långvarig muskeleoskeletal smärta” och ”Vardagens transporter efter pensioneringen” för att bara nämna två.
Dagen inleddes av vår föreningsordförande, professor Sandra Torres. Hon
gav en presentation om SGS och IAGG – International Association of
Gerontology and Geriatrics. Professor Lars Andersson höll en presentation
om NGF – Nordisk Gerontologisk Förening, och docent Torbjörn Svensson
berättade om arbetet med FUTURAGE, ett projekt som syftar till att ta
fram prioriteringar för den europeiska äldreforskningen. FUTURAGE
sjösattes faktiskt fem dagar efter det interdisciplinära forumet dvs. den 18
oktober så informationen om detta projekt var rykande färska nyheter för
de flesta. Läs mer om FUTURAGE här >>
Även om tidschemat för dagen var ganska pressat så bjöds det ändå på många
spännande diskussioner. Moderatorer och tillika deltagare i paneldebatten var
professor Lars Andersson, professor Bo Malmberg samt universitetslektor Lena
Dahlberg som fick ersätta professor Astrid Norberg som beklagligen fick avstå
på grund av sjukdom.
Dagen bjöd på intressanta diskussioner om forskningsfronten med återkopplingar till den svenska socialgerontologins och äldreforskningens början. Det var också en dag som förenade
nytta med nöje då intensiva diskussioner och intressanta presentationer avslutades med trevligt mingel.
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Conny Geijer var en av deltagarna vid det interdisciplinära forumet. Han hörde
av sig dagen efter för att berätta hur givande han tyckte att dagen var och hur
mycket han lärde sig av att få inblick i vad den nya generationen av äldre- och
åldrandeforskare jobbar med.
Så här berättar Conny hur han kom att intressera sig för äldre- och åldrandefrågor och hur han blev medlem i SGS: ”Efter 53 år i arbetslivet bestämde jag mig
för att skaffa mer kunskaper om åldrandet. De sista 13 årens resande över hela
landet med X2000 (100 000 mil) och 220 resdagar per år var nu över. Sökandet
gav en fullträff! Jag fann en intressant distanskurs - Det friska åldrandet - hos
Mittuniversitetet i Sundsvall, exakt det jag letat efter. Där fick jag kontakt
Fotograf: Christian Nageby
med en förträfflig lärare, Barbro Dahlbäck, som inspirerade mig till en nära outtömlig kunskapskälla om
åldrandet. Efter genomgången kurs kan jag bara konstatera att distanskursen - Det friska åldrandet - borde vara
ett obligatorium för alla som går i pension. Det skulle hjälpa många till ett rikare och friskare liv, efter ett
avslutat arbetsliv. Hennes tips om SGS fick mig att blir medlem, året var 2007. Att sedan den mycket läsvärda
tidskriften Äldre i Centrum ingår i medlemsavgiften är för mig en bonus. Som medlem i SGS får jag också
inbjudningar till intressanta seminarier som arrangeras både på dag eller kvällstid. Utöver intressanta föreläsare
har jag träffat fantastiska människor där även initiativtagaren till bildandet av SGS, professor Lars Andersson
ingår”.
I samband med att vi intervjuade Conny gav han oss en idé. Han tycker nämligen att SGS skulle kunna ta fram ett
informationspaket med 1 – 2 timmars föreläsning i ämnet gerontologi/åldrande. I paketet skulle man kunna
erbjuda prenumeration på tidskriften Äldrecentrum. Målgruppen skulle kunna vara SPF, PRO och andra
pensionärsorganisationer, i samarbete med något studieförbund. Detta skulle kunna vara ett sätt att bl.a möta
pensionspuckeln med 40-talistgenerationen, menar Conny. Så här skriver han om anledningar till att vår
förening skulle kunna satsa på detta: ”Effekten kan bli ett inspirerande och ökat intresse för ett positivt åldrande
och förhoppningsvis mer pengar till forskningen i gerontologi, vilket på sikt ger möjlighet att skapa en grund för
ett positivt åldrande samt framförallt en ökning av medlemmar i SGS”. Idén är onekligen god och något vi tar
med oss till vårt nästa styrelsemöte i slutet av november.

Lär känna den nya generationen äldreforskare
I detta medlemsbrev skall vi lära känna Susanne Kelfve som är en av de forskare som representerar den nya
generationen av äldreforskare. Hon var med på det interdisciplinära forumet. Där gjorde hon en spännande
presentation som handlade om Intervjuundersökningar bland de allra äldsta och hur representativa dessa
egentligen är.
Så här svarade Susanne Kelfve på frågan om varför hon började forska om äldre och
åldradefrågor – ”Det var inte självklart vad jag skulle göra efter min examen i sociologi. Av en tillfällighet gick jag på ett informationsmöte där Carin Lennartsson berättade om ARC och den forskning som bedrivs här. Jag blev intresserad och sökte en
tjänst som forskningsassistent i den socialgerontologiska gruppen, en tjänst som jag
till min förvåning också fick trots att jag visste att det var många som sökte. Jag blev
snabbt engagerad i arbetet och började så småningom utveckla en egen forskningsplan. Jag hade tidigare också läst statistik och är intresserad av metodfrågor. Mycket
av forskningen på ARC bygger på populationsbaserade intervjuundersökningar av
äldre. Det finns många metodologiska problem som är förknippade med att genomföra dessa studier. Här hittade jag ett forskningsområde som känns både viktigt och intressant eftersom
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representativa intervjuundersökningar av äldre är ett viktigt verktyg för såväl socialpolitik som för forskning om
äldre- och åldrandeprocessen. I våras blev jag registrerad som doktorand på Sociologiska institutionen på
Stockholms universitet, men arbetar med mitt doktorandprojekt här på ARC, med Carin Lennartsson och Mats
Thorslund som handledare”.
Då vi bad Susanne att ge oss mer inblick i sitt doktorandprojekt svarade hon så här: ”I alla kvantitativa
intervjuundersökningar är det problematiskt att vissa individer inte deltar i undersökningen. I studier av äldre är
detta ett större problem i och med att många äldre är för kognitivt eller fysiskt nedsatta för att delta i en
intervju. Hittills har jag fokuserat på vad som händer med olika hälsomått beroende av vilka äldre som
inkluderas i en studie. Resultaten visar tydligt att en representativ studiegrupp är en förutsättning för att få en
rättvis skattning av hälsan bland de allra äldsta. Som sociolog är jag dessutom intresserad av att undersöka vilka
grupper av äldre som riskerar att bli underrepresenterade i forskningen. Om vissa samhällsgrupper har svårare
att delta i en intervju, till exempel på grund av mer ohälsa, språksvårigheter eller mindre kontakt med anhöriga
som kan hjälpa till vid en intervju, riskerar deras problem att underskattas. Såväl forskning som socialpolitiska
beslut kommer då baseras på den delen av den äldre befolkningen som har bättre möjligheter att delta. Hittills
har jag använt ett riksrepresentativt longitudinellt datamaterial, undersökningen om äldres levnadsvillkor,
SWEOLD. Min förhoppning är att jag inom en snar framtid även ska få möjlighet att genomföra en egen större
metodstudie. Syftet är att studera olika intervjumetoder som kan användas för att ge fler äldre möjlighet att
delta i en undersökning”.
En annan fråga vi ställde till Susanne var ”Vad har du för tankar om framtiden?” Så här svarade hon: ”Jag ser
fram emot min doktorandtid och hoppas att jag ska få möjlighet till både nationella och internationella studier
och forskarsamarbeten. Som trebarnsmamma uppskattar jag flexibiliteten i arbetet och jag känner mig mycket
privilegierad att få möjligheten att arbeta i en stimulerande forskarmiljö, samtidigt som jag hinner engagera mig
i barnens aktiviteter”.
Nyfikna som vi är frågade vi också Susanne varför hon anmälde sig till det interdisciplinära forum och vad hon
tyckte om det. Detta hade hon att säga om det: ”Jag anmälde mig till SGS interdisciplinära forum för att jag
tyckte det var en bra möjlighet att få träffa forskare från andra institutioner och forskningsområden. Dessutom
tyckte jag det var ett bra tillfälle att få praktisk övning i att presentera min forskning. Det blev en mycket trevlig
dag, med många intressanta presentationer. Det kändes positivt att få nya kontakter och att få en inblick i vilka
spännande projekt som bedrivs runt om i landet, vilka jag annars inte skulle ha känt till. Det skulle vara trevligt
om forumet blir en återkommande tradition som dessutom kanske kan cirkulera mellan olika institutioner.
Förhoppningsvis kan forumet öppna möjligheter för mer samarbete mellan olika discipliner och forskare inom
det gerontologiska forskningsfältet”.
Vi i styrelsen - och säkert alla som lyssnade på Susannes spännande presentation den 13 oktober - kommer att
följa hennes arbete. Avhandlingsämnet hon valt är inte bara intressant utan också angeläget för området. Vi
tackar därför Susanne för den spännande presentationen hon gjorde då och kan inget annat än att säga att vi
ser fram emot att få veta mer om alla spännande bidrag hon kommer att ge till vårt fält!

På gång inom gerontologiområdet
Den 21 – 23 mars 2012 arrangeras återigen Elmia Äldre i Jönköping. Arrangörer är Institutet för gerontologi vid
Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med Elmia. Under den vetenskapliga konferensen med titel ”Jag vill
känna att jag lever” får du ta del av föreläsningar av bl.a. Carin Mannheimer och Sandra Torres. En nyhet för året
är att Elmia Äldre kommer att gästas av föreläsare från bl.a. USA och Vietnam. Parallellt med konferensen pågår
en kostnadsfri mässa med många spännande produkter. Dessutom ges möjlighet att besöka en upplevelsearena
och posterutställning där Bästa Poster utses och får pris. Nytt för Elmia Äldre 2012 är att portarna öppnas
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också för allmänheten. Den 23 mars arrangeras en tredje dag som vänder sig till anhöriga, äldre och andra som
vill veta mer om åldrande. Även här finns det möjlighet att lyssna på föreläsningar, bl.a. av Bodil Jönsson. Dagen
arrangeras i samarbete med PRO och SPF. Mer info lämnas av Susanne Johannesson, tfn 036–10 13 14 eller epost: josu@hhj.hj.se
Under våren 2012 kommer Högskolan i Jönköping ge en forskarutbildningskurs i: Vuxenutveckling: teori och
metod. Kursen kommer bland annat att behandla teoretiska implikationer av synen på åldrandeprocesser,
metodologisk konsekvenser för äldres möjligheter att svara på intervjufrågor och uppfatta sin egen livssituation.
Kursen går på distans men inleds med ett internat 16-17 januari. Sista anmälningsdag: 11 januari, 2012. Vid
frågor och information om kursen kontakta kursansvarig Sofia Kjellström 036-101313 eller e-post:
sofia.kjellstrom@hhj.hj.se Läs mer >>
Göteborgs universitet ledigförklarar anställning som professor i socialt arbete med inriktning mot äldre och
funktionshinder. Placeringen är vid institutionen för socialt arbete och Sista ansökningsdag är den 15 januari
2012. Läs mer >>
Den 1-4 augusti 2012 kommer The Second ISA Forum of Sociology att hållas i Buenos Aires. Sista dag för abstract
är den 15 december 2011. Läs mer >>

Årets Senior 2011
Lars Andersson, tidigare ordförande i SGS, Lars Tornstam, mottagare av SGS Gerontologipris 2006, samt Carin
Mannheimer mottagare av SGS Gerontologipris 2003 är tre av åtta nominerade till utmärkelsen Årets Senior
2011. Det är tidskriften Veteranen som initierat priset.

Kommande aktiviteter i SGS
Den 18 april 2012, i Norrköping, kommer Sveriges Gerontologidag att anordnas. Årsmöte sker i anslutning till
Gerontologidagen. Dagen kommer bland annat innefatta tillkännagivande av mottagaren av det Stora
Gerontologipriset samt mottagaren av SGS pris för lovande forskare. Mer information samt kallelse och
handlingar kommer att läggas ut på webbsidan www.sgs.nu
Den 3-5 oktober 2012, vid Umeå universitet, anordnar Network on Ageing in Europe (ESA-RN1) tillsammans med
Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) en konferens med titeln: Ageing in the light of crises: Economic crisis,
demographic change, and the search for meaning. Syftet med konferensen är att samla forskare för att å ena
sidan diskutera hur människors villkor förändras när de blir äldre i ljuset av den situation av kris och omförhandling av välfärdsstatens roll som nu pågår i Europa och å andra sidan sätta fokus på hur äldre och åldrande förstås
och levs i relation till individuella såväl som strukturella förändringar.
Teman som konferensen tar upp är bland annat:
 Äldre arbetare, pensionering och pensioner
 Formella och informella vård- och omsorgsinsatser
 Ojämlikhet och fattigdom
 Solidaritet mellan generationer och välfärdsstaten
 Effekter av den pågående ekonomiska krisen på livsloppet
 Uppfattningar, attityder och sätt att hantera åldrandeprocessen
Till konferensen välkomnas kvalitativa, kvantitativa och teoretiska bidrag. Yngre forskare och doktorander
uppmuntras särskilt att delta i konferensen. Läs mer >>
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