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Ett komplext område - kräver 
tvärvetenskaplig forskning och samverkan 

Sociala rättigheter 
Sårbara grupper 
 

Från en fråga om kostnader till moraliskt ansvar 
för välfärdssamhället 

Bostadsförsörjning 
Arkitektur & design 
Byggmarknad 
Fastighetsmarknad 
 
Politik 
Lagstiftning 
 
Intresseorganisationer 
 

Vård och omsorg 
Olika boendeformer 
 
 
Välfärdsteknologi 
Tekniska hjälpmedel 
Digitalisering 



Sociala rättigheter som ansats

• Tar sin utgångspunkt i äldrepolitikens mål som de 

uttrycks i internationella konventioner, lagar och 

nationella handlingsplaner 

• Svagt uttryckt inom forskning om äldre och 

åldrande, jämfört med inom forskning om genus, 

etnicitet och funktionshinder 

• Rättigheter, rättvisa, jämlikhet/likvärdighet, 

delaktighet/ inkludering och diskriminering är 

viktiga begrepp

• Ansatsen är en ram för teori och forsknings-

frågor inom vårt initiativ



Vårt tema är unikt i Sverige –

aktuellt i internationellt perspektiv



Vetenskaplig teori och metod för 

gränsöverskridande samverkan 

• Begreppsbildning för forskning med och om brukarmedverkan

• Teoretiska grunder för gränsöverskridande forskning

• Metodik prövad inom andra områden men ännu inte inom 

forskning om åldrande och boende med fokus på sociala 

rättigheter

• Uppdrag för                                                               

forskningsfinansiärer



Centre for Ageing and Supportive Environments 

(CASE) – Etablerat inter/nationellt varumärke

• Plattform och infrastruktur för forskning om åldrande och stödjande 

miljöer vid LU – inrättat fr o m 1 jan 2018

• Ny ledningsstruktur, mer nätverksinriktat, mer samverkan intern och 

externt

Nya forskningsinitiativ baserade på stark utveckling under 

10 år:

• Brukarmedverkan i forskningen 

• Boende som social rättighet 

• Åldrande, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar

• Åldrande, (sociala) innovationer och tekniska lösningar

• Attityder till åldrande, ”ålderism” 



Ansökan 2017 byggde på existerande 

samarbeten – i ny konstellation; ytterligare 

utvecklad 2018
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Finansieringen kan användas till….

PRIO 1: Aktiviteter för att generera idéer till 

nya forskningsprojekt, i samverkan

• Aktivitetskoordinator, dr. Marianne Granbom (20%)

• Strategiskt och administrativt stöd för nya ansökningar

• Kommunikatörsinsats, bl a bygga upp hemsida

• Inter/nationella experter

• Möteskostnader



Exempel på forskningsfrågor

• Hur kan data om tillgänglighet i 

boendet omsättas till praktiska 

åtgärder inom allmännyttan?

• Hur kan allmännyttiga 

bostadsföretag möta en bostads-

marknad som präglas av krav 

och behov relaterade till den 

åldrande befolkningen?

• Vilket intresse och vilken kapacitet

har äldre medborgare för att bidra

till insamling av giltig och tillförlitlig

information om sina bostäder och

bostadsområden? 



Exempel på forskningsfrågor

• Vilken typ av kritiska incidenter 

relaterade till äldres boende-

situation upplever anställda i 

allmännyttiga bostadsföretag –

och hur hanteras  dessa?

• Hur värderar ”yngre äldre” som 

ställt sig i kö för att flytta till 

seniorboende eller 

trygghetsbostad olika 

boendealternativ – och hur 

realiseras deras flyttningar 

över tid?



Finansieringen av tematiska 

samverkansinitiativet är viktig!

• Vi har jobbat med forskning inom området länge – det finns 

viktiga resultat som behöver testas i praktiken

• Samarbetet mellan forskare från olika ämnen och fakulteter 

behöver stärkas och fördjupas

• Vi har gjort många försök att ”få till” samverkan med 

kommuner, intresseorganisationer och näringsliv – flera 

har lyckats, andra inte

• De gemensamma aktiviteter som finansieringen av 

tematiskt samverkansinitiativ möjliggör är precis det ”kitt” vi 

behöver i detta skede!
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