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UserAge 
Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa 

 

Forskningsprogrammet UserAge finansieras av Forte 

(Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och 

handlar om forskning i samverkan med aktörer utanför 

akademin. Programmet pågår under perioden 2017-

2019 och kommer att förlängas i ytterligare tre år, 

förutsatt att de krav som finansiären ställer på den 

första perioden uppfylls.  

UserAge genomförs i en tvärvetenskaplig forskarmiljö 

med deltagare från fyra universitet samt internationellt 

samarbete. Programmet koordineras av Centre for 

Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds 

universitet, med Göteborgs universitet, Högskolan 

Kristianstad och Linnéuniversitet som partners.  

Ordet ”user” använder vi i en specifik mening som 

skiljer sig något från det som vanligen förknippas med 

det svenska begreppet ”brukare”. Det vi menar är 

snarare ”kunskapsanvändare” med intresse för och 

nytta av den kunskap som blir resultatet av forskning 

om åldrande och hälsa. Många olika grupper av 

”kunskapsanvändare” kan involveras och delta i sådan 

forskning. Det kan exempelvis vara dagens eller 

morgondagens äldre, personer som åldras med kronisk 

sjukdom och/eller funktionsnedsättning, anhörigvår-

dare, personer som representerar skilda grupper av den 

åldrande befolkningen via olika intresseorganisationer, 

professionella inom vård och omsorg, fysisk planering, 

design, kollektivtrafik, industrirepresentanter, tjänste-

män och politiker på lokal, regional, nationell och inter-

nationell nivå.  

Med brukarmedverkan i forskning menar vi aktiv 

medverkan utöver att svara på enkäter, genomgå 

tester eller bli intervjuad. Istället för att vara ett studie-

objekt är brukaren delaktig och aktiv i forsknings-

processen. Forskning med brukarmedverkan är ett 

aktivt partnerskap mellan de forskare och represen-

tanter för olika kunskapsanvändare som medverkar i ett 

projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.med.lu.se/case



Sida 2 av 4 
 

UserAge handlar om att förstå för- och nackdelar med att involvera flera kategorier av 

brukare i forskning. Detta innebär att skapa en bättre förståelse av brukares 

medverkan i olika steg, djup och nivåer av forskningsprocessen. Vårt mål är att 

maximera effekterna av brukarmedverkan inom forskning om åldrande och hälsa. 

Ambitionen är att resultaten ska vara värdefulla inom andra forskningsområden där 

man involverar brukare. 

 

Bakgrunden till forskningsprogrammet 

UserAge är behovet av nya lösningar 

som stödjer ett aktivt och hälsosamt 

åldrande och möter de utmaningar som 

välfärdssystemet står inför. Människors 

behov och önskemål är föränderliga, 

och långt ifrån uppfyllda av samhället 

idag. Dagens och morgondagens äldre 

önskar större valfrihet och möjlighet att 

påverka utformningen och innehållet i 

de produkter, tjänster och miljöer de 

berörs av. Samtidigt finns det utsatta 

grupper vars röster sällan hörs. Brukar-

medverkan i forskning förespråkas som 

ett sätt att möta dessa utmaningar, 

men forskning och kunskap om effek-

terna av sådana ansatser är sparsam. 

Motstridiga och naiva föreställningar om 

samverkan mellan forskare och kun-

skapsanvändare förekommer. Dessa 

behöver synliggöras, studeras och be-

mötas.  

 

Bild 1. Forskningscirkeln användes som metod 

i projektet ”Utveckling av användardrivna 

modeller för implementering av forsknings-

resultat i kommunal verksamhet och 

samhällsplanering”, CASE, Lunds universitet.

 

På senare tid har forskningen om brukarmedverkan ökat, men kunskapen är i nuläget 

svår att överblicka och sammanfatta. Kunskapen som finns har ännu inte nått praktiken 

och effekterna för välfärdssystemet, olika grupper och individer i samhället är okända. 

UserAge avser att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan i forskning om 

åldrande och hälsa kan göra samt utvärdera i vilken utsträckning forskning om och 

med brukarmedverkan påverkar individer, grupper, befolkningen i stort samt verksam-

heter och resultat.  

Vi utvecklar och testar en bred arsenal av vetenskapliga metoder som lägger grunden 

för utvecklingen av generaliserbar kunskap och samlad kunskapsuppbyggnad (se bild 

1). 
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Bild 2. Övergripande struktur, forskningsprogrammet UserAge. 

 

Med integrationen av forskare och olika kunskapsanvändare i centrum av programmet 

kommer tre moduler att etableras (se bild 2). Projektdeltagarnas tidigare erfarenheter 

och existerande resultat om att genomföra forskning med brukare kommer att använ-

das för att utveckla ny kunskap om brukarmedverkan. Nya projekt och aktiviteter skär 

igenom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön och kommer att generera nya resultat 

om brukarmedverkan i forskning baserad på studier i Sverige och internationellt. 

Projekt I-III är doktorandprojekt med handledning av tvärvetenskapliga team. 

 Projekt I baseras på tidigare forskning vid Göteborgs universitet och fokuserar 

på innovativa metoder för att involvera sköra äldre personer i forskningen. 

Målet är att utveckla kunskap om samverkan med sköra äldre personer för att 

möjliggöra deras medverkan vid utformning, införande och utvärdering av de 

produkter, tjänster och miljöer som berör dem.  

 Projekt II utgår från tidigare forskning vid Linnéuniversitetet och handlar om 

anhörigvårdares roll. Målet är att utveckla kunskap om hur man på bästa sätt 

samverkar med anhörigvårdare vid utveckling, införande och utvärdering av 

exempelvis anhörigstöd för bättre koordinering, vård, hälsa och välmående. 



Sida 4 av 4 
 

 Projekt III med bas vid Högskolan Kristianstad knyter an till ett projekt kring 

förebyggande hembesök som involverar sex kommuner i nordöstra Skåne, 

primärvården och sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm. 

Projekt IV är en nationell panelstudie för insamling av longitudinella data om bland 

annat erfarenheter av och attityder till brukarmedverkan samt rekrytering av deltagare 

för en rad forskningsaktiviteter inom programmet. Genom att följa upp och bygga 

vidare på tidigare och pågående forskning samt nya projekt syftar projekt V och VI till 

att stimulera utveckling och optimering av metoder, teorimodellering, översättning av 

kunskap för praktisk tillämpning och utvärdering av forskningens effekter. Med 

uttrycket ”översättning” av kunskap menar vi sammanfattningen, utbytet och tillämp-

ningen av forskningsbaserad kunskap för att stärka och skapa nytta för välfärds-

systemet, individer och grupper av människor samt den åldrande befolkningen i stort. 

 

 

Bild 3. CASE-dagen 2016 hölls i hörsalen på 

Medicon Village, Lund, och var ett sam-

arrangemang mellan CASE brukarråd och CASE 

forskarskola med titeln "Pågående forskning 

om att åldras med funktionshinder". 

 

Bild 4. Forte Talks är en tvärvetenskaplig 

konferens och mötesplats för forskare, 

beslutsfattare och personer som arbetar inom 

hälsa, arbetsliv och välfärd. 

 

Forskningsresultaten publiceras i ett brett spektrum av internationella vetenskapliga 

tidskrifter. Översättning av kunskap mellan medverkande forskare och brukare 

kommer att ske integrerat i forskningsprogrammets alla delar. Kommunikationsaktivi-

teterna omfattar vetenskapliga, samhällspolitiska och praktiska områden för att uppnå 

högsta möjliga synlighet och användning av forskningsresultat (se bild 3-4). För att 

effektivt nå målgrupper utanför akademin kommer en kombination av kanaler och 

metoder att användas och anpassas. Under programperioden kommer medarbetarna 

att delta i aktiviteter och mässor med flera kategorier av brukare som målgrupper och 

anordna två konferenser öppna för forskare, professionella och allmänhet. Inom ramen 

för UserAge kommer vi också att utveckla kurser som riktar sig till såväl brukare som 

framtidens forskare inom området åldrande och hälsa. 

Programansvarig: Professor Susanne Iwarsson, CASE, Institutionen för hälsoveten-

skaper, Lunds universitet, e-post: susanne.iwarsson@med.lu.se, tel: 046 222 19 40. 


