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Verksamhetsberättelse 2019 

 

 
SWEAH:s styrelse och ledning 2019. Saknas: Marie Ernsth Bravell och Malin Sundström. 

 

Styrelse 

Forskarskolans styrelse har under året bestått av ordförande, vice ordförande samt nio ledamöter. 

Den 1 januari 2019 tillträdde Margareta Pålsson, före detta landshövding i Skåne och före detta 

riksdagsledamot, posten som ordförande. Två nya externa ledamöter tog plats i styrelsen: Artur 

Ringart, tidigare sportjournalist och Karin Olsson Lindström, kommunfullmäktigeledamot i Ystad 

och tidigare regionpolitiker. En av doktorandrepresentanterna disputerade under året; Isabelle 

Hansson från Göteborgs universitet, och ersattes av Linn Zulka från samma universitet. 

Forskarskolans koordinator, professor Susanne Iwarsson, har varit föredragande i styrelsen. 

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. 
 

Margareta Pålsson  ordförande 

Jan Ekstrand  vice ordförande 

Artur Ringart  extern ledamot 

Karin Olsson Lindström  extern ledamot 

Gudrun Edgren  expert högskolepedagogik, Lunds universitet 

Marie Ernsth-Bravell  partnerrepresentant, Jönköping University 

Eleonor Kristoffersson  partnerrepresentant, Örebro universitet 

Carin Lennartsson  partnerrepresentant, Karolinska Institutet 

Anneli Nyman  partnerrepresentant, Luleå tekniska universitet 

Malin Sundström  studeranderepresentant, Högskolan i Kristianstad 

Isabelle Hansson studeranderepresentant, Göteborgs universitet, t o m 190920 

Linn Zulka studeranderepresentant, Göteborgs universitet, fr o m 190920 
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Partners 

Lunds universitet är fortsatt värduniversitet med 11 forskningsenheter inom universitetet som 

interna partners. Vid årets slut engagerade SWEAH totalt16 partners (15 lärosäten samt Region 

Skåne): 

o Blekinge Tekniska Högskola 

o Chalmers tekniska högskola 

o Göteborgs universitet 

o Högskolan Dalarna 

o Jönköping University 

o Högskolan Kristianstad 

o Karolinska Institutet 

o Kungliga Tekniska Högskolan 

o Linköpings universitet 

o Linnéuniversitetet 

o Luleå Tekniska Universitet 

o Lunds universitet (koordinator) 

o Region Skåne 

o Röda Korsets Högskola 

o Umeå universitet 

o Örebro universitet 

Forskarskolans ledning och administration 
Ledningen för forskarskolan har under 2019 bestått av professor Susanne Iwarsson, koordinator 

(30%), docent Charlotte Löfqvist, studiekoordinator (40%) som den 1 januari 2019 efterträdde 

Maria Haak, och Stina Elfverson, forskningsadministratör (75%). Anställningen som 

kommunikatör (15%) innehades januari-september av vikarie Johan Lindskoug och november-

december av Agata Garpenlind (p g a att ordinarie kommunikatör var sjukskriven). 

 

 
Från vänster: studiekoordinator Charlotte Löfqvist, koordinator Susanne Iwarsson och 

forskningsadministratör Stina Elfverson.  
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Pedagogisk arbetsgrupp 

SWEAH:s pedagogiska arbetsgrupp har ansvar för pedagogiska frågor, kvalitetsutveckling och 

utvärdering och leds av studiekoordinatorn (sammankallande). Under 2019 har professor em 

Gudrun Edgren, högskolepedagogisk expert, Lunds universitet, professor Håkan Jönson, 

Socialhögskolan, Lund, och Giana Carli Lorenzini, postdoktorsrepresentant, ingått i gruppen. Även 

doktorandrepresentanterna i styrelsen för SWEAH har ingått. Från 1 januari var det Isabelle 

Hansson och Malin Sundström. Den 20 september ersattes Isabelle Hansson av Linn Zulka. 

SWEAH:s administratör är sekreterare i gruppen.  

 

Pedagogiska gruppen har under 2019 bland annat varit delaktig i utformandet av studiehandledningen 

för kursen Theoretical Perspectives on methodological choices in research on ageing and health,  

fungerat som bollplank i planeringen av två kurser i samarbete med partnerlärosäten, gett input till 

det pedagogiska innehållet i doktoranddagen och SWEAH:s egen konferens och förberett besök av 

External Advisory Board (EAB). Gruppen har även medverkat i framtagandet av  SWEAH:s 

pedagogiska principer som lagts fram för styrelsen, avsett att användas som underlag för t ex lärare 

och doktorander engagerade i SWEAH:s kurser, men även som förtydligande för nyanslutna 

doktorander. Pedagogiska gruppen har träffats fem gånger under året. 

 

Anslutna doktorander 
Vid årets början var 47 doktorander anslutna till forskarskolan. Under 2019 försvarade tretton 

doktorander sina avhandlingar (se sid 7) och en avslutade på egen begäran sin anslutning till 

SWEAH. Därmed var 33 doktorander anslutna vid årets slut (Tabell 1). 

 

Den 30 januari ordnades en välkomstträff i Lund för de sju nyanslutna doktoranderna 2019. Att 

doktoranderna fick tillfälle att träffas i ett tidigt skede gjorde att de snabbare blev delaktiga i 

verksamheten; till exempel valdes en av dem under året till doktorandrepresentant, och flera av dem 

utnyttjade sina driftsbidrag och möjligheten till resestipendium tidigare än föregående kohorter av 

anslutna doktorander gjort.  

 

 

Nyanslutna doktorander januari 2019, från vänster: Rebecca Baxter, Nilla Andersson, Christine 

Laustsen, Elias Larsson och Owasim Akram. Nedre raden, mitten: Emilia Viklund, höger: 

Marguerita Saadeh. 
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Tabell 1. Doktorander anslutna till Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa,  

dec 2019 (N=33).  

 

Omgång/ 
Namn Forskningsämne Lärosäte 

År 

1/2014 Martina Axmin Juridik Lunds universitet 

1/2014 Karin Erwander Klinisk medicin, geriatrik Lunds universitet 

1/2014 Hanna Mac Innes Socialt arbete Göteborgs universitet 

1/2014 Marie Olsen Omvårdnad 
Högskolan Dalarna/ 

Karolinska Institutet 

2/2015 Therese Rydberg Psykiatri Göteborgs universitet 

3/2016 Frida Andréasson Vårdvetenskap/sociologi Linnéuniversitetet 

3/2016 Ana Luiza Moraes Datavetenskap Blekinge tekniska högskola 

3/2016 Mascha Pauelsen Fysioterapi Luleå Tekniska Universitet 

3/2016 Arianna Poli Psykologi Linköpings universitet 

3/2016 Louise Sundberg Socialgerontologi Karolinska Institutet 

4/2017 Harpa Sif Eyjolfsdottir Social gerontologi Karolinska Institutet 

4/2017 Astrid Fjell Omvårdnad Karolinska Institutet 

4/2017 Robin Jonsson Arbetsvetenskap Göteborgs universitet 

4/2017 Susanne Koistinen Hälsovetenskap Högskolan Dalarna 

4/2017 Amelie Lindh Mazya Geriatrik Karolinska Institutet 

4/2017 Nicola Payton Psykologi Karolinska Institutet 

4/2017 Johan Skoog Psykologi Göteborgs universitet 

4/2017 Malin Sundström Omvårdnad Högskolan i Kristianstad 

5/2018 Ada Lui Gallassi Socialt arbete Örebro universitet 

5/2018 Anna Meyer Epidemiologi Karolinska institutet 

5/2018 Behzad Iravani Neurobiologi Karolinska institutet 

5/2018 Christina Dintica Neurobiologi Karolinska institutet 

5/2018 Joakim Frögren Hälsovetenskap  Lunds universitet 

5/2018 Linn Zulka Psykologi Göteborgs universitet 

5/2018 Mahwish Naseer Folkhälsa Högskolan Dalarna 

5/2018 Ying Shang Neurobiologi Karolinska institutet 

6/2019 Nilla Andersson Hälsovetenskap Lunds universitet 

6/2019 Christine Laustsen Hälsovetenskap Högskolan i Kristianstad 

6/2019 Marguerita Saadeh Epidemiologi Karolinska Institutet 

6/2019 Owasim Akram Statskunskap Örebro universitet 

6/2019 Elias Larsson Social gerontologi Linköpings universitet 

6/2019 Emilia Viklund Hälsovetenskap Umeå universitet 

6/2019 Rebecca Baxter Omvårdnad Umeå universitet 

Notera: En doktorand från Örebro universitet avslutade under året på egen begäran sin anslutning till SWEAH.  

 

En utlysning för ansökan om anslutning av ytterligare doktorander gjordes under året. Denna omgång 

var den sjunde i ordningen sedan forskarskolan etablerades. Vid sista ansökningsdatum (30 

september) hade 19 ansökningar inkommit. Dessa granskades av två granskningskommittéer som 

engagerade docenter och professorer från flera av partnerlärosätena. Den 26 november beslutade 

styrelsen att ansluta tio doktorander från och med den 1 januari 2020. Finansieringen av SWEAH 

från Vetenskapsrådet har dispositionstid till den 31 december 2021 och eftersom en fortsättning av 
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verksamheten därefter inte kan garanteras har kohort 6-7 tecknat anslutningskontrakt på två år. 

(Kohorterna 1-4 anslöts för fyra år och kohort 5 för tre.) 

 

 

Disputationer 2019 
Under 2019 gratulerades tretton nyblivna doktorer som därmed fullgjort sin tid som SWEAH-

anslutna doktorander (länkarna leder till respektive avhandling online):  

 

• 2019-01-18 Lizette Norin, Lunds universitet 

Housing accessibility and participation among older adults with long-standing spinal cord injury 

• 2019-06-05 Kuan-Yu Pan, Karolinska Institutet 

Impact of psychosocial working conditions on health in older age 

• 2019-09-06 Marieclaire Overton, Lunds universitet 

Assessment of cognition in aging. Investigating internal validity, occurrence and reversion of 

mild cognitive impairment. Data from the general population study “Good Aging in Skåne 

(GÅS). 

• 2019-09-16 Bárbara Avelar Pereira, Karolinska Institutet 

Multimodal imaging: Functional, structural, and molecular brain correlates of cognitive aging 

• 2019-09-20 Isabelle Hansson, Göteborgs universitet 

Retirement and Life Satisfaction: A Resource-Based Dynamic Perspective 

• 2019-09-28 Georg Henning, Göteborgs universitet 

Change and Continuity in Psychological Health Across the Retirement Transition - 

Interindividual Differences and Post-Retirement Adjustment 

• 2019-10-03 Lieke de Boer, Karolinska Institutet 

Dopamine, decision-making and aging. Neural and behavioural correlates 

• 2019-10-04 Malin Ericsson, Karolinska Institutet 

Socioeconomic influences on late-life health and mortality : exploring genetic and environmental 

interplay 

• 2019-10-11 Caroline Hasselgren, Göteborgs universitet 

Inequity in mind. On the Social and Genetic Risk Factors of Dementia and Their Interactions 

• 2019-10-25 Stina Ek, Karolinska Institutet 

Predictors and consequences of injurious falls among older adults: A holistic approach 

• 2019-10-25 Neda Kaboodvand, Karolinska Institutet 

Modelling and quantifying brain connectivity and dynamics with applications in aging and 

ADHD 

• 2019-11-29 Viveca Wallin Bengtsson, Högskolan i Kristianstad 

Periodontitis, carotid calcifications and future cardiovascular diseases in older individuals 

• 2019-12-12 Mozhu Ding, Karolinska Institutet 

The role of atrial fibrillation in cognitive aging: A population-based study 

http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/housing-accessibility-and-participation-among-older-adults-with-longstanding-spinal-cord-injury(cc983b6a-4267-4e81-b657-49c33172f81c).html
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46727/Thesis_Kuan-Yu_Pan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://portal.research.lu.se/portal/files/68306492/Marieclaire_Overton_WEBB.pdf
https://portal.research.lu.se/portal/files/68306492/Marieclaire_Overton_WEBB.pdf
https://portal.research.lu.se/portal/files/68306492/Marieclaire_Overton_WEBB.pdf
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46826/Thesis_Barbara_Avelar_Pereira.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=283993
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/60725/1/gupea_2077_60725_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/60725/1/gupea_2077_60725_1.pdf
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46831/Thesis_Lieke_de%20Boer.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46815?_ga=2.26713406.2015270370.1578397189-1597032873.1578397189
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46815?_ga=2.26713406.2015270370.1578397189-1597032873.1578397189
http://www.gu.se/english/research/publication?publicationId=285934
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46891?_ga=2.30571708.2015270370.1578397189-1597032873.1578397189
https://www.researchgate.net/publication/337191100_Modelling_and_quantifying_brain_connectivity_and_dynamics_with_applications_in_aging_and_ADHD
https://www.researchgate.net/publication/337191100_Modelling_and_quantifying_brain_connectivity_and_dynamics_with_applications_in_aging_and_ADHD
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/30341/978-91-7877-020-5_Bengtsson_epub.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46890
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Engagemang av postdoktorer i SWEAH 
Under 2019 fortsatte SWEAH att som en del i forskarskolans program för att stödja postdoktorers 

karriärutveckling erbjuda postdoktorer timarvoderat arbete med olika engagemang inom ramen för 

forskarskolans verksamhet. Charlotta Nilsen, Karonlinska Institutet (KI), var anlitad som biträdande 

kursledare, Giana Carli Lorenzini, Lunds universitet, ingick i pedagogiska gruppen och Catharina 

Melander, Luleå Tekniska Universitet, var både biträdande studiekoordinator och sammankallande i 

planeringskommittén för SWEAH:s konferens. De juniora forskare som varit engagerade på dessa 

sätt har återkopplat att de uppskattade möjligheten till utvecklande och meriterande erfarenheter, 

samtidigt som insatserna utgjort ett bra stöd till studiekoordinatorn. 

 

Doktoranddag 
Kalmar 8-9 april 

Temat för dagen var karriärplanering: Försvara sin avhandling och vad göra sedan? Att planera för 

en postdoktoral karriär, utveckla den egna förmågan att bygga nätverk och samt en presentation av 

Linnéuniversitetet stod på agendan när tjugotre SWEAH-anslutna doktorander mötte upp i Kalmar 

den 8-9 april. 

 

 

Deltagarna lyfte särskilt fram hur viktigt det är att få tillfälle att samlas, nätverka och diskutera och 

byta erfarenheter med andra doktorander från olika discipliner och lärosäten. Många av 

doktoranderna har lärt känna varandra under sin tid i SWEAH och stämningen blev snabbt familjär 

vid återseendet. Nyanslutna doktorander fick tillfälle att komma in i gemenskapen med hjälp av 

presentationer och gruppövningar under ledning av studiekoordinator Charlotte Löfqvist. Prodekan 

Kristiina Heikkilä presenterade tillsammans med professor Elizabeth Hanson den forskning om stöd 

till äldres anhöriga som bedrivs vid Linnéuniversitetet. Universitetslektor Stefan Andersson, tidigare 

SWEAH-ansluten doktorand, höll ett anförande om situationen för blivande postdoktorer. Dagen 

avslutades med att professor Susanne Iwarsson ledde ett seminarium med tonvikt på att det aldrig är 

för tidigt att börja planera för tiden efter disputationen.  
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”Detta var tredje gången jag 

medverkade i SWEAH:s dokto-

randdagar, och vad jag främst tar 

med mig den här gången är 

känslan av tillhörighet. SWEAH 

är ett fantastiskt nätverk att vara 

del av, och när vi ses har vi alltid 

livliga diskussioner och många 

skratt, men ur diskussionerna föds 

ofta bra idéer som stärker gruppen. 

Det är en härlig gemenskap!” 

säger Joakim Frögren, doktorand 

vid CASE, Lunds universitet, som 

var en av deltagarna.  
    

Joakim Frögren och andra SWEAH-anslutna doktorander    

diskuterar livligt med varandra.       

 

SWEAH:s konferens, 22-24 oktober 2019 

SWEAH arrangerade under höstterminen sin första egna vetenskapliga konferens. Alla anslutna och 

tidigare anslutna doktorander (numera postdoktorer) samt handledare och partnerrepresentanter 

knutna till forskarskolan inbjöds att presentera sin forskning. Konferensen hölls i Lund under 2,5 

dagar med 53 deltagare och erbjöd förutom kunskapsutbyte och nätverkande ett bra tillfälle till träning 

att presentera sin forskning eller disputation inför välvillig publik. Många av doktoranderna fick även 

träna på rollen som moderator eller presentatör. Sammanlagt framfördes 25 muntliga presentationer 

(15 av doktorander, 5 av disputerade SWEAH-alumner, 5 av handledare). Presentationerna spände 

över ett brett fler- och tvärvetenskapligt fält och det fanns även tillfälle att studera en handfull posters. 

Inledningstalare var Sandra Torres, professor i sociologi från Uppsala universitet, som talade om 

varför tvärvetenskapligt arbete är viktigt när frågor om etnicitet och migration behandlas. Andra 

dagens huvudtalare var professor Thomas Scharf, Newcastle University, som talade om ojämlikt 

åldrande. Som avslutning på konferensen hölls en uppskattad paneldebatt om framtidens behov av 

forskning om åldrande och hälsa. Under galant ledning av Elizabeth Hanson, professor vid 

Linnéuniversitetet, deltog forskare engagerade i SWEAH tillsammans med Sandra Kleinau, 

biträdande huvudsekreterare för ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.  

 

Konferensen ersatte höstens doktoranddag och naturligtvis fanns det gott om tillfällen att mingla och 

nätverka i pauser och under gemensamma måltider.  En av kvällarna bjöd SWEAH på galamiddag i 

Lunds universitets finaste representationslokal, Gamla Biskopshuset. Den som ville kunde också följa 

med på en tur i Lunds äldsta delar, med SWEAH:s administratör Stina Elfverson som uppskattad 

guide. Totalt 35 personer besvarade efteråt en utvärdering av konferensen och gav genomgående 

mycket positiv återkoppling. 
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Paneldebattörer under SWEAH:s konferens: Erik Rosendahl, Sandra Kleinau,                        

Elizabeth Hanson, Anna K Forsman och Sanna Kuoppamäki. 

 

 
Fikapaus under SWEAH:s konferens.  
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Användning av driftsbidrag, ”ryggsäck” 
Årligen har varje ansluten doktorand 20 000 kr (plus indirekta kostnader) att använda till i första hand 

aktiviteter som arrangeras av SWEAH, såsom rese- och hotellkostnader vid doktoranddagar eller 

deltagande i kurser inom SWEAH:s specifika curriculum. Pengarna kan även användas för 

medverkan i andra kurser och konferenser inom området åldrande och hälsa, i Sverige eller 

utomlands. Doktoranderna kan också köpa litteratur eller annat material som stödjer deras lärande 

och som inte ingår i arbetsgivarens och handledarens finansieringsansvar.  
 

Under 2019 var det flera doktorander än tidigare år som aktivt planerade för och kunde dra fördel av 

”ryggsäcken”; i snitt förbrukade varje doktorand ca 13 000 kr. Merparten av medlen gick till kurser 

och konferenser, 279 490 kr, medan medverkan i SWEAH:s egna aktiviteter bekostades med 87 749 

kr. Inköp av litteratur gjordes för 80 883 kr.  

 

Resebidrag för forskningsvistelser utomlands 

Två gånger per år finns det möjlighet för anslutna doktorander att ansöka om resebidrag för 

forskningsvistelse utomlands. Vistelsen kan vara upp till tre månader och finansieras med maximalt 

50 000 kr av SWEAH. Följande bidrag beviljades under 2019: 

 

- Isabelle Hansson, 20 000 kr, University of Victoria, Canada. 

- Christine Laustsen, 30 000 kr, Queen Margaret University, Edinburgh, Storbritannien.  

- Owasim Akram, 30 000 kr, Oxford Institute of Population Ageing, Oxford, Storbritannien.  

- Frida Andréasson, 8 000 kr, University of Sheffield, Storbritannien 

- Nilla Andersson, 8 000 kr, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Tyskland 

- Rebecca Baxter, 25 000 kr, La Trobe University, Melbourne, Australien, (vistelsen planerad 

till 2020). 

 

 

 

Owasim Akrams forskning är inriktad mot fattigdom bland äldre i utvecklingsländer. Hans 

forskning har tagit honom från Bangladesh till Sverige, och med bidrag från SWEAH till Oxford i 

Storbritannien. Privat foto. 
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SWEAH:s specifika curriculum 
SWEAH:s specifika curriculum ger grunden för ett tvärvetenskapligt synsätt på åldrande och hälsa 

och omfattar följande kurser om vardera 3 högskolepoäng (hp): 

-Theories of ageing 

-Theoretical perspectives on methodological choices in research on ageing and health  

-Gerontology, from multidisciplinary to integrative perspectives on ageing and capability  

 

Anslutna doktorander måste under sin anslutningstid fullgöra kursfordringarna för minst två kurser 

om de är anslutna för fyra år, och för en kurs om de är anslutna för två år. 

 

Varje år ges en av dessa kurser, vilka är öppna även för externa sökande, dock ges doktorander 

anslutna till SWEAH företräde. Under 2019 gavs kursen Theoretical perspectives on methodological 

choices in research on ageing and health. Tjugo deltagare (varav fyra inte var anslutna till SWEAH) 

från åtta av SWEAH:s partnerlärosäten deltog. Kursen gavs huvudsakligen på distans via Moodle, 

men omfattade också en workshop vid Lunds universitet (12-13 mars) som leddes av professor 

emeritus i teoretisk filosofi, Bengt Hansson. Övriga föreläsare var lektor Kerstin Blomqvist, docent 

Björn Slaug och professor Susanne Iwarsson. Ansvarig för kursen var SWEAH:s studiekoordinator 

Charlotte Löfqvist tillsammans med biträdande kursledare, postdoktor Charlotta Nilsen, KI. 

 

 

20 deltagare i kursen ‘Theoretical perspectives on methodological choices in research on ageing 

and health’. 

Kursen är en vetenskapsfilosofisk kurs som handlar om teoretiska grunder för olika vetenskapliga 

metoder, såväl kvantitativa, kvalitativa som mixade studiedesigner. Målet med kursen är att 

doktoranderna ska skaffa sig en god inblick i vetenskapsfilosofiska grunder, samt att de ska kunna 

göra väl underbyggda metodval inom forskningsområdet åldrande och hälsa. Kursen utvärderades 
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med positiva resultat, där särskilt utmaningen att ta till sig teorier och metoder utanför den egna 

bekvämlighetszonen lyftes fram som berikande. 

 

”Det är alltid bra att komma ut 

ur sin egen bubbla och få nya 

perspektiv. Även om jag inte 

kommer att använda kvalitativa 

metoder i min forskning så har 

kursen hjälpt mig se att det 

finns andra möjliga perspektiv, 

och jag har insett värdet i att 

samarbeta med forskare från 

andra discipliner”. Så säger 

Anna Meyer, doktorand vid 

Institutet för Miljömedicin, 

Karolinska Institutet, om 

kursen Theoretical perspec-

tives on methodological choi-

ces in research on ageing and 

health.  

 

Kursdeltagarna Anna Meyer, Christiana Owiredua och Elias Larsson. 

 

Kurs för postdoktorer: From junior to senior researcher on ageing and health 

Efterhand som anslutna doktorander disputerar får SWEAH alltfler postdoktorala forskare i sitt 

nätverk. Målet är att erbjuda dessa alumner stöd i sin fortsatta karriärutveckling, vilket var fokus i 

kursen From junior to senior researcher on ageing and health. Kursen var öppen även för 

postdoktorer som inte varit anslutna till SWEAH; sex av tio deltagare hade ingen tidigare SWEAH-

erfarenhet. Sju deltagare av de ursprungliga tio fullföljde kursen. 

 

 
Deltagare i SWEAH:s kurs för postdoktorer 2019. Från vänster: Katarina Billing, Charlotta Nilsen, 

Rosalia Camporeale, Annikki Arola och Ida Karlsson. Sittande, från vänster: Jing Wu, Viviane 

Schultz Straatmann och Erika Boman. Saknas: Maya Kylén. 
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Kursen leddes och examinerades av professor Susanne Iwarsson. Professor Taina Rantanen från 

universitetet i Jyväskylä, Finland, medverkade i planeringen och examinationen och var också 

engagerad som lärare under den första workshopen den 5-7 februari i Malmö. Även professor Boo 

Johansson från Göteborgs universitet medverkade. Föreläsningarna gav dels en överblick över det 

mångfacetterade forskningsområdet åldrande och hälsa och dess historik, dels personliga råd om hur 

man som ung forskare kan etablera sig lokalt och internationellt. Kursledare Susanne Iwarsson 

föreläste om värdet av interdisciplinära arbetssätt och gav även handfasta tips på hur man 

framgångsrikt söker finansiering till sina projekt. Övriga föreläsare var professor Malin Parmar, 

docent Steven Schmidt, universitetslektor Jimmie Kristensson, biträdande forskare Carlos Chiatti, 

och biträdande forskare Marianne Granbom, samtliga från Lunds universitet. 

 

Vid den andra workshopen (7-9 maj) medverkade Katarina Billing, coach och psykolog, med en 

workshop om mentorskap. Under 2020, som en fortsättning på denna kurs, kommer varje deltagare 

att erbjudas en personlig mentor som de får möjlighet att träffa ca 8 gånger under ett år. De seniora 

forskare engagerade i SWEAH som anmält sig som villiga att engagera sig som mentorer  hade senare 

en online-träff med Katarina Billing för att förbereda sig inför sitt åtagande.  

 

Tack vare att deltagarna arbetat intensivt med sina karriärplaner och meritförteckningar och gett 

varandra feedback på dessa har de lärt känna varandra väl. Ett par av dem har till och med inlett 

planeringen av ett gemensamt forskningsprojekt.  
       
 

 

“Jag har fått information som 

man sällan får del av” säger Jing 

Wu, postdoktor vid institutionen 

för sociologi och arbetsvetenskap 

vid Göteborgs universitet. “Som 

att det är normalt att bli 

refuserad, att det är en del av 

utvecklingsprocessen. Att lyckas 

med en bidragsansökan verkar 

hänga både på tur och erfarenhet. 

Med denna insikt har jag fått 

inspiration att fortsätta kämpa.” 

 

Deltagarna Rosalia Camporeale and Jing Wu inledde     

forskningssamarbete under SWEAH:s kurs för postdoktorer. 

  

Kurser medfinansierade av SWEAH  

Partnerlärosäten kan ansöka om medfinansiering hos SWEAH för att i samverkan mellan minst två 

partners utveckla och ge kurser inom området åldrande och hälsa. Dessa kurser är ett komplement till 

det befintliga nationella kursutbudet för att erbjuda doktorander att fördjupa lärandet relativt sina 

specifika forskningsintressen.  

 

Kursen Gerontechnology - aging and digitalization II har getts vid Blekinge tekniska högskola och 

delfinansierats av SWEAH. Kursen genomfördes under september-november 2019. Den 

samordnades av Blekinge tekniska högskola med Lunds universitet, Karolinska Institutet (KI) och 
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Kungliga Tekniska Högskolan som partners. Samtliga kursdeltagare var doktorander utanför 

SWEAH.  

 

SWEAH hade sedan tidigare fattat beslut om att medfinansiera kursen Life-course and Old Age 

Exclusion, samordnad av Linköpings universitet med KI och Högskolan Dalarna som medverkande 

lärosäten. Kursen hade planerad kursstart under våren 2019 men sköts fram till slutet av året på grund 

av för litet antal sökande. Även efter förlängt ansökningsdatum var underlaget för litet för att 

genomföra kursen. Kursen är därför uppskjuten till 2021.  

 

Externa konferenser                          
IAGG-ER 22-26 maj, 2019 i Göteborg 

SWEAH var välrepresenterat under den europeiska kongressen IAGG-ER som hölls i Göteborg i maj. 

Drygt 20 av SWEAH:s doktorander och postdoktorer höll presentationer eller medverkade med 

posters. SWEAH hade ett symposium med fyra medverkande doktorander som visade på bredden i 

verksamheten, ett bokbord med information om forskarskolan som bemannades av doktorander, och 

bjöd också in doktorander och handledare till ett välbesökt mingel. SWEAH presenterades också på 

en öppen scen i samband med en av lunchpauserna under kongressen. 

 

 
SWEAH symposium under IAGG-ER: Maria Haak, Malin Sundström, Mascha Pauelsen, Frida 

Andréasson och Susanne Koistinen.  

 

Ett stort åtagande i anslutning till IAGG-ER var att SWEAH administrerade en internationell Master 

Class: Portraying Old Age and Ageing to Counteract Ageism. Denna aktivitet var ett samarbete 

mellan Centre for Ageing and Health (AgeCap) vid Göteborgs universitet; International Association 

of Gerontology and Geriatrics-European Region (IAGG-ER); Nordic Gerontology Federation (NGF); 

MIRAI Project (samarbete Sverige-Japan); IAGG Global Social Issues on Ageing (GSIA) och 

SWEAH. Initiativet togs av professorerna Clemens Tesch Römer, president för IAGG-ER, Tyskland; 

Boo Johansson, Göteborgs universitet, Susanne Iwarsson, Lunds universitet och Norah Keating, 

University of Alberta and Swansea University. SWEAH:s tidigare studiekoordinator Maria Haak var 
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en av kursledarna och SWEAH hade fyra medverkande doktorander bland 25 deltagare från 12 länder. 

Söktrycket till platserna var stort. Tretton mentorer från 9 länder var engagerade. Denna unika Master 

Class uppmärksammades och fick positiv respons under kongressen.  

 

 
Master Class ‘Portraying Old Age and Ageing to Counteract Ageism’ med deltagare och mentorer. 

Här följer en lista över samtliga presentationer av doktorander eller alumner från SWEAH vid 

IAGG-ER-2019: 

• Isabelle Hansson, Göteborgs universitet: 

- Congress President Symposium - Capability for Successful Adjustment to Late Work Life and 

Retirement 

- Studies on Adjustment to Retirement: How Do Older Europeans Navigate the Retirement 

Transition? 

• Linn Zulka, Göteborgs universitet: 

Review on the Complex Relation between Retirement and Cognition - Unraveling the Mixed 

Evidence 

• Caroline Hasselgren, Göteborgs universitet: 

Gender and Socioeconomic Differences in Dementia: On the Potentially Mediating Effect of 

General Psychological Distress 

• Therese Rydberg Sterner, Göteborgs universitet: 

Sex differences in depression in relation to gender 

• Emilia Viklund, Åbo Akademi: 

Innovative Person-Centered Approaches to Promote and Protect Mental Wellbeing and Social 

Inclusion in Later Life: Multi-Level Perspectives from the EU-Funded EMMY and @geing Online 

Projects 

• Susanne Koistinen, Högskolan Dalarna: 

Swedish National Graduate for Competitive Science on Ageing and Health (SWEAH) -- Goals 

Activities Examples of Project and Student Experiences 

• Mascha Pauelsen, Luleå Tekniska Universitet: 

Swedish National Graduate for Competitive Science on Ageing and Health (SWEAH) -- Goals 

Activities Examples of Project and Student Experiences 
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• Frida Andréasson, Linnéuniversitetet: 

Swedish National Graduate for Competitive Science on Ageing and Health (SWEAH) -- Goals 

Activities Examples of Project and Student Experiences 

• Malin Sundström, Högskolan i Kristianstad: 

- Benefits and Challenges of Being Affiliated to SWEAH: Reflections from a PhD-student 

- Encountering Existential Loneliness among Older People: Perspectives of Health Care 

Professionals 

• Christine E. Laustsen, Högskolan i Kristianstad: 

Understanding User Participation in Research on Ageing and Health -- Experiences and Emerging 

Findings from the UserAge Program 

• Elias Larsson, Linköpings universitet: 

Digital Communication Support for People Living With Dementia 

• Amelie Lindh Mazya, Karolinska Institutet: 

Agreement of five frailty tools in a community dwelling population with high health care utilization 

• Georg Henning, Göteborgs universitet: 

- Changes in Leisure Activities during the Retirement Transition and their Association with 

Psychological Health 

- Poster, Basic Psychological Need Satisfaction and Well-Being - Changes in Within- and 

Between-Person Associations After Retirement 

• Anna Marseglia, Karolinska Institutet: 

Cognitive Reserve in Aging and Dementia: Extensions to Operationalization and Opportunities for 

Prevention 

• Christina Dintica, Karolinska Institutet: 

Influence of Masticatory Ability on Cognitive Trajectories and Dementia: a Long-Term Cohort 

Study 

• Stina Ek, Karolinska Institutet: 

Influence of Masticatory Ability on Cognitive Trajectories and Dementia: a Long-Term Cohort 

Study 

• Christina Bökberg, Lunds universitet:  
Poster, Evaluating Knowledge-Based Palliative Care for Older Persons (> 65) in Nursing Homes: 

a Pilot Study 

• Marieclaire Overton, Lunds universitet: 

Poster: Prevalence and incidence of Mild Cognitive Impairment across subtypes, age, and sex. Data 

from the Good Aging in Skåne Population Study   

• Nicola Payton, Karolinska Institutet: 

Poster, Combining Cognitive Markers to Identify Individuals at Increased Dementia Risk 

• Malin Ericsson, Karolinska Institutet: 

Poster, Frailty and Mortality: Investigating Sex Differences and Socioeconomic Influences using 

Swedish Twins 

• Charlotta Nilsen, Karolinska Institutet: 

Poster, Psychosocial Working Conditions as Predictors of Successful Aging 

• Linnea Sjöberg, Karolinska Institutet: NEAR booth/representative 

• Alexander Darin-Mattsson, Karolinska Institutet: NEAR booth/representative 
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Uppföljning 

 

 
Figur 1. Världskarta med markering av de platser dit anslutna doktorander rest finansierade av 

SWEAH under 2019. 

 
Aktivitetsrapporter 2019 

Finansierade av SWEAH har doktorander anslutna till SWEAH medverkat i kurser, konferenser och 

forskningsvistelser i många olika länder under 2019 (Figur 1). Resor har främst gjorts inom Europa, 

men även till t ex USA: Alzheimer’s Association International Conference (Los Angeles) och 

Gerontological Society  of America conference – GSA (Austin). Övriga långväga resor har gått till 

Asien, t ex till Peking: International Symposium on Brain, Health and Aging, till Dhaka, 

Bangladesh, för medverkan i symposiet Ageing and Extreme Poverty in Bangladesh och till Beirut: 

International Epidemiological Association conference.  

 
Fyrtio av de total 44 doktorander som varit anslutna till SWEAH under 2019 har inkommit med 

skriftliga aktivitetsrapporter. Bland dem som inte avlämnat rapport är det en som sannolikt nu är 

föräldraledig, en som sannolikt är sjukskriven och en för vilken disputationsdatum uppskjutits ett 

flertal gånger och status för avtalet med SWEAH är oklart. Alla som disputerade under höstterminen 

har ombetts svara, varav en inte lämnat in någon rapport. 

 

Rapporterna är i hög grad samstämmiga med tidigare år och visar på god uppslutning, god studietakt 

och progress samt hög uppskattning för SWEAH:s aktiviteter.  

 

Av de 33 doktorander som ännu inte disputerat vid utgången av 2019 hade två tredjedelar (N=22) 

fullgjort kursfordringarna inom SWEAH:s specifika curriculum. Detta innebär att anslutna 

doktorander måste gå en eller två kurser under sin anslutningstid, beroende på om de är anslutna för 

två, tre eller fyra år. Tjugofyra av doktoranderna deltog i den doktoranddag som SWEAH arrangerade 

under vårterminen.  

 

Tjugoen av doktoranderna deltog i SWEAH:s konferens i oktober. Av dessa medverkade 18 med 

presentationer i programmet, antingen muntligt eller i form av postrar. En doktorand och en 

postdoktor medverkade i programkommittén, såväl under hela planeringsperioden som under själva 

konferensen.  

Tillgången till egna driftsmedel samt möjligheten att ansöka om medel för forskningsvistelse 

utomlands uppskattas mycket av doktoranderna. 
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• 25 av doktoranderna har under året finansierat medverkan i minst en vetenskaplig konferens med 

sina driftsmedel från SWEAH.  

• 26 har använt sina driftmedel till inköp av litteratur. 

• 6 doktorander har sökt och fått medel från SWEAH för genomförande av forskningsvistelser 

utomlands.  

 

Aktivitetsrapporterna visar att flertalet doktorander gör förväntad och god progress i sin utbildning 

på forskarnivå, med medverkan i inter/nationella konferenser samt produktion av vetenskapliga 

manuskript/publikationer avsedda att ingå i deras respektive avhandlingar: 

 

• Totalt 32 av de anslutna doktoranderna har under 2019 medverkat i minst en vetenskaplig 

konferens.  

• Drygt 23 doktorander redovisar att de dessutom medverkat med presentationer i andra samman-

hang.  

• 9 doktorander har fått resebidrag från andra anslagsgivare.  

• 33 doktorander har publicerat minst en vetenskaplig artikel under året; 21 av dessa har publicerat 

två artiklar eller fler.  

• 11 doktorander har publicerat andra typer av texter.  

• 11 av doktoranderna har erhållit externa bidrag under 2019, antingen som huvudsökande eller 

som medsökande, alternativt bidragit till finansierade projektansökningar.  

• 13 doktorander har varit aktiva som lärare.  

 

13 doktorander planerar att disputera under 2020 och 9 disputationer planeras under 2021. 

 

Doktorandernas kommentarer om värdet av anslutningen till SWEAH är mycket samstämmiga och 

överensstämmer i hög grad med de kommentarer som gavs i de senaste årens aktivitetsrapporter: 

 

• De nya kontakter SWEAH bidrar till att skapa – såväl internt inom forskarskolan som nationellt 

och internationellt - är mycket värdefulla och unika. Flera kommentarer indikerar att 

doktoranderna inte hade kommit i kontakt med andra doktorander från hela landet och inom andra 

discipliner om de inte varit anslutna till SWEAH. 

• Nätverkandet uppfattas som mycket viktigt och värdefullt. SWEAH:s doktoranddagar och inte 

minst den konferens som anordnades under hösten nämns som särskilt viktiga i detta 

sammanhang. 

• Många kommentarer rör just SWEAH:s konferens, vilken uppfattades som mycket viktig och 

inspirerande. Många uppskattade den möjlighet att få lyssna till varandras presentationer som 

gavs. Ett flertal kommenterade också värdet av möjligheten att få träna sig på att presentera i ett 

större sammanhang utanför den egna disciplinen och forskningsmiljön. 

• Det ekonomiska stödet i form av driftbidrag och resebidrag är fortsatt högt uppskattat. De allra 

flesta nämner möjligheten att köpa in litteratur samt finansiera konferensmedverkan som mycket 

positiv och viktig. Även att kunna använda driftmedlen till att täcka kostnader för 

språkgranskning och andra kostnader relaterade till utbildningen uppskattas. 

• Möjligheten till såväl breddning som fördjupning av kunskaperna om åldrande och hälsa liksom 

fokus på tvärvetenskaplig forskning inom området är aspekter som uppskattas av många av 

doktoranderna.  

• Flera kommenterar att SWEAH-kursen som gavs under året, med fokus på vetenskapsteoretiska 

grunder för metodval inom forskning om åldrande och hälsa, varit betydelsefull för att öka deras 

intresse och förståelse för såväl betydelsen av teoretiska överväganden som för andra 

forskningsinriktningar och metodologiska ansatser än deras egna. 
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Telefonuppföljningar med doktorander 

Studiekoordinator Charlotte Löfqvist har under året erbjudit telefonuppföljning med de SWEAH-

anslutna doktorander som disputerat under året samt med dem som blev anslutna i januari 2019, 

sammanlagt 18 personer. Elva samtal genomfördes och återkopplingen till SWEAH är till största 

delen positiv. Fördelar som lyfts fram är det årliga driftsbidraget, möjligheten till resebidrag samt 

tillgången till, och möjligheten att utveckla nätverk. SWEAH:s ledning upplevs som lyhörd för 

doktorandernas önskemål om innehåll och genomförande av kurser och aktiviteter. En utmaning för 

SWEAH är att anpassa innehållet i tvärvetenskapliga kurser så att det varken blir alltför nischat eller 

alltför generellt. Vidare poängteras vikten av att seniora forskare är delaktiga för att diskussioner 

doktoranderna emellan ska ge tvärvetenskapliga perspektiv och inte riskera att bli polariserade. 

 

Extern rådgivningskommitté 
 

            
SWEAH:s External Advisory Board, från vänster: professor Lars Geschwind (KTH), professor em 

Dorly J.H. Deeg (VU University Medical Centre, Amsterdam), docent Søren S.E. Bengtsen (Århus 

universitet) 

 

Den Externa utvärderingskommittén (EAB) gjorde sitt andra platsbesök i Lund under 26-27 mars 

2019 och träffade ledning, doktorander, handledare och lärare. EAB har lämnat en gedigen och 

mycket positiv rapport och menar att betydande förändringar gjorts inom SWEAH i enlighet med 

deras rekommendationer efter första besöket i november 2017. Man lyfter fram viktiga initiativ som 

tagits och bedömer att SWEAH är en mogen organisation med stark infrastruktur och bra kurser och 

aktiviteter. Särskilt betonas hur SWEAH främjar det interdisciplinära synsättet för anslutna 

doktorander. Rapporten utgör ett bra underlag inför kommande bidragsansökningar, rapporter och 

vid kontakter med partners om fortsatt och framtida samverkan. SWEAH:s ledning arbetar nu 

kontinuerligt med en åtgärdsplan baserad på de förslag till förbättringar som EAB lyft fram i sin 

rapport. 

 

Ekonomi 
Koordinator Susanne Iwarsson fick i oktober ett formellt uppdrag av rektor för Lunds universitet att 

kontakta SWEAH:s partnerlärosäten för dialog om fortsatt finansiering och utveckling av SWEAH.  

Under 2019 har en större ansökan om fortsatt finansiering varit inlämnad till Riksbankens 

Jubileumsfond men inte blivit beviljad. Även LMK-stiftelsen har avslagit en ansökan om medel till 

SWEAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa  Verksamhetsberättelse 2019 

21 
 

 

Tabell 2. Nationella Forskarskolan, jämförelse budget och utfall t o m 191231 
Dispositionsdatum tom 2021-12-31 

    

   
   

Intäkter Budget 
2019 Tkr  
reviderad 

Bokslut  
2019 

IB (från tidigare år) 5 439 5 439 

VR 2 000 2 000 

Intäkter totalt 7 439 7 439 

      

Kostnader     

Koordinator 30%  450 399 

Styrelsearvoden 75 67 

Studiekoordinator 40% 388 407 

Kvalitetssäkring & utveckling 3% 39 35 

Administration FO adm 75% 446 462 

Summa ledning, administration & lärarinsatser 1 398 1 370 

Kommunikatör 15% 103 118 

Summa kommunikationsinsatser 103 118 

Kurser etc, inom specifikt curriculum 180 30 

Doktoranddagar (2 dagar) 30 35 

Postdoktor mentorsprogram 240 129 

Postdoktorsuppdrag 134 135 

SWEAH-konferens 280 220 

Resebidrag forskningsutbyte 50 79 

Driftmedel till doktorander  540 491 

Utvärderingsinsats - External Advisory Board 50 45 

IAGG-ER Master Class 46 -91 

Kunskapsspridning och marknadsföring 30 11 

Övriga driftkostnader (ej knutna till specifika aktiviteter) 240 138 

Summa verksamhet och drift 1 820 1 222 

Indirekta kostnader 20% 664 542 

Hyror 102 0 

Utveckling o genomförande av öppna kurser 400 145 

Totalt kostnader 4 487 3 397 

Årets överskott/underskott -2 487 -1 397 

IB+Intäkter-Kostnader  2 952 4 042 
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Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa - SWEAH etablerades 2014 med finansiering av 

Vetenskapsrådet och följande mål: 

• utveckla en konkurrenskraftig nationell lärandemiljö med internationell lyskraft 
• bidra till kunskap om åldrande och hälsa, med särskild hänsyn till komplexiteten i åldrandet i 

dagens och framtidens samhälle 
• utveckla nästa generation forskare till att bli ledande inom akademiska, kliniska eller 

administrativa karriärer i både offentlig och privat verksamhet 
•  stödja den akademiska karriärutvecklingen för postdoktorer som är intresserade av forskning 

om åldrande och hälsa och ge dem möjlighet att kommunicera och samarbeta med kollegor 
verksamma inom starka forskningsmiljöer, nationellt och internationellt 

 
Forskarskolan utvecklar och etablerar fortlöpande ett specifikt curriculum för anslutna 
doktorander och ett utbud av öppna kurser och andra aktiviteter. 
 
I programmet ingår att: 

• ha ca 50 doktorander anslutna; till och med 2019 har 78 doktorander varit anslutna, varav 31 
disputerat. 

• erbjuda ett strukturerat utbud av nationella och internationella kurser och aktiviteter 
• etablera en webbaserad nationell plattform för presentation och samordning av kurser 
• skapa aktiviteter för att stödja den akademiska karriärutvecklingen för postdoktorer 

 

 


