
Vill du bli gästforskare vid Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum? 
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har till ändamål att förbättra de äldres 
levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och 
forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i 
samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de 
äldres förhållanden i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av 
andra kommuner eller organisationer. 
Nu startar Stiftelsen Äldrecentrum ett gästforskarprogram. Syftet är att öka 
stiftelsens interaktion med universitet/högskolor eller andra forskningsinstitut, så 
som exempelvis FoU-enheter. Stiftelsen Äldrecentrum vill med satsningen långsiktigt 
främja forskningssamarbeten genom gemensamma projekt. 
Medel utlyses för disputerad forskare att under en period verka som gästforskare vid 
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.  
I uppdraget som gästforskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 
ingår att: 

1. initiera ny forskning i samverkan med stiftelsen och som kan stärka äldres 
förhållanden och äldres situation i samhället, samt ligger i linje med stiftarnas 
mål för Stiftelsen Äldrecentrum 
2. förstärka pågående forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid 
stiftelsen 
3. öka kännedom om forskning och utvecklingsarbete inom gästforskarens 
kunskapsområde genom att exempelvis hålla seminarier och workshops, skriva 
för stiftelsens tidskrift Äldre i Centrum 
4. ingå som adjungerad till stiftelsens FoU-råd och redaktionsråd för Äldre i 
Centrums vetenskapliga supplement. 

Behörig att söka gästforskartjänst är disputerad forskare vid högskola/universitet, 
eller annat forskningsinstitut, med dokumenterad forskningsinriktning mot äldre.  
Hur väl den sökandes kompetens och forskningsinriktning stämmer överens med 
stiftelsens mål och inriktning kommer avgöra urval, liksom på vilket sätt samarbete 
mellan Stiftelsen Äldrecentrum och det forskningsinstitut som gästforskarens 
representerar förväntas stärkas genom uppdraget.  
Ansökan ska innehålla cv, publikationslista samt personligt brev med motivering 
för på vilket sätt den sökande kan göra uppdragsbeskrivningen rättvisa, samt förslag 
på möjliga gemensamma forskningsteman. Ansökan ska även innehålla förslag till 
önskad engagemangs-/anställningsgrad och budget för en period om högst 12 
månader. Intyg från den sökandes organisation (prefekt, avdelningschef eller dylikt) 
som bekräftar den sökandes koppling till forskningsinstitutet, och hens möjlighet att 
verka för ett samarbete mellan forskningsinstitutet och Stiftelsen Äldrecentrum 
genom att verka som gästforskare vid Stiftelsen Äldrecentrum, ska biläggas ansökan. 
För att skicka ansökan, eller för frågor om platsen, kontakta Åsa Hedberg Rundgren, 
direktör Stiftelsen Äldrecentrum. E-post Asa.HedbergRundgren@aldrecentrum.se,  
tel. 08-690 58 09. 
Sista ansökningsdag är 2021-12-03. Stiftelsens styrelse utser gästforskare, 
styrelsens beslut går inte att överklaga. 


