
 

Yngre forsker modtager pris for forskning om årsager til og konsekvenser af 
social ulighed i arbejdsliv og pensionering 
 
Jeevitha Yogachandiran Qvist modtager 29. oktober 2021 Kirsten Avlund prisen for sin forskning om 
årsager til og konsekvenser af social ulighed i arbejdslivet og ved pensionering blandt ældre.  
 
Priskomiteen fremhæver Jeevitha Yogachandiran Qvists innovative brug af kombinationen af survey- og 
registerdata til at belyse socioøkonomiske-, køns- og etniske forskelle i tilbagetrækningstidspunktet, 
mulighed for tilbagetræning, herunder ulighed i helbred i den efterfølgende tilværelse som pensionist og 
oplevelse af pensionisttilværelsen. Desuden fremhæves de allerede på nuværende tidspunkt etablerede  
nationale og internationale samarbejdsrelationer indenfor gerontologien, samt erfaring med undervisning, 
debat og videnskabelig formidling. 
 
Jeevitha Yogachandiran Qvist har en kandidatgrad i sociologi fra 2014, og har siden 2016 forsket i social 
ulighed i tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I 2021 fik hun ph.d.grad med afhandlingen “Social 
Inequalities in Later Working Life and Retirement - Causes and Consequences” ved Aalborg Universitet. 
Jeevitha Yogachandiran Qvist arbejder nu som postdoc ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg 
Universitet på et projekt om hvilken rolle arbejdsgivere har for at sikre, at seniorer har mulighed for at 
forlænge deres arbejdsliv samt få en værdig tilbagetrækning fra arbejdslivet. 
 
Kirsten Avlund-prisen på 10.000 kr. uddeles for syvende gang i 2021. Prisen gives til en lovende forsker 
med potentiale ift. publikationer, undervisning, formidling og tværvidenskabeligt samarbejde og er en 
opmuntring til fortsat gerontologisk forskning.  
 
Priskomiteen for Kirsten Avlund-prisen 2021 består af bestyrelsesmedlemmer for Dansk Gerontologisk 
Selskab lektor., ph.d. Charlotte Juul Nilsson og lektor., ph.d. Lotte Evron samt overlæge Jens-Ulrik 
Rosholm fra Dansk Selskab for Geriatri.  
 
Prisen er gjort mulig gennem en donation fra Fonden Ensomme Gamles Værn.  
 
Prisen overrækkes officielt på Dansk Gerontologisk Selskabs nationale konference om aldring og samfund, som 
afholdes 28.-29. oktober 2021. Her vil Jeevitha Yogachandiran Qvist holde en prisforelæsning, læs mere 
om programmet her. 
 
Jeevitha Yogachandiran Qvist kan kontaktes på jy@dps.aau.dk og tlf. 60772659. 
 
Med venlig hilsen  
Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab  
Jette.Thuesen@rsyd.dk 
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