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Tiden går fort og Akademiet for yngre 
forskere feiret sin toårsdag den 29.10.2017! 
Det har vært enda et begivenhetsrikt, travelt 
og spennende år for akademiet. Vi har blant 
meget annet deltatt i forskningspolitiske 
debatter, levert høringsinnspill til 
Regjeringens langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning, arrangert Forskernatt 
i Akademiet, hatt dommeroppdrag på 
‘Hvorfor det?’, skrevet kronikker, og 
hatt Akademisamlinger i Longyearbyen 
og Oslo. På toårsdagen har vi tatt opp 
14 nye medlemmer og er nå totalt 34 
medlemmer. De nye medlemmene deltok på 
akademisamlingen den 23.-24. oktober 2017 
i Oslo og ble budt velkommen med taler, 
musikk og diplomoverrekking. Akademiet 
for yngre forskere er i høy grad basert på en 
aktiv arbeidsinnsats fra alle medlemmene, 
og de 14 nye medlemmer har allerede blitt 
introdusert til akademiarbeidet og involvert 
i våre aktiviteter. Vi gleder oss til å bli 
bedre kjent med våre nye medlemmer og se 
organisasjonen vokse og utvikle seg!

I februar 2017 sluttet Herdis Hølleland i 
stillingen som prosjektleder. Herdis har 
vært med helt fra start og har vært en 
enorm drivkraft for Akademiet for yngre 
forskere. Vi takker Herdis for den store 
innsatsen og ikke minst for godt samarbeid. 
Fra april 2017 er Pål Pettersen ansatt som 
prosjektleder og holder til i lokalene til Det 
Norske Videnskaps-Akademi. Dette året var 
også det første med valgt ledelse og styre, 

og vi takker styremedlemmene Ingeborg 
P. Helland, Guro E. Lind og Jan Magnus 
Aronsen for god innsats.

I løpet av året har Akademiet for yngre 
forskere utviklet en strategi for perioden 
frem til 2021. Visjonen er å være en tydelig 
stemme i faglig og forskningspolitisk 
debatt. Vi ønsker å sette forskningspolitisk 
dagsorden for sentrale politiske aktører 
og institusjoner, å bidra til formidling av 
forskningsprosessen og –resultater, spesielt 
rettet mot yngre. Ambisjonen vår er å være 
en landsdekkende, uavhengig organisasjon 
som er en foretrukken samarbeidspartner 
for ledende aktører innen norsk 
forskningspolitikk og forskningsformidling.

I årsrapporten kan du lese mere om våre 
aktiviteter i akademiåret 2016-2017. Vi vill 
benytte anledningen til å takke alle våre 
samarbeidspartnere for året som har gått!

Anders Schomacker
Leder

Katja Enberg
Nestleder

Pål Pettersen
Prosjektleder

Toårshilsen fra ledelsen
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Hva er Akademiet  
for yngre forskere?

i året i forskjellige deler av landet. I 2016-
2017 har vi vært 20 medlemmer som forsker 
på alt fra fisk til filosofi og som jobber på 
forskningsinstitusjoner fra Tromsø i nord til 
Kristiansand i sør. Fra akademiåret 2017-18 
er vi 34 medlemmer.

Akademiledelse 2016-2017

I 2016-2017 har Akademiet for yngre 
forskere vært ledet av leder Anders 
Schomacker, nestleder Katja Enberg og 
prosjektlederne Herdis Hølleland (til 
februar) og Pål Pettersen (fra april). 
Sekretariatet ligger ved Det Norske 
Videnskaps-Akademi. Ledelsen velges av 
medlemmene på generalforsamlingen og har 
en funksjonsperiode på et år. Akademiåret 
2016-17 var det første med valgt ledelse 
og styre. I tillegg til leder og nestleder har 
Ingeborg P. Helland, Guro E. Lind og Jan 
Magnus Aronsen vært medlemmer av styret.

Hvem kan bli medlem i Akademiet for yngre forskere?
Akademiet for yngre forskere er åpent for forskere – i alle faser av 
karrieren – som er 38 år eller yngre når de tas opp. Medlemmer tas opp 
på bakgrunn av en skriftlig søknad etterfulgt av et intervju. Vi er på jakt 
etter engasjerte forskere som har tid og lyst til å være med å påvirke 
norsk forskningspolitikk og inspirere barn og unge til å ta fatt på en 
forskerkarriere. På sikt skal Akademiet for yngre forskere vokse til å bli 
40 medlemmer. 

Akademiet for yngre forskere ble stiftet 29. 
oktober 2015 etter initiativ fra Det Norske 
Videnskaps-Akademi og med finansiell 
støtte fra Kunnskapsdepartementet. 
Organisasjonen er en tverrfaglig 
møteplass og forskningspolitisk plattform 
for yngre forskere, en pådriver for 
nyskapende forskningsformidling og en 
attraktiv vitenskapelig debattarena. Vi er 
samlingsbasert og møtes minst to ganger 

Foto: Siri Ø. Eriksen/Khrono

Akademiet for yngre forskere - en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt.



Akademimedlemmer 2015 - 2019
Katerini  
Storeng   
Medlem 2015-2019

Medisinsk antropologi, 
global helse og 
samfunnsmedisin

Arnfinn  
Midtbøen 
Medlem 2015-2019 

Sosiologi

Laura Saetveit  
Miles
Medlem 2015-2019 

Engelsk litteratur

Alexander Refsum 
Jensenius
Medlem 2015-2019 

Musikkvitenskap

Ingeborg Palm  
Helland
Medlem 2015-2019

Økologi 

Magnus  
Aronsen  
Medlem 2015-2019 

Medisin 

Anders  
Schomacker
Medlem 2015-2019

Geologi

Kathrine Røe  
Redalen
Medlem 2015-2019 

Biofysikk 

Kyrre Eeg  
Emblem

Medlem 2015-2019

Kreftdiagnostikk og  
medisinsk avbildning 

Guro Elisabeth  
Lind
Medlem 2015-2019 

Kreftforskning 

katerini.storeng@sum.uio.no

ahm@samfunnsforskning.no laura.miles@if.uib.no

a.r.jensenius@imv.uio.no

ingeborg.helland@nina.no j.m.aronsen@medisin.uio.no

anders.schomacker@uit.no k.r.redalen@medisin.uio.no

kyrre.eeg.emblem@rr-research.no guro.elisabeth.lind@rr-research.no

Einar Duenger  
Bøhn
Medlem 2015-2019

Filosofi

Gudrun  
Østby
Medlem 2015-2019

Statsvitenskap / freds-  
og konfliktsforskning

Michael Francis 
Duch

Medlem 2015-2019

Utøvende musikk

Katrien  
De Mooor

Medlem 2015-2019

Brukersentrert design 

Katja  
Enberg
Medlem 2015-2019 

Evolusjonær økologi 
og fiskeribiologi 

Monica 
Aas

Medlem 2015-2019

Psykologi og alvorlig  
psykiske lidelser

Carl Henrik  
Knutsen  
Medlem 2015-2019 

Statsvitenskap 

Marie  
Rognes

Medlem 2015-2019

Anvendt matematikk

Aslak  
Hjeltnes 
Medlem 2015-2019 

Psykologi

Simen 
Kvaal

Medlem 2015-2019

Teoretisk kjemi

einar.d.bohn@uia.no

gudrun@prio.no michael.duch@ntnu.no

katrien.demoor@item.ntnu.no

katja.enberg@imr.no monica.aas@medisin.uio.no

c.h.knutsen@stv.uio.no meg@simula.no

aslak.hjeltnes@uib.no simen.kvaal@kjemi.uio.no
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Anne Maria  
Eikeset
Medlem 2017-2021

Økologi, evolusjon  
og bio-økonomi

Jan Terje  
Andersen 
Medlem 2017-2021 

Molekylær biologi,  
immunologi, biovitenskap 
og innovasjon

Kim  
Senger
Medlem 2017-2021 

Geovitenskap

Guro  
Busterud
Medlem 2017 – 2021

Nordisk språkvitenskap

Marta Bivand  
Erdal
Medlem 2017-2021

Samfunnsgeografi/migras-
jonsforskning 

Marte  
Blikstad-Balas  
Medlem 2017-2021 

Tekstforsker  
og skoleforsker 

Heidi  
Holmen
Medlem 2017-2021

Sykepleie og teknologi

Ingrid Lossius  
Falkum
Medlem 2017-2021 

Språkvitenskap 

Maja  
Janmyr

Medlem 2017-2021

Rettsvitenskap 

Marianne Hem 
Eriksen
Medlem 2017-2021 

Arkeologi 

a.m.eikeset@ibv.uio.no

j.t.andersen@medisin.uio.no kim.senger@unis.no

guro.busterud@ntnu.no

marta@prio.no marte.blikstad-balas@ils.uio.no

heidi.holmen@hioa.no i.l.falkum@ifikk.uio.no

maja.janmyr@uib.no m.h.eriksen@khm.uio.no
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2017 - 2021
Morten  
Jerven
Medlem 2017-2021

Økonomisk historie  
og utviklingsstudier

Sofie A. E.  
Høgestøl

Medlem 2017-2021

Rettsvitenskap 

Solfrid  
Bratland-Sanda  
Medlem 2017-2021 

Idrettsvitenskap, fysisk 
aktivitet og helse 

Stefka G.  
Eriksen

Medlem 2017-2021

Middelalderlitteratur  
og kulturhistorie

morten.jerven@nmbu.no

s.a.hogestol@jus.uio.no

solfrid.bratland-sanda@usn.no

stefka.eriksen@niku.no
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Vårsamlingen ble avholdt på 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 
i Longyearbyen den 22.-24. mars 2017 
og høstsamlingen på Simula Research 
Laboratory, Fornebu, Oslo den 23.-24. 
oktober 2017. Årets samlinger har vært 
preget av å bli bedre kjent med hverandre, 
lære mer om norsk forskningspolitikk, få 
inspirasjon til forskningskommunikasjon og 
-formidling, bygge vår forskningspolitiske 
plattform og stake ut en levedyktig kurs for 
de kommende årene. 

I løpet av 2016-2017 har følgende bidratt til 
våre samlinger:

• Harald Ellingsen, administrerende 
direktør for Universitetssenteret på Svalbard 
(UNIS).

• Hanne Hvidtfeldt Christiansen, 
professor på avdeling for arktisk geologi, 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

• Pernille Bronken Eidesen, 
førsteamanuensis på BioCEED, avdeling 
for arktisk biologi, Universitetssenteret på 
Svalbard (UNIS).

• Wesley R. Farnsworth, PhD-
stipendiat på avdeling for arktisk geologi, 
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 
og Institutt for Geovitenskap, UiT Norges 
Arktiske Universitet.

• Kyrre Lekve, viseadministrerende 
direktør ved Simula Research Laboratory.

• Lise Lyngnes Randeberg, professor på 
NTNU og president i Tekna.

• Håkon Haugli, administrerende direktør 
i Abelia, NHOs forening for kunnskaps-  
og teknologibedrifter.

• Marianne Aasen, direktør i Simula 
School of Research and Innovation.

• Anders Kvernmo Langset, politisk 
rådgiver for Arbeiderpartiet i Kirke-, 
utdannings- og forskningsfraksjonen.

• Kirsti Strøm Bull, professor emerita, 
Institutt for privatrett, Universitetet i  
Oslo og tidligere preses i Det Norske 
Videnskaps-Akademi.

En del av akademisamlingene skjer 
i det offentlige rom – enten ved at vi 
bidrar til eller arrangerer et offentlig 
arrangement. På vårsamlingen ved UNIS 
i Longyearbyen inviterte vi til foredrag 
med akademimedlem, professor Einar 
Duenger Bøhn om meningen med livet og 
akademimedlem, førsteamanuensis Michael 
F. Duch spillte Part Music for Double Bass 
av John Lely. Høstsamlingen på Simula i 
Oslo var dedikert til internt akademiarbeid, 
generalforsamling og opptak av nye 
medlemmer.

Det viktigste møtepunktet for hele akademiet er akademisamlingene som finner 
sted minst to ganger i året på forskjellige steder i hele landet.

Akademisamlinger

Akademisamlinger
Foto: Akademiet for yngre forskere.



Vårsamling på Svalbard
Foto: Akademiet for yngre forskere.

Høstsamling i Oslo
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Forskningspolitikk

Open science
Vårt andre akademiårs første høringsinnspill 
til Kunnskapsdepartementet omhandlet 
Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang 
til forskningsresultater. Akademiet 
var representert som paneldeltaker og 
ordstyrer i paneldebatt om Open Science i 
EURODOC 2017 konferansen in Oslo.

Forskningskvalitet
Det er ikke bare kvantitet, men også kvalitet 
som gjelder. Et nytt tema i Akademiets 
andre år har vært forskningskvalitet 
og hvordan måle det. Vi har skrevet 
høringssvar til Kunnskapsdepartementets 
spørsmål til NIFU-utredningen «Vekt på 
forskningskvalitet. En mulig utvidelse 
av publiseringsindikatoren med en 
siteringsindikator», og publisert en kronikk 
med dette tema i Morgenbladet. Akademiet 
har også levert kunnskapsbidrag om 
forskningskvalitet og yngre forskeres rolle 
i arbeidet for flere fremragende miljøer på 
Høyres forskningsseminar, og deltatt på 
NIFU’s årskonferanse hvor indikatorer og 
måling av kvalitet i forskningen var et av 
temaene.

Karriereveier for yngre forskere
Akademiet markerte seg første året med 
ferske synspunkter på karriereveier. I vårt 
andre år har vi fortsatt med å bidra til 

denne viktige diskusjonen. Sammen med 
UiODoc arrangerte vi en lunsjdebatt om 
”Forskningsledelse og karriereveier for 
unge forskere” hvor Bjørn Haugstad, Petter 
Aaslestad, Svein Stølen og Sofie Høgestøl 
(UiODoc) deltok. Akademimedlemmene har 
også holdt flere innlegg om yngre forskeres 
karriereveier i  bl.a. Forskerforbundets 
postdocseminar, for Stipendiatforeningene 
ved Universitetene i Stavanger og Bergen, og 
forskerskoler i Bergen og i Oslo. Akademiet 
deltok også i debatt om forskerrekruttering 
under ‘Forskning i Front’ med UiB-rektor 
Dag Rune Olsen og divisjonsdirektør Anders 
Hanneborg fra Norges Forskningsråd.

Dialog med viktige aktører
Akademiet har ved flere anledninger 
fått mulighet til å diskutere med sentrale 
forskningspolitiske beslutningstakere. 
Dette er veldig positivt og viser at våre 
synspunkter er viktige for mange forskjellige 
aktører innen forskningspolitikk. Vi har 
bl.a. møtt Stortingsmedlem Anne T. Wøien 
(Sp) til en samtale om karriereveier og 
mobilitet, Iselin Nybø (nestleder i KUF-
komiteen for Vestre) til en samtale om 
karriereveier, holdt et innlegg om mobilitet 
på dekanmøtet på Universitetet i Oslo, 
deltatt i lyttemøte med Forskningsrådets 
nye administrerende direktør, John-Arne 
Røttingen, og deltatt i en høynivåkonferanse 

Akademiet for Yngre forskere fikk en flyvende start på forskningspolitiske 
aktiviteter allerede i vårt første år. I Akademiets andre år har vi levert flere 
høringsinnspill, hatt mange møter med politikere og andre beslutningstakere, 
og deltatt i debatter rundt temaene karriereveier, forskningskvalitet, og åpen 
tilgang/open science. Akademiet har også bidratt til revisjonen av regjeringens 
langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

Forskningspolitiske 
aktiviteter
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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arrangert av Forskningsrådet og 
Kunnskapsdepartementet om EUs neste 
rammeprogram for forskning og innovasjon 
(FP9).

Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning
Regjeringens Langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning er under revidering, 
og akademiet har hatt mye aktivitet 
knyttet til dette. Som en del av arbeidet, 
har en landgjennomgang fra OECD 
vært et viktig kunnskapsbidrag, og vi 
har deltatt på workshop om dette hos 
Forskningsrådet. Vi har også holdt innlegg 
om kvalitetsparadokset, forskningskvalitet 
og rekruttering under Regjeringens 
innspillskonferanse, og hatt møte med 
statsekretær Bjørn Haugstad for å orientere 
om AYFs synspunkter på regjeringens 
langtidsplan og diskutere våre innspill. Til 
slutt leverte vi et høringssvar med fokus 
på forskningskvalitet, yngre forskeres 
karriereveier og humaniora.

Arendalsuka
Akademiet deltok for første gang på Norges 
politiske festival, Arendalsuka, og arrangerte 
debatt om rekrutteringsutfordringer 
i akademia i samarbeid med 
Forskerforbundet. Akademiet var også 
representert i en samtale om grensene og 
utfordringene som vil oppstå i forhold 
til kunstig intelligens. Erfaringen var 
veldig positiv og vi gleder oss allerede til 
Arendalsuka 2018.

Svein Stølen 
Rektor UiO

“Akademiet for yngre forskere gjør 
en viktig jobb, og jeg er imponert 
over alle sakene de har markert 
seg på. Akademiet har deltatt på 
Arendalsuka, arrangert forskernatt, 
samt bidratt med verdifulle bidrag 
til politiske prosesser og meldinger.  
Norsk forskning er avhengig av unge 
talenter, og jeg støtter helhjertet 
akademiets arbeid for å sikre 
unge forskertalentene albuerom, 
karriereveier - ja kort sagt – de beste 
muligheter.”

Mari Sundli Tveit 
Rektor NMBU 

“Akademiet for yngre forskere har 
inntatt en viktig rolle og posisjon i 
samfunnsdebatten. Akademiet løfter 
de unge, fremadstormende forskerne 
i akademia i en tid der akademias 
rolle er under press. Dette er et svært 
viktig bidrag i å løfte forskningen og 
akademia inn i fremtiden, ved å gi 
de unge talentene en verdifull arena 
og en tydelig stemme i faglig og 
forskningspolitisk debatt..” 

Akademiets medlemmer har 
gjennom året stilt som entusiastiske 
dommere på ulike Hvorfor det?- 
utstillinger hvor barn i barneskole-
alder viser fram egen forskning. 
De bringer erfaring inn i dommer-
kollegiet og er rollemodeller fra 
mange fagområder. For de yngste 
forskerne er samtalen med ekte 
forskere som ser det arbeidet de har 
gjort, et møte de vil huske for livet og  
en oppmuntring til å fortsette å forske. 

Ruth Aga

“Jeg gleder meg til å fortsette 
samarbeidet og takker for alt dere har 
bidratt med!”

Ole M. Sejersted  
Preses i Det Norske  
Videnskaps-Akademi

“Akademiet for yngre forskere 
har nå etablert seg som en viktig 
møteplass og med en tydelig 
forskningspolitisk stemme i det 
norske forskningslandskapet. Det 
er nylig tatt opp nye medlemmer. 
I forslaget til statsbudsjett for 2018 
blir akademiet vesentlig styrket. 
Det er gledelig og viktig og viser 
at akademiets arbeid blir verdsatt. 
Moderakademiet DNVA ser fram til 
fortsatt godt samarbeid!”

Foto: Akademiet for yngre forskere
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Høringsinnspill

I løpet av akademiåret 2016-2017 har vi 
sendt inn høringssvar til

• Kunnskapsdepartementets rapport om 
nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 
forskningsresultater.

• Kunnskapsdepartementets spørsmål 
til NIFU-utredningen «Vekt på 
forskningskvalitet. En mulig utvidelse 
av publiseringsindikatoren med en 
siteringsindikator».

• Regjeringens Langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Et av høringsinnspillene fra Akademiet for yngre forskere i 2017 
gjaldt Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Akademiet 
var generelt positiv til planen og at den tør å prioritere strategiske 
forskningsområder. Allikevel, bør Langtidsplanen utvides med et eget 
tema som fokuserer på grunnleggende sosiale og kulturelle utfordringer 
i fremtidens samfunn.  

Langtidsplanens mål om forskning på høyt internasjonalt nivå er 
naturlig, men vår hjertesak, karriereløp for forskere, var glemt i planen. 
Derfor påpekte Akademiet hvordan Langtidsplanen kunne tydeliggjøre 
betydningen av heterogene karriereveier. Forskningskvalitet er også 
naturlig tema i en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 
men også her bør Langtidsplanen være tydeligere om hva som 
menes med høy forskningskvalitet og hvordan insentivene i sektoren 
kan vris mot kvalitet heller enn kvantitet. Tredje hovedpunkt i vårt 
høringssvar var viktigheten av humanistiske og samfunnsvitenskapelige 
forskningsperspektiver, som knapt var nevnt i Langtidsplanen.

Høringsinnspill
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Akademiet for Yngre Forskere har som mål å bedrive forskningsformidling som 
bidrar til å skape interesse og engasjement for forskning, spesielt blant de yngre. 
Gjennom året har vi organisert og stilt opp på en rekke arrangementer.

Aktiviteten er stadig økende. I år 
har akademiet etablert et langsiktig 
samarbeid med forskningskonkurransen 
Unge Forskere, samt et samarbeid med 
Forskningsrådet om å synliggjøre nettopp 
Unge Forskere. Akademiet har også etablert 
et langsiktig samarbeid med Nysgjerrigper, 
som er Forskningsrådets tilbud til barn og 
unge. Medlemmer av akademiet har også 
vært dommere i ”Hvorfor det?”, som er 
en utstilling av forskningsprosjekter for 
barn i alderen 8-13 år. Akademiet er også i 
gang med å synliggjøre og utvide vårt eget 
konsept ”Bestill en forsker”. 

Mange av Akademiets medlemmer holdt 
taler og deltok i april på March for Science, 
på forskjellige steder rundt om i landet. Vi 
har også skrevet flere formidlingskronikker, 
holdt forskningskaféer, blant annet på 
Arendalsuka, holdt formidlingsforedrag, 
deltatt i debatter og blitt intervjuet av diverse 
medier, alt for å fronte og skape interesse og 
engasjement for forskningen.

Bloggen
Akademiets medlemmer har en blogg på 
Forskning.no hvor vi deler funn, tanker og 
personlige erfaringer fra våre fag. Vi har i 
snitt publisert et lengre innlegg annen hver 
måned gjennom hele året.

Forskernatt
Som en del av Forskningsdagene, med 
temaet ”Verdier”, arrangerte akademiet 
også i år forskernatt, denne gangen i 
Professorboligen i Oslo sentrum 29. 
September. Vi inviterte videregående 
elever, studenter og andre gjester. I tillegg 
til bidrag fra akademiets egne medlemmer, 
holdt filosofen Solveig Aasen fra UiO et 
åpningsforedrag om verdier. Vi hadde 
opplegg om funn, fakta og forskerprosessen, 
der geolog og PhD-stipendiat Hanne-Kristin 
Paulsen (UiT) presenterte gull og verdifulle 
mineraler, Elise Must (Norsk Hydro) fortalte 
fra sin doktorgrad om naturressurser og 
dets påvirkning på opplevd økonomisk 
ulikhet, og PhD-stipendiat Lis Allaart 
(UiT) snakket om arktiske naturverdier, 
isbreer og klimaendringer. I tillegg kom 
fire av årets vinnere av Unge Forskere, en 
forskningskonkurranse for unge mellom 13 
og 20 år, og presenterte vinnerprosjektene 
sine. Det var også besøk av Kate A. Furøy fra 
Forskningsrådet, som jobber med forskning 
for barn og unge. Deler av opplegget er 
videofilmet og lagt ut på sosiale medier, 
blant annet akademiets Facebookside.

Bestill en forsker 
Under paraplytermen ”Bestill en forsker” 
ønsker akademiet å stille forskere til 
disposisjon for diverse formidlingsoppdrag. 

Forskningsformidling





Forskningsformidling
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Akademiet for yngre 
forskere i media

Vi har publisert flere 
forskningspolitiske tekster om 
karriereveier og forskermobilitet 
i Aftenposten, Khrono, 
Morgenbladet, Universitetsavisa, 
Forskerforum og forskning.no. I 
løpet av året har vi også uttalt oss 
flere ganger om forskningspolitiske 
saker bl.a. i Forskerforum,  
Khrono, Universitetsavisa,  
Uniforum, Morgenbladet og på  
forskning.no. Akademiets 
medlemmer har også snakket om 
egen forskning på NRK Ekko og 
skrevet tekster til akademibloggen 
på forskning.no (se oversikt bak). 
Vi er også tilstede i sosiale media – 
mest på Twitter og Facebook.

Akademiet for yngre 
forskere i media
Foto: Akademiet for yngre forskere.
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Solveig Mikkelsen,  
Universitetsavisa

Som journalist spør jeg meg selv 
stadig oftere: Hva mener AYF om 
denne saken? Kanskje det kan være 
interessant å intervjue noen i AYF 
om dette temaet? 

Dette er uttrykk for den posisjonen 
AYF har opparbeidet seg som 
en interessant stemme i den 
forskningspolitiske debatten. I tillegg 
er dere sabla gode på formidling.

Det å arbeide som forsker 
er et privilegium, men når 
jeg nærmer meg 40 år og 
har barn, hus, gjeld og så 
videre, så spørs det om 
ikke andre mer stabile 
arbeidsforhold 
er å foretrekke 
Mann 37, forsker

Jeg føler at den norske 
universitetssektoren 
verdsetter meg 
mindre enn faste 
ansatte, selv om 
midlertidig ansatte 
er den gruppen 
som faktisk gjør 
mesteparten av forskningen
Mann 36, postdoktor

På tross av 
forskningsstrukturen 

i Norge, så er det en av 
verdens beste jobber

Mann 36, postdoktor

Du må si ja 
til alt, fordi 
du frykter å 
miste jobben 
din ellers
Kvinne 34, forsker
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Tankene bak den visuelle 
identiteten til Akademiet 
for yngre forskere
Da jeg fikk oppdraget med å lage en visuell 
identitet for Akademiet for yngre forskere 
var dette en helt ny type organisasjon i 
Norge. Initiativtakerne henvendte seg til 
flere parallelle målgrupper og ønsket seg 
bort fra det formelle og tungrodde ved 
akademia, eksemplifisert ved blant annet 
skrifttypen Times New Roman. 

Skriftvalget falt derfor på det yngre og 
mer moderne typesnittet Avenir, som 
ble formgitt av Adrian Frutiger i 1988. 
Fonten er en videreføring av de groteske 
skriftsnittene fra 1920-tallet og skiller seg 
fra antikvafonter som overnevnte ved at 
bokstavene er bedre tilpasset avlesning på 
skjerm. I tillegg egner Avenir seg utmerket 
godt til mengdetekst.

Akademiet ønsket å skille seg ut fra øvrige 
akademier i Norge og skulle være en synlig 
aktør i debattarenaer. Signalfargen rød ble 
derfor et logisk valg av profilfarge.

Symbolet til det nye akademiet skulle 
være enkelt og gi mening for alle de ulike 
målgruppene til akademiet. Akademiet 
for yngre forskere skulle stimulere til økt 
kontakt mellom forskere og individer i 
tilknytning til forskning, formidling og 
debatt. Det som ble gjennomgripende 
for disse hovedpunktene var å skape 
møteplasser mellom mennesker og 
akademia, derfor valgte jeg å forene 
symbolet av et menneske med bokstaven a 
for akademi. 

Medlemmene i Akademiet for yngre 
forskere utgjør kjernen i akademiet, og 
dette kommer også til uttrykk i det ferdige 
logosymbolet. Avenir betyr fremtid.

 
Egon Låstad
Grafisk designer
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Akademiåret 2016-2017 

29.10.2016 Akademiet for yngre forskere 1 år.

31.10.2016 Akademiet leverer høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet  
   om ‘Rapport om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang  
   til forskningsresultater’.

12.11.2016 Akademiet ved Arnfinn H. Midtbøen, Guro Lind, Herdis Hølleland  
   og Jan Magnus Aronsen stiller som dommere på forskerutstillingen  
   ‘Hvorfor det?’ på Huseby Skole.

21.11.2016 Akademiet arrangerer Forskningskafé om litteraturforskning og  
   -formidling med Tone Selboe fra Universitetet i Oslo, Det humanistiske  
   fakultet, på Kulturhuset i Oslo.

23.11.2016 Styremøte i Akademiet.

23.11.2017 Akademiet møter de andre nordiske unge akademiene, Sveriges Unga  
   Akademi og Det Unge Akademi (Danmark) i Oslo.

24.11.2016 Akademiet ved leder Anders Schomacker, nestleder Katja Enberg og  
   prosjektleder Herdis Hølleland møter Stortingsmedlem Anne T. Wøien  
   (Sp) til en samtale om karriereveier og mobilitet.

27.11.2016 Akademiet ved Kathrine Røe Redalen, Herdis Hølleland og Kyrre Eeg  
   Emblem stiller som dommere på forskerutstillingen ‘Hvorfor det?’ på  
   Korsvoll Skole.

29.11.2016 Akademiet arrangerer lunsjdebatten ”Forskningsledelse og karriereveier  
   for unge forskere” sammen med UiODoc  på Realfagsbiblioteket på  
   Universitetet i Oslo. Guro Lind presenterer funn fra surveyen blant yngre  
   forskere. I tillegg deltar Bjørn Haugstad, Petter Aaslestad, Svein Stølen og  
   Sofie Høgestøl.

29.11.2016 Akademiet ved nestleder Katja Enberg holder opplegg om ‘Career as a  
   scientist?’ for Bergen biomedisinske forskerskole.

13.12.2016 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen deltar med innlegg om karriereveier  
   på postdoktorseminaret for Forskerforbundet.
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06.01.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen holder innlegg om forskningskvalitet  
   og yngre forskeres rolle i arbeidet for flere fremragende miljøer på  
   Høyres forskningsseminar.

11.01.2017 Styremøte i Akademiet.

28.01.2017 Akademiet ved Michael F. Duch og Ingeborg P. Helland arrangerte  
   og deltok på arrangementet ‘Om stillhet i Trondheim’.  
   Samarbeidsarrangement med Institutt for musikk på NTNU.

31.01.2017 Sammen med UiODoc møtte akademimedlem Guro Lind og prosjektleder  
   Herdis Hølleland, Iselin Nybø (nestleder i KUF-komiteen for Vestre) for en  
   samtale om karriereveier.

01.02.2017 Akademiet ved leder Anders Schomacker holder innlegg om mobilitet på  
   dekanmøtet, Universitetet i Oslo.

01.03.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen deltar i lyttemøte i forbindelse med at  
   Forskningsrådets nye adm. direktør, John-Arne Røttingen tiltrer.

14.02.2017 Akademiet lanserer Arbeidsprogrammet for 2017.

28.02.2017 Akademiet leverer høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet om  
   ‘Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren  
   med en siteringsindikator’.

06.03.2017 Akademiet ved Katja Enberg deltar på ‘Workshop for the OECD Review of  
   Innovation Policy: Norway 2017’ hos Forskningsrådet.

16.03.2017 Styremøte i Akademiet.

19.03.2017 Akademiet ved Michael Duch og Ingeborg Helland stiller som dommere 
på forskerutstillingen ”Hvorfor det?” på realfagsbygget i Trondheim med elever fra Singsaker 
skole.

22.-24.03.2017 Akademisamling på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i  
   Longyearbyen. Akademiet vedtar strategi for perioden 2017-2021.

28.03.2017  Akademiet ved nestleder Katja Enberg holder opplegg om ‘Career as a  
   scientist?’ for UiSDC, Stipendiatforeningen ved Universitetet i Stavanger.

03.04.2017 Akademiets nye prosjektleder, Pål Pettersen, begynner i stillingen.

19.04.2017 Akademiet ved Ingeborg P. Helland deltar i en høynivåkonferanse  
   arrangert av Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet om EUs neste  
   rammeprogram for forskning og innovasjon (FP9).

21.04.2017 Akademiet ved Michael F. Duch og Aslak Hjeltnes deltar i forskerkonkurransen  
   ‘Unge Forskere’ med opplegg om forskning og forskerkarrierer.

22.04.2017 Akademiet deltar i March for Science og holder appeller i Oslo, Bergen,  
   Trondheim og Tromsø.

24.04.2017 Forskerkonkurransen ‘Hvorfor det?’ presenterer sine prosjekter for  
   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Prosjektleder Pål Pettersen  
   representerer Akademiet.

26.-27.04.2017 Akademiet ved Alexander R. Jensenius og Jan Magnus Aronsen deltar som  
   hhv. paneldeltaker og ordstyrer i EURODOC 2017 konferansen i Oslo om  
   Open Science.

04.05.2017 Akademiet ved nestleder Katja Enberg holder opplegg om ‘Career as a  
   scientist?’ for CEES på Universitetet i Oslo.

03.05.2017  Akademimedlem Marie E. Rognes holder innlegg på TEDxOslo 2017 om  
   “Mathematics that cures us”

15.05.2017 Styret i Akademiet holder arbeidsmøte.

29.05.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen deltar i innspillsmøte med  
   Kunnskapsdepartementet om revisjon av langtidsplan for forskning  
   og høyere utdanning. Møtet er en del av høringsprosessen om revisjon  
   av langtidsplanen.

09.06.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen og Pål Pettersen deltar i NIFU’s  
   årskonferanse. Blant temaer som diskuteres er indikatorer og måling av  
   kvalitet i forskningen.

12.06.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen deltar i innspillskonferanse om  
   revisjon av langtidsplan for forskning og utdanning i regi av  
   Kunnskapsdepartementet med et innlegg om kvalitetsparadokset,  
   forskningskvalitet og rekruttering.

12.06.2017 Akademiet ved Kathrine Røe Rendalen, Aslak Hjeltnes og Gudrun Østby  
   har møte med Kate Furøy i Norges forskningsråd for å planlegge  
   ”Forskernatt” og diskutere konseptet ”bestill en forsker”.

13.06.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen deltar på frokostseminar med NIFU/FF

14.-19.08.2017 Akademiet deltar på Arendalsuka og inviterer til debatt om  
   rekrutteringsutfordringer i forskningen sammen med Forskerforbundet.  
   Akademimedlem Jan Magnus Aronsen representerer akademiet i debatten.  
   Akademimedlem Einar Duenger Bøhn holder innlegg om kunstig intelligens.

31.08.2017 Akademiet ved Jan Magnus Aronsen, Guro Lind, Marie Rognes og  
   Alexander Jensenius besøker kunnskapsdepartementet og statssekretær  
   Haugstad for å diskutere revisjonen av LTP for forskning og høyere utdanning.
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05.09.2017 Akademimedlem Alexander Jensenius holder en gjesteforelesning  
   ved Stockholms universitetsbibliotek med tittel ”Åpen forskning  
   – et humanistisk-teknologisk perspektiv”

20.09.2017 Styremøte i Akademiet.

29.09.2017 Akademiet arrangerer Forskernatt i Akademiet i Professorboligen,  
   Universitetet i Oslo.

12.10.2017 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 at Akademiet tildeles  
   2.1 M kr. på en egen linje.

15.10.2017 Akademiet leverer høringsinspill til revisjon av LTP

21.10.2017 Akademiet ved Guro Lind og Jan Magnus Aronsen stiller som dommere på  
   forskerutstillingen ‘Hvorfor det?’ på Huseby Skole.

17.10.2017 Akademiet ved nestleder Katja Enberg deltar på debatt over temaet  
   forskerkarriere og forskerrekruttering i «Forskning i front» sammen med  
   UiB-rektor Dag Rune Olsen og divisjonsdirektør Anders Hanneborg,  
   Norges forskningsråd.

23.-24.10.2017 Akademisamling på Simula Research Laboratory, Fornebu, Oslo.  
   Opptak av 14 nye medlemmer.

23.10.2017 Akademiet holder generalforsamling og nytt styre for 2017-2018 velges:  
   Med virkning fra 29.10.2017 tar Jan Magnus Aronsen over som leder,  
   Guro E. Lind som nestleder og Katerini T. Storeng, Arnfinn H. Midtbøen  
   og Einar D. Bøhn tiltrer som styremedlemmer.

Medieoppslag

Fra Akademiet for yngre forskere
Jensenius, A.R & M.F. Duch 2017                                                                                                                            
Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden. Khrono

Aronsen, M, P. Aslestad 2017 
Færre vil bli forskere. Morgenbladet

Aronsen, M., A.R. Jensenius, K.E. Emblem,  
K. Storeng, K. Enberg, C.H.Knutsen & G. Lind 2017  
Kvalitetsparadokset i den norske forskningspolitikken. Khrono.

Aronsen, M., I. Helland, K. Enberg, A. Schomacker & G. Lind 2017                                                                
Gode nyheter om unge forskeres karriereveier. Khrono.

Emblem, K.E, K. Enberg I. Helland, A. R. Jensenius,   
M. E. Rognes, K. Storeng & G. Østby 2017             
Tenk nytt om tellekanter, Haugstad! Morgenbladet. 

Aronsen, M., G. Lind, I. Helland, A. Schomacker, K. Enberg og H. Hølleland 2017                               
Karriereveier for økt forskningskvalitet. Khrono.

Høgestøl, S, G. Lind, K. De Moor, K. Storeng, C.H. Knutsen, A. Midtbøen, H. Hølleland 2016 
Karriereusikkerhet tærer på unge forskere. Aftenposten

Om Akademiet for yngre forskere og våre medlemmer
Larsen, H., Lie, T. 29.11.2016 
Kvinner fraråder forskning. Khrono. 
Omtale av akademiets spørreundersøkelse om karriereveier blant unge forskere. 
 

Normannsen, S.W. 29.11.2016 
Bare 1 av 2 yngre forskere vil anbefale karriere som forsker. Universitetsavisa 
Med uttalelse av Guro Lind
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Loge, J. 30.11.2016 
Unge forskere har urealistiske forventninger. Forskning.no. 
Omtale av akademiets spørreundersøkelse om karriereveier blant unge forskere med intervju 
av Guro Lind.

Larsen, H. 30.11.2016 
De færreste stipendiater ender opp med fast jobb i akademia. Khrono 
Omtale av debatt om unge forskeres karriereveier på UiO der Guro Lind deltok på vegne av 
akademiet.

Stranden, A.L. 01.12.2016 
Kvinnelige forskere fraråder andre å satse på forskning. Forskning.no 
Omtale av akademiets spørreundersøkelse om karriereveier blant unge forskere.

Baugstø, V.S. 16.12.2016 
Øremerkede midler gjør karrieren lettere. Dagens Medisin 
Med kommentarer fra Guro Lind.

Stølen, S., Mo, G.B. 06.03.2017 
Viktig med en helhetlig personalpolitikk på UiO. Kronikk. Khrono 
Svein Stølens oppfølging av Akademiet for yngre forskeres innlegg om karriereveier for økt 
forskningskvalitet.

Müller, E.R. 09.03.2017 
Vil du ha en forskerkarriere? Da bør du tenke på dette. Forskerforum 
Med kommentar av Katja Enberg

Lie, T. 21.03.2017 
Kryssende uenighet om ny indikator for sitering. Khrono 
Reportasje om høringsuttalelser om innføring av siteringsindikator.

Larsen, H. 22.03.2017 
Foreslår et humanistisk CERN-senter i Norge. Khrono. 
Artikkel om humaniora-meldingen med intervju av Alexander Jensenius

Mikkelsen, S. 01.06.2017 
Akademi søker unge og engasjerte forskere. Universitetsavisa 
Reportasje om opptaksprosessen i  akademiet med intervju av Michael Duch.

Tønnesen, E., Eriksen, S. 05.06.2017 
Yngre forskere åpner for flere medlemmer. Khrono 
Med intervju av Anders Schomacker 

Lindstad, S. 19.06.2017 
Etnisk mangfold utfordrer akademia. Kifinfo 
Med intervju av Arnfinn H. Midtbøen

Stranden, A.L. 14.08.2017 
Dette snakker forskerne om i Arendal. Forskning.no 
Om forskningspolitiske arrangementer under Arendalsuka

Larsen, H., Eriksen, S. 15.08.2017 
Færre vil bli forskere. Khrono. 
Reportasje fra forskningspolitisk debatt under Arendalsuka der Magnus Aronsen deltok  
i panelet

Stranden, A.L. 15.08.2017 
- Vi må gjøre det himmelsk å bli forsker. Forskning.no 
Reportasje fra forskningspolitisk debatt under Arendalsuka der Magnus Aronsen deltok  
i panelet.

Larsen, H. 25.08.2017 
Vil premiere de unge forskertalentene. Khrono. 
Reportasje om Forskningsrådets priser til unge forskere med referanse til Akademiets 
spørre-undersøkelse om karriereveier blant unge forskere

Gjengedal. K. 21.09.2017 
– For tynt om kvalitet i langtidsplanen. Forskerforum 
Intervju av Magnus Aronsen

Mikkelsen, S. 25.09.2017 
- Vi har et kjempeproblem hvis skepsisen til oss øker. Universitetsavisa 
Med intervju av Kathrine Røe Rendalen

Vidnes, A.K. , Svarstad, J. 03.10.2017 
Krever fortsatt vekst. Forskerforum. 
Med kommentar av Katja Enberg

Brotveit, K.A. 06.10.2017 
Leiar: Teljing på avvegar. Forskerforum 
Referanse til intervju med Magnus Aronsen

Nipen, K. 13.10.2017 
Kunstig intelligens gjør roboter smartere enn oss. Kan de også bli mer empatiske  
og moralske? A-magasinet. 
Med kommentar av Einar D. Bøhn

Løvseth, J.B. 15.10.2017 
Eksklusivt karriereprogram ved UiB. Forskerforum 
Med kommentar av Anders Schomacker

Uniforum 20.10.2017 
Seks nye UiO-forskere med i Akademiet for yngre forskere. 
Om medlemsopptaket i akademiet.



44 45

Mikkelsen, S. 20.10.2017 
Én NTNU-forsker blant de fjorten nye i akademi for yngre forskere. Universitetsavisa. 
Om medlemsopptaket i akademiet.

Engesæther, P. 23.10.2017 
Unge trøndere tar etter bergensk. Bergensavisen 
Intervju med Guro Busterud

Nøre, S. 23.10.2017 
HiOA-forsker tatt opp i Akademiet for yngre forskere. HiOA 
Intervju med Heidi Holmen

Forskerforum 24.10.2017 
Fleire kvinner i ungt akademi.  
Om medlemsopptaket i akademiet.

Larsen, H., Tønnesen, E. 25.10.2017 
Større bredde i Akademi for de yngre forskerne. Khrono. 
Intervju med Magnus Aronsen og Guro Lind.

Høringsinnspill
01.11.2016  Høringsinnspill til nasjonale rettningslinjer for åpen tilgang

28.02.2017  Høringsinnspill til Vekt på forskningskvalitet En mulig utvidelse av  
   publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

14.09.2017  Høringsinnspill til revidering av langtidsplanen for forskning og  
   høyere utdanning

Blogginnlegg fra Akademiet for yngre forskere 
Emblem, K.E. 11.11.2016                                                                                                                                   
Rapport fra skyttergraven – en yngre kreftforskers erkjennelser

Miles, L.S. 16.12.2016  
Hvorfor kvinnelige forfattere

Duch, M.F. 27.02.2017 
Hvor mye forberedelse kreves det egentlig for å være uforberedt?

Aas, M. 29.03.2017 
Kan barndomstraumer føre til alvorlige psykiske lidelser?

Bøhn, E.D. 24.04.2017 
Hva er galt med transhumanisme?

Hjeltnes, A. 09.05.2017 
Unge forskere sliter psykisk

Knutsen, C.H. 16.06.2017 
Demokrati og diktatur gjennom 200 år

Lind, G.E. 14.07.2017 
Jakten på merkelapper for kreft
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Om Akademiet for yngre forskere 

Akademiet for yngre forskere ble stiftet 
29. oktober 2015. Vi er en tverrfaglig 
sammensatt og landsdekkende organisasjon 
for yngre forskere. Vårt formål er å være 
yngre forskeres talerør inn i nasjonal og 
internasjonal forskningspolitikk og utvikle 
formidlingsplattformer som sprer interesse 
og engasjement for forskning.

Hva tilbyr Akademiet for yngre forskere? 

Akademiets medlemmer deler gjerne sin 
kompetanse med deg! Medlemmer tilbyr 
ekspertuttalelser innenfor sine fagområder 
som strekker seg fra fisk til filosofi, 
klimaendringer og global helse. Akademiet 
uttaler seg i forskningspolitiske saker og 
stiller til forskningspolitisk debatt. 

Foto
Alle foto fra Akademiet for yngre forskere er 
tatt av Akademiets medlemmer med mindre 
annet er nevnt under de enkelte foto.

Grafisk design
Egon Låstad

Kontakt Akademiet for yngre forskere 

kontakt@akademietforyngreforskere.no




