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Hva er Akademiet  
for yngre forskere?
Akademiet for yngre forskere ble stiftet 29. oktober 2015 etter initiativ Det Norske 
Videnskaps-Akademi og med finansiell støtte fra Kunnskapsdepartementet. Organisasjonen 
har som formål å være 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 i året i forskjellige deler av 
landet. I akademiåret 2018-19 har vi vært 42 medlemmer som forsker på alt fra fisk til filosofi 
og som jobber på forskningsinstitusjoner fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. I 
2019 avsluttet de 20 opprinnelige medlemmene sin fireårsperiode i AYF, og opprettet AYFs 
alumninettverk. 

I 2019 gjennomførte Akademiet for yngre forskere (AYF) fire samlinger med medlemmene, 
deltok aktivt i politisk påvirkningsarbeid og utviklet nye formidlingskonsepter. Denne 
rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste aktivitetene for AYF i 2019.

Katerini T. Storeng
Leder

Akademisamlinger
I januar møttes medlemmene ved Institutt 
for samfunnsforsking i Oslo til å ferdigstille 
arbeidsplanen for året og diskutere åpen 
publisering og Plan S. Direktør ved Institutt 
for samfunnsforsking, Tanja Storsul, gav 
en introduksjon, og flere av medlemmene 
presenterte innlegg til diskusjon. 

Det viktigste møtepunktet for hele 
akademiet er akademisamlingene som 
fra og med 2018 har funnet sted fire 
ganger i året på forskjellige steder i landet, 
vår- og høstsamlingene er obligatoriske. 
Generalforsamlingen og opptak av nye 
medlemmer finner sted på høstsamlingen. 

På samlingene legger vi til rette for en god 
kombinasjon av sosialisering og diskusjon, 
slik at vi kan lære av hverandres erfaringer 
og utfordre hverandres synspunkter.

To dager med workshop ga god tid til diskusjon og erfaringsutveksling mellom medlemmer av de unge akademiene. 
Foto: Erik Thor/Young Academy of Sweden
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I mars reiste AYF til Stockholm 
for å gjennomføre samlingen i de 
ærverdige bygningene til Kungliga 
Vetenskapsakademien. Vi diskuterte 
åpen publisering, kvalitet i forskning, 
karrierepolitikk og mangfold i akademia, 
og hentet inspirasjon fra det svenske 
unge akademiet. Etter samlingen møtte vi 
akademiene for yngre forskere fra Danmark, 
Sverige, Island, Finland, Estland, Latvia 
og Litauen. Det ble et innholdsrikt og 
engasjerende møte, og resulterte blant annet 
i et felles notat om likestilling i akademia.

I juni møttes medlemmene i Trondheim hos 
Norsk institutt for naturforskning (NINA). 
I tillegg til engasjerende diskusjoner 
organiserte vi også et åpent møte om 
internasjonalisering, likestilling og mangfold 
i akademia på Cinemateket i Trondheim. 
Vi inviterte også til hagefest med inviterte 
gjester på Bakke gård, der AYF-er Michael 
Duch bidrog med musikalsk innslag.

Leder av Akademiet for yngre forskere, Katerini Storeng. Foto: Erik Thor/Young Academy of Sweden.

De 20 første medlemmene ble ferdige med sin periode i 2019. Foto: Mari Elken

Vi inviterte til åpen debatt om mangfold i akademia. Arnfinn Midtbøen presenterte ferske tall fra vår siste survey 
blant yngre forskere i Norge. Foto: Ayf

http://www.akademietforyngreforskere.no
https://akademietforyngreforskere.no/likestilling-i-akademia-felles-utspill-fra-de-unge-akademiene-i-norden-og-baltikum/
http://www.akademietforyngreforskere.no
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De 34 medlemmene i 2019. Foto: John Trygve Tollefsen

I oktober arrangerte vi generalforsamling 
og høstsamling for over femti personer på 
Lysebu i Oslo. Vi diskuterte både politikk og 
formidling, lagde utkast til ny årsplan og ble 
kjent med de nye medlemmene. 

Første generasjon AYF-ere ble takket og 
applaudert, og det var nokså rørende å ta 
avskjed med de originale 20 medlemmene 
som har betydd så mye for organisasjonen. 

På samlingen tok vi oss også tid til 
å diskutere AYFs fremtid, og all alle 
medlemmene ble invitert til å si noe om 
hva de vil at organisasjonen skal være, og 
hvordan vi skal jobbe sammen. Vi avsluttet 
året med masse positivt engasjement.

Forskningspolitikk 
anbefaling om at Langtidsplanen må 
tydeliggjøre betydningen av gode 
karriereløp for forskere, hva som 
menes med høy forskningskvalitet og 
insentivene i sektoren bør vris mot 
kvalitet heller enn kvantitet, og at også 
humanistiske og samfunnsvitenskapelige 
forskningsperspektiver er viktige innenfor 
hvert av de prioriterte forskningsområdene.

I løpet av akademiåret 2018-2019 har vi også 
sendt inn høringssvar til:

- Forskningsrådets strategi for åpen  
 forskning 

- Forskningsrådets veileder for Plan S

- Høringssvar til eventuell justering av  
 publiseringindikatoren i lys av Plan S 

- Forskningsrådets policy for åpen  
 forskning – andre innspillsrunde 

Vi har også fremmet de prioriterte 
forskningspolitiske områdene gjennom 
arrangementer og rapporter. I denne 
rapporten trekker vi frem bidrag som vi 
ser har vært viktige for AYF og resten av 
forskningsnorge.

I 2019 hadde AYF mål om å konsolidere og 
få gjennomslag for den forskningspolitiske 
plattformen som akademiet utarbeidet i de 
tre første årene (2015-2018). De prioriterte 
forskningspolitiske områdene for 2019 var:  

• Forskningskvalitet: åpen forskning og  
 forskningsetikk

• Akademias rolle i samfunnet:  
 forskningsinstitusjonenes styrings- 
 modeller og forskeres deltakelse  
 i samfunnsdebatten

• Karriereveier for yngre forskere:  
 internasjonalisering, mangfold og  
 likestilling

AYF har i 2019 bidratt til å sette fokus 
på ulike faktorer som er viktige for unge 
forskere i akademia, både gjennom 
kronikker, møter med politikere,  
høringer og debatter. AYF har fortsatt å  
markere seg som en viktig stemme i den 
forskningspolitiske debatten, og har fortsatt 
gode samarbeid med mange av de ledende 
aktørene i sektoren. AYF ble invitert 
inn i flere viktige fora. For eksempel, ble 
nestleder Magnus Aronson styremedlem 
i Forskningsrådets hovedstyre, AYF 
fikk observatørplass i Universitets- og 
høyskolerådets styre, og leder Katerini 
Storeng og AYFer Alexander Jensenius 
ble medlemmer i UHRs arbeidsgruppe 
for vurdering av kvalitet av forskere og 
forskning.

AYF har også deltatt i en rekke viktige 
høringer. Leder Katerini Storeng deltok 
på høring i Stortinget om revisjon 
av Langtidsplanen for forskning og 
høyere utdanning. Hun la fem AYFs 

Leder av AYF Katerini Storeng på høring i Stortinget.

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Hva slags universitet  
ønsker vi for fremtiden?
I 2019 jobbet AYF aktivt med å reise 
debatt om sentrale spørsmål knyttet til 
universitetets rolle i samfunnet.  

Hvordan legitimerer universitetet sin rolle 
overfor resten av samfunnet? Hvordan 
bør universiteter styres? Hvilke problemer 
er knyttet til økende bruk av kvantitative 
styringsperimetre? Hva er humanioras rolle? 
Og hva er betydning av internasjonalisering 
i akademia? Disse spørsmålene var i fokus 
da AYF inviterte til en åpen forelesning 
ved Universitet i Oslo med den britiske 
samfunns-debattanten Stefan Collini, 
professor emeritus i idehistorie og engelsk 
litteratur ved Cambridge University og 
forfatter av flere bøker om høyere utdanning 
i Storbritannia. AYFs leder Katerini Storeng 
var ordstyrer og UiOs rektor Svein Stølen 
kommenterte på Collinis innlegg i lys av 
den norske konteksten. Rundt 20 deltakere 
fulgte opp diskusjonen i et rundebordsmøte 
med Collini i samarbeid med Det Norske 
Videnskaps-Akademi (DNVA).

Sensur og selvsensur: 
Hvordan sikre forskningens 
integritet i møte med 
ekstern påvirkning?
AYF jobber for å sikre premisser for gode 
forskningsmiljøer, god forskningskvalitet, 
og fri og uavhengig forskning. Dette gjør 
vi blant annet ved å løfte frem debatt 
om forskningsetikk, særlig knyttet til 
publisering og finansiering av forskning.

I august arrangerte vi i august et åpent 
frokostmøte på Universitet i Oslo for å 
diskutere forskningsetikk, med fokus på 
utfordringene ved å sikre fri og uavhengig 
samfunnsforskning i møte med politiske og 
finansielle interesser. Hanne Østli Jakobsen 
(forskningsjournalist i Morgenbladet) 
var ordstyrer, og i panelet satt AYFs 
leder Katerini Storeng, Tanja Storsul 
(direktør, Institutt for samfunnsforskning), 
Vidar Enebakk (Sekretariatsleder, Den 
nasjonale forskningsetiske komité for 
samfunnsvitenskap og humaniora NESH) 
og Knut Willem Ruyter (vitenskapsombud, 
Universitet i Oslo).

Katerini Storeng, Stefan Collini og Svein Stølen.

Ayfs frokostmøte om sensur og selvsensur ble avholdt 
22 august på Scene HumSam i Georg Sverdrups hus ved 
Universitet i Oslo. Grafikk: Egon Låstad.

siste året, og det var gjennomgående mer 
diskriminering i uformelle prosesser. 

Rapporten ble lansert på et frokostseminar 
AYF arrangerte i samarbeid med Komité for 
kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 
og Institutt for fredsforskning (PRIO), med 
en paneldebatt ledet av AYFer Marta Bivand 
Erdal. Rapporten fikk mye oppmerksomhet, 
og bidrog til å løfte temaet på politisk 
dagsorden og få sektorledere i samtale om 
tiltak. 

Karriereveier 
Det er en uttalt politisk målsetting at 
akademiske karrierer skal være attraktive, 
både for norske og utenlandske søkere – av 
begge kjønn. Men er de egentlig det? AYF 
har, siden opprettelsen i 2015, jobbet aktivt 
for å fremme forskningspolitiske tiltak 
som kan sikre bedre og mer forutsigbare 
karriereveier for forskere ved norske 
forskningsinstitusjoner. 

På Arendalsuka 2019 deltok nestleder 
Magnus Aronsen og AYFs første leder 
(nåværende leder av Forskerforbundet) 
Guro Lind i en debatt om ulike 
stillingstyper, rekruttering og mobilitet med 
Forsknings- og høyere utdanningsminister 
Iselin Nybø, Universitet i Bergens rektor 
og UHR-leder Dag Rune Olsen, og NIFU-
direktør Sveinung Skule. Som oppfølging, 
tok Olsen initiativ til et samarbeid mellom 
UHR, Forskerforbundet og AYF for å 
ta opp trådene etter Underdalsutvalgets 
arbeid med stillingsstruktur i universitets- 
og høyskolesektoren. Arbeidet ble så vidt 
påbegynt i 2019, og kommer til å fortsette i 
2020. Invitasjonen indikerer at AYF blir sett 
på som en sentral aktør som andre ønsker 
å samarbeide med. Det gir organisasjonen 
gjennomslag og gjør at de yngre forskerne 
sine stemmer blir hørt.

Rom for mangfold i 
akademia?
AYF jobbet i 2018-29 aktivt med å skape 
oppmerksomhet rundt mulighetene 
og utfordringene knyttet til pågående 
internasjonalisering i akademia. Hvilke 
holdninger til og erfaringer med 
internasjonalisering og mangfold har yngre 
forskere ved norske forskningsinstitusjoner? 
I hvilken grad opplever de diskriminering 
og trakassering i sin arbeidshverdag?

I november 2018, inviterte AYF, Komité 
for kjønnsbalanse og mangfold i 
forskning (Kif-komiteen) og Institutt for 
samfunnsforskning (ISF) forskere, samt 
ledere og praktikere innenfor akademia 
til konferansen Mangfold i akademia – fra 
begreper til tiltak på OsloMet i Oslo, for å 
diskutere disse spørsmålene.

Vi publiserte rapporten Rom for mangfold i 
akademia?, basert på er survey gjennomført 
i 2018. Den kartla holdninger og 
erfaringer knyttet til internasjonalisering, 
diskriminering og seksuell trakassering 
blant yngre forskere i Norge. Rapporten 
løftet frem oppløftende resultat knyttet 
til internasjonalisering, men pekte også 
på urovekkende resultater knyttet til 
diskriminering. 40 prosent av respondentene 
rapporterte å ha opplevd diskriminering det  
 

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Forskningsformidling
Hvorfor det?-konkurranser på barneskoler, 
holder populærvitenskapelige foredrag, 
deltar i panelet i Abels tårn på P2, 
og blogger på forskning.no. I denne 
rapporten vil vi særlig trekke fram to nye 
formidlingskonsepter som vi tror vil være 
viktige for AYF i fremtiden. 

På Arendalsuka arrangerte vi en 
formidlingsstafett der 16 forskere fikk 4 
minutter hver til å fortelle om forskning 
relatert til hvert av de 16 bærekraftsmålene. 
6 AYF-medlemmer deltok og AYF 
hadde også regien på arrangementet. Vi 
samarbeidet godt med studenter og forskere 
fra Universitetet i Oslo. 

I 2019 hadde vi mål om å løfte 
forskningsformidlingen til AYF og dets 
medlemmer gjennom målrettede aktiviteter 
mot barn og unge, yngre forskere og 
allmennheten. Målene var å:

• Øke forståelse og engasjement for  
 forskning

• Skape engasjement for forsknings- 
 formidling og forskningspolitikk

• Bidra til økt kritisk tenkning og  
 forskningsforståelse

AYF bidrar med forskningsformidling 
i mange ulike kanaler. Vi er dommere i 

Solfrid Bratland-Sanda og Sofie Høgestøl snakket om forskning med SFO-barn under Arendalsuka ung.  
Foto: Kristoffer Furberg, Universitetsavisa.

https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2019/09/Rom-for-mangfold-i-akademia-En-rapport-fra-Akademiet-for-yngre-forskere-2019.pdf
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På Forskningsdagene 
arrangerte vi 
forskernatt for unge 
forskere i Oslo, 
Bergen, Trondheim 
og Bø, med stor 
suksess. I Oslo ble 
en paneldebatt 
om internasjonal 
mobilitet 
etterfulgt av et 
forskertalkshow, der 
fire AYF-medlemmer fortalte historier fra 
forskerlivet, tegnet og deltok  
i gjettekonkurranse. 

Showet, kalt Late 
Night Science 
Communication 
og ledet av AYFer 
Åsmund H. Eikenes, 
fikk stor oppslutning 
og skapte mye 
engasjement hos 
publikum. 

AYF ønsker å utvikle 
formidlingsstafett og 

forskertalkshow i årene fremover for å øke 
samfunnets begeistring for og tillit  
til forskning. 

Foto fra forskertalkshowet Late Night Science Communication på Litteraturhuset i Oslo 27.09.2019.  
Fra venstre: Helene Knævelsrud, Marte Blikstad-Balas, Sofie A. E. Høgestøl og Åsmund H. Eikenes.

← Flyer til Yngre forskeres forskernatt. 
Design: Egon Låstad.

Yngre forskeres forskernatt 2019. Grafikk: Egon Låstad.
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Young CAS Fellows er en ny satsning 
som har som mål å støtte fremragende 
yngre forskere under 40 år. Satsningen er 
utformet av Senter for Grunnforskning 
(CAS), en forskningsstiftelse som fremmer 
nysgjerrighetsdrevet, fremragende 
grunnforskning, sammen med oss i 
Akademiet for yngre forskere (AYF).

Hver Young CAS Fellow mottar inntil 175 
000 NOK i støtte fra CAS. Midlene skal 
brukes til utforming av forskningsprosjekter, 
nettverksbygging og tre samlinger i løpet 
av et år, hver på inntil fem dager. Mens 
CAS står for lokaler og administrativ støtte, 
vil AYF bidra med diskusjon, tips om 
formidling og strategier for videre utvikling 
av prosjektene. Tiltakene er ment å bidra til 
at unge forskere får muligheten til å bygge 
selvstendige nettverk av betydning for den 
videre forskerkarrieren.

AYFer Ingrid Lossius Falkum representerte 
AYF i komiteen som utnevnte de første 
mottakerne av Young CAS Fellow, Hilde 
Nesse Tyssøy og Are Skeie Hermansen.

AYF har i 2019 vært meget synlige i flere 
forskjellige fora. Våre saker i media kan ses 
ved å følge linkene nedenfor:  

Kronikker

Medieomtale

Blogg

Young CAS  
Fellow

AYF i media

http://Kronikker
https://akademietforyngreforskere.no/publikasjoner/medieomtale/
https://blogg.forskning.no/akademiet-for-yngre-forskere
http://www.akademietforyngreforskere.no
http://www.akademietforyngreforskere.no
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Organisasjon AYF
Bjørn Kristian Danbolt ble ansatt som 
AYFs generalsekretær, med tiltredelse fra 
1.2.2020 og kontorplass i DNVAs lokaler. 
Selvstendigheten er viktig for å kunne være 
en dynamisk og fleksibel organisasjon 
som passer til den unge og nyskapende 
medlemsmassen. Samtidig fortsetter DNVA 
og AYF et tett samarbeid, som er regulert 
av en egen samarbeidsavtale mellom 
akademiene.

Styret 2018-2019
Styreperioden i AYF følger akademiåret 
og varer normalt fra slutten av oktober til 
generalforsamlingen påfølgende år. 

I 2018-2019 besto det valgte styret av 
Katerini Storeng (leder og styreleder), 
Jan Magnus Aronsen (nestleder) og 
styremedlemmer Guro Busterud, Kyrre 
Emblem og Solfrid Bratland-Sanda. Terje 
Lohndal var eksternt styremedlem.

Styret 2019-2020
På generalforsamlingen 24.oktober 2019 
valgte Akademiet for yngre forskere et nytt 
styre. I 2019-2020 ledes Akademiet for yngre 
forskere av Sofie Høgestøl (leder), Åsmund 
Husabø Eikenes (nestleder). Interne 
styremedlemmer er Solfrid Bratland-Sanda, 
Ingrid Lossius Falkum og Eivind Valen. 
Terje Lohndal og Marianne Andenæs er 
eksterne styremedlemmer. 

Akademiet for yngre forskere ble i oktober 
2019 en selvstendig organisasjon med eget 
organisasjonsnummer. Dette etter gjensidig 
enighet med Det Norske Videnskaps-
Akademi (DNVA). Det ble også etablert en 
stilling som generalsekretær i 100% stilling, 
for å sikre daglig drift og organisasjonens 
kontinuitet. 

Fra 1.januar 2020 vil AYF overta styringen 
av egen økonomi og drift. 

Styrearbeid

Styret valgt av Akademiets medlemmer for november 2019 - oktober 2020.Styret valgt av Akademiets medlemmer for november 2018 - oktober 2019.

http://www.akademietforyngreforskere.no
http://www.akademietforyngreforskere.no
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Akademimedlemmer
I 2019 var medlemsperioden over for de første 20 medlemmene våre, som gikk ut av 
akademiet, og vi tok samtidig opp 10 nye medlemmer. Den resulterende medlemsmassen på 
34 yngre forskere inkluderer er bredt mangfold av fagfelt og personligheter, og medlemmene 
er spredt i hele landet, fra Agder til Svalbard.

Akademiets aller nyeste medlemmer fra oktober 2019. Foto: John Trygve Tollefsen.

Medlemmer 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

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Medlemmer 2015-2019

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

Akademiets aller første medlemmer takket for seg i oktober 2019. Foto: John Trygve Tollefsen.

http://www.akademietforyngreforskere.no


Medlemmer 2017-2021

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

Marta Bivand  
Erdal
Medlem 2017-2021

Samfunnsgeografi / 
migrasjonsforskning 

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

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

Morten  
Jerven
Medlem 2017-2021

Økonomisk historie  
og utviklingsstudier

morten.jerven@nmbu.no

Solfrid  
Bratland-Sanda  
Medlem 2017-2021 

Idrettsvitenskap, fysisk 
aktivitet og helse 

Stefka G.  
Eriksen

Medlem 2017-2021

Middelalderlitteratur  
og kulturhistorie

solfrid.bratland-sanda@usn.no stefka.eriksen@niku.no

Guro  
Busterud
Medlem 2017 – 2021

Nordisk språkvitenskap

guro.busterud@ntnu.no

Sofie A. E.  
Høgestøl

Medlem 2017-2021

Rettsvitenskap 

s.a.hogestol@jus.uio.no

Medlemmer 2017-2021
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Helene Knævelsrud

Medlem 2018-2022

Cellebiologi og  
kreftforskning  

Knut Wiik Vollset
Medlem 2018-2022 

Økologi 

Mari Elken

Medlem 2018-2022

Tverrfaglig  
utdanningsvitenskap 

Pierre Lison

Medlem 2018-2022

Informatikk 

Sofie Snipstad

Medlem 2018-2022

Kreftforskning  
og nanomedisin  

helene.knavelsrud@rr-research.no

knvo@norceresearch.no

mari.elken@nifu.no

pierre.lison@nr.no

sofie.snipstad@ntnu.no

Åsmund Husabø 
Eikenes

Medlem 2018-2022

Forskingsformidling 

aa.h.eikenes@gmail.com

Eivind Valen
Medlem 2018-2022

Bioinformatikk og 
Molekylærbiologi 

eivind.valen@gmail.com

Medlemmer 2018-2022

Jonas  
Stein  
Medlem 2019 – 2023 

Statsvitenskap 

Michael Alexander 
Riegler  
Medlem 2019 – 2023 

Maskinlæring 

Ragnhild Freng  
Dale  
Medlem 2019 – 2023 

Sosialantropologi,  
klimaomstilling 

Jørgen 
Bølstad

Medlem 2019 – 2023

Statsvitenskap og  
forskningsmetode

Nils H.  
Korsvoll

Medlem 2019 – 2023

Religionsvitskap

Simen Ådnøy  
Ellingsen

Medlem 2019 – 2023

Fluidmekanikk

jonas.stein@uit.no

michael@simula.no

rfd@vestforsk.no

jorgen.bolstad@stv.uio.no

nils.h.korsvoll@gmail.com

simen.a.ellingsen@ntnu.no

Alexander H.  
Sandtorv
Medlem 2019 – 2023

Organisk kjemi

Malgorzata  
Agnieszka Cyndecka
Medlem 2019 – 2023

Rettsvitenskap

ahsandtorv@kjemi.uio.no

malgorzata.cyndecka@jur.uib.no

Anne 
Tjønndal

Medlem 2019 – 2023

Idrettsvitenskap  
og idrettssosiologi  

Marte C.W.  
Solheim

Medlem 2019 – 2023

Innovasjonsstudier 

anne.tjonndal@nord.no

marte.solheim@uis.no

Medlemmer 2019-2023
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Thomas  
Gjesteland

Medlem 2018-2022

Matematikkundervisning 
og fysikk

thomas.gjesteland@uia.no

Medlemmer 2019-2023

Nye og gamle medlemmer samlet i oktober 2019. Foto: John Trygve Tollefsen.
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Ny generalsekretær
Bjørn Kristian Danbolt ble ansatt som AYFs 
første generalsekretær i oktober 2019.  
 
Han vil tiltre stillingen 1.februar 2020

Akademiets medlemmer fra og med oktober 2019. Foto: John Trygve Tollefsen.
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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
©EgonLåstad

Kontakt Akademiet for yngre forskere 

post@yngreforskere.no

@yngreforskere  

akademietforyngreforskere

http://post@yngreforskere.no
https://twitter.com/yngreforskere
https://www.facebook.com/akademietforyngreforskere/
http://www.ayf.no
https://www.facebook.com/akademietforyngreforskere/
https://twitter.com/yngreforskere
http://post@yngreforskere.no



