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Hilsen fra generalsekretær 
Norge er heldig som har en slik møteplass for yngre forskere som AYF er. Denne møteplassen 
sørger for at ideer kan utveksles, erfaringer deles, debatter løftes og løsninger skapes! 

Selv om hverdagen brått ble snudd på hodet bare noen uker ut i det første året i stillingen, 
har det vært et begivenhetsrikt år hvor vi har nådd flere av de målene vi satte oss. Det har 
også vært en stor glede å bli bedre kjent med så mange dyktige og engasjerte forskere. 

I motsetning til mange andre aktører i året vi har lagt bak oss, har vi heldigvis hatt en meget 
trygg økonomisk situasjon med finansieringen fra Kunnskapsdepartementet. I stedet for å 
bruke tid på økonomiske bekymringer, har vi heller kunnet bruke tid og ressurser på å skape 
spennende løsninger og nye ideer. Dette kan også være et lite eksempel på hvor viktig en 
solid og sikker grunnfinansiering er for forskningen.

Vi ser frem til et spennende og begivenhetsrikt 2021!

Foto: John Trygve Tollefsen.

Hilsen fra lederne
Det er et stort privilegium å få lov til å lede AYF i perioden 2020–2021. Selv om den 
pågående pandemien har skapt store utfordringer for forsknings- og undervisningssektoren, 
og for unge forskere spesielt, legger vi opp til et fortsatt høyt aktivitetsnivå i denne 
perioden. Det nye arbeidsprogrammet spesifiserer tydelige målsettinger innenfor 
temaene «Karriereveier for yngre forskere», «Styring av kunnskapssektoren», «Tverrfaglig 
forskningsformidling» og «Internasjonalt fellesskap», med særskilt oppmerksomhet rettet 
mot konsekvensene av covid-19 for unge forskere. 

Stortingsvalget høsten 2021 gjør dette til et viktig år for UH-sektoren. Gjennom arbeidet 
med å oppnå målsettingene i arbeidsprogrammet håper vi å kunne bidra med gode løsninger 
og innspill til politikkutforming, både i saker som angår unge forskere spesielt, og for UH-
sektoren som helhet i denne perioden.

I 2021 vil vi også videreutvikle AYF som selvstendig organisasjon og jobbe for å utarbeide en 
best mulig strategi for perioden 2022–2025.

Foto: John Trygve Tollefsen. Foto: John Trygve Tollefsen.

Ingrid Lossius Falkum  
Leder

Bjørn Kristian Danbolt   
Generalsekretær

Jonas Stein
Nestleder

http://www.akademietforyngreforskere.no
http://www.akademietforyngreforskere.no
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Hva er Akademiet for 
yngre forskere 

AYF er en samlingsbasert organisasjon og 
møtes minst fire ganger i året i forskjellige 
deler av landet. I akademiåret 2019–2020 
har vi vært 34 medlemmer. I oktober 2020  
ble ytterligere ni forskere innvilget medlem-
skap, slik at vi utgjør 43 forskere per 31.12.20. 

Medlemmene våre har bred faglig, 
institusjonell og geografisk tilhørighet. 
De forsker på alt fra fisk til utvikling 
av koronavaksiner, og jobber på 
forskningsinstitusjoner fra Longyearbyen i 
nord til Kristiansand i sør. 

Akademiet for yngre forskere (AYF) ble 
stiftet 29. oktober 2015 etter initiativ 
av Det Norske Videnskaps-Akademi 
(DNVA) 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. 

4

AYF har kontorer hos DNVA. Foto: DNVA.

Høydepunkter fra 2020 
2020 ble et svært annerledes år, og preget av koronapandemien. Likevel hadde vi et høyt 
aktivitetsnivå og er fornøyd med måloppnåelsen i dette spesielle året.  
 
Her er noen høydepunkter fra det vi har gjort i 2020: 

AYF har: 

• gjennomført fire medlemssamlinger, hvorav én fysisk, to digitale og én  
 kombinert fysisk og digital 

• utviklet en ny og helhetlig politikk og etablert oss som en selvstendig  
 organisasjon 

• utgitt en videoserie kalt «Hva er forskning» og fremmet kreative former  
 for forskningsformidling 

• deltatt i flere viktige utvalg i sektoren, blant annet Regjeringens utvalg  
 for ny karrierepolitikk for yngre forskere 

• løftet viktige debatter om blant annet mental helse, midlertidighet og  
 forutsigbare karriereveier for yngre forskere 

• deltatt aktivt i det politiske påvirkningsarbeidet, blant annet med  
 innspill til ny UH-lov og til samtlige forslag til partiprogrammer for  
 kommende stortingsperiode

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Våre satsingsområder i 2020 

Formidling på tvers av fag 
Forskningsformidling har vært en viktig 
prioritering for oss i 2020. Akademiets 
store ressurs er formidlingsgleden og 
kompetansen til medlemmene, og denne 
har vi utnyttet for å synliggjøre verdien av 
formidling på tvers av fag, i ulike medier og 
på ulike arenaer. 

I mars lanserte vi videoserien «Hva er 
forskning?» i samarbeid med Nysgjerrigper, 
der målet var å støtte lærere i barneskolen 
til å snakke om og inkludere barna 
i forskningsmetode. Videoene fikk 
mye oppmerksomhet og mange gode 
tilbakemeldinger. 

Alle videoene kan ses på Nysgjerrigper sin 
YouTube-side her! 

AYF styres av sine egne medlemmer, 
og målsettingene våre styres av et eget 
arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet 
for 2020 ble utarbeidet av medlemmene 
på vintersamlingen i januar. 
Arbeidsprogrammet er igjen styrt av vår 
overordnede strategi for perioden 2017–
2021. 

Hele arbeidsprogrammet ligger ute på 
nettsiden vår!  
 
I 2020 har vi hatt følgende prioriteringer: 

• Formidling på tvers av fag 

• Karriereveier for yngre forskere 

• Etikk og kvalitet i forskningen 

• Etablere AYF som en selvstendig  
 organisasjon 

Hva er forskning? ved akademimedlemmer Marte Blikstad-Balas og Åsmund Husabø Eikenes. Foto: Ayf.

Det andre store prosjektet i perioden 
har vært «Ukens spørsmål»-spalten i 
Morgenbladet, der tre forskere fra ulike 
fagfelt svarer på det samme spørsmålet. 
Marte Blikstad-Balas og Alexander Sandtorv 
har koordinert arbeidet, og spalten har 
både blitt mye lest og skapt debatt rundt 
eksperters grenser. Spalten har bidratt til 
å vise frem en mer leken og uhøytidelig 
formidling, og vist publikum at god 
forskningsformidling kan være personlig, 
humoristisk og tverrfaglig. 

Parallelt med spalten i Morgenbladet har 
flere av medlemmene publisert engasjerende 
tekster på AYFs blogg på Forskning.no og 
blitt intervjuet av ung.forskning.no. De ulike 
aktivitetene har blitt delt på Facebook og 
Twitter, og tallet på følgere har økt jevnt i 
løpet av året. 

I 2020 har vi også igangsatt prosjektet 
«Formidlingslabben» i samarbeid med 
DNVA. Dette prosjektet er helt i startfasen. 
Vi ønsker å bidra til å utrede og søke midler 
til et fysisk lokale der unge formidlere kan 
samles og utvikles, og på den måten bidra til 
kompetanseoverføring og videre utvikling 
for unge formidlere.

Ukens spørsmål - egen spalte i Morgenbladet ved Nils Hallvard Korsvoll, Marte Blikstad-Balas og Åsmund Husabø 
Eikenes. Foto: Skjermdump Youtube/Nysgjerrigper.

https://youtube.com/playlist?list=PLg0dBOZy8qYWQNdtaZe31sZUiCC2Beaz6
https://youtube.com/playlist?list=PLg0dBOZy8qYWQNdtaZe31sZUiCC2Beaz6
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/01/Akademietforyngreforskere-Arbeidsplan2021.pdf
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/01/Akademietforyngreforskere-Arbeidsplan2021.pdf
http://www.akademietforyngreforskere.no
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Karriereveier for  
yngre forskere 

«Forskerrollen er i endring, 
og unge forskere opplever 
både høyt press og store 
muligheter. AYF har 
etablert seg som en viktig 
stemme for å løfte fram 
perspektivene til de unge 
forskerne i de relevante 
debattene. For 2020 blir det 
særlig viktig for akademiet 
å arbeide videre for å 
sikre gode og forutsigbare 
karriereveier for unge 
forskere.» 
Utdrag fra AYFs arbeidsplan 2020

Som i tidligere år har det å synliggjøre 
utfordringer knyttet til karriereveier for 
yngre forskere, vært en meget viktig sak for 
AYF i 2020, og blant medlemmene våre er 
det et sterkt engasjement for denne saken. 

AYF har tatt del i to viktige arbeidsgrupper 
om karriereveier. Sofie Høgestøl er med i 
Kunnskapsdepartementets referansegruppe 
for karriereutvikling, og Åsmund Eikenes 
deltar i arbeidsgruppen for stillingsstruktur 
med UHR, KiF og Forskerforbundet. Begge 
arbeidsgruppene vil ferdigstille sitt arbeid i 
2021.  

Våren 2020 utarbeidet vi fire politiske 
notater om henholdsvis karriere- og 
forskerrollen, forskningskvalitet, 
forskningsetikk og likestilling samt 
mangfold og internasjonalisering. Dette 
har lagt et godt fundament for det politiske 
arbeidet vårt fremover. 

AYF har vært dyktige til å belyse 
utfordringene med midlertidighet i 
sektoren, blant annet med opptredenen til 
Ingrid Lossius Falkum i Dagsnytt 18 og en 
rekke presseoppslag knyttet til temaet. 

Etikk og kvalitet  
i forskningen 
I 2020 har vi hatt som mål å være en 
pådriver for åpenhet og kritisk refleksjon 
rundt kvalitet og etikk i forskningen, både 
gjennom foredrag og paneldebatter og i 
nasjonale medier.  

Gjennom det politiske notatet om 
forskningsetikk har vi fått landet gode 
kriterier for hva AYF skal mene om etikk og 
forskningskvalitet. To viktige delmål her har 
vært å løfte forskningens rolle i samfunnet 
og samfunnsdebatten og å skape gode 
diskusjoner. AYF har i denne perioden vært 
godt synlig og løftet mange viktige debatter, 
blant annet om midlertidighet, mental helse 
blant unge forskere, doktorgradsutlysninger 
og finansieringsplan. 

I desember leverte vi vårt innspill 
til De nasjonale forskningsetiske 
komiteene på deres forslag til reviderte 
etiske retningslinjer for humaniora og 
samfunnsfag. 

Hele innspillet kan leses her!

«AYF er i en overgangsfase 
i 2020. Vi har blitt en 
selvstendig organisasjon, 
og den første generasjonen 
med medlemmer har gått 
ut av akademiet. Det 
overordnede målet for AYF 
blir derfor å videreutvikle 
organisasjonen.» 
Fra AYFs arbeidsplan 2020

Høsten 2019 inngikk DNVA og AYF 
en samarbeidsavtale som blant annet 
innebar at AYF skulle etablere seg som 
en selvstendig juridisk enhet. I oktober 
2019 fikk vi eget organisasjonsnummer, 
og AYFs første generalsekretær ble ansatt. 
Ved årsskiftet fikk vi på plass økonomiske 
og administrative systemer for et 
selvstendig AYF, og overtok hele ansvaret 
for vår egen drift. Vi har fortsatt et tett 
og godt samarbeid med DNVA og leier 
kontorlokaler av dem. 

Organisasjonsutvikling har vært en viktig 
prioritering for oss, og i perioden har vi 
innført nye systemer og retningslinjer 
for godt samarbeid internt og eksternt. 
Vi har videre etablert nye prosedyrer i 
organisasjons- og styrearbeidet, blant annet 
ved å få vedtatt helt nye vedtekter. 

En spennende satsing er at vi har inngått en 
ny samarbeidsavtale med Letten Foundation 
om Lettenprisen, som vil deles ut for andre 
gang i september 2021. Lettenprisen er en 
tverrfaglig pris med formål om å anerkjenne 
yngre forskeres bidrag innenfor feltene 
helse, utvikling, miljø og likhet. Den tildeles 
én til flere forskere og ble første gang tildelt i 
2018 til juristen Tarunabh Khaitan. 

Les mer om Lettenprisen her!

Organisasjonsutvikling

https://www.forskningsetikk.no/om-oss/komiteer-og-utvalg/nesh/horingssvar-neshs-retningslinjer-2020/
http://www.akademietforyngreforskere.no
https://lettenprize.com
http://www.akademietforyngreforskere.no
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Akademisamlingene

Vintersamlingen
Vintersamlingen ble arrangert 16. januar på 
det juridiske fakultetet i Oslo. Her utarbeidet 
vi arbeidsprogrammet for 2020.  
 
Vi var i møte med nestleder i Utdannings- 
og forskningskomiteen, Kent Gudmundsen 
(H), og fikk en omvisning på Stortinget av 
Grunde Almeland. 

I perioden har vi avholdt 
fire samlinger. På tross 
av covid-19 har alle blitt 
gjennomført, men to av 
dem har blitt gjennomført 
digitalt.

Akademimedlemmene samlet på Stortinget. Foto: Ayf.

Vintersamlingen 2020. Foto: Ayf.

Omvisning på Stortinget 16. januar 2020. Foto: Ayf.

Vårssamlingen
Vårsamlingen var opprinnelig planlagt 
avholdt i Bergen 26.–27. mars. Grunnet 
covid-19 ble den i stedet gjennomført som 
en digital samling over Zoom.  
 
På tross av dette er vi godt fornøyd med 
samlingen. Store deler av AYFs politiske 
notater ble utarbeidet på denne samlingen. 

Sommersamlingen
Sommersamlingen ble gjennomført som  
en digital samling 15. juni. Her diskuterte vi 
stillingsstruktur i og styring av kunnskaps-
sektoren. Innspillene var viktige for arbeidet 
i referansegruppene til KD og UHR.  
 
Heldigvis kunne vi ha fysiske samlinger på 
kvelden – som ble gjennomført parallelt i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø. 

Dette var også det første møtet med vårt 
alumninettverk på kvelden. 

Vårsamlingen ble flyttet fra Bergen til zoom. Foto: Ayf.

Sommersamlingen foregikk også på zoom. Foto: Ayf.

Simen stod for pauseunderholdningen. Foto: Ayf.

Etter samlingen hadde vi fysiske middager på Sentralen. 
Foto: Ayf.

http://www.akademietforyngreforskere.no
http://www.akademietforyngreforskere.no
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Generalforsamling og høstsamling 
I oktober var det heldigvis så lavt smittetrykk at vi kunne gjennomføre en fysisk samling 
igjen, da innenfor gjeldende smittevernregime. Samlingen var opprinnelig planlagt i 
Stavanger-området, men ble av praktiske og smittevernmessige årsaker gjennomført på 
Radisson Hotel Gardermoen 15–16. oktober. For at flest mulig skulle kunne delta, ble 
arrangementet også gjennomført via Zoom. 

Planer for 2021 ble vedtatt og diskutert, og nytt styre ble valgt. Vi hadde også besøk av 
statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) der vi diskuterte Regjeringens arbeid 
med karriereveier for yngre forskere. 

Nils H. Korsvoll. Foto: John Trygve Tollefsen.

Marianne Hem Eriksen. Foto: John Trygve Tollefsen.

Ingrid Falkum og Jonas Stein. Foto: John Trygve Tollefsen.

Åsmund Husabø Eikenes via storskjerm. Foto: John Trygve Tollefsen.

Foto: John Trygve Tollefsen.



Akademimedlemmene samlet på gardermoen høsten 2020. Foto: John Trygve Tollefsen.
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Øvrige arrangementer 
Vi har også samarbeidet med blant 
annet Deichman, Pint of Science og 
stipendiatorganisasjonene om åpne 
tverrfaglige forskningsarrangementer, og 
medlemmene våre har vært paneldeltagere 
og foredragsholdere i en rekke digitale og 
fysiske arrangementer.   

Forskningsdagene og  
Young Researchers’ Night 
Som i tidligere år arrangerte AYF i 2020 
Young Researchers’ Night som en del av 
Forskningsdagene. Siste fredag i september 
ble det gjennomført arrangementer i Bodø, 
Bø, Kristiansand, Oslo og Trondheim som 
en del av forskningsdagene. Det var rundt 
50 deltagere på hvert arrangement, men det 
kunne ha vært mange flere dersom dette 
ikke hadde vært taket for antall personer 
på arrangementene. Alle arrangementene 
var på engelsk, med mål om å inkludere de 
internasjonale unge forskerne i festivalen.

Det var også planlagt arrangementer i 
Bergen, Porsgrunn og Tromsø, men disse 
måtte dessverre avlyses grunnet covid-19. 

> Young Researchers Night i Trondheim. Foto: Ayf.

Heidi Holmen, Pierre Lison, Kjersti Lohne og Alexander H. Sandtorv. Foto: Mari Elken / Ayf.

Besøk av statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo (H). Foto: Ayf.

Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo. Foto: Ayf.

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Young Researchers Night i Oslo. Foto: Mari Elken / Ayf.

I media 
AYF har hatt stor synlighet i media i 2020 
– både i medier tilknyttet fagmiljøet, som 
Khrono, Forskerforum o.l., men også i 
nasjonale medier som blant annet NRK, 
Aftenposten, Morgenbladet og VG. Ifølge 
søketjenesten Retriever er Akademiet for 
Yngre forskere nevnt i underkant av 40 
ganger i mediene. Dersom vi tar med alle 
ganger medlemmene våre har figurert i 
media, vil dette tallet være vesentlig høyere. 

De sakene vi har fremmet i størst grad, er 
midlertidighet blant unge forskere og mental 
helse i denne gruppen. 

Vi ser at AYF er et verdifullt nettverk der 
våre medlemmer får anledning til å styrke 
sine forskningsformidlingskunnskaper, og 
en viktig arena for mediene, som får tilgang 
til nye stemmer både som kommentatorer, 
eksperter og debattanter.

En oversikt kan ses på våre nettsider! 

Ingrid Lossius Falkum på NRK. Foto: NRK / Ayf.

Feroz Mehmood Shah på ung.forskning.no. Foto: Ayf.

Mental helse. Foto: Ayf.

Jonas Stein på NRK. Foto: NRK / Ayf.

https://akademietforyngreforskere.no/publikasjoner/medieomtale/
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Jan Terje Andersen i Aftenposten 29.10. 2020. Foto: Ayf.

Akademileder Ingrid Lossius Falkum i Khrono. Foto: Ayf.

Anne Tjønndal. Skjermdump: Khrono.

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Blinkskudd fra NRKs valgdekning med Sofie Høgestøl, Jørgen Bølstad og Jonas Stein. Foto: Ayf.

Sofie Høgestøl på forsiden av Aftenpostens 
lørdagsmagasin. Foto: Ayf.

Økonomisk status

Egenkapital og fremtidige  
økonomiske planer 
Fjoråret resulterte i et overskudd på 664 000 
kr. Siden vi også fikk overført resterende 
midler fra KD (via DNVA) for årene 2018 og 
2019 på til sammen 705 000 kr, gjør dette at 
vi per 31.12.2020 har en egenkapital på 1,37 
millioner kr. 

Egenkapitalen har gitt AYF et solid 
økonomisk fundament og sørger for at vi 
kan ha forsvarlig drift. Likevel har AYF som 
mål å ha et enda høyere aktivitetsnivå i de 
kommende årene, med en parallell ambisjon 
om å bygge ned egenkapitalen til et lavere 
nivå i samme periode. Når egenkapitalen er 
bygd ned til et fornuftig nivå, vil vi sørge for 
at vi har budsjetter som går i null. 

De ubrukte midlene fra 2020 vil være svært 
nyttige for å realisere spennende aktiviteter 
i årene som kommer, og sikre at vi forblir 
– og styrker oss som – en viktig aktør i 
akademia.

Inntekter og utgifter 
 
Vi har i 2020 hatt inntekter på i overkant av 
2,47 millioner kr, hvorav 2,23 millioner er 
tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og 
resten prosjektstøtte fra Forskningsrådet og 
Letten Foundation. 

I budsjettet for 2020 la vi opp til et høyt 
aktivitetsnivå, med mål om at tildelte midler 
skulle brukes opp. Grunnet Covid-19 har 
vi måttet nedjustere eller kansellere fysiske 
samlinger og aktiviteter, noe som igjen har 
ført til betydelig lavere kostnader for AYF. 
Den uoversiktlige situasjonen våren og 
sommeren 2020 gjorde det dessverre også 
vanskelig å igangsette andre initiativer i det 
omfanget vi ønsket. 

Våre utgifter i 2020 var på 1,81 millioner kr. 
I 2020 har Akademiet hatt ett årsverk ansatt. 

http://www.akademietforyngreforskere.no
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Styresammensetning
Valgperioden i AYF er fra 1. november til 31. oktober påfølgende år. 

Styret 2019–2020 
Leder: 
Sofie Høgestøl 

Nestleder:  
Åsmund Eikenes 

Styremedlemmer:  
Solfrid Bratland Sanda  
Eivind Valen 
Ingrid Lossius Falkum 

Eksterne styremedlemmer:  
Marianne Andenæs  
Terje Lohndal 

Bjørn Kristian Danbolt tiltrådte som generalsekretær 1. februar 2020. 

 

Styret 2020-2021 
Leder:  
Ingrid Lossius Falkum

Nestleder:  
Jonas Stein 

Styremedlemmer:  
Åsmund Eikenes 
Marte Blikstad-Balas 
Nils Hallvard Korsvoll 

Eksterne styremedlemmer:  
Marianne Andenæs 
Eirik Holmøyvik 

Styret 2020-2021. Foto: Ayf.Styret 2019-2020. Foto: Ayf.

Veien fremover 
Vi håper at koronasituasjonen gradvis 
vil slippe tak. Dessverre har vi sett at 
koronakrisen har rammet yngre forskere 
i betydelig grad, både i Norge og resten 
av verden. Derfor har vi, i samarbeid med 
NIFU, innledet et arbeid for å kartlegge 
konsekvensene av den pågående pandemien. 

Uansett har koronakrisen vist at solide 
forskningsmiljøer, ofte bygd opp over lang 
tid, spiller en avgjørende rolle for å bidra til 
løsningene på krisen. 

I 2021 vil vi videreføre det spennende 
og viktige arbeidet som ble påbegynt i 
2020. Vi har vedtatt et nytt og ambisiøst 
arbeidsprogram og er i gang med en ny 
strategi som vil iverksettes i 2022. Med 
Stortingsvalget til høsten vil vi i AYF jobbe 
for å være en viktig stemme for yngre 
forskere opp mot valget. 

Akademiets arbeidsprogram 2021. Foto: Ayf.

Akademiets arbeidsprogram 2020. Foto: Ayf.

http://www.akademietforyngreforskere.no
https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/01/Akademietforyngreforskere-Arbeidsplan2021.pdf
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

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

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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Marta Bivand  
Erdal
Medlem 2017-2021

Samfunnsgeografi / 
migrasjonsforskning 

marta@prio.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
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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
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Medlemmer 2020-2024   

Sirianne  
Dahlum  
Medlem 2020 – 2024 

Statsvitenskap 

Irja Ida  
Ratikainen  
Medlem 2020 – 2024 

Atferdsbiologi,  
evolusjon og økologi  

Are Skeie  
Hermansen  
Medlem 2020 – 2024 

Sosiologi og  
demografi 

En oversikt over tidligere medlemmer 
kan ses på våre nettsider!

Anders  
Kvellestad

Medlem 2020 – 2024

Partikkelfysikk

Siddharth  
Sareen

Medlem 2020 – 2024

Energiomstilling,  
samfunnsgeografi  
og utviklingspolitikk

sirdah@prio.org

irja.i.ratikainen@ntnu.no

a.s.hermansen@sosgeo.uio.no

anders.kvellestad@fys.uio.no

siddharth.sareen@uis.no

Feroz Mehmood 
Shah
Medlem 2020 – 2024

Filosofi

Ole Martin  
Moen
Medlem 2020 – 2024

Filosofi

fsh@usn.no

olemarti@oslomet.no

Aike Peter  
Rots

Medlem 2020 – 2024

Asiastudier,  
miljøhumaniora og  
religionsvitenskap  

Kristine Husøy  
Onarheim

Medlem 2020 – 2024

Global helse og  
folkehelse 

a.p.rots@ikos.uio.no

k.onarheim@ucl.ac.uk
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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

Politisk notat  
 
AYF utarbeidet fire politiske notater 
i 2020 med temaene: Karriere og 
forskerrollen, Forskningskvalitet, 
Forskningsetikk og Likestilling, mangfold og 
internasjonalisering.

Alle notatene kan leses på våre nettsider!

Politisk notat –  
Likestilling, mangfold 
og internasjonalisering

Politisk notat –  
Karriere og 
forskerrollen

Politisk notat –  
Forskningsetikk

Politisk notat –  
Forskningskvalitet

http://post@yngreforskere.no
https://twitter.com/yngreforskere
https://www.facebook.com/akademietforyngreforskere/
https://akademietforyngreforskere.no/om-oss/politikk/
http://www.ayf.no
https://www.facebook.com/akademietforyngreforskere/
https://twitter.com/yngreforskere
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