Hilsen fra lederne
2021 har vært et veldig positivt år for Akademiet for yngre forskere, til tross for at
pandemien har lagt noen begrensninger på aktiviteten vår. Vårt viktigste fokus dette året
har vært å belyse hvordan koronapandemien har påvirket hverdagen til yngre forskere, en
gruppe som ofte har blitt glemt i debatten. Dette er en rolle ingen andre enn AYF har kunnet
ta. Samtidig har pandemien lært oss hvor viktig kunnskap og forskning er for samfunnet
vårt. Vaksinene som har blitt utviklet på rekordtid, har reddet millioner av menneskeliv og
gjort at vi snart ser lys i enden av tunnelen.
Å få tillit til å lede en organisasjon som AYF med så mange flotte medlemmer er en ære
og et privilegium. Som organisasjon er vi ikke mer enn det medlemmene gjør oss til.
Det er medlemmene som tar initiativ, kommer med nye ideer, løfter debatter og utvikler
organisasjonen. Det siste året har vi lansert podkasten «Forskerrådet», utgitt rapporten
«Karriere etter korona» og satt problemene med midlertidighet ettertrykkelig på dagsorden.
Alt etter initiativ som kommer nedenfra i organisasjonen.

Ingrid Lossius Falkum

Leder (Nov. 2020 – okt. 2021)

Jonas Stein

Nestleder (Nov. 2020 – okt. 2021)
Leder (Nov. 2021 – okt. 2022)

Vi opplever at AYF over tid har bygget seg opp til å bli en organisasjon med innflytelse i
UH-sektoren. Vi blir invitert med i arbeid initiert av Kunnskapsdepartementet, Norges
forskningsråd, Letten Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Det setter
vi stor pris på. Vi er veldig stolte av at vi har så mange dyktige medlemmer som kan bidra
med yngre forskeres perspektiver inn i arbeidsgrupper og prosesser der kompetansen vår er
etterspurt. Vi er også stolte av at en rekke av medlemmene våre får tillitsverv, utmerkelser
og priser. For vår egen del ble vi begge valgt inn som styremedlemmer ved våre institusjoner
(UiO og UiT) for de faste vitenskapelige ansatte.
Vi vet at det er mange som gleder seg til å etablere alumnitreffet som en årlig tradisjon. Vi ser
frem til et 2022 som forhåpentlig blir mye mer normalt, og som gjør det mulig å få til enda
mer aktivitet i AYF!
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Foto: John Trygve Tollefsen.

Foto: John Trygve Tollefsen.
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Hva er AYF?
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.
Vår visjon er:
Akademiet for yngre forskere
fremmer vitenskap og former
fremtidens kunnskapssamfunn.

Høydepunkter fra 2021
AYF er en samlingsbasert organisasjon og
møtes minst fire ganger i året i forskjellige
deler av landet. I akademiåret 2020–2021
har vi vært 43 medlemmer. I oktober 2021
ble ytterligere elleve forskere innvilget
medlemskap. Samtidig gikk medlemmene
som ble tatt opp i 2017, ut av AYF, slik
at vi per 31.12.2021 utgjør 40 forskere.
Medlemskap i AYF varer i fire år.

2021 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 2021:

AYF har:

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

• gjennomført fire medlemssamlinger, hvorav én fysisk, to digitale og én
kombinert fysisk og digital
• utgitt rapporten «Karriere etter korona», som belyser hvordan
koronapandemien har rammet yngre forskere
• lansert podkasten «Forskerrådet», utgitt en egen videoserie og fremmet
kreative former for forskningsformidling
• deltatt i flere viktige utvalg i sektoren, blant annet Regjeringens
ekspertutvalg for akademisk ytringsfrihet
• løftet viktige debatter om blant annet midlertidighet, likestilling og
forutsigbare karriereveier for yngre forskere
• deltatt aktivt i det politiske påvirkningsarbeidet, blant annet med
innspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning
• vedtatt ny strategi for AYF for perioden 2022–2026

AYF har kontorer hos DNVA. Foto: DNVA.
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Våre satsingsområder i 2021
AYF styres av sine egne medlemmer, og målsettingene våre styres av et eget arbeidsprogram.
Arbeidsprogrammet for 2021 ble behandlet på generalforsamlingen i oktober 2020.
Arbeidsprogrammet er igjen styrt av vår overordnede strategi for perioden 2017–2021.
Hele arbeidsprogrammet ligger ute på nettsiden vår!

I 2021 har vi hatt følgende prioriteringer:
Karriereveier for yngre forskere og styring av kunnskapssektoren
Tverrfaglig forskningsformidling
Internasjonalt fellesskap
Organisasjon

Karriereveier for yngre
forskere og styring av
kunnskapssektoren
I 2021 har vi hatt følgende mål innen disse to saksområdene:

AYF er en viktig stemme for unge forskere, og i
2021 ønsker vi å arbeide videre for å sikre gode og
forutsigbare karriereveier i akademia. Vi vil arbeide
for å sikre at unge forskere har tid til å forske, og vil
aktivt bruke medlemmenes tverrfaglige og geografisk
varierte bakgrunn til å løfte frem viktige kontraster, gode
eksempler og felles utfordringer. AYF vil i 2021 ha en
særskilt oppmerksomhet på hvordan covid-19 situasjonen
påvirker karrieremulighetene og forskningstiden til yngre
forskere.
AYF har etablert seg som en tydelig stemme i
forskningspolitikken. I perioden som kommer, vil AYF
arbeide med både å ivareta og styrke den tydelige
posisjonen og bidra til aktuelle debatter og politiske
prosesser.
Vi har valgt se disse to målene i sammenheng med hverandre. Dette er de viktigste
hendelsene/aktivitetene vi har hatt for å oppnå målene satt i arbeidsprogrammet:
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Rapporten Karriere etter
korona? En studie av
hvordan koronapandemien
har påvirket yngre forskere
i Norge.
Høsten 2020 var det et sterkt ønske både i
organisasjonen og styret at AYF måtte være
en tydelig stemme med tanke på å belyse
hvordan koronapandemien har rammet
yngre forskere. I november frontet leder
Ingrid Lossius Falkum saken i Khrono i
forbindelse med Stipendiatorganisasjonene
i Norge sin undersøkelse. I januar skrev
Ingrid Lossius Falkum og Bjørn Kristian
Danbolt en kronikk i Forskerforum om
tematikken.
På vintersamlingen 14. januar ble temaet
drøftet med medlemmene, og vi ble enige
om å utgi en rapport. Arbeidsgruppen
for koronarapporten har bestått av Lina
Ingeborgrud (leder), Ingrid Lossius Falkum,
Guro Busterud, Solfrid Bratland-Sanda,
Anne Tjønndal og Bjørn Kristian Danbolt. I
tillegg har Jonas Stein kommet med faglige
innspill. Rapporten er utgitt i samarbeid
med NIFU. Rapporten ble lansert på AYF
sin digitale sommersamling i 2021 med
kommentarer fra daværende statssekretær
Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) og
stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap).
Rapporten ble omtalt i flere nyhetsmedier
og la grunnlaget for blant annet et eget møte
med Forskningsrådet om temaet i august.
Den har også vært viktig for å kartlegge
likestillingsspørsmål. Likevel gjorde tidspunktet med opptakt til sommerferie,
lettelser i samfunnet og generell koronatrøtthet at rapporten ikke fikk like mye
oppmerksomhet som den hadde fortjent.
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Rette søkelys på utfordringer med stillingsstruktur, midlertidighet og
akademisk ytringsfrihet
Åsmund Eikenes deltok på vegne av AYF
i Stillingsstrukturutvalget sammen med
Forskerforbundet, Komité for kjønnsbalanse
(KiF) og Universitets- og høgskolerådet
(UHR). Resultatet var rapporten «En
helhetlig stillingsstruktur i akademia».
Rapporten har skapt en ny debatt rundt
stillingsstrukturen i norsk akademia og
behovet for nye løsninger for å møte
utfordringene vi har i dagens system, blant
annet en stor grad av midlertidighet. Selv
om en del av de foreslåtte løsningene ble
mye debattert, har det vært både lærerikt
og verdifullt for AYF å være med i dette
arbeidet.
AYF har prioritert å være en tydelig
stemme for å løfte frem utfordringer knyttet
til midlertidighet i sektoren, og vi har hatt
flere presseoppslag, blant annet i august
da Ingrid Lossius Falkum frontet saken i
Aftenposten. En prioritering har vært å vise
at midlertidighet også har konsekvenser
for den akademiske ytringsfriheten. Dette
vil bli en viktig sak for AYF fremover –
også gjennom at Sofie Høgestøl vil ta del
i regjeringens ekspertgruppe som vil
kartlegge den akademiske ytringsfriheten.

Være en aktiv bidragsyter
i høringer, parti-innspill og
den offentlige debatten
Vi har i denne perioden levert fire
høringsinnspill og deltatt på én
stortingshøring. I desember 2020 sendte
vi innspillet vårt til NESH (som nevnt
ovenfor). I juli 2021 svarte vi på høringen
om ny strategi for forskerrekruttering og
karriereutvikling, og i september 2021
leverte vi vårt innspill til Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning.
Falkum deltok også på stortingshøringen
om ny UH-lov i april 2021.

Mediearbeid og synlighet
AYF har vært svært synlige – spesielt i
sektorpressen – i denne perioden. Vi har
hatt som målsetting at AYF skal være
aktøren mediene ringer når de trenger yngre
forskeres perspektiv på saker. Vi ser at dette
har gitt ringvirkninger utover sektorpressen
og ført til saker i flere større medier. Vi
hadde også et samarbeid med Khrono i
forbindelse med lanserin gen av podkasten
«Forskerrådet» i adventstiden.

I desember oppnevnte styret i AYF en egen
intern arbeidsgruppe som består av Kjersti
Lohne (komitéleder), Ole Martin Moen,
Sirianne Dahlum, Irja Ratikainen, Nora
Mathé og Mari Myksvoll. I november leverte
vi de første innspillene til ekspertgruppen,
og i løpet av våren 2022 vil vi utforme en
egen politikk om denne viktige tematikken.
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Tverrfaglig
forskningsformidling
AYF ønsker å opprettholde
satsingen på forskningsformidling i 2021.
Vi ønsker å øke
formidlingskompetansen
hos medlemmene og
videreutvikle den
tverrfaglige formidlingsgleden i akademiet.
Videre ønsker vi å utforske
nye formidlingskonsepter
for å inspirere unge forskere
til å drive med og ha glede
av formidling.
Vi har i 2021 hatt et aktivt år på
forskningsformidlingsfronten. Blant annet
har den populære Morgenbladet-spalten
fortsatt for fullt i 2021 og vært meget godt
lest. Takk til alle som har bidratt til dette.
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Framtida Junior
Vi opprettet i slutten av 2021 et samarbeid
med Framtida Junior, som er en nyopprettet
satsing i magasinet Framtida. Her vil
våre forskere intervjues jevnlig med mål
om å opplyse barn om forskningen sin.
Intervjuene kan leses på nettsidene deres.

Filmserien «A week in the
life of young researchers
in Norway»

Podkasten Forskerrådet
Vi har i samarbeid med Von
Kommunikasjon utviklet en ny podkastserie
kalt Forskerrådet. Marte Blikstad-Balas er
initiativtaker og programleder for sesong 1.
Podkasten har slagordet «det ingen forteller
deg om forskerlivet» – og tar for seg viktige
temaer i forskerlivet.
Sesong 1 ble lansert i november/desember
2021 og var også årets adventsserie i
Khrono. Alle episodene kan høres på både
Spotify og Apple Podcasts. Vi er såpass
fornøyd med podkasten at vi har bestemt å
lage en sesong 2 i løpet av våren 2022. Ny
programlederduo er Lina Ingeborgrud og
Åsmund Eikenes.

Siddharth Sareen tok initiativ til en
animasjonsfilmserie med i alt fem kortfilmer
om hverdagen som ung forsker. Målgruppen
er yngre internasjonale forskere som nylig
har kommet til Norge. Filmserien viser
ulike aspekter ved livet som ung forsker og
hvordan norsk akademia fungerer.
Med hjelp fra en rekke andre medlemmer
og filmskaper Jørgen Hansen ble serien
ferdigstilt og lansert i månedsskiftet
oktober/november 2021. Alle filmene kan
ses på AYFs Youtube-kanal.
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Young Researchers’ Night
24. september 2021 arrangerte vi YRN syv steder over hele landet: Bø, Bodø, Bergen,
Kristiansand, Oslo, Trondheim og Stavanger.
Alle arrangementene var svært godt besøkt, og flere av dem var fulltegnet. Takk til alle som
bidro til dette. YRN er også et viktig arrangement for å nå ut til internasjonale forskere.

Internasjonalt fellesskap
AYF er del av et
internasjonalt nettverk
av akademier for yngre
forskere, og i 2021
ønsker vi å styrke det
internasjonale samarbeidet
og bidra til bedre vilkår
for unge forskere og
forskning i verden

Lettenprisen
Denne ble delt ut for andre gang – denne
gang til den nederlandske vaksineforskeren
Meta Roestenberg. Prisutdelingen ble
gjennomført 7. september 2021. Fullstendig
program og opptak av Lettenprisdagen kan
ses på nettsidene deres. Her kan du også
lese mer om prisvinner Meta Roestenberg.

Globale nettverk

Young Researchers´ Night, Oslo 2021. Foto: Mari Elken.

Young Researchers´ Night, Oslo 2021. Foto: Mari Elken.
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Vi har hatt dette som en viktig prioritering
i år. Selv om koronapandemien har ført
til at vi ikke har kunnet møte andre
akademier fysisk, deltok vi blant annet på
et fellesmøte med Global Young Academy
(GYA) i oktober 2021, hvor alle GYAs
medlemsorganisasjoner var invitert. AYF
har også blitt en del av nettverket Young
Academies Science Advice Structure
(YASAS), og deltok på nettverkets første
generalforsamling i desember 2020.

AYF hadde ansvar for å rekruttere
priskomiteen. I dette arbeidet var GYA en
viktig partner for å kartlegge og invitere
aktuelle yngre akademier til å nominere
representanter til komiteen.
Heidi Holmen har ledet priskomiteen, og
Malgorzata Cyndecka har vært medlem av
komiteen. I Lettenpris-styret har Solfrid
Bratland-Sanda og Nils Hallvard Korsvoll
vært styremedlemmer, og AYF-alumn
Arnfinn Midtbøen var styreleder.
Vi vil takke Letten Foundation for det
gode samarbeidet og ser frem til et fortsatt
godt samarbeid. Neste prisutdeling vil være
i 2023.

13

Akademisamlingene

Organisasjon
I 2020 har AYF tatt store
steg som en selvstendig
organisasjon, og har
etablert infrastruktur og
rutiner som sikrer god og
hensiktsmessig drift. I 2021
ønsker vi å videreføre dette
arbeidet ved følgende
underpunkter:
Videreutvikling av
organisasjonen
2020 var et år hvor vi fikk etablert AYF som
en selvstendig organisasjon. Et høydepunkt
i dette arbeidet var da generalforsamlingen
2020 vedtok nye vedtekter. Det har ført til at
vi nå har et svært oversiktlig og forutsigbart
rammeverk for å drive organisasjonen.
Et viktig steg vi tok i 2021, var å få
vedtatt en ny overordnet strategi for
organisasjonen, som ivaretar målsettingene
våre om både å være en samfunnsengasjert
aktør og en bærekraftig og levende
organisasjon. Strategien ble vedtatt på
generalforsamlingen i oktober og trådte i
kraft i januar 2022.
Hele strategien kan leses her!

Dialog med relevante
politikere og samarbeid
med andre organisasjoner
I tillegg til høringsinnspillene og innspill
til partiprogrammene, som er nevnt
ovenfor, har vi vært en viktig stemme i
norsk akademia ved blant annet å delta
i paneler i seminarene til en rekke andre
organisasjoner. Vi har brukt våre egne
samlinger aktivt til å invitere politikere og
andre viktige stemmer i norsk akademia til
dialog og debatt.

AYF har i 2021 gjennomført fire samlinger. Planen var
at alle samlingene skulle gjennomføres fysisk. Dessverre
la koronapandemien store begrensninger på flere av
samlingene i 2021, men vi er fornøyd med at vi fikk
gjennomført dem. Samlingene hadde et høyt faglig nivå
med flere spennende eksterne og interne gjester.
Kontakt oss for å få fullstendig program fra AYF-samlingene tilsendt!

For å nå dette målet har det vært en
prioritering at AYF blir invitert med – og
helst er en aktiv bidragsyter i – de viktigste
møtene og foraene i sektoren. Blant annet
deltok vi på Kunnskapsdepartementets
kontaktkonferanse i januar 2021, og har
bidratt på en rekke større og mindre
konferanser og arrangementer i regi av blant
andre NIFU, Forskningsrådet og UHR.
Vi har i 2021 styrket samarbeidet med Det
Norske Videnskaps-Akademi og blant annet
arrangert et felles møte 7. oktober hvor
temaet var Etter valget – tilstanden til det
norske demokratiet. Her fikk vi besøk av
blant andre Jette Christensen (Ap) og Lene
Westgaard Halle (H).
Vi har også samarbeidet tett med initiativet
«Pint of Science», som har åpne faglige og
uformelle møter for yngre forskere over hele
landet.

Høstsamlingen i Stavanger 14-15 oktober 2021. Foto Anne Lise Norheim.
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Vintersamlingen
14. januar (digitalt møte)
Kalenderårets første samling var opprinnelig
planlagt på Det Norske VidenskapsAkademi, men ble gjennomført digitalt
i Zoom. Vi hadde besøk av Kenneth
Ruud, prorektor ved UiT, som snakket
om «Hvordan lykkes som forsker på
2020-tallet?», og Jan Grue, redaktør i Nytt
Norsk Tidsskrift. Nils Hallvard Korsvoll
og Marte Blikstad-Balas innledet en
viktig erfaringsutveksling om hvordan
koronapandemien har rammet yngre
forskere. Dette var også startskuddet for
AYFs koronarapport, nevnt ovenfor.

I tillegg hadde vi en egen erfaringsutveksling
om ERC-søknader ved Are Hermansen,
Aike Rots, Marianne Hem Eriksen, Marta
Bivand Erdal og Marte C.W. Solheim.

Vårsamlingen
18. mars (digitalt møte)
Vårsamlingen var opprinnelig planlagt
fysisk i Bergen, med Radisson Gardermoen
som plan B. Igjen ble vi nødt til å gå for
plan C og arrangere samlingen på Zoom.
På den digitale vårsamlingen hadde vi
besøk av ny administrerende direktør i
Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, som
snakket om hvordan NFR vil jobbe for
yngre forskere. Vi fikk også besøk av tre
tidligere AYF-ledere for å evaluere AYFs
strategi for 2017–2021. Vi hadde dessuten
en spennende bolk med erfaringsutveksling
om forskningsformidling i media ved Jørgen
Bølstad, Sofie Høgestøl, Ole Martin Moen
og Alexander Sandtorv.

Mari Sundli Tveit. Foto: Ayf.

Vintersamling via Zoom 14. januar 2021. Foto: Ayf.

Vårssamling via Zoom 18. mars 2021. Foto: Ayf.
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Sommersamlingen
10. juni (digitalt møte)

Høstsamlingen
14-15. oktober i Stavanger

Var opprinnelig planlagt fysisk i Oslo.
Grunnet koronarestriksjoner måtte også
sommersamlingen gjennomføres på Zoom.
Heldigvis kunne vi ha fysiske sosiale
samlinger i etterkant av arrangementet.
Disse ble gjennomført i Oslo, Drammen,
Stavanger og Bergen.

Endelig kunne vi møtes igjen på ordentlig!

På sommersamlingen lanserte vi rapporten
«Karriere etter korona», med besøk av
statssekretær Aase Marthe Johansen
Horrigmo (H) og Nina Sandberg (Ap).

Nina Sandberg. Foto: Ayf.

Anne Horrignmo. Foto: Ayf.

Sommersamling via Zoom 10. juni 2021. Foto: Ayf.

I løpet av samlingen brukte vi mye tid på
arbeidet med ny strategi og AYFs innspill
til ny langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Helene Knævelsrud ledet
en erfaringsutveksling der vi diskuterte
utfordringer knyttet til å gjøre sine første
ansettelser. Åsmund Eikenes fortalte om
sine erfaringer som AYFs representant i
Stillingsstrukturutvalget.

14–15. oktober arrangerte vi vår
tradisjonsrike høstsamling, og for første
gang arrangerte vi en samling i Stavanger
– denne gang på ærverdige Hotel Victoria.
Et nesten fulltallig AYF tok også opp elleve
nye medlemmer.
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Høstsamlingen i Stavanger 14-15 oktober 2021. Foto: Mari Elken.
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Generalforsamlingen
– nytt arbeidsprogram,
ny strategi og ny ledelse
På generalforsamlingen markerte vi
alt det gode arbeidet som har blitt
utført i organisasjonen det siste året.
En ny og ambisiøs strategi for perioden
2022–2026 ble vedtatt. Vi vedtok også
arbeidsprogrammet for 2022. Vi ser veldig
frem til å jobbe med disse ambisiøse
programmene. Hovedmålsettingen vil være
et samfunnsengasjert AYF bygget på en
sterk organisasjon.
På generalforsamlingen ble også ny ledelse
valgt.

Kjersti og Jonas fysisk til stede på Høstsamlingen i Stavanger 14-15. oktober 2021. Foto Anne Lise Norheim.
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Høstsamling
– spennende diskusjoner
om ny regjering, akademisk
ytringsfrihet og omstilling
Vi hadde flere spennende programbolker.
Vi fikk besøk av Rune Dahl Fitjar, prorektor
for innovasjon ved Universitetet i Stavanger,
som snakket om omstilling på dag 1. Dette
med påfølgende panelsamtale med våre
medlemmer Marte C.W. Solheim, Siddharth
Sareen og Ragnhild Freng Dale.
Panelsamtale, Høstsamlingen 2021. Foto: Mari Elken.

Høstsamling Tove Jonas og Ingrid. Foto: Mari Elken.
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På dag 2 hadde vi en panelsamtale med
redaktør i Khrono, Tove Lie, om hva den nye
regjeringen og Hurdalsplattformen vil ha å
si for akademia. I panelet deltok også Jonas
Stein, Ingrid Lossius Falkum og Ragnhild
Freng Dale. Denne samtalen ble etterfulgt av
en spennende forelesning fra Vidar Kleppe
– fagsjef i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) – om akademisk ytringsfrihet.

Foto Anne Lise Norheim.
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Økonomisk status

Styresammensetning

Inntekter og utgifter

Styret 2020–21

Styret 2021-22

Leder:
Ingrid Lossius Falkum

Leder:
Jonas Stein

Nestleder:
Jonas Stein

Nestleder:
Kjersti Lohne

Styret 2020-2021. Foto: Ayf.

Styret 2021-2022. Foto: Ayf.

Styremedlemmer:
Åsmund Eikenes
Marte Blikstad-Balas
Nils Hallvard Korsvoll

Styremedlemmer:
Aike Rots
Anne Tjønndal
Irja Ida Ratikainen

Eksterne styremedlemmer:
Marianne Andenæs
Eirik Holmøyvik

Eksterne styremedlemmer:
Kjartan Almenning
Eirik Holmøyvik

Varaer:
Malgorzata Cyndecka
Knut Wiik Vollset

Varaer:
Nils Hallvard Korsvoll
Mari Elken

Vi har i 2021 hatt inntekter på i overkant av
2,97 millioner kr, hvorav 2,3 millioner er
tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og
resten prosjektstøtte fra Forskningsrådet og
Letten Foundation.
I budsjettet for 2021 la vi opp til et
høyt aktivitetsnivå med blant annet fire
samlinger. Som nevnt ovenfor gjorde
koronapandemien at tre av samlingene våre
fikk en annen form enn planlagt. Styret i
AYF vedtok derfor at vi skulle omdisponere
disse midlene, blant annet til å lage en
rapport, en podkastserie og filmserie.
I 2021 var AYFs samlede utgifter på rundt
3,07 millioner kr. Dette har ført til et
underskudd på i cirka 100 000, som vil
finansieres av egenkapitalen vår.

Egenkapital og fremtidige
økonomiske planer
Fjoråret resulterte i et underskudd på i
underkant av 100 000 kr. Dette gjør at vi
per 31.12.2021 har en egenkapital på 1,27
millioner kr.
Egenkapitalen gir AYF et solid økonomisk
fundament og sørger for at vi kan ha en
forsvarlig drift. Likevel har AYF mål om 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 bygget ned
til et fornuftig nivå, vil vi sørge for at vi har
budsjetter som går i null.

Valgperioden i AYF er fra 1. november til 31. oktober påfølgende år.
Generalsekretær: Bjørn Kristian Danbolt.
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Veien fremover

Medlemmer 2017-2021

2021 har vært et
spennende, men
også annerledes år.

Anne Maria
Eikeset

Ingrid Lossius
Falkum

Medlem 2017-2021

Medlem 2017-2021

Økologi, evolusjon
og bio-økonomi

Språkvitenskap

a.m.eikeset@ibv.uio.no

i.l.falkum@ifikk.uio.no

Heidi
Holmen

Kim
Senger

Medlem 2017-2021

Medlem 2017-2021

Sykepleie og teknologi

Geovitenskap

heidi.holmen@hioa.no

kim.senger@unis.no

Jan Terje
Andersen

Marianne Hem
Eriksen

Medlem 2017-2021

Medlem 2017-2021

Molekylær biologi,
immunologi, biovitenskap
og innovasjon

Arkeologi

j.t.andersen@medisin.uio.no

m.h.eriksen@khm.uio.no

Maja
Janmyr

Marte
Blikstad-Balas

Korona eller ei: Vi ser frem til året vi
har foran oss. Vi har vedtatt en ambisiøs
strategi og et slagkraftig arbeidsprogram.

Medlem 2017-2021

Medlem 2017-2021

Rettsvitenskap

Tekstforsker
og skoleforsker

I 2022 vil vi blant annet sette søkelys på
den akademiske ytringsfriheten, utvikle
en egen politikk for språk og språkbruk
og utgi minst én rapport om et tema av
stor betydning for AYF. Målet vårt er å
videreutvikle organisasjonen og fortsatt
være en viktig stemme av og for yngre
forskere.

maja.janmyr@uib.no

marte.blikstad-balas@ils.uio.no

I 2022 håper vi at
koronasituasjonen
kan slippe tak.
Per januar 2022 har vi fortsatt hatt
denne pandemien over oss og har
måttet forskyve og endre på planene for
starten av året. Likevel har lettelsene i
begynnelsen av februar gitt et frempek
om at vi forhåpentligvis vil kunne gå
over til en mer normal hverdag og
gjennomføre aktivitetene våre som
normalt.
Vår egen undersøkelse «Karriere etter
korona» har vist at pandemien har vært
svært krevende for flere yngre forskere.
Disse tallene er imidlertid fra våren og
sommeren 2020, og det trengs derfor
oppdaterte tall for å ha en best mulig
kartlegging av dette.
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Medlemmer 2017-2021

Medlemmer 2018-2022

Marta Bivand
Erdal

Morten
Jerven

Åsmund Husabø
Eikenes

Mari Elken

Medlem 2017-2021

Medlem 2017-2021

Medlem 2018-2022

Samfunnsgeografi /
migrasjonsforskning

Økonomisk historie
og utviklingsstudier

Forskingsformidling

Tverrfaglig
utdanningsvitenskap

marta@prio.no

morten.jerven@nmbu.no

aa.h.eikenes@gmail.com

mari.elken@nifu.no

Guro
Busterud

Sofie A. E.
Høgestøl

Eivind Valen

Pierre Lison

Medlem 2018-2022

Medlem 2017 – 2021

Medlem 2018-2022

Medlem 2017-2021

Nordisk språkvitenskap

Rettsvitenskap

Bioinformatikk og
Molekylærbiologi

Informatikk

guro.busterud@ntnu.no

s.a.hogestol@jus.uio.no

eivind.valen@gmail.com

pierre.lison@nr.no

Solfrid
Bratland-Sanda

Stefka G.
Eriksen

Helene Knævelsrud

Sofie Snipstad

Medlem 2017-2021

Medlem 2018-2022

Medlem 2018-2022

Medlem 2017-2021

Idrettsvitenskap, fysisk
aktivitet og helse

Middelalderlitteratur
og kulturhistorie

Cellebiologi og
kreftforskning

Kreftforskning
og nanomedisin

solfrid.bratland-sanda@usn.no

stefka.eriksen@niku.no

helene.knavelsrud@rr-research.no

sofie.snipstad@ntnu.no

Medlem 2018-2022

Knut Wiik Vollset
Medlem 2018-2022
Økologi

knvo@norceresearch.no
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Medlemmer 2019-2023

30

Medlemmer 2019-2023

Alexander H.
Sandtorv

Anne
Tjønndal

Michael Alexander
Riegler

Nils H.
Korsvoll

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Organisk kjemi

Idrettsvitenskap
og idrettssosiologi

Maskinlæring

Religionsvitskap

ahsandtorv@kjemi.uio.no

anne.tjonndal@nord.no

michael@simula.no

nils.h.korsvoll@gmail.com

Jonas
Stein

Jørgen
Bølstad

Ragnhild Freng
Dale

Simen Ådnøy
Ellingsen

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Statsvitenskap

Statsvitenskap og
forskningsmetode

Sosialantropologi,
klimaomstilling

Fluidmekanikk

jonas.stein@uit.no

jorgen.bolstad@stv.uio.no

rfd@vestforsk.no

simen.a.ellingsen@ntnu.no

Malgorzata
Agnieszka Cyndecka

Marte C.W.
Solheim

Thomas
Gjesteland

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2019 – 2023

Medlem 2018-2022

Rettsvitenskap

Innovasjonsstudier

Matematikkundervisning
og fysikk

malgorzata.cyndecka@jur.uib.no

marte.solheim@uis.no

thomas.gjesteland@uia.no
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Medlemmer 2020-2024

Medlemmer 2020-2024

Feroz Mehmood
Shah

Aike Peter
Rots

Irja Ida
Ratikainen

Siddharth
Sareen

Medlem 2020 – 2024

Medlem 2020 – 2024

Medlem 2020 – 2024

Medlem 2020 – 2024

Filosofi

Asiastudier,
miljøhumaniora og
religionsvitenskap

Atferdsbiologi,
evolusjon og økologi

Energiomstilling,
samfunnsgeografi
og utviklingspolitikk

fsh@usn.no

a.p.rots@ikos.uio.no

irja.i.ratikainen@ntnu.no

siddharth.sareen@uis.no

Sirianne
Dahlum

Anders
Kvellestad

Are Skeie
Hermansen

Medlem 2020 – 2024

Medlem 2020 – 2024

Medlem 2020 – 2024

Statsvitenskap

Partikkelfysikk

Sosiologi og
demografi

sirdah@prio.org

anders.kvellestad@fys.uio.no

a.s.hermansen@sosgeo.uio.no

Ole Martin
Moen

Kristine Husøy
Onarheim

Medlem 2020 – 2024

Medlem 2020 – 2024

Filosofi

Global helse og
folkehelse

olemarti@oslomet.no

k.onarheim@ucl.ac.uk

Portrettfotografier: J. H. Tollefsen.
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Medlemmer 2021-2025

Medlemmer 2021-2025

Kai Arne
Hansen

Nora Elise
Hesby Mathé

Mari Skuggedal
Myksvoll

Hilde
Reinertsen

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Musikkvitenskap
og kjønnsstudier

Samfunnsfagdidaktikk

Oseanografi

Samtidshistorie
og dokumentanalyse

kai.hansen@inn.no

n.e.h.mathe@ils.uio.no

mari.myksvoll@hi.no

hilde.reinertsen@tik.uio.no

Bjarte
Aarmo Lund

Tobias
Otterbring

Salwa
Suliman

Aase Kristine
Lundberg

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Kjemi

Forbrukerpsykologi

Stamceller og vevsregenerativ behandling

Samfunnsgeografi

bjarte.lund@uit.no

tobias.otterbring@uia.no

salwa.suliman@uib.no

akl@nforsk.no

Natalia
Kucirkova

Haley
De Korne

Astrid Marie
Jorde Sandsør

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Medlem 2021 – 2025

Lesing og teknologibruk

Anvendt lingvistikk

Samfunnsøkonomi
og utdanning

natalia.kucirkova@uis.no

h.de.korne@iln.uio.no

a.m.j.sandsor@isp.uio.no

Portrettfotografier: A.L. Norheim.
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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

