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PRESSEMELDING 
Priser til forskning innen matematisk statistikk og likestilling og kjønn i idrett 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) vitenskapelige pris til yngre forskere for 
2022 går til Geir-Arne Fuglstad og Anne Tjønndal. Prisene er på kr 75.000 og deles ut på DKNVS’ 
høytidsdag i Erkebispegården 4. mars. 

Prisen gis hvert år til yngre forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og 
innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisene deles ut innen 
kategoriene humaniora og naturvitenskap, og er finansiert av I. K. Lykkes fond. 

Geir-Arne Fuglstad mottar prisen innen kategorien natur-
vitenskap. Fuglstad har levert fremragende bidrag innen matematisk 
statistikk. Fuglstads arbeid omfatter både teoretisk, beregnings-
orientert og anvendt statistikk, med hovedvekt på matematiske 
modeller og statistiske metoder for å bestemme geografisk variasjon 
av variabler (romlig statistikk) og innen beregningskrevende statistikk. 
Han har blant annet utviklet naturlige a priori fordelinger for 
Gaussiske felt, som gir mer naturlige og forståelige antagelser om den 
geografiske variasjonen som kan oppstå, noe som lenge har vært en 

utfordring innen statistikk. I anvendt statistikk er han nå en av nøkkelpersonene i FNs program for 
utvikling av offisiell statistikk for dødelighet blant barn < 5 år (UN IGME). Fuglstad har mottatt flere 
priser underveis i utdanning og karrière, herunder Stubbanprisen for beste resultat blant 
masterstudentene i matematikk ved NTNU i 2011, Norsk Regnesentrals pris for beste 
mastergradsavhandling i matematikk og IKT samme år og Sverdrupprisen til unge forskere fra 
Norsk statistisk forening i 2017. Fuglstad er førsteamanuensis ved institutt for matematiske fag 
ved NTNU, Trondheim.  

Anne Tjønndal mottar prisen i kategorien humaniora. Tjønndal har levert 
fremragende og original forskning på likestilling og kjønn i idretten. Hun 
forsker på kvinners vilkår og handlingsrom som idrettsutøvere, trenere, 
dommere og idrettspolitiske ledere. Tjønndals forskningsproduksjon 
innen idrettssosiologi viser stor bredde og originalitet, og hun er 
internasjonalt i forskningsfronten innen to idrettssosiologiske felt: 
kjønnslikestilling og ledelse i idrett, og innovasjon og teknologi i idrett. 
Det første setter søkelys på problemstillinger rettet mot betydninger av 
ulikhetsdimensjoner som kjønn, etnisitet, klasse, religion og alder i ulike 
idrettssammenheng. Hun synliggjør maktforholdene og deltakelses-

vilkårene som disse ulikhetsdimensjonene skaper. Det andre tematiske tyngdepunktet er knyttet 
til problemstillinger rundt innovasjon og teknologi i idrett. Disse studiene har ofte utgangspunkt i 
et helse- og inkluderingsperspektiv. Tjønndal har blitt tildelt The Celia Brackenridge International 
Research Award for «Excellence in scholarship on women and sport» for sin forskning på kvinners 
handlingsrom som utøvere og trenere i boksesporten, i tillegg til nasjonale priser og utmerkelser. 
Anne Tjønndal er førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet, 
Bodø.  
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Geir-Arne Fuglstad. Prisvinner av DKNVS vitenskapelige pris til yngre forskere innen naturvitenskap 2022. Foto: NTNU. 

 

Anne  Tjønndal. Prisvinner av DKNVS vitenskapelige pris til yngre forskere innen humaniora 2022. Foto: Nord universitet 
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Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 og er Norges eldste 
vitenskapelige institusjon. Vi fremmer og formidler vitenskap gjennom foredrag og publikasjoner. 
Vi deler ut DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere og den internasjonale Gunnerusprisen i 
bærekraft. Vi støtter ulike vitenskapelige prosjekter gjennom fond og legater. De populær-
vitenskapelige foredragene i Kunnskapsbyen har vært arrangert av DKNVS i over 20 år.  
 
Tidligere vinnere av DKNVS vitenskapelige pris til yngre forskere inkluderer navn som Edvard 
Moser og May Britt Moser, som fikk prisen i 1999. Prisen har blitt utdelt, med noe ulike navn, fra 
1984. Her er hele listen: https://www.dknvs.no/priserutmerkelser/vitenskapelige-priser/  
 
Kontaktperson: Generalsekretær Kristian Overskaug, kristian.overskaug@dknvs.no , mobil: 995 76 
444. 
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