
Årsrapport för 2019 samt verksamhetsplan för 2020 för Junior Faculty vid Uppsala 
universitet (JF-UU)  
 
JF-UU får i enlighet med överenskommelse som träffats mellan Uppsala universitets samtliga 
vicerektorer ett gemensamt årligt anslag om 225.000 kr/år + indirekta kostnader från 
universitetets tre vetenskapsområden som stöd till Junior Facultys verksamhet under 2019-
2021. Härmed inlämnas en årsrapport över verksamheten år 2019 för avstämning enligt 
överenskommelse. 
 
 
Redovisning av genomförda och planerade aktiviteter samt ekonomisk redogörelse/kalkyl 
På följande sidor ger vi en översikt över genomförda och planerade aktiviteter under 2019-
2020. Vidare redovisar vi våra utgifter för 2019 samt budget för 2020.  
 
 
Genomförda aktiviteter, 2019 
 
1. Seminarier och workshops för att söka forskningsmedel 
 
Det är för yngre forskares etablering och profilering avgörande att tidigt erhålla egna anslag. 
JF-UU organiserar därför regelbundet ett antal seminarier och workshops om att söka 
forskningsmedel. Målet för dessa är att öka Uppsalas utfall i de stora nationella och 
internationella utlysningarna.  

 
- Inför Vetenskapsrådets (VR)/Formas utlysning ordnar vi tillsammans med 

forskningssekreterarna vid MedFarm-området varje år ett halvdagsseminarium där 
anslag för juniora forskare (fokuserade på TekNat och MedFarm) presenteras. Vid 
seminariet (16 januari 2019) deltog representanter för VR och Formas, samt en 
forskare (Prof. Staffan Svärd, ICM) med gedigen erfarenhet av bedömning av VR-
ansökningar. Antal anmälda deltagare: 120.  
 

- 8 januari 2019 genomförde vi även ett motsvarande halvdagsseminarium om att söka 
forskningsanslag inom HumSam-området. Detta gjordes i samarbete med HumSam:s 
forskningssekreterare (Anders Westlin). Dessutom gavs presentationer dels från den 
sökandes perspektiv (Docent Stina Bergman Blix, SOC), dels från 
utvärderingspanelens perspektiv (Prof. Gustaf Gredebäck, Inst. för psykologi). Antal 
anmälda deltagare: 34.   
 
Utöver ovan beskrivna seminarium organiserar vi årligen skrivarstugor för juniora 
forskare som planerar att söka anslag från VR-NT, VR-MH eller Formas. Detta 
utökades år 2019 till att även inkludera sökande från HumSam. Grupper om 3-5 
kandidater tilldelas en erfaren mentor som i de allra flesta fall har erfarenhet av 
utvärderingsarbete i en relevant beredningsgrupp i VR. Denna arbetsgrupp träffas 
sedan under januari-mars/april vid 3-5 tillfällen där deltagarna granskar och 
kommenterar varandras ansökningar under handledning av mentorn. Mentorerna är 
oavlönade men bjuds in till en gemensam middag i januari. 
2015: 65 deltagare, 50 inskickade ansökningar varav 7 beviljade (14%, UU totalt 
10%).  
2016: 82 deltagare, 42 inskickade ansökningar varav 9 beviljade (21%, UU totalt 
17%). 



2017: 36 deltagare, 20 inskickade ansökningar varav 3 beviljade (13%, uppskattad 
andel UU totalt 11%). 
2018: 41 deltagare, 25 inskickade ansökningar varav 3 beviljade (12%, uppskattad 
andel UU totalt 16%). 
2019: 25 deltagare i TekNat & MedFarm, 18 inskickade ansökningar, varav 4 
beviljade ( 22% beviljandegrad, UU totalt 12%), 34 deltagare i HumSam 
2020: 40 deltagare, deadlines i mars/april. 
 
-Efter avslutade skrivarstugor 2019 genomförde vi två enkäter, en för årets deltagare 
och en för årets mentorer. Dessa enkäter visade att både mentorer och deltagare 
överlag betygsatte skrivarstugorna som ’mycket bra’. Enkäten gav användbar 
information om synen hos mentorer och deltagare, dels på graden av förberedelse hos 
deltagarna inför workshopen och dels på kompositionen av grupper med avseende på 
ämnen. Denna information har använts för att justera workshopens genomförande 
detta år. 
 
- I november 2019 deltog vi även i TekNat Grants Day (organiserad av TekNat:s 
forskningssekreterare). 
 

 
2. Övriga seminarier och workshops 
 
Vi organiserar även seminarier och workshops med andra teman än anslagsansökningar, 
exempel på sådana aktiviteter de senaste åren ges nedan. Vi genomför ungefär en sådan 
workshop per år och tema väljs utifrån ett sett eller förväntat behov hos juniora forskare.  
 

- Seminarium om ”Predatory Journals” i april. Presentatioenr samt paneldiskussion med 
Stefan Eriksson (rådgivare om god forskningssed vid rektorsråd), Jonas Peterson 
(biblioteketet), Dan Larhammar. Ca 50 deltagare  
 

- Seminarium om GDPR, maj 2019. Jakob Håkansson, GDPR-ansvarig vid UU 
presenterade. Ca 40 deltagare.. 
 
 

3. Kommunikation med universitetet, referensgruppsarbete etc 
 
Vi är mycket måna om att upprätthålla en god kommunikation och samarbete med Uppsala 
universitets ledning, både centralt och på fakultetsnivå. Dessutom agerar vi löpande som 
referensgrupp, föreläser och ger råd om utformning av karriärstöd och andra aktiviteter för 
juniora forskare. Vi är övertygade om att detta är till nytta både för universitetet, fakulteterna, 
för vår verksamhet och för de juniora forskarna. Följande aktiviteter har genomförts under det 
senaste året: 
 

- Seminarium om Plan-S, 18 februari, JF-UU deltog med en presentation baserad på en 
enkät vi genomförde om inställningen till Plan-S bland juniora fokrsare vid UU.  
 

- Möte med vice-rektorer samt Måns Östring, 8 april 
 

- Möte med Jonas Peterson och Ann-Louise Lindström från universitetsbiblioteket, 29 
augusti. 



 
- Årligt möte med rektor 11 september 2019. 

 
- Möte med Oddný Osk Sverrisdottir, forsknngssekreterare för HumSam, 17 oktober 

 
- Referensgruppsarbete för genomförandet av EU Charter and Code, möte 19 juni samt 

6 november. 
 

 
4. Nätverks- och informationsaktiviteter för juniora forskare 
 

- Vi uppdaterar löpande information om vår organisation, kommande aktiviteter och 
utlysningar på vår hemsida (www.juniorfaculty.uu.se).  
 

- Vid behov (i snitt ca 1 gång/månad) skickar vi ut informationsmail om våra och 
andras seminarier, anslag och övriga aktiviteter av intresse för juniora forskare. 
 

- Vi ger på förfrågan presentationer relevanta för juniora forskare i olika 
sammanhang, exempelvis vid informationsseminarium om ERC i juni 2019, 
orgaiserat av EU support office, UU. 
 

- Vi organiserar forskarmingel där juniora forskare kan träffas, få information om JF-
UU:s verksamhet, lyssna på korta presentationer och etablera samarbeten. År 2019 
organiserade vi ett mingel den 10 september på temat Karriärsystemet i Sverige 
(presentation av Linus Sandegren) och karriärstöd vid Uppsala Universitet 
(presentation av Rabbe Hedengran). Ca 40 personer deltog. 
 
 

5. Samverkan med National Junior Faculty (NJF), Sveriges Unga Akademi (SUA) och övriga 
samhället 
 

- JF-UU deltar aktivt i arbetet i National Junior Faculty (NJF), en 
paraplyorganisation för Junior och Future Faculty-organisationer vid Sveriges 
lärosäten (www.nationaljf.se). Detta innefattar att delta vid två fysiska NJF-möten per 
år, ett Skype-möte/månad samt arbete som pågår mellan mötena. NJF planerar 2020 
en konferens på två dagar för juniora forskare från hela landet. Denna kommer att äga 
rum i Stockholm den 7-8 maj på Karolinska Institutet. Syftet med konferensen är att 
diskutera hur vi, från juniora forskares perspektiv, kan skydda forskning av hög 
kvalité, uppfinning och akademisk frihet, samt generera rekommendationer för 
framtida inriktingar och riktlinjer (se https://nationaljf.se/njf-conference-2020/). 

 
- Vi samarbetar även med Sveriges Unga Akademi (SUA). 
 
- JF-UU deltog i orgaganiserandet av Pint of Science i Uppsala 20-22 maj 2019. 

Huvudorganisatörer var Linköpings Universitet.  
 
 

Planerade aktiviteter, 2020 
 



Under 2020 planerar vi att fortsätta vår verksamhet i samma grad som tidigare år (se ovan). 
Nya aktiviteter markerade med asterisk (*). 
 
1. Seminarier och workshops för att söka forskningsmedel 
- Ett seminarium i januari med information om VR/Formas-anslag riktat till 
MedFarm/TekNat/HumSam. 
- En mentorledd skrivarstuga/workshop för VR/Formas-etableringsanslag riktat till 
MedFarm/TekNat. 
- En mentorledd skrivarstuga/workshop för VR/Formas-anslag riktat till HumSam, för 
sökande inom 8 år efter sin doktorering. 
- * År 2020 genomför vi även en skrivarstuga/workshop med peer-feedback utan menotrer, 
för VR/formas Projektbidrag för sökande som passerat 7/8-årsgränsen för etableringsbidrag 
och som därmed söker i öppna utlysningen, inom TekNat/MedFarm/HumSam. Workshopen 
riktar sig till sökande som ännu ej har en permanent anställning. Om denna workshop faller 
väl ut kommer detta att bli en årligen återkommande aktivitet.  
 
2. Övriga seminarier och workshops 
- workshop i akademiskt skrivande (på engelska) på två halvdagar med kursledare Gregory 
Garretson från Unit for Professional English (UPE) vid UU. 
 
-* Seminarium med temat ”Vad kan Universitetet göra för oss?” med talare från 
forskningssekreterarna från samtliga tre vetenskapsområden, universitetsbiblioteket, samt UU 
innovation.  
 
3. Kommunikation med universitetet, referensgruppsarbete etc 
- Detta kommer att fortsätta som tidigare, med ett möte under 2020 mellan JF och rektor, 
samt ett möte mellan JF och vice-rektorer 
 
4. Nätverks- och informationsaktiviteter för juniora forskare 
- Informationsspridning som tidigare genom hemsidan och e-postutskick (ca 1/månad).  
- Ett mingel för juniora forskare under hösten 2020. 
 
5. Samverkan med National Junior Faculty (NJF), Sveriges Unga Akademi (SUA) och övriga 
samhället 
- Under 2020 kommer JF-UU att vara värd för ett NJF-möte, i september.  
- I Maj 2020 organiserar NJF en konferens på 2 dagar (se punkt 6). 
- I övrigt som tidigare år. 
 
 
JF-UU:s styrgrupp, december 2019 
Laia Caja Puigsubira (ordförande) MedFarm (Inst. för medicinsk biokemi och    

mikrobiologi) 
Ronald van den Berg (vice ordförande) HumSam (Inst. för psykologi) 
Gemma Mestres    TekNat (Inst. för teknikvetenskaper) 
Malin Johansson    TekNat (Inst. för kemi) 
Vinay Kumar MedFarm (Inst. för teknikvetenskaper / inst. för 

kirurgiska vetenskaper) 
José Montero Amenedo   TekNat (Inst. för teknikvetenskaper) 
Lindon Moodie    MedFarm (inst. för medicinsk kemi) 



Diana Spiegelberg MedFarm (inst för fysik och astronomi / inst. för 
kiruriska vetenskaper) 

Anthony Yau     MedFarm (inst. för kirurgiska vetenskaper) 
Anna Diez Escudero      MedFarm (inst. för kirurgiska vetenskaper) 
Alexandra Petrulevich    HumSam (Inst. för nordiska språk) 
 
Administratör 
Elisabeth Bolund    TekNat (Inst. för ekologi och genetik) 
Vid årsskiftet 2019/2020 avgår Elisabeth Bolund och Ilknur Bayrak Pehlivan (Inst. för 
materialvetenskap) tar över som administratör för JF-UU. 
 
Seniora rådgivare 
Andrea Hinas     MedFarm (Inst. för cell- och molekylärbiologi) 
Magnus Lundgren Head of Facility, SciLifeLab Ancient DNA 

platform 
Sanna Koskiniemi    MedFarm (Inst. för cell- och molekylärbiologi) 
Linus Sandegren  MedFarm (Inst. för medicinsk biokemi och 

mikrobiologi) 
Anna Rosling     TekNat (Inst. för ekologi och genetik) 



Ekonomisk sammanställning för JF:s verksamhet 2019, samt budget för 2020 
Utgifter avrundade till närmaste tusental, totalt för MedFarm, TekNat och HumSam. 
Indirekta kostnader och kostnader för bokning av lokaler är ej medräknade då dessa hanteras 
direkt av vetenskapsområdenas kanslier.  
 
 
Utgifter 2019 
 
Administratörsersättning inkl. LKP (20 %)        162.710 
Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (totalt 9 möten)       4.200 
Mentorsmiddag VR-workshop januari 2019 (19 personer)        7.800 
Styrgruppsmiddagar (juni: 5 personer, december: 6 personer)               5.400    
Resor och övernattning till NJF-möten (inga utgifter för februarimöte på SLU i Uppsala, 
övernattning 1 person på septembermötet i Umeå: )        1.000 
Övriga aktiviteter (kaffe/te, fika, frukt, till seminarier och mingel)    9.420 
Pint of Science sponsormaterial        1.500  
 
Summa utgifter 2019                                        192.030 
 
 

 
Förväntad årsbudget 2020 
 
Administratörsersättning inkl. LKP (20 %)                                  165.000  
Mentorsmiddag VR/Formas/RJ-workshops (ca 20 personer)             8.000 
Styrgruppsmiddag (10 personer)                  5.000 
Resor och övernattning till NJF-möte vår 2020  (2 personer)            3.000  
Organisering av NJF-möte höst 2020                 30.000 
Workshop (akademiskt skrivande, vår)               24.000 
Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (10 möten/år)                5.000 
NJF- konferens, boende för deltagare från Uppsala Universitet samt betalning     
för en lunch för samtliga deltagare               40.000 
Övriga aktiviteter (mingel, seminarier etc)               10.000 
Marknadsförings/sponsor-material för JF-UU (muggar, pennor etc)           15.000 
 
Beräknad summa utgifter 2020                                             255.000    
   
 
Kommentar  
 
Det årliga anslaget om 225.000 kronor uppdelat på vetenskapsområdena blir följaktligen 
75.000 kronor vardera från HumSam, MedFarm och TekNat. Eventuella överskott återförs till 
vetenskapsområdena vid slutet av varje år. Den projicerade summan för 2020 är högre 
(30.000 SEK) än det årliga anslaget. Detta beror på utgiften för NJF-konferensen, som 
tillkommer utöver våra egenarrangerade aktiviteter, samt planerat marknadsföringsmaterial 
för att öka medvedetenheten om JF. Eftersom dessa utgifter var väntade har vi kompenserat 
för detta genom att förbruka mindre medel (32.970 SEK) än anslaget under 2019. Vi vill 
därför härmed ansöka om att överskottet från 2019 den här gången överförs till kommande 
års budget istället för att återfalla till vetenskapsområderna. 
 


