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Årsrapport för 2020 samt verksamhetsplan för 2021 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 2020 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 2020-2021. Vidare 

redovisar vi våra utgifter för 2020 samt budget för 2021. 

Genomförda aktiviteter, 2020 

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) och Formas utlysning ordnar vi tillsammans med forskningssekreterarna vid 

MedFarm-området varje år ett halvdagsseminarium där anslag för juniora forskare presenteras. Vid 

seminariet (14 januari 2020) deltog representanter för VR (Kristian Haller) och Formas (Åsa Frisk), 

avdelningen för forskningsstöd (Carin Marciszko), samt forskare (Prof. Staffan Svärd, ICM och Dr. 

Christine Fawcett, Inst. för psykologi med gedigen erfarenhet av bedömning av VR-ansökningar,). Antal 

anmälda deltagare: 120. 

 

 Utöver ovan beskrivna seminarium organiserar vi årligen skrivarstugor för juniora forskare som planerar 

att söka anslag från VR-NT, VR-MH eller Formas. Sedan 2019 inkluderar detta också 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 februari. 

• 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 och MedFarm, 18 inskickade ansökningar, varav 4 beviljade (22% 

beviljandegrad, UU totalt 12%), 34 deltagare i HumSam 

• 2020: 45 deltagare i TekNat och MedFarm, 36 inskickade ansökningar, varav 4 beviljade (11% 

beviljandegrad, UU totalt 17%). 11 deltagare i HumSam, 3 avhopp, 8 inskickade ansökningar 

inom RJ eller VR varav 2 beviljade ) 
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Efter avslutade skrivarstugor 2020 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 "extremt 

användbart". 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. 

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 

uppmärksammat eller förväntat behov hos juniora forskare.  

 Workshop om akademiskt och populärvetenskapligt skrivande den 4 och 11 mars. Workshopen 

genomfördes av Gregory Garretson från enheten för professionell engelska, en del av institutionen för 

engelska och ägde rum i universitetets huvudbyggnad för 83 registerade personer den 4 mars och 48 

personer den 11 mars. Cirka 60 deltog dock i workshopen den 4 mars och 20 personer den 11 mars. 

 

 Webinar "What can the university do for us?", 6 maj. Ca 60 deltagare. Talare från 

forskningsstödsenhet, datakontor, UU-innovation samt bibliotek.  

 

 Onlinediskussion och webinar "Online discussion with vice-chancellor Eva Åkesson, 8 september. 

Ca 50 personer deltog i diskussionen.  

 

 Webinar “Writing successful grant applications” av Elevate Scientific", 8 september. Ca 80 personer 

deltog i webinar. 

 

 Lunchwebinar “Increasing our chances during recruitment and promotion”, 23 november. 

Presentation och paneldiskussion med rekryteringskommittén Gesa Weyhenmeyer (TekNat), Aristidis 

Moustakas (MedFarm), Coco Norén (HumSam) och nyligen sökande Gemma Mestres 

(universitetslektor). Ca 130 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: 

 Möte om ny anställningsordning med Ann Furst och Magnus Ödman, 13 februari Uppsala universitet 

reviderar sina anställningsregler. En extern utredare, Ann Furst, utsågs till uppdraget och hon har nu lämnat 

sin slutrapport med förslag på konkreta ändringar av anställningsreglerna och några andra 

utvecklingsförslag. Förslaget diskuteras internt inom Uppsala universitet. På rektors vägnar skickas den 

också till juniorfakulteten vid UU. JF skickade en rapport om JF: s syn och kommentarer om förslagen. 
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 Möte om karriäralternativ vid UU den 6 maj med professor Marika Edoff (TekNat). Hon arbetar med ett 

projekt för att utveckla en tydlig karriärväg för seniorforskare. 

 

 Referensgruppsarbete för genomförandet av EU Charter and Code, möte 19 maj samt 14 december. 

 

 Möte med rektor 1 juni samt 8 december. 

 

 Möte med vice-rektorer, 8 oktober 

 

 Möte med HumSam områdesnämnden, 4 november 

 

4. Nätverks- och informationsaktiviteter för juniora forskare 

 Vi uppdaterar löpande information om vår organisation, kommande aktiviteter och utlysningar på vår 

hemsida (https://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. 

 

 Vi brukade organisera forskarmingel där juniora forskare kan träffas, få information om JF-UU:s 

verksamhet, lyssna på korta presentationer och etablera samarbeten. 2020, på grund av COVID-19, 

arrangerade vi ett lunchwebinarium istället för ett mingel. 

 

 Presentation av JF för ny UU-personal, 30 januari. 

 

 Presentation av JF på Leadership-kursen, 4 februari. 

 

 Informationsdagen för doktorander vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, den 6 mars. Det var ett 

evenemang för doktorander nära disputation. Arrangören för evenemanget var Susanne Åberg från 

Företagsekonomiska institutionen. Hon presenterade Junior Faculty och visade de bilder som Junior Facutly 

förberedde eftersom ingen från JF:s styrkommitté kunde delta. 

 

 På "Grants Day", 11 november, JF deltog och ansvarade för frågestunden med RJ och VR. 

 

 Den 19 november, deltog vi i ERC-informationsmöte (150 deltagare). JF-ordföranden gjorde en 

presentation för att introducera JF. 

 

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 zoommöte/månad samt arbete som pågår mellan mötena. ** 

 

 NJF hade Sveriges första virtuella NJF konferens med titeln “Hållbar utveckling av framtida akademi i 

Sverige” (https://nationaljf.se/njf-conference-2020/) den 12 och 13 November 2020. Vår juniorfakultet 

(https://www.juniorfaculty.uu.se/) deltog också i organisationen. Syftet med denna konferens var att 

https://www.juniorfaculty.uu.se/
http://www.nationaljf.se/
https://nationaljf.se/njf-conference-2020/
https://www.juniorfaculty.uu.se/
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diskutera hur vi kan skydda högkvalitativ forskning, innovation, utbildning och akademisk frihet ur ett 

framtida / ungt forskarperspektiv och generera rekommendationer för framtida riktningar och riktlinjer. 

 

 NJF-undersökning 2019. Fem personer i NJF ansvarar för utvärderingen av undersökningen och diskuterar, 

tanken är att publicera en artikel på SULF-webbplatsen. 

 

 Vi bidrog till ett brev av SULF till rektor där vi begärde en fördelning av centralfinansiering för förlängning 

av anställningsavtal, både för postdoktorer och för doktorander. 

 

Planerade aktiviteter, 2021 

Under 2021 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 

Den 19 januari, ett seminarium med information om VR/RJ/Formas-anslag riktat till 

MedFarm/TekNat/HumSam. 

Från januari till april, en mentorledd skrivarstuga/workshop för VR/Formas-etableringsanslag riktat till 

MedFarm/TekNat.  

- Från januari till april, en mentorledd skrivarstuga/workshop för VR/RJ/Formas-anslag riktat till HumSam, 

för sökande inom 8 år efter doktorsexamen. 

- Från januari till april, skrivarstuga/workshop med peer-feedback utan mentorer, för VR/Formas Projektbidrag 

för sökande som passerat 7/8-årsgränsen för etableringsbidrag och som därmed söker i öppna utlysningen, 

inom TekNat/MedFarm. 

2. Övriga seminarier och workshops 

Vi ska också hålla några seminarium under året:.  

- workshop i akademiskt skrivande (på engelska) på två halvdagar med kursledare Gregory Garretson från Unit 

for Professional English (UPE) vid UU. 

- uppföljningsworkshop om rekrytering med representanter från samtliga vetenskapsområden. Det korta 

rekryteringswebinariet 2020 blev mycket uppskattat enligt den återkoppling JF fått och behöver följas upp med 

en längre workshop där vi även avsätter mer tid för frågestunden. 

- seminarium alternativ en workshop om etik tillsammans med Stefan Eriksson (lektor i forskningsetik samt 

föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik).  

- seminarium alternativ en workshop om “How to perform a successful recruitment” tillsammans med HR 

personnel.  
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- workshop tillsammans med Enheten för karriär och ledning i akademin kring diverse mentorsprogram som 

redan finns på TekNat/MedFarm för att diskutera bästa upplägg för sådana insatser, detta för att ge juniora 

forskare en överblick över det som redan finns och för att hjälpa planera kommande initiativ (mentorsprogram 

på HumSam). 

- paneldebatten med vice-rektorer hösten 2021 för att följa upp implementeringen av direktivet som förordar 

att minska antalet personer inom anställningskategorin forskare för att istället utöka antalet biträdande lektorer 

och fast anställda lärare. 

3. Kommunikation med universitetet, referensgruppsarbete etc 

- Detta kommer att fortsätta som tidigare, med ett möte under 2021 mellan JF och UU:s nya rektor, samt ett 

möte mellan JF och vice-rektorer. 

- Vi ska ha möte med Åsa Furber, ny kontakt person i charter & code projekt 

4. Nätverks- och informationsaktiviteter för juniora forskare 

- Informationsspridning som tidigare genom hemsidan och e-postutskick (ca 1/vecka).  

- Ett mingel/webinar för juniora forskare om läget gällande coronavirusutbrottet tillåter det under hösten 2021. 

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

övriga samhället 

- I övrigt som tidigare år. 
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JF-UU:s styrgrupp, december 2020 

Gemma Mestres (ordförande) TekNat (Inst. för materialvetenskap) 

Laia Caja Puigsubira (vice ordförande) MedFarm (Inst. för medicinsk biokemi och mikrobiologi) 

Alexandra Petrulevich HumSam (Inst. för nordiska språk) 

Anna Diez Escudero  MedFarm (inst. för kirurgiska vetenskaper) 

Bojana Jakic MedFarm (Inst. för immunologi) 

Carlos Palo Nieto TekNat (Inst. för materialvetenskap) 

Chao Zhang TekNat (Inst. för kemi - Ångström) 

Diana Spiegelberg MedFarm (Inst. för kiruriska vetenskaper) 

Helen Wang MedFarm (Inst. medicinsk biokemi och mikrobiologi) 

Henry Stopfel  TekNat (Inst. för fysik och astronomi) 

Jim Porter HumSam (Historiska Inst.) 

José Montero Amenedo TekNat (Inst. för materialvetenskap) 

Lindon Moodie MedFarm (inst. för medicinsk kemi) 

Madlen Hubert MedFarm (Instit. för farmaci) 

Malin Johansson TekNat (Inst. för kemi) 

Nicholas Wiltsher HumSam (Filosofiska institutionen) 

Vinay Kumar MedFarm (Inst. för kirurgiska vetenskaper) 

 

Administratör 

İlknur Bayrak Pehlivan     TekNat (Inst. för materialvetenskap) 

Vid årsskiftet 2020/2021 avgår İlknur Bayrak Pehlivan och Gemma Mestres (TekNat, Inst. för 

materialvetenskap) tar över som administratör för JF-UU. 

 

Seniora rådgivare 

Elisabeth Bolund     TekNat (Inst. för ekologi och genetik) 

Andrea Hinas     MedFarm (Inst. för cell- och molekylärbiologi) 
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Ekonomisk sammanställning för JF:s verksamhet 2020, samt budget för 2021 

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 2020 

 

 

2020 

Administratörsersättning inkl. LKP (20 %) 139 720 

Mentorsmiddag VR-workshop januari 2019 (10 personer) 3 992 

Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (totalt 4 möten) 2 551 

Styrgruppsmiddagar 812 

Resor och övernattning till NJF-möten ( i Stockholm, övernattning 2 person) 3 530 

NJF-konferens, flyg och boende för en talare 3 307 

Övriga aktiviteter (kaffe/te, fika, frukt, till seminarier och mingel) 9 532 

Webinar-Elevate Scientific 37 500 

Summa utgifter 2020 200 944 

 

 

 

Förväntad årsbudget 2021 

 

2021 

Administratörsersättning inkl.  LKP (20 %) 189 696 

Mentorsmiddag VR/Formas/RJ-workshops (ca 16 personer) 8 000 

Styrgruppsmiddag eller online teambuilding-aktivitet (10 personer) 5 000 

Resor och övernattning till NJF-möte vår 2020  (2 personer) 3 000 

Workshop (akademiskt skrivande, vår) 24 000 

Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (10 möten/år)   5 000 

Övriga aktiviteter (mingel, seminarier etc) 20 000 

Marknadsförings/sponsor-material för JF-UU (muggar, pennor etc) 16 000 

Beräknad summa utgifter 2021 270 696 

 


