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Årsrapport för 2021 samt verksamhetsplan för 2022 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 2021 för avstämning enligt överenskommelse.  
 

Redovisning av genomförda och planerade aktiviteter samt ekonomisk 
redogörelse/kalkyl 
På följande sidor ger vi en översikt över genomförda aktiviteter under 2021 och planerade aktiviteter under 
2022. Vidare redovisar vi våra utgifter för 2021 samt budget för 2022. 
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Genomförda aktiviteter, 2021 

 

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 och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlysningar ordnar vi 
tillsammans med forskningssekreterarna vid MedFarm-området varje år ett halvdagsseminarium där 
anslag för juniora forskare presenteras. Vid seminariet (19 januari 2021) deltog representanter för VR 
(Kristian Haller) och Formas (Anders Clarhäll), forskare som har fått bidrag tidigare (John Hennessey och 
Anders Mutvei) samt professorer med gedigen erfarenhet av bedömning av VR-ansökningar (Carolina 
Wählby). Antal anmälda deltagare: 280. 

 

 Utöver ovan beskrivna seminarium organiserar vi årligen skrivarstugor för juniora forskare som planerar 
att söka anslag från VR-NT, VR-MH, VR-HS, Formas och RJ. 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) 

• 2021: 51 var anmälda till årets skrivarstugor, 18 skickade in etableringsbidrag ansökningar i 
MedFarm och Teknat (36%); varav 6 beviljade (30% beviljandegrad); vi saknar information 
från HumSam. 

 Utöver ovan beskrivna seminarium organiserar vi årligen 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. Grupper om 3-
5 kandidater tilldelas grupper med likande forskningsintressen. Denna arbetsgrupp träffas sedan under 
januari-mars/april vid 2-4 tillfällen där deltagarna granskar och kommenterar varandras ansökningar. 
Det här initiativet har inte varit aktuellt för HumSam som har haft tillräckligt med mentorer för 
samtliga sökanden. 
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Efter avslutade skrivarstugor 2021 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 
användbart” eller ”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 ”Giving Excellent Research Presentations den 19 och 29 april. Workshopen 
genomfördes av Gregory Garretson från enheten för professionell engelska. 88 personer registrerade 
sig till workshopen, ca 40 deltagare.  

 

 Webinar "Equal opportunities – why bother?", samarbete med UU Innovation, 8 maj. Tal av Anneli 
Häyrén, Afsaneh Koochek, Helena Danielson, Christel Bergström samt UU Innovation. 91 
registrerade personer och ca. 70 deltagare. 

 

 Workshop ”Planning for Research Impact”, den 19 maj. Samarbete med UU Innovation. 58 
registrerade personer, ca 22 deltagare. 

 

 Workshop ”Strenghten your International Collaboration – Funding Opportunities for 
Researchers and Teachers at Uppsala University”, den 24 augusti. Samarbete med avdelning för 
internationalisering. 153 registrerade personer, 81 deltagare 

 

 Seminar om Ethics, den 27 October. Föredrag av Stefan Eriksson (föreståndare för Centrum för 
forsknings- & bioetik) och Dan Larhammar (Professor vid Institutionen för neurovetenskap). 86 
registrerade personer,ca 45 deltagare. 

 

 Seminar om docentur, ”Docent Promotion – What, When and How?”, den 18 november. Tal av 
Michael Welsh (MedFarm), Monika Schmitz (TekNat) och Fredrik Nilsson (HumSam). 285 
registrerade personer, ca 160 deltagare. 

 

 Seminar ”Strenghten your International Collaboration – Opportunities for Researchers and 
Teachers at Uppsala University”, den 7 december. Samarbete med avdelningen för 
internationalisering. Cirka 20 deltagare. 

 



Årsrapport för 2021 samt verksamhetsplan för 2022 för Junior Faculty  

4 

 

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 med rektor 11 maj samt 14 december. 

 

 Möte med vice-rektorer, 8 april. 

 

 Referensgruppsarbete för genomförandet av EU Charter and Code, möte 14 oktober. 

 

 Referensgruppsarbete för angående Mål, modell och metod för KoF23. Möte med Camilla Maandi (Unit 
of Quality and evaluation) och Anders Waxell (project leader at the Unit of Quality and Evaluation), 27 
september. 

 

 Vi skrev en rapport för att ge feedback om dem nya ”Guidelines for Research Data” (efterfrågad av Johan 
Dixelius). Rapporten skickades i mars 2021. 

 

 Möte med olika ansvarig på mentorskapprogram eller likadant i Uppsala Universitet, Laia Caja 
(MedFarm), Malin Göteman (TekNat), Martha Middlemiss Lé Mon (HumSam), Rabbe Hedengren och 
Anna Westin (avdelningen för kvalitetsutveckling), och Ingrid Berg and Claes-Fredrik Helgesson 
(CIRCUS), 25 maj. Ett konkret resultat från mötet är att informationen om samtliga mentorsresurser på 
UU finns nu samlad under Anställning > Akademisk karriär > Mentorship (Your Employment > Career > 
Mentorship) på mp: https://mp.uu.se/en/web/info/anstallning/akademisk-karriar/natverk  

 

 Möte med UU Innovation (Hillevi Englund), 21 januari, 25 februari maj samt 18 maj. 

 

 Möte med avdelning för internationalisering (Gustaf Cars), maj 21 och 12 november. 

 

 Möte med HR-avdelningen (Pia Holmqvist, AnnaSara Svantesson, Karin Borner), 14 december. 
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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 och 2021, på grund av COVID-
19, arrangerades många online workshops och webinarier i stället för ett mingel. 

 

 Vi hart presenterat Junior Faculty på olika HumSam-fakulteter för att bli mer kända, eftersom HumSam är 
ett senare tillskott till JF. Pilotprojektet omfattade samtliga institutioner vid Språkvetenskapliga fakulteten: 
Moderna språk (18 maj), Engelska (20 maj), Lingvistik och filologi (31 maj) och Nordiska (28 september). 
Därutöver hölls presentationer för Språkvetenskapliga fakultetens doktorander (1 oktober) och Institutionen 
för ABM (25 augusti). 

 

 Den 22 september deltog vi i ERC-informationsmöte. JF-viceordföranden introducerade JF för 
deltagarna. 

 

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 (den här år båda var zoom möte p.g.a. pandemi, i februari och augusti), ett 
zoommöte/månad samt arbete som pågår mellan mötena.  

 

 NJF-undersökning 2021 (NJF Survey). Fem personer i NJF ansvarar för att analysera data och skriva en 
artikel: https://nationaljf.se/wp-
content/uploads/2021/07/Report_NationalSurvey_MigrationLawSweden.pdf 

  

 JF UU ordförande deltog i möten med Sveriges Unga Akademi (27 september) och 
Universitetskanslersämbetet (29 september) för att diskutera karriärvägar och meriteringssystem inom 
akademin, juniora forskares villkor samt uppföljningen av lärosätenas strategiska arbete med dessa frågor.  
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Planerade aktiviteter, 2022 
Under 2022 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 10 januari, ett seminarium med information om hur man skriva sina första anslag i samarbete med 

avdelningen för Enheten för forskningsstöd  från MedFarm/TekNat/HumSam. 

 

 Den 11 januari, ett seminarium med information om VR/RJ/Formas-anslag riktat till 
MedFarm/TekNat/HumSam. 
 

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

 Från januari till , skrivarstuga/workshop med peer-feedback utan mentorer, för VR/RJ/Formas 
Projektbidrag för sökande som passerat 7/8-årsgränsen för etableringsbidrag och som därmed söker i 
öppna utlysningen, inom TekNat/MedFarm/HumSam. 
 

2. Övriga seminarier och workshops 
Vi ska också hålla ett antal seminarier och workshop under året: 

 Seminarium om vad fackliga organisationer kan erbjuda till unga forskare som arbetar i Sverige då 
många inresande unga forskare inte känner till det fackliga stödet som ges till anställda i Sverige.  

 

 Webinar om “Interdisciplinary career opportunities” tillsammans med CIRCUS. För att synliggöra 
tvärvetenskapliga samarbeten och nätverk för unga forskare.  

 

 Webinar om “Open Science and your career”. Överblick över nuläget: rådande policy, ”best practice” 
och forskarstöd på UU.  
 

 Seminar om “Work life balance”; Hur påverkar ökade krav på akademin karriär i balansen i livet med 
ett särskilt fokus på tidsbegränsade anställningar.  
 

 Uppföljningsworkshop om rekrytering med representanter från samtliga vetenskapsområden. Det 
korta rekryteringswebinariet 2021 blev mycket uppskattat enligt den återkoppling JF fått och behöver 
följas upp med en längre workshop där vi även avsätter mer tid för frågestunden. 
 

 Paneldebatten med rektor, prorektor, HR direktor och avdelningschef vid Avdelninger för 
internationalisering i hösten 2022 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. 
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3. Kommunikation med universitetet, referensgruppsarbete etc 
- Detta kommer att fortsätta som tidigare, med ett möte under 2022 mellan JF och UU:s rektor, samt ett möte 
mellan JF och vice-rektorer. 

- Vi ska försätta att ha möte med Åsa Furberg, 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 2022. 

 

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 2021 

Alexandra Petrulevich (ordförande)  HumSam (Inst. för nordiska språk)  

Madlen Hubert (viceordförande)       MedFarm (Instit. för farmaci)  

Anna Gander.                           HumSam (Inst. ABM)  

Carlos Palo Nieto Teknat  (Inst. för materialvetenskap)  

Diana Spiegelberg         MedFarm (Inst. för kiruriska vetenskaper)  

Gemma Mestres TekNat (Inst. för materialvetenskap)  

Guiomar Hernández  TekNat (Inst. för kemi)  

Henry Stopfel  TekNat (Inst. för fysik och astronomi)  

İlknur Bayrak Pehlivan   TekNat (Inst. för materialvetenskap)  

José Montero Amenedo  TekNat (Inst. för materialvetenskap)  

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

Lindon Moodie   MedFarm (inst. för medicinsk kemi)  

Lisa Börjessson                                                        HumSam (Inst. för ABM)  

Simon Davidsson Kurland  TekNat (Inst. för geovetenskaper, Campus Gotland)  

Theodora Kunovac Kallak   MedFarm (Inst. för kvinnors och barns hälsa) 

 

Administratör 

Gemma Mestres      TekNat (Inst. för materialvetenskap) 

 

Vid årsskiftet 2021/2022 avgår Gemma Mestres och Laia Caja (MedFarm, Inst. för medicinsk biokemi och 
mikrobiologi) tar över som administratör för JF-UU. 

 
Seniora rådgivare 

Andrea Hinas     MedFarm (Inst. för cell- och molekylärbiologi) 
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Ekonomisk sammanställning för JF:s verksamhet 2021, samt budget för 2022 
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 2021 

 

2021  
Administratörsersättning inkl. LKP (20 %)  170.858  
Liten gåva till mentorer som bidrar i skrivarstugor  4.500  
UPE Workshop (akademiskt skrivande, vår)  20.000  
Marknadsförings/sponsor-material för JF-UU (muggar, pennor etc)  14.481  
Styrgruppslunch och online teambuilding-aktivitet (10 personer)  589  
IT-avgift  2.013  
Summa utgifter 2021  212.441 

 

 

Förväntad årsbudget 2022 

2022 

Administratörsersättning inkl. LKP (20 %) 150.000,00 
Mentorsmiddag VR/Formas/RJ-workshops (ca 16 personer) 8.000 
Workshop (akademiskt skrivande, vår) 24.000 
Resor och övernattning till NJF-möte vår 2020 (2 personer) 5.000 
Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (10 möten/år)  5.000 
Marknadsförings/sponsor-material för JF-UU (roll-up poster, flyers) 5.500 
Övriga aktiviteter (mingel, seminarier etc) 20.000 
Styrgruppsmiddag eller online teambuilding-aktivitet (10 personer) 5.000 
IT-avgift 2.013 
Beräknad summa utgifter 2022 224.513 

 

 


