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Rapport Junior Facultys verksamhet under 2018, plan för 2019  
 
I enlighet med den överenskommelse som träffats mellan Uppsala universitets tre 
vetenskapsområden lämnar vi härmed en kort rapport över Junior Facultys aktiviteter under 2018 
samt en plan för 2019. De olika aktiviteterna finns närmare beskrivna i den plan för 2019-2021 som 
tidigare inlämnats.  
 
Om Junior Faculty vid Uppsala universitet 
Junior Faculty vid Uppsala universitet (JF-UU) är en organisation för juniora forskare vid Uppsala 
universitet. Med 'junior forskare' avses en person som disputerat och som är eller strävar efter att bli 
en självständig akademiska forskare men som ej ännu har en permanent senior anställning. Vid 
MedFarm och TekNat innebär detta framförallt forskarassistenter, biträdande lektorer, postdoktorer 
och forskare som ännu inte innehar lektorat/professur. Inom HumSam berörs utöver dessa grupper 
också disputerade personer som innehar lektorat men som står helt utan forskningsmedel eller med 
20 procent forskning de två första åren av sin anställning. 
 
Syfte och mål 
JF-UU:s syfte är att främja juniora forskares karriär. Detta sker genom aktiv kommunikation och 
samarbete med universitetetsledningen, vetenskapsområdena och andra enheter vid universitetet 
samt genom olika praktiska aktiviteter såsom skrivarstugor, forskarmingel och seminarier, ofta i 
samarbete med universitetets forskningssekreterare och andra funktioner vid UU. Vi utgör också ett 
nätverk för juniora forskare vid Uppsala universitet och deltar aktivt i National Junior Faculty, det 
nationella nätverket för Junior och Future Faculty-organisationer vid olika svenska lärosäten. Vår 
verksamhet är till gagn för universitetet eftersom den leder till förnyelse och höjd kvalitet inom 
forskningen, samt ökad tillströmning av externa forskningsanslag. Genom att göra Uppsala 
universitet ännu mer attraktivt för juniora, målmedvetna forskare ökar även universitetets 
möjligheter att knyta till sig framtida forskningsledare som kan utveckla internationellt nydanande 
forskning. 
 
Organisation 
JF-UU grundades 2009 genom en sammanslagning av JF-TekNat och JF-MedFarm (grundade 
2006-2007) och innefattar sedan 2018 även HumSam. JF-UU:s styrgrupp har möten ca 10 gånger 
per år och består för närvarande av 10 juniora forskare (se nedan). Förutom en administratör som 
hittills avlönas på 20 % utförs allt arbete ideellt. JF-UU:s organisationsbeskrivning (inklusive 
arbetsuppgifter för administratör) bifogas med denna rapport/plan.  
 
Styrgruppsmedlemmar jan 2019 
Laia Caja (Medicinsk biokemi och mikrobiologi), ordförande 2019 
Ronald van den Berg (Psykologi), vice ordförande 2019 (ordförande under 2018) 
Elisabeth Bolund (Ekologi och genetik, vice ordförande under 2018) 
Annelie Drakman (Ide- och lärdomshistoria) 
Malin Johansson (Kemi-Ångström) 
Gemma Mestres (Teknikvetenskaper, föräldraledig) 
Therese Monstad (Informatik och media) 
José Montero Amenedo (Teknikvetenskaper) 
Alexandra Petrulevich (Nordiska språk, föräldraledig) 
Anthony Yau (Immunologi, genetik och patologi) 
 
Administratör 
Andrea Hinas (Cell- och molekylärbiologi) t.o.m. 2019-06-30 
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Genomförda aktiviteter 2018 (kronologisk ordning). Se även lista över löpande aktiviteter. 
 

- Referensgruppsarbete för EU Charter and Code-ansökan (avslutat jan 2018). Andrea Hinas 
deltog som JF-representant. 
 

- Middag med mentorer från skrivarstugorna (se nedan) och styrgruppsmedlemmar, 2018-01-
11. 19 deltagare. 
 

- VR/Formas-seminarium (TekNat, MedFarm). Inbjudna talare: Ola Thomsson (Formas), 
Gergana Angelova-Hamberg (VR), Staffan Svärd (Inst. för cell- och molekylärbiologi, 
erfaren bedömare VR), 2018-01-18. Antal anmälda deltagare: 150. I samarbete med Anders 
Jonsson, forskningssekreterare. 
 

- Mentorledda skrivarstugor VR/Formas etableringsbidrag/framtidens forskningsledare 
(TekNat/MedFarm), jan-mar/apr 2018. 41 deltagare fördelat på 12 grupper med totalt 14 
mentorer. I samarbete med Anders Jonsson, forskningssekreterare. 
 

- Nationellt JF-möte i Örebro, 2018-02-08 - 2018-02-09, Ronald van den Berg och Elisabeth 
Bolund deltagare. 
 

- ”Karriärstöd vid UU”, Andrea Hinas presentation under institutionsdag, inst. för medicinsk 
biokemi och mikrobiologi (IMBIM), 2018-02-14. 
 

- Workshop i akademiskt skrivande (på engelska) på två halvdagar där kursledaren, Gregory 
Garretson kom från Unit for Professional English (UPE) vid UU. Den första halvdagen 
(2018-03-16) hade temat “Using online tools to improve academic writing in English” och 
hade 80 anmälda deltagare. Del två (2018-03-23) var begränsad till 32 deltagare och 
fokuserade på ”Writing and editing popular science texts in English”, denna del var 
fullbokad (32 deltagare).  
 

- Mingel kvällstid för juniora forskare:”Growing up in Swedish Academia”, 2018-04-19, i 
Navet, BMC. Inbjudna talare: Charlotte Platzer-Björkman (professor, inst. för 
teknikvetenskaper), Jens Carlsson (biträdande lektor, inst. för cell- och molekylärbiologi) 
och Elin Bjarnegård (lektor, inst. för statsvetenskap). Antal anmälda deltagare: 93 personer. 
 

- Elisabeth Bolund presentation av JF vid UUPA:s invigning 2018-05-04. 
 

- Möte med Rabbe Hedengren och Anna Westin, KARLA, främst gällande 
ledarskapsprogrammet, 2018-05-25. 
 

- Elisabeth Bolund presentation av JF vid ERC-seminarium (MedFarm/TekNat) 2018-06-01. 
 

- Laia Caja presentation av JF under KARLAs kurs ”Att leda och utvecklas i akademin” 
2018-09-27. 
 

- NJF-möte Malmö 2018-10-11 - 2018-10-12 (Ronald van den Berg, Elisabeth Bolund). 
 

- Presentation av JF vid ERC-seminarium (HumSam) 2018-11-05. 
 

- Informationsmöte på sjukhuset 2018-11-05. Annonserat via MedFarm/prefekter samt 
intranätet. Tyvärr kom ingen. Under 2019 kommer vi försöka nå kliniska forskare via e-
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mailutskick och prefekter istället. 
 

- U-Share-mingel i Navet, BMC, 2018-11-14, presentationer av forskare med erfarenhet av 
samarbete mellan UU och SLU, samt speed-networking. Ca 30 deltagare. 
 

 
Löpande aktiviteter 
 

- Information om vår organisation, kommande aktiviteter och utlysningar på vår hemsida 
uppdateras löpande (www.juniorfaculty.uu.se).  
 

- Styrgruppsmöten 1 gång per månad (10 möten under 2018).  
 

- Utskick av mail om våra egna och andra relevanta seminarier, anslag och övriga aktiviteter 
av intresse för juniora forskare. 
 

- Besvarar mail som inkommer till juniorfaculty@bmc.uu.se, hänvisar till rätt 
personer/funktioner om vi ej kan svara på specifika frågor. 
 

- Möten med UU Postdoc Association (UUPA) ca 1 gång per termin. 
 

- Möten med National Junior Faculty: fysiska möten 2 gånger per år, videokonferens 1 gång i 
månaden. 
 

- Möte med rektor Eva Åkesson 1 gång per termin. 
 

- Möte med vicerektorerna 1 gång per år. 
 

 
Planerade aktiviteter 2019 
 
Under 2019 planerar vi att fortsätta vår verksamhet i samma grad som tidigare år vad gäller löpande 
aktiviteter (se ovan).  
 
Specifika aktiviteter (vissa är redan genomförda): 
 
- VR-seminarium riktat till HumSam, 2019-01-08. Inbjudna talare: Anders Westlin 
(forskningssekreterare), Stina Bergman Blix (Sociologi), Gustaf Gredebäck (Psykologi). Ca 50 
deltagare. 
 
- Middag för mentorer i skrivarstugorna (både TekNat, MedFarm och HumSam, se nedan), 
styrgruppsmedlemmar och involverade forskningssekreterare, 2019-01-08. 18 deltagare. 
 
- VR/Formas-seminarium riktat till MedFarm/TekNat, 2019-01-16. Inbjudna talare: Kristian Haller 
(VR), Åsa Frisk (Formas), Sanna Koskiniemi (inst. för cell- och molekylärbiologi, erfarenhet från 
att delta i utvärdering av VR-ansökningar). Ca 120 deltagare. 
 
- Mentorledd skrivarstuga/workshop för VR/Formas-anslag riktat till MedFarm/TekNat, jan-
mar/apr 2019. 24 deltagare indelade i 7 grupper med varsin mentor. 
 
- Mentorledd skrivarstuga/workshop för VR -anslag riktat till HumSam, jan-mar 2019. Detta är 
första gången som vi erbjuder denna skrivarstuga för HumSam-forskare. 21 deltagare indelade i 6 
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grupper med varsin mentor. 7 personer kunde inte beredas plats i skrivarstugan då mentorer 
saknades. 
 
- JF-enkät angående Plan S, jan 2019. Resultatet kommer att presenteras av Laia Caja vid ett 
seminarium organiserat av kommunikationsavdelningen 2019-02-18. 
 
- NJF-möte på SLU (Uppsala) 2019-02-04 – 2019-02-05. Laia Caja, Ronald van den Berg, 
Elisabeth Bolund deltar från JF-UU. 
 
- Seminarium ”Predatory journals” i samarbete med Stefan Eriksson, rektorsråd för god 
forskningssed, samt representanter från doktorandnämnden och biblioteket, 2019-04-12. 
 
- GDPR-seminarium, slutet av april 2019. 
 
- Mingel med tema Akademiska senaten slutet av våren eller början av hösten 2019. 
 
- Workshop i akademiskt skrivande (som 2018) under hösten 2019 
 
- Enkät (tillsammans med NJF) angående juniora forskares situation, liknande den som 
genomfördes 2017. Resultaten från denna enkät publicerades i form av en vetenskaplig artikel, 
Signoret C, Ng E, da Silva S, Tack A (2018) Well-Being of Early-Career Researchers: Insights 
from a Swedish Survey. Higher Education Policy p. 1-24, https://doi.org/10.1057/s41307-018-
0080-1.  
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Ekonomisk sammanställning för JF:s verksamhet 2018 samt budget för 2019 
Utgifter avrundade till närmaste tusental, totalt för MedFarm, TekNat och HumSam. Indirekta 
kostnader och bokningar i TimeEdit är ej medräknade.  
 
Utgifter 2018 
Administratörsersättning inkl. LKP (10 % jan-jun, 20 % jul-dec)                      117.000  
Mentorsmiddag VR/Formas-workshop januari 2018 (18 personer)     9.000 
Styrgruppsmiddag (7 personer)       3.500 
Resor och övernattning till NJF-möten (2 personer, 2 möten/år)     9.600  
Workshop (akademiskt skrivande) mars 2018 (2 x ½ dag, 80 resp. 32 deltagare)  24.000 
Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (totalt 10 möten)       3.600 
Övriga aktiviteter (tilltugg, fika etc vid mingel och seminarier)   14.600 
Summa kostnader 2018                         181.300 
 

 
Budget 2019 
Administratörsersättning inkl. LKP (20 %)                       159.000  
Mentorsmiddag VR/Formas-workshops (18 personer)      9.000 
Styrgruppsmiddag (10 personer)       5.000 
Resor och övernattning till NJF-möten (2-3 personer, 2 möten/år)     5.000*  
Workshop (rekrytering, akademiskt skrivande eller liknande)   24.000 
Kaffe, smörgåsar vid styrgruppsmöten (10 möten/år)         5.000 
Övriga aktiviteter (mingel, seminarier etc, inkl. lokaler)   15.000 
Summa beräknade kostnader 2019                        225.000   
 
*Budgeterad kostnad för NJF-möten är lägre under 2019 än 2018 eftersom det första mötet (4-5 
februari 2019) hölls på SLU i Uppsala och därför inte medförde några kostnader för 
resor/övernattning. 
   
 


