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Stöd till juniora forskares utveckling av tvärgående 

initiativ: Syfte och riktlinjer för utlysning, beredning och beslut 

1. Inledning 

Syftet är att uppmuntra juniora forskare att utveckla tvärvetenskapliga forskningsidéer och att 

främja mobilitet och kunskapsutbyte mellan fakulteter. Stödet riktas dels till forskare med 

anställning vid Uppsala universitet och dels till forskare utan anställning. Stödet innebär att 

man får möjlighet att samarbeta med en vetenskaplig mentor samt att man får kvalificerat 

administrativt stöd från Circus kansli. Forskare utan anställning kan dessutom tilldelas 

lönemedel motsvarande två månaders heltidsanställning. Stödet delas ut efter en öppen 

utlysning med extern sakkunniggranskning.  

 

Föreliggande dokument har tagits fram av Circus projektsamordnare i samarbete med Circus 

vetenskapliga ledare och med utgångspunkt i Circus instruktion och i dialog med Circus 

styrelse. Styrelsen har ställt sig bakom dessa principer genom beslut 2021-04-12. 

2. Stödets syfte och inriktning 

Stödet syftar i första hand till att vässa juniora forskares förmåga att utveckla tvärgående 

initiativ. Det syftar också till att främja juniora forskares tvärvetenskapliga kompetens, både 

gällande egen kunskapsproduktion och nätverksbyggande, och när det gäller karriärvägar. 

Målgruppen är nydisputerade forskare med affiliering till institutioner inom 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Forskaren 

som erhåller stöd förväntas knyta kontakter med en forskningsmiljö utanför sin egna 

vetenskapliga hemvist. Stödformen bidrar till att öka intresset för, och kunskapen om, 

tvärgående samarbeten. 

• Upp till 10 forskare kan komma ifråga för stödet. Det beviljade stödet består av tre 

delar: administrativt stöd från Circus kansli och vetenskapligt stöd genom samarbete 

med en mentor vid en annan institution än forskarens vetenskapliga hemvist, och 

i de fall då den sökande inte har anställning, lönemedel för upp till två månaders 

heltidsanställning. Det finns utrymme för att ge lönemedel till fem forskare.   

• Stödet ska möjliggöra och uppmuntra samarbete mellan de forskare som 

erhåller stöd. Det innebär att forskarna ges möjlighet att dela med sig av sina 

lärdomar kring att arbeta tvärgående genom gemensamma träffar i Gamla 

Observatoriet samt genom att delta i andra aktiviteter som Circus anordnar.  

• Den uppsättning av juniora forskare som beviljas stöd ska tillsammans spegla 

den bredd som ryms inom Vetenskapsområdet för humaniora och 

samhällsvetenskap. Vidare eftersträvas en jämn könsfördelning hos den samlade 

forskargruppen som erhåller stöd. 

 

För att kunna komma ifråga för stöd ska den sökande uppfylla följande kriterier:   

• Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen senast tre år före sista ansökningsdag 

för utlysningen. Här undantas avräkningsbar tid såsom föräldraledighet, 

förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, 
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plikttjänstgöring inom totalförsvaret och längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av 

barn/närstående). 

• Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i ett ämne inom humaniora eller 

samhällsvetenskap.  

• Den sökande ska vara knuten till en institution som tillhör någon av de sex 

fakulteterna vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid 

Uppsala universitet. För sökande utan anställning innebär affiliering att institutionen 

ska vara villig attt förvalta tilldelade medel från Circus.  

• Juniora forskare som har anställning som forskare eller lärare vid Uppsala 

universitet kan inte söka för lönemedel, men uppmuntras att söka det 

vetenskapliga och administrativa stödet. 

 

Ansökan till Circus ska innehålla följande information: 

• Curriculum Vitae för sökande. 

• Den sökande ska i ansökan presentera en idé för ett initiativ som har tydlig 

tvärdisciplinär profil. Det kan t.ex. röra sig om en ansökan om externa medel, 

utveckling av en bok- eller artikelidé eller en workshop eller konferens.  

• Namn på mentor vid Uppsala universitet samt en beskrivning av hur mentors 

kompetens förväntas bidra till utvecklingen av det tvärgående initiativet. Mentorn 

ska vara knuten till en annan institution än sökandes vetenskapliga hemvist.  

• Om sökanden är i behov av lönemedel under tiden som stödet erhålls (max 2 

månader heltid) ska antal månader för vilka lönemedel söks, samt total 

lönekostnad (inklusive LBK och OH) anges. Ange även om sökande vill nyttja 

stödformen även om ekonomiskt stöd inte beviljas.  

• Tilldelade medel ska förvaltas av en institution inom Vetenskapsområdet för 

humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Om lönemedel ingår i 

ansökan ska den sökande bifoga underskrift från prefekt hos förvaltande institution 

som intygar att institutionen kan förvalta stödet.  

• Sökande som redan innehar anställning vid Uppsala universitet ska ange 

anställningens omfattning. Vid tidsbegränsad anställning anges vilket år och månad 

anställningen avslutas. 

• Vilken tidsperiod som sökande vill nyttja stödet.  

•     Korta sammanfattningar av det planerade initiativet (max 50 ord) på svenska och     

engelska. 

3. Stödets utformning 

För att skapa goda förutsättningar för utbyte mellan de juniora forskare som erhåller stöd bör 

flera forskare stödjas parallellt. Stödet behöver vidare vara utformat så att det kan medge en 

viss flexibilitet då olika projektidéer kan innebära olika typer av behov och ha olika 

tidshorisonter. Stödet har därför följande huvuddrag: 

• Stödet utlystes en första gång under våren 2021. 

• Det beviljade stödet består av tre delar:  

- Ett stöd i form av en mentor vid en annan institution än forskarens egna 

vetenskapliga hemvist.  

- Ett administrativt stöd från Circus kansli. 

- För upp till 5 av de 10 sökande beviljas även ett ekonomiskt stöd.   
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• Satsningen omfattar totalt 1 mnkr i utdelade medel (inkl. LBK och OH på mottagande 

institution) för arbetstid och smärre kringkostnader, samt 150 tkr i omkostnader (exkl. 

OH) för administrativt stöd. 

• Totalt kan utdelade medel ge 10 ”manmånader” arbetstid vilket ska fördelas på minst 

fem juniora forskare. En enskild forskare kan tilldelas lönemedel för högst två 

månader. Forskarna kan välja att sprida ut lönemedel över en termin.  Det innebär 

fem finansierade forskare per ansökningsomgång. Dessutom kan Circus erbjuda 

administrativt stöd och mentorsstöd till ytterligare fem forskare som redan erhåller 

finansiering på annat håll. En målsättning bör vara att med dessa ramar kunna bevilja 

upp till 10 ansökningar. I ansökan ska sökande specificera om de söker stödet med 

eller utan lönemedel, samt om de vill erhålla stödet även om de inte tilldelas 

lönemedel.  

• Stödet innefattar även en mentor vid en annan institution än forskarens egna 

vetenskapliga hemvist. Mentorn ska vara insatt i forskarens idé till tvärgående 

initiativ och vara behjälplig med dess utformning. Mentorn ska även erbjuda 

möjlighet för forskaren att presentera sig och sin forskning vid institutionen, samt 

delta i vissa aktiviteter hos Circus. Circus kansli kan hjälpa till att matcha 

forskare och mentorer innan ansökningstidens utgång. 

• Det administrativa stödet avser ett kvalificerat stöd fokuserat på utvecklingen av det 

tvärgående initiativet. Därtill ingår stöd för att utveckla forskarnas tvärgående 

kompetens och stöd för att utforska karriärvägar för juniora tvärdisciplinära forskare. 

Circus kansli kommer att erbjuda seminarier och workshops som syftar till att 

fördjupa utbytet samt utveckla samarbeten inom gruppen forskare som erhåller stöd. 

Forskarna som beviljas stöd kommer även att erbjudas kontorsplats i Circus lokaler.  

4. Principer för utlysning och beredningsprocessen fram till beslut  

Beredningen sker i flera steg. I ett första steg används en extern bedömning av två till fyra 

sakkunniga som enskilt värderar de inkomna ansökningarna efter de uppsatta kriterierna. I ett 

andra steg träffar de sakkunniga Circus vetenskapliga ledare där ansökningarna och deras 

resursbehov värderas. I ett tredje steg utarbetar Circus vetenskapliga ledare ett beslutsförslag 

till styrelsen utifrån de sakkunnigas värdering jämte överväganden med fokus på att få en 

sammansättning av juniora forskare som stämmer överens med stödets inriktning. I det fjärde 

och sista steget fattar Circus styrelse beslut om stöd. Om söktrycket är högt utses en tätgrupp 

innan ansökningarna skickas till sakkunniga. Tätgruppen utses av en kommitté bestående av 

ledamöter i Circus styrelse. En ambition är att processen från utlysning till beslut ska ta fyra 

månader, med utlysning senast i början av maj, sista ansökningsdag i slutet av juni och 

styrelsebeslut om stöd i september. Gällande jävsregler ska iakttas i varje steg i 

beredningsprocessen.1  

 

Principer avseende utlysningen 

• Det ska vara minst sex veckor mellan utlysning och sista ansökningsdag. 

• Ansökans omfattning bör ej överskrida 3 sidor exklusive CV. I ansökan ska ingå en 

kortare sammanfattning på svenska och engelska för publicering om medel beviljas. 

• Av utlysningen ska tydligt framgå stödets syfte och inriktning, vilka 

 
1 ”Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde” (dnr 2018/1656) finns tillgänglig på Uppsala universitets 

medarbetarportal. http://regler.uu.se/digitalAssets/16/c_16493-l_3-k_javsregler4uppl-2018.pdf  
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bedömningskriterier som används och beredningsprocessens huvuddrag. 

 

Utseende av sakkunniga 

• Mellan två och fyra sakkunniga utses av Circus kansli i samråd med styrelsen. 

• Sakkunniga ska inte vara verksamma på Uppsala universitet och bör vara av olika 

kön. Åtminstone en sakkunnig bör bytas ut från ett år till ett annat. 

• Sakkunniga ska ha en vetenskaplig bredd samt en lång erfarenhet av mång- och 

tvärvetenskaplig forskning. De sakkunniga bör ha docentkompetens. 

• De sakkunniga ska komplettera varandra kompetensmässigt så att de tillsammans kan 

överblicka det breda forskningsfältet inom Vetenskapsområdet för humaniora och 

samhällsvetenskap. 

 

De sakkunnigas utvärdering2 

De sakkunniga bedömer de ansökningar som uppfyller utlysningens formella krav. Upp till 

fyra sakkunniga utses per utlysning. Dessa utför en individuell bedömning och träffar sedan 

den vetenskapliga ledaren i ett längre möte där slutberedningen sker. De sakkunniga ska 

skyndsamt efter att ansökningstiden har gått ut meddela om det föreligger jäv för någon eller 

några ansökningar. I dessa fall utses en extra sakkunnig som har att bedöma dessa ansökningar. 

Denne kan utgöras av en extern ledamot i Circus styrelse. 

  

De sakkunniga ska värdera inkomna ansökningar efter följande tre bedömningskriterier: 

• Sökandes meriter och möjlighet att tillgodogöra sig stödet. Tidigare deltagande i 

olika typer av forskningssamarbeten och forskningsadminstrativa aktiviteter såsom att 

arrangera workshops och konferenssessioner, samt redaktörsskap och samförfattande 

osv. är meriterande. 

• Kvaliteten i det föreslagna tvärdisciplinära initiativet. Initiativet ska vara 

vetenskapligt förankrat och genom dess utförande bidra med nya färdigheter som 

utvecklar den sökandes tvärvetenskapliga kompetens. 

• Initiativets genomförbarhet. Med genomförbarhet menas här kombinationen av den 

sökandes bakgrund, profilen på det föreslagna initiativet samt dess potential att 

möjliggöra meningsfulla tvärgående samarbeten.   

  

Sakkunniga ska betygssätta ansökningarna för vart och ett av dessa bedömningskriterier enligt 

följande betygsskala: 4 = Utmärkt; 3 = Bra; 1 = Svag. 

 

Varje sakkunnig ska enskilt skriva en kort motivering för var och en av de ansökningar som 

denne placerar i en tätgrupp om upp till tio ansökningar som han eller hon anser bör få stöd. 

De sakkunniga träffar sedan Circus vetenskapliga ledare för ett möte där ansökningarna 

diskuteras. De korta motiveringarna från de sakkunniga och diskussionen på mötet utgör 

underlag för internt bruk under beredningen. 

 
2 Detta har även tagit intryck av Strang, Veronica, and Tom J McLeish. 2015. Evaluating interdisciplinary 

research: A practical guide. Durham: Institute of Advanced Study, Durham University. 

https://www.dur.ac.uk/ias/news/?itemno=25309 

Denna rapport betonar exempelvis betydelsen av att arbetsformerna bör vara sådana att man undvika att det 

finns implicita ämneshierarkier och därmed också betydelsen av genomtänkta arbetsformer. 
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Principer och kriterier för den vetenskaplige ledarens slutliga bedömning 

Circus vetenskapliga ledare förbereder ett förslag till beslut till styrelsen. De ansökningar som 

ingår i förslaget ska normalt väljas bland de som de sakkunniga har placerat i en tätgrupp. Den 

slutliga sammansättningen av ansökningar som av den vetenskapliga ledaren föreslås att få stöd 

ska dessutom uppfylla de kriterier som listas under ”Stödets syfte och inriktning” ovan. 

Föreståndarens slutliga förslag presenteras inför ett styrelsemöte och ska innehålla en 

motivering kring varje enskild ansökan som föreslås stöd jämte ett resonemang om hur den 

föreslagna sammansättningen svarar mot de ovan angivna kriterierna. 

 

I det fall den vetenskapliga ledaren skulle vara jävig avseende en ansökan, träder 

styrelseordföranden eller annan av styrelsen utsedd ledamot in för att hantera beredningen av 

den ansökan där föreståndaren är jävig. 

 

Principer för styrelsens beslut 

Styrelsen fattar beslut om var och en av de ansökningar som av föreståndaren föreslås erhålla 

stöd. I de fall en ledamot är jävig avseende en specifik ansökan, så deltar denne inte i beslutet 

kring just denna ansökan. 

5. Principer för genomförande, uppföljning och utvärdering 

Resultatet från ansökningsomgången ska kommuniceras skyndsamt efter att beslut har fattats 

och styrelsens protokoll har justerats. Till de som beviljats anslag ska villkoren för det beviljade 

stödet tydligt framgå: 

• Forskaren erbjuds stora möjligheter att samverka med Circus kansli och mentorn för 

att utveckla sitt tvärgående initiativ. Denne ska vidare delta i de träffar och aktiviteter 

som Circus arrangerar, samt erbjudas arbetsplats hos Circus.   

 • Forskaren ska i kontakter med Circus informera om hur utvecklingsarbetet fortskrider.  

 • Forskaren ska informera Circus om betydande förändringar i idéutvecklingens 

inriktning. 

• En kortfattad slutredovisning ska inlämnas till Circus kansli senast tre månader efter 

att stödet avslutats. 

 

Circus kansli ska regelbundet följa upp stödformens utveckling. Circus styrelse ska 

återkommande utvärdera hur väl beredningsprocessen har fungerat och då särskilt hur väl de 

bedömningskriterier som tillämpats av sakkunniga respektive föreståndaren har fungerat. 

Circus styrelse och ledning ska vidare återkommande utvärdera hur väl stödformen som helhet 

är utformad för att nå dess huvudsyfte, d.v.s. att ge goda förutsättningar för att utveckla 

nyskapande forskning av hög kvalitet genom att skapa nya samarbetsmönster inom 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 
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