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Verksamhetsberättelse 2021 

Antagen av styrgruppen den 3 februari 2022 

1. Sammanfattning 

 

Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021. Uppsala Forum 

för Demokrati, Fred och Rättvisa (Forum) har under 2021 planerat eller bidragit till totalt 47 

evenemang: ett flertal konferenser, föreläsningar, workshops, seminarier, fyra doktorandkurser, 

planering av en doktorandkonferens, 2021 års Forsskålsymposium, samt välkomnat fem 

gästforskare (se Appendix 2) samt 351 medverkande nationella och internationella gäster (se 

Appendix 1). Totalt har 1474 deltagare närvarat vid Forumevenemang under 2021. För en 

fullständig lista över evenemangen se Appendix 1.  

Den pandemiska situationen har medfört att verksamheten har behövt anpassas till 

riktlinjer som varierat under året och till andra länders riktlinjer som fortsatt påverkar planering 

och genomförande av gästforskarvistelser, internationella konferenser i det fysiska rummet och 

nätverksrelaterad verksamhet. Planerad verksamhet har behövt ställas in och/eller skjutits upp, 

ibland på ovisst datum; flera evenemang har ändrats till formatet. Det har inneburit att vi fortsatt 

med digitala möten, online konferenser och annan användning av digitala verktyg som ersättning 

under vissa perioden, och som komplement under andra perioder av året. Följden av detta är att 

arbetsbördan relativt organisation ökat. 

Forums verksamhet har också anpassats till forskningsadministratörens arbetsomfattning. 

Forskningsadministratören var föräldraledig under första halvåret och ersattes av två olika 

vikarier under olika perioder. Under det andra halvåret har ordinarie forskningsadministratör 

återgått i arbete men mycket ofta varit borta till följd av egen eller familje-relaterad sjukdom. 

Det har inneburit en förhöjd arbetsbörda för forskningsledaren samt att upparbetade interna 
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rutiner fungerat sämre. Det kan konstateras att det administrativa stödet inte fungerat lika väl 

under året som tidigare och att forskningsadministratörens roll är väsentlig i genomförandet av 

planerad och beslutad verksamhet. 

Ytterligare en förändring som skett under året rör den framtida verksamheten och 

budgetramarna för denna. Uppsala Forums verksamhet har samfinansierats av de fyra ingående 

fakulteterna på samma nivå under flera mandatperioder. Samhällsvetenskapliga fakulteten 

föreslog vid styrgruppsmöte den 19 oktober 2021 att reducera medfinansieringen av Uppsala 

Forums verksamhet. Finansieringen för Forums verksamhet halveras fr.o.m. 2022. Därtill 

föreslog Samhällsvetenskapliga fakulteten en förändring av Instruktion för Uppsala Forum som 

antogs 2020-02-21 efter en längre förberedande process under ordförandeskapet av Tora 

Holmberg 2018-20.1 Av dessa skäl genomfördes en konsekvensanalys under senare delen av 

hösten 2021. Flertalet upparbetade kontakter rörande evenemang som Forum medverkat till att 

organisera under 2022 har lagts i träda, såsom också kursutvecklingsarbetet och arbetet med 

äskande av medel som rör Forums verksamhet under andra halvan av 2022. 

Underlag för utvärdering av mandatperioden (2019-2021) togs fram i samband med 

konsekvensanalysen. Därvid kunde det konstateras att det vetenskapliga utfallet av Uppsala 

Forums verksamhet har kvantitativt hållit sig konstant under den senast mandatperioden, 

inklusive under pandemin då antalet evenemang och deltagarantal legat i linje med tidigare 

mandatperiod trots att få gästforskare kunde tas emot i Uppsala. Ett hundratal evenemang har 

anordnats och över 3000 personer deltagit (se Appendix 3). Även om finansieringen från de 

ingående fakulteterna inte har ökat sedan 2016 har kvalitén i verksamheten successivt ökat. Det 

har möjliggjorts av verksamhetens fortlöpande effektivisering samt ökad attraktionsförmåga av 

forskningsmedel erhållna i konkurrens. Uppsala Forum har bidragit flera större 

 
1 Enligt föreliggande instruktion syftar Uppsala Forum till ”att systematiskt främja samarbete och samordning kring 

ämnes- och fakultetsöverskridande forskning och forskarutbildning på området demokrati, fred och rättvisa (DFR). 

I enlighet med detta syfte, är Uppsala Forums uppgifter följande: a) att fungera som en plattform för samordning av 

forskningssamarbeten b) att vara en värd för gästforskare c) att verka för gemensamma satsningar inom 

forskarutbildning d) att anordna kurser, workshops och seminarier på aktuella och relevanta temata e) att samverka 

med det omgivande samhället f) att bidra till internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet 

ingående institutionerna” 
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forskningsprojekt, indirekt genom finansiering av vetenskaplig verksamhet (t.ex. JUSTNORTH) 

eller direkt som medverkande part (t.ex. EU-projektet CLOÉ).  

Därtill bör tilläggas att pandemins inverkan på antalet ansökningar till ordinarie 

beredning för gästforskarprogrammet och för seminarier och workshops nu vänt: i bägge 

utlysningsformerna har antalet ansökningar återgått till tidigare nivåer under hösten 2021. 

Därmed kan det konstateras att trendbrottet under 2020 från den tidigare observerade 

utvecklingen mot ett högre söktryck på gästforskarprogram och forskningsstöd enbart var en 

övergående effekt av pandemin. Likartat ser man nu att de fyra fakulteterna har representanter 

som medverkar i doktorandforum. Därmed kan det konstateras att trendbrottet under 2020 från 

den tidigare utvecklingen mot närmare samarbete mellan forskarna och doktoranderna enbart var 

en övergående effekt av pandemin. Med andra ord har arbetet med att stärka samverkan och 

utbyte mellan Forums forskningsmiljö och studentmiljö, genom ökad roll för Doktorandforums 

i verksamheten, givit resultat under senare delen av 2021. Bland annat har en konferens planerats 

inför 2022. 

Under 2021 har forskningsledaren, utöver den ordinarie verksamheten, prioriterat att 

motverka den negativa inverkan av pandemin på verksamheten, genom att agera proaktivt för att 

inbjuda forskare aktiva inom ämnet Demokrati, Fred och Rättvisa (DFR) i olika sammanhang, 

och arbeta för att stärka internationaliseringen av forskning och samarbetet mellan Forums 

samarbetande enheter bl.a. genom att arrangera internationella konferenser och medverka i 

internationella forum, samt öka kännedomen om Forums verksamhet inom området DFR genom 

intervju verksamhet och genom att systematisk informera om Uppsala Forum. Ett arbetssätt som 

varit tidskrävande men som har ökat den vetenskapliga kvalitén i utbytet med det internationella 

forskarsamhället har bestått i att forskningsledaren systematiskt inbjudit discussants vid olika 

evenemang att kommentera på de vetenskapliga rönen som framställts. Under 2021 har 

forskningsledaren arbetat 68,3% av heltid, fördelat på 66% perioden januari-september, samt 

75% perioden oktober-december. 

Forums främsta styrka ligger i kombinationen av ett tematiskt fokus med tvär- och 

mångvetenskapliga ingångar, samt den internationella profil som utmärker verksamheten. 

Ledningen har fortsatt att utveckla Forum utifrån den grunden, vilket svarar emot Universitetets 
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strävan mot kvalitetsbefrämjande och internationalisering med fokus på lika villkor och hållbar 

utveckling i ett globalt perspektiv. Forum har fortsatt det tematiska arbetet med strategiska 

satsningar eller tvärsnitt av ämnesområdet DFR som utpekats som särskilt intressanta på grund 

av hög samhällsrelevans och aktualitet, i linje med forskningsfinansiärers satsningar, samt 

befintlig kompetens vid ingående enheter. Forum har i år både samarrangerat, och enskilt 

arrangerat konferenser, seminarier och föreläsningar, såväl tematiska föreläsningar som 

informationsföreläsningar. Evenemang har anordnats på teman som exempelvis folksuveränitet, 

klimatpolitik, migrationspolitik, diskriminering i asylärenden, rasism i historiskt perspektiv, 

holocauststudier i svensk kontext, yttrandefrihet och rätten att inte bli manipulerad, utvärdering 

av fredsbevarande insatser, avkollegialiseringen av svenska högskolor, orsaker till autokraters 

popularitet, m.m. Även dagsaktuella frågor har tagits upp som det amerikanska valet och 

stormningen av Capitolium, flyktingkonventionens 70 år, och styrformer i kölvattnet av 

pandemin. Föreläsningar och seminarier har samarrangerats med SINAS, Utrikespolitiska 

föreningen (UF), Scholars-at-Risk, Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network 

(GLUMIN) och Svenska Institutet för Internationell Rätt m.fl., samt många olika utländska 

universitet. Arbetet med att utveckla Forum som forskningsstöd har fortsatt genom ett ökat fokus 

på inkludering av doktorander samt studenter på avancerad nivå. Doktorandkursen Present Your 

Research in Speech and Writing gavs under våren. Mock Assessment Workshopen för Marie 

Skłodowska Curie Actions Fellowships (MSCA-F) genomfördes med förbättrat upplägg. 

2. Allmänt  

 

Uppsala Forum är ett samarbete mellan fyra fakulteter inom Hum-Sam området: SAMFAK, 

JURFAK, HIST-FIL FAK och SPRÅK FAK2. 

 

 
2 Organisationsmodellen överensstämmer i stort med kategori 1A i rapporten Centrumbildningar och andra enheter 

med styrelse och/eller föreståndare som fastställdes av rektor den 15 maj 2007 (UPPSALA FORUMV 2007/804). 

Se instruktion för Uppsala Forum. 

https://www.uppsalaforum.uu.se/digitalAssets/576/c_576170-l_3-k_uppsala-forum-instruktion.pdf


5(26) 

 

 

 

2.1 Budget och finansiering: resultat och förändringar  

Forums verksamhet finansieras av Samhällsvetenskapliga fakulteten (1 300 000 SEK), Juridiska 

fakulteten (200 000 SEK), Språkvetenskapliga fakulteten (100 000 SEK) och Historisk-

filosofiska fakulteten (60 000 SEK). Samarbetet tilldelades 1 660 000 SEK för 2021.  

Under 2021 hade Forum en ingående balans om 1 634 068 SEK varav 1 324 458 SEK av 

dessa medel emellertid är öronmärkta för tidigare beviljade anslag som belastar verksamhetens 

resultat först året därpå. Medel kan sökas primärt vid två ansökningstillfällen (31 mars och 31 

oktober). Belopp under 20 000 SEK kunde sökas löpande. Personalkostnaderna uppgick till 

summa på 1 037 432 SEK och inbegrep lönekostnader för Patricia Mindus à 68,3% samt Mattias 

Vesterlund à 50%, med undantag för en längre period av föräldraledighet för Mattias Vesterlund 

mellan 1 januari-1 juni, då vikarier anställdes. Den första vikarien var Olena Markstedt som 

arbetade enbart under januari månad och den andra vikarien var Daniel Hedlund som arbetade 

under perioden februari-maj 2021. Medel för prolongation av aktiva doktorander har fört över 

till filosofiska institutionen, institutionen för moderna språk, statsvetenskapliga institutionen, och 

juridiska institutionen. 

Forums verksamhet har i stort genomförts enligt plan men några nämnvärda förändringar 

jämfört med VP 2021 har ägt rum som beskrivs nedan. 

För Forsskålsymposiet budgeterades 40 000 SEK och kostnaderna uppgick till 

51 000 SEK varav 12 000 SEK avser försenad kostnad från tidigare års Forsskålsymposium. 

Utlysningsform för framtagande av forskningsansökningar riktat till yngre forskare (max 

5 år efter disputation)3 som togs fram hösten 2020 budgeterades 100 000 SEK under 2021. Två 

ansökningar godkändes under höstterminen 2021 på totalt 127 300 SEK. 

För en konferens samarrangerad med Doktorandforum, budgeterades 15 000 SEK: inga 

kostnader fanns då evenemanget skjutits på framtiden. Doktorandforum inkom dock med en 

mindre ansökan på 14 352 SEK för löpande beredning under december månad som beviljades 

för genomförande av konferensen under VT 2022. 

 
3 https://www.uppsalaforum.uu.se/forskningsstod-/medel-for-framtagande-av-forskningsansokningaro/ 
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För doktorandkursen Present Your Research in Speech and Writing med Engelska 

institutionen budgeterades 60 000 SEK och kostnaderna uppgick till 60 000 SEK. För mock 

assessment workshopen för MSCA-F ansökningar budgeterades 15 000 SEK och kostnaderna 

uppgick till 4 890 SEK. 

3. Mål för Uppsala Forum 

 

De övergripande målen för Uppsala Forum är: 

A. Att som en plattform för forskningsprogram och extern finansiering utgöra en 

tydlig partner för finansiärer och avnämare. 

B. Att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom utbildningen på 

framförallt forskarnivå. 

C. Att anordna kurser, workshops och seminarier på aktuella och relevanta temata. 

D. Att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare koppling 

till praktiker skulle ytterligare stärka studentintresset och möjligheten till 

programanslag. 

E. Att uppnå en större internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet 

ingående institutionerna. 

4. Verksamhet 1 januari 2021 – 31 december 2021 

 

4.1. Uppsala Forums betydelse som forskningsmiljö  
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Forum har under året utvecklat verksamhetens innehåll och bredd. Satsningen med mock 

assessement workshop har utvecklats till ett tvådelat format med en informationsföreläsning med 

Projektkoordinator Anna Holen från enheten för forskningsstöd samt ett workshoptillfälle med 

presentation av forskningsprojekt. Upplägget var lyckat genom att flera var intresserade av den 

första delen, även om de ännu inte kommit så långt i sina studier att det var aktuellt att lämna en 

ansökan till hösten. Satsningen har lett till nya ansökningar av doktorander knutna till Forum 

samt att nya forskare integrerat miljön.4 Uppföljningsarbetet med detta fortsätter i samarbete med 

enheten för forskningsstöd. Arbetet med att stärka det vetenskapliga utfallet av befintlig 

verksamhet har fortsatt: ett flertal vetenskapliga arbeten har tillkommit till följd av stöd från 

Forum.5 

Under 2021 medfinansierade och anordnade Forum en rad konferenser, workshops och 

andra evenemang, fyra kurser riktade mot doktorander och postdoktorer (se sammanställning i 

Appendix 1). Forum har medverkat i utvecklande av ett flertal ansökningar samt understött 

gästforskarvistelser vid ingående enheter.6 Den utlysningsform Forum startade 2020 gav utfall 

 
4 Tre MSCA-F ansökningar lämnades in; en annan deltagare använde workshopen för att delta i två Horizon Europe 

ansökningar, och en annan deltagare planerar att lämna in i nästa ansökningsrunda.  
5 T.ex. ledde workshopen Infrastructural Tensions till två publikationer: Golub, K., Göransson, E., Foka, A., Huvila, 

I. (2020). Digital humanities in Sweden and its infrastructure: Status quo and the sine qua non i: Digital Scholarship 

in the Humanities, samt Foka, A., Cocq, C., Buckland, P., Gelfgren, S. (2020). Mapping Socio-Ecological 

Landscapes: Geovisualization as method I Schuster Kristen and Stuart Dunn (eds.) Routledge International 

Handbook of Research Methods in Digital Humanities, Routledge 2020. Workshopen ledde också till två externt 

finansierade projekt: det VFS-finansierade projektet Virtual Learning and Museums (VL MUSE), samt WASP-HS 

AI-projektet Quantifying Culture.  

Arctic Justice-workshoparna som har finansierats av Uppsala Forum har lett till en samlingsvolym med titeln 

Arctic Justice: Environment, Society and Governance som ges ut under 2022 vid Bristol University Press serie 

Spaces and Practices of Justice. 

Patricia Mindus har också i egenskap av forskningsledare för Uppsala Forum publicerat ett antal artiklar, bland 

annat: A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere? Uncovering the Finisterrae in the Migration Regime in 

Human Rights (co-authored with Guilherme Marques Pedro), i: Latin American Journal of Human Rights (2021: 1, 

2-34), samt When is Lack of Emotion a Problem for Justice? Four Views on Legal Decision-makers’ Emotive Life, 

i: CRISPP Critical Review of International Social and Political Philosophy (2021, 1-16). Hennes senaste arbete i 

bokform, The Cambridge Companion to Legal Positivism, som medredigerats med Torben Spaak vann Choice’s 

Outstanding Academic Titles Award 2021. Uppsala Forum söker samarbeta med den nya satsningen Demokrati och 

högre utbildning, där Patricia Mindus även har sökt en av projektledarrollerna. 
6 Utöver de MSCA-F-ansökningar som lämnades in i anslutning till MSCA-workshopen har Forum genom 

forskningsledaren även bidragit till två andra MSCA-ansökningar under 2021. Malin Holm och Michal Smrek som 

sökte medel för framtagande av forskningsansökningar under 2021 har lämnat in 6 ansökningar. Av dessa har i 

nuläget Malin Holms ansökan om internationell postdok via Vetenskapsrådet beviljats. 

 

http://dx.doi.org/10.1093/llc/fqz042
http://dx.doi.org/10.1093/llc/fqz042
https://www.revistas.ufg.br/lahrs/article/view/70686
https://www.revistas.ufg.br/lahrs/article/view/70686
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698230.2021.1893254
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-legal-positivism/A9A9684FBF07A94E75E707D3069B9630
https://www.ala.org/acrl/choice/outstanding
https://www.cambridge.org/us/academic/news/choice-names-37-outstanding-academic-titles-press-20211


8(26) 

 

 

 

under 2021: under 2020 beviljades ett bidrag på 100 000 SEK för att ta fram en 

forskningsansökan och den blev beviljad med ett VR-bidrag för internationell postdoc. Under 

2021 har totalt 127 300 SEK delats ut via denna utlysningsform, vars resultat beräknas inkomma 

under 2022. 

Forskningssamordningen fortsätter. Forum har stärkt strukturen och organisationen som 

utmärker evenemangen som Forum organiserar. Forskningsledare inbjuder regelbundet 

discussants både från Universitetet och från olika internationella miljöer för att diskutera 

vetenskapliga rön som presenteras vid de olika evenemangen. Totalt har 351 medverkande 

nationella och internationella gäster deltagit i evenemang under 2021 (se Appendix 1). 

Härigenom kunde Forum i år att erbjuda ett mycket större vetenskapligt utfall ur ett 

internationaliseringsperspektiv än tidigare år. 

Forum har skapat tillfällen för forskare att dels presentera forskningsprojekt och 

forskningsresultat för en bredare publik och dels, tillsammans med andra forskare, diskutera 

aktuella frågor. Det ämnar att på sikt främja ökat utbyte mellan medverkande institutioner och 

bidra till ökad kännedom om eventuella samarbetspartners, gemensamma forskningsintressen 

och potentiella forskningsprojekt. Åtta öppna föreläsningar har anordnats under 2021.  

 

4.2. Öppna mötesserien 

Serien med öppna föreläsningar som anordnas av Forum har fortsatt under 2021. Tidigare 

har Forum haft öppna föreläsningar enbart med gästforskare. Till följd av att den regelbundna 

strömmen av gästforskare avbrutits, utarbetades 2020 en ny form för de öppna föreläsningarna. 

Forum söker proaktivt upp forskare som ämnesområdet DFR som under året befordrats, tilldelats 

priser eller erhållit betydande forskningsstöd m.m. samt kontaktat fakulteterna i syfte att på ett 

tidigt stadium fånga upp information om tillsättningar, befordringar, betydande forskningsstöd 

med koppling till DFR. Åtta öppna föreläsningar har genomförts under 2021; de är tillgängliga 

 
Tracey Skillingtons gästforskarvistelse bidrog till en book proposal och planerande för två framtida 

publikationer. Cristóbal Rovira Kaltwasser som var gästforskare under VT 2021 återkommer till Uppsala redan 

under 2022 för att delta i ytterligare en internationell workshop. 
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på hemsidan. Föreläsningarna har ett kortare format anpassat till zoom. På sikt kommer 

mötesserien ge en samlad bild av forskning som bedrivs inom DFR. Tidigare låg fokus på 

gästforskarna, inte på forskarna vid Universitetet som inbjudit dessa. Informationsinsamlingen 

möjliggör en översikt av de sistnämnda, vilket underlättar kontakt inför tvärfakultativa 

samarbeten. Serien är också ett led i vårt arbete med samverkan och utåtriktad verksamhet. 

 

4.3. Gästforskarprogrammet 

En viktig satsning för att stärka och utveckla internationaliseringen vid Forums forskningsmiljöer 

utgörs av gästforskarprogrammet. Det har varit framgångsrikt under många år, medverkat till 

ökade internationella kontakter, internationellt nätverksbildande och internationell närvaro vid 

ingående enheter. Programmet har bidragit till ökade samarbetsytor mellan de ingående 

enheterna och till gemensamma forskningsprojekt. Varje gästforskare håller en Uppsala Forum 

Guest Lecture. Medel som beviljas inom ramen för gästforskarprogrammet har under nuvarande 

mandatperiod knutits till förbättrad kvalité i beredningsarbetet. Ledningen i samarbete med 

styrgruppen utarbetar råd till forskarna om möjliga samarbeten och forskningsrelevanta kontakter 

inom de ingående enheterna. Trots pandemin har gästforskarprogrammet lett till 5 gästforskare 

samt ytterligare två gästforskarföreläsningar som anordnats via Zoom (se appendix 2). Fyra 

gästforskare som initialt förväntades komma till Uppsala under 2021 väntas nu istället genomföra 

sina vistelser under 2022. 

Ansökningar för belopp understigandes 20 000 SEK sökes löpande under året. Det ger 

den flexibilitet som forskarna efterlyser. Under 2021 beviljades två ansökningar i den kategorin. 

Informationsspridning sker genom sociala medier, med hjälp av universitetets etablerade 

informationskanaler och genom uppdatering av Forums sändlistor. Informationen meddelas 

studierektorer för både grund- och forskarutbildning för större evenemang och kurser riktade mot 

doktorander. Ett nyhetsbrev per termin ges ut, därutöver distribueras månatliga utskick med 

evenemang arrangerade av Forum. Administratörstjänsten är viktig för informationsspridningen, 

verksamhetsplaneringen och bemötandet av gästforskarna. 
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4.4. Övriga evenemang och aktiviteter 

Nedan redovisas evenemang som anordnats av Forum utanför ramen för gästforskarprogrammet. 

Initiativ till dessa evenemang har dels kommit från Forum, dels från forskare vid ingående 

enheter. Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten har varit inriktad på området 

DFR som forskarna visat sig intresserade av. Dessa institutionsöverskridande samarrangemang 

samlar forskare verksamma vid andra enheter som delar ett tematiskt fokus och underlättar 

kontakter över ämnesgränserna. Forum har även fortsatt seminarieserien om nypublicerade 

böcker (book event). Syftet med serien är dels att sprida information inom universitetet och 

Forum-miljön om nya verk, dels att marknadsföra Forums forskare till en bredare publik. Tre 

book events anordnades 2021.  

Forums strategiska samarbete med Utrikespolitiska Föreningen utvecklas också vidare: 

tio evenemang samarrangerades under 2021. Forskningsledaren har vidare upprätthållit kontakt 

med SAR-nätverket under året7. Kontakt har tagits med internationella avdelningen och vi har 

gemensamt kunnat genomföra en SAR- föreläsning under våren 2021. Andra samarbetspartners 

har inkluderat SINAS, CRS, UUSI, Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network 

(GLUMIN) och Svenska Institutet för Internationell Rätt m.fl., samt olika utländska universitet. 

Bland samarrangerade evenemang kan följande nämnas: The Refugee Convention: 70 

Years On, en internationell konferens om migration med ledande forskare inom ett flertal ämnen 

samt årets innehavare av Olof Palme-professuren Ash Amin, som anordnades i oktober; en annan 

tvärvetenskaplig konferens – A Question of Trust? Hard and Soft Law during the Covid-19 

Pandemic – som anordnades i januari och sammanförde forskare inom olika discipliner med 

deltagare från tre kontinenter. 

Ett mycket välbesökt evenemang som Forum arrangerat i samarbete med SINAS var en 

föreläsning i samband med presidentskiftet i USA den 19 januari. Välbesökt var även 

konferensen Beyond Crisis and Insecurity: Cultural Creativity, Popular Struggle, and Social 

 
7  Scholars At Risk (SAR) är ett internationellt nätverk av universitet och forskare som tillsammans arbetar för att 

skydda hotade akademiker, hindra attacker och värna akademisk frihet och relaterade värden. Uppsala universitet 

är medlem i SAR. 
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Change in West Africa anordnad av Forum för Afrikastudier. Konferensen som hölls på engelska 

och franska lockade cirka 300 deltagare över fyra dagar. 

Forsskålsymposiet är årligen återkommande och en av Uppsala Universitets 

hedersföreläsningar. Planeringen och verkställandet av detta skedde i samarbete mellan Forum 

och Juridiska institutionen. I symposiet deltog forskare, journalister och andra experter. 2021 års 

hedersföreläsare var Sharon Rider, professor vid filosofiska institutionen. Hennes föreläsning 

hade rubriken När får man tänka? Om tvekan som risk och resurs och föreläsningen följdes av 

ett panelsamtal under ledning av Maria Ripenberg, journalist, politisk krönikör, författare och fil. 

hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Paneldeltagande var Li Bennich-Björkman, 

Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 

universitet, Mårten Schultz, professor vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, samt 

Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion, Sveriges Radio (SR). 2021 års Forsskålsymposium 

hölls i humanistiska teatern, Engelska parken, men kommer finnas tillgänglig på Uppsala Forums 

hemsida. 

 

4.5. Doktorandforum och verksamhet riktad till doktorander 

Doktorandforum är ett organ som består av en doktorandrepresentant från de ingående enheterna. 

Doktorandrepresentanterna erbjuds prolongation för sitt arbete i styrgruppen och med 

Doktorandforum. Doktorandforum har under 2021 representerats av Elena Prats, filosofiska 

institutionen och Lina Melén, juridiska institutionen (t.o.m. 2021-02-28), och därefter Silvia 

Carretta, juridiska institutionen (fr.o.m. 2021-11-12), Anna Jeglinska, statsvetenskapliga 

institutionen (fr.o.m. 2021-06-11) och Jesse Juopperi, institutionen för moderna språk (fr.o.m. 

2021-09-01).  

Doktorandforum har planerat, i samarbete med forskningsledaren, en internationell 

konferens som ska äga rum under 2022.  

Mellan 2016 och 2020 gavs kursen Academic Writing. Kursverksamheten har 

genomgående uppskattats. Under 2020 undersöktes möjligheten att utveckla kursverksamheten 

och anordna den internt i samarbete med engelska institutionen. Beslut om denna kurs fattades 
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efter att det kontrollerats med enheten för upphandling samt med föreståndare på Unit for 

Professional English på Engelska institutionen Christer Larsson. Kursen anordnades under 

vårterminen 2021, till samma kostnad som Academic Writing. 

 

4.6. Nya utlysningskanaler samt annan organisation 

Under 2019 påbörjades arbetet med en allmän översikt och genomgång av befintliga 

utlysningskanaler i syfte att på bästa sätt serva verksamheten vid ingående enheter, på sikt höja 

kvalité och omfattning av de vetenskapliga resultaten, öka söktryck och antal projekt som 

resulterar i externfinansierade forskningssamarbeten. Under 2020 antogs en ny form för 

utlysning av medel för framtagande av forskningsansökningar riktat till yngre forskare (max 5 år 

efter disputation). Den nya utlysningsformen utgår från en redan befintlig utlysningsform med 

en skillnad: att möjliggöra äskande även av lönemedel upp till 100 000 SEK. Skillnaden 

motiveras av att yngre forskare inte bäst stödjs genom att medel för resor och vistelser med oklar 

genomförbarhet. Ingen budgetpost fanns för ändamålet planerat i VP år 2020. Under 

höstterminen 2021 godkändes två ansökningar på totalt 127 300 SEK. 

För att effektivisera administrationen har Forum följt upp befintliga projekt där 

återrapportering ej ägt rum, infört en ändring i sista dispositionsdatum, förbättrat interna rutiner 

och utvecklat ett nytt system för förvaltning av ansökningar under 2020. 2019 infördes en regel 

om 3 månader efter sammankomsten för att återrapportera samt förbud att söka Forum medel 

under nästkommande tvåårsperiod i det fall det ej skett. Vid samma tillfälle bestämdes det att 

sista dispositionsdatum för medel är 12 månader efter datum då beslutet meddelats sökande. Det 

säkerställer att de medel som universitetet tilldelar omsätts utan dröjsmål. Till följd av 

osäkerheten pandemin medfört och för att möjliggöra högre flexibilitet i organisationen av 

evenemangen för de forskare som beviljats medel gäller nu olika krav nu gäller för olika 

tidsperioder.8 

 
8 Period 1: från Forums grundande till maj 2019: ingen cut-off date gäller överhuvud; Period 2: fr.o.m. maj 2019-

mars 2020: cut-off date gäller (12 mån efter meddelat beslut); Period 3: fr.o.m. mars 2020-dec 2020: cut-off date 

skjuts fram i tiden med 12 månader pga. pandemin jmf med datum för erhållet bidragsgivandet om inget evenemang 

ordnats och jmf datum för digitalt evenemang ifall ett sådant organiserats istället för ett fysiskt. 



13(26) 

 

 

 

Rutinerna för det administrativa arbetet har blivit lidande under året, marginalen till 

förbättring inom de nya budgetramarna för 2022 är liten. Forum utvecklade en rutin för intern 

administration med regelbundna veckomöten och ett underlag för uppföljning av arbetet. Denna 

struktur vidhölls under våren 2021 men har väsentligen åsidosatts under 2021 till följd av att 

forskningsadministratörens sjukfrånvaro varit betydande: den skriftliga veckoplaneringen har 

därmed progressivt satts ur spel. 

 

4.7. Förbättrad marknadsföring och informationsspridning 

Ungefärligt antal åhörare och deltagare redovisas löpande med deltagarantal och/eller protokoll 

som arkiveras digitalt. Flertalet evenemang under 2021 bytte format till zoom: antalet åhörare 

har varierat mer än tidigare, från ett fåtal deltagare vid morgonföreläsningar till över två hundra 

deltagare vid samarrangerade evenemang på kvällstid. En annan effekt av digitala möten är att 

det blir svårt att uttrycka sig definitivt om brukarantal då flertalet sammankomster finns på 

hemsidan och delas digitalt. Under 2021 var det genomsnittliga antalet deltagare vid Forums 

evenemang 31 personer (median 25 personer). Vid samarrangerade evenemang har deltagandet 

generellt sett varit större. Totalt har 1472 personer deltagit vid Forums evenemang. Vid de 

vetenskapliga sammankomster som Forum organiserat har forskningsledaren systematiskt inlett 

med en presentation av Forums verksamhet och stödformer som led i kunskapsspridningen. 

Digitalt tillgängligt material i videoform finns nu på hemsidan. Det möjliggör en bredare 

kännedom om vad samarbete består i, hur det genomförs, varför det är värdefullt ur 

forskningssynvinkel. Marknadsföringen har stärkts genom en mer systematisk användning av 

sociala medier. Forskningsledaren har även ägnat sig åt tredje uppgiften (t.ex. medverkan i 

intervjuverksamhet). 

Forskningsledarens egen forskning och vetenskapliga bedrifter har också 

uppmärksammats på olika sätt. Hennes senaste arbete i bokform, The Cambridge Companion to 

Legal Positivism, som medredigerats med Torben Spaak vann Choice’s Outstanding Academic 

Titles Award 2021. Hon har också deltagit som sakkunnig i satsningen WASP HS finansierad av 

Wallenbergstiftelserna, som elektor inför elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till ämnes- 

och forskningsråden vid Vetenskapsrådet, och som advisory board member i Rivista Italiana di 

https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-legal-positivism/A9A9684FBF07A94E75E707D3069B9630
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-legal-positivism/A9A9684FBF07A94E75E707D3069B9630
https://www.ala.org/acrl/choice/outstanding
https://www.cambridge.org/us/academic/news/choice-names-37-outstanding-academic-titles-press-20211
https://www.cambridge.org/us/academic/news/choice-names-37-outstanding-academic-titles-press-20211
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Filsofia Politica. Hon har också blivit invald som honorary member i Società Italiana di Filosofia 

Politica och som ledamot i etiska rådet vid Migrationsverket under 2021. Under 2022 är hon 

inbjuden bl.a. till Collège de France. 

5. Organisation 

5.1. Styrgrupp 

Forums styrgrupp har ett övergripande ansvar för samarbetets verksamhet och ekonomi. I 

styrgruppen ingår prodekan vid den juridiska fakulteten, dekan respektive prodekan vid 

samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna, eller 

dekanernas företrädare, samt doktorandrepresentanter.  

Under 2021 bestod styrgruppen av följande personer: Anna Jonsson Cornell, prodekan 

vid Juridiska fakulteten och ordförande, Tomislav Dulić, föreståndare för Hugo Valentin 

Centrum vid Historisk-filosofiska fakulteten, Joakim Nivre, dekan för Språkvetenskapliga 

fakulteten, och Joakim Palme, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt 

doktorandrepresentanterna Lina Melén, Juridiska institutionen (t.o.m. 2021-02-28), och Elena 

Prats, Filosofiska institutionen (i styrgruppen t.o.m. 2021-07-02, och därefter enbart fakultetens 

representant till följd av sjukskrivning), Anna Jeglinska, Statsvetenskapliga institutionen (fr.o.m. 

2021-06-11), samt Jesse Juopperi, Institutionen för moderna språk (fr.o.m. 2021-09-01). 

5.2. Ledning 

En forskningsledare ansvarar för det övergripande strategiska och löpande arbetet med Forum. 

Den 10 april 2019 tillträdde den nya forskningsledaren Patricia Mindus (Filosofiska 

institutionen), som innehaft tjänsten på 68,3% (ordinarie 70%). Till forskningsledaren finns ett 
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administrativt stöd knutet i form av en administratörstjänst på 50% av en heltid.9 Sedan den 7 

januari 2019 innehas tjänsten av Mattias Vesterlund. Olena Markstedt och Daniel Hedlund 

vikarierade för Mattias Vesterlund under VT 2021.  

 

 

 
9 Tjänstetiteln var fram till 2020-09-30 Forskningsassistent, och administratör från och med 2020-10-01. 
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Appendix 1. Föreläsningar, workshops och övriga evenemang vid Forum 2021 

 
Datum och 
plats 

Titel  Föreläsare  Typ av 
evenemang 

Medarrangör Antal 
deltagare 

Antal 
talare/ 
discussants 

January 8, 
Zoom 

A question of Trust? 
Hard and Soft Law 
during the Covid-19 
Pandemic 

Raff Donelson (Penn State University) 
Gina Gustavsson (Uppsala University) 
Tom Hickman QC (University College 
London) Guillermo Jimenez (Adolfo 
Ibáñez University) Kristen Rundle 
(University of Melbourne) Benjamin van 
Rooij (University of Amsterdam) Pauline 
Westerman (University of Groningen) 
Olof Wilske (Uppsala University) 

Online 
Conference 

Department of 
Government 

29 8 

              

January 19, 
Zoom 

The American Dilemma 
2020: Nine Lessons for 
Healthy Democracies 

Lance Bennett, Ruddick C. Lawrence 
Professor of Communication and Political 
Science and Founding Director of the 
Center for Communication and Civic 
Engagement, University of Washington, 
Seattle and doctor honoris causa, Uppsala 
University. 

Föreläsning SINAS 122 1 

              

January 27, 
Zoom 

Open Lecture with Jenny 
White: What Makes 
Autocrats Popular? 

Jenny White, Professor, Department of 
Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, 
Stockholm University 

Open 
Lecture 

- 14 1 
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February 3, 
Zoom 

History, Challenges and 
China’s Position on the 
South China Sea 

Gui Congyou, Chinese Ambassador to 
Sweden 

Lecture UF Uppsala – The 
Association of Foreign 
Affairs 

24 1 

              

February 4, 
Zoom 

Book event: Folk & Vilja: 
Ett försvar av 
demokratin i vår tid 

Folke Tersman, Professor i filosofi, 
Uppsala universitet; Torbjörn Tännsjö, 
Professor emeritus i praktisk filosofi, 
Stockholms universitet 

Book event - 18 5 

              

February 10, 
Zoom 

An “Attack on the 
Separation of Powers”? 
The Legitimacy of 
Climate Change 
Litigation in Global 
Climate Governance. A 
case study of judges’ 
arguments in the United 
States 

Jasmina Nedevska, Princeton University, 
USA; Discussant: Yaffa Epstein, Faculty of 
Law, Uppsala University 

Uppsala 
Forum 
Guest 
Lecture 

Faculty of Law 22 2 

              

February 12, 
Zoom 

Myanmar’s 1.2.21 Coup: 
Resistance, Conflict, and 
Democracy. 

Ashok Swain (Uppsala University), 
Kyungmee Kim (Uppsala University), 
Joakim Kruetz (Uppsala University), Stein 
Tønnesson (PRIO), Magda Cardenas 
(Umeå University). 

Seminarium DPCR 50 5 

              

February 17, 
Zoom 

Book Launch: Enrico 
Gargiulo: Invisible 
Borders – Administrative 
Barriers and Citizenship 
in Italian Municipalities 

Enrico Gargiulo is associate professor at 
the University of Bologna, Italy 

Book event CIRCUS, The Uppsala 
Research Network on 
Migration as a legal and 
political process, 
Higher Seminar Series 
in Philosophy of Law 

6 3 
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February 17, 
Zoom 

The climate crisis five 
years after the Paris 
Agreement 

Mikael Karlsson, Associate Professor in 
Environmental Science, KTH Royal 
Institute of Technology. 

Föreläsning  UF Uppsala – The 
Association of Foreign 
Affairs 

25 1 

              

February 24, 
Zoom 

Öppen föreläsning: 
Avkollegialiseringen av 
svenska lärosäten 

Shirin Ahlbäck Öberg, Professor, 
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet 

Open 
Lecture 

- 53 1 

              

March 10, 
Zoom 

The Myanmar military 
coup - what is happening 
and why? 

Alexander Jäätmaa is the advocacy officer 
of the Swedish Burma Committee, a 
Swedish NGO working to promote human 
rights in Myanmar 

Lecture UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

26 1 

              

March 17, 
Zoom 

Riding the Populist 
Wave: Europe’s 
Mainstream Right in 
Crisis 

Cristóbal Rovira Kaltwasser, Professor of 
Political Science, Universidad de Diego 
Portales, Santiago de Chile 

Uppsala 
Forum 
Guest 
Lecture 

Department of 
Government 

42 3 

              

April 13, 
Zoom 

Workshop: Crash course 
on the study of populism 

Cristóbal Rovira Kaltwasser, Professor of 
Political Science, Universidad de Diego 
Portales, Santiago de Chile 

Workshop Department of 
Government 

19 1 

              

April 14, 
Zoom 

Sweden and the 
Holocaust. Challenges 
and possibilities for 
Holocaust research today 

Karin Kvist Geverts, Docent i historia och 
chef för The Institute for Holocaust 
Research in Sweden (IHRS) 

Open 
Lecture 

- 8 2 

              

April 14, 
Zoom 

Women Opposing Right-
Wing Populism in 
Poland and Beyond 

Elżbieta Korolczuk, PhD, Södertörn 
University. 

Lecture UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

16 1 
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April 29, 
Zoom 

His First 100 days: Can 
Biden’s Relational 
Politics Overcome 
Trump’s Transactional 
Politics? 

William Haltom, Professor of Politics and 
Government at the University of Puget 
Sound in Tacoma, Washington. 
Discussant: Dr. Frida Stranne, School of 
Education, Humanities and Social 
Sciences, Halmstad University. Affiliated 
researcher at SINAS, Uppsala University. 

Lecture SINAS 26 2 

              

May 5, Zoom Migrant Children: A 
Rights-Based Perspective 

Rebecca Thorburn Stern is Professor of 
Public International Law at Uppsala 
University 

Open 
Lecture 

UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

24 2 

              

May 12, Zoom The Unknown Success 
of Peacekeeping – But 
Why Does it Work? 

Ralph Sundberg, Docent, Institutionen för 
freds- och konfliktstudier, Uppsala 
universitet. Kommentator: Pontus 
Winther, FOI Totalförsvarets 
forskningsinstitut. 

Open 
Lecture 

UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

15 2 

              

May 14, Zoom Parades in the Year of 
Covid: Russia’s 
Commemorations of 
World War Two in 2020 

Matthew Blackburn (Uppsala University), 
Ekaterina V. Klimenko (Polish Academy 
of Sciences, Warsaw), Alexandra 
Arkhipova (Moscow School of Social and 
Economic Sciences), and Maria Matskevich 
(Sociological Institute of the Russian 
Academy of Sciences, Saint Petersburg). 
Discussant: Mischa Gabowitsch (Einstein 
Forum, Potsdam). 

Webinar IRES 50 5 

              

May 17, Zoom The awful smell of 
garbage: What we learned 
of studying Tehran's 
garbage archaeologically? 

Leila Papoli-Yazdi, Department of Cultural 
Sciences, Linnaeus University. SAR 
Scholar. 

Lecture Division for 
Internationalisation; 
Vivian G. Prins 

11 1 
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Scholars at Risk 
Speaker Series 

              

May 19, Zoom Sami Rights in the 
Nordics 

Åsa Larsson Blind, Vice-President of the 
Sami Council 

Lecture UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

25 1 

              

May 21, Zoom Making Sense of the 
2020 U.S. Election: 
Political and Cultural 
Consequences 

Steven Schier, Professor of Political 
Science, Carleton College, Northfield, 
Minnesota. Gunlög Fur, Professor of 
History, Linnaeus University, Växjö. Frida 
Beckman, Professor of Comparative 
Literature, Stockholm University. 

Symposium SINAS and the 
Swedish Association 
for American Studies 
(SAAS) 

26 3 

              

May 26, Zoom Seeking Legitimacy: Why 
Arab Autocracies Adopt 
Women’s Rights 

Aili Mari Tripp is Wangari Maathai 
Professor of Political Science and Gender 
and Women’s Studies at the University of 
Wisconsin-Madison. Discussant: Dr. 
Cecilia Josefsson, Researcher, Department 
of Government, Uppsala University. 

Guest 
Lecture 

Department of 
Government 

? 2 

              

June 2, Zoom Racisms before Race? 
Early Modern French 
Travel Writing to the 
Caribbean 

Christina Kullberg, professor of French 
literatures at the Department of Modern 
Languages, Uppsala University. 

Open 
Lecture 

- 17 2 
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June 3, Zoom Learning to be Unbiased: 
Evidence from the 
French Asylum Office 

Mathilde Emeriau, Associate Professor, 
Department of Government, London 
School of Economics and Political Science. 

Open 
Lecture 

CIRCUS research 
network on Migration; 
Higher Seminar in 
Philosophy 

? 2 

              

June 16-17, 
Gyllenhielmska 
biblioteket 

Alla människors lika 
värde 

Mats Lundström, Department of 
Government, Uppsala University 

Workshop Department of 
Government 

10 10 

              

 
June 16-19, 
Zoom 

Beyond Crisis and 
Insecurity: Cultural 
Creativity, Popular 
Struggle, and Social 
Change in West Africa 

See separate programme Online 
Conference 

Forum for Africa 
Studies 

300 182 

              

July 8, Zoom The Right to Have 
Rights – 70 Years On 

https://mundo.icon-
society.org/event/the-right-to-have-
rights-70-years-on/ 

Panel 
Discussion 

ICON•S 12 12 

              

September 3, 
Ekonomikum, 
B115 

Climate Change, Trauma 
and the Question of 
Justice: A Heated 
Exchange 

Tracey Skillington, Lecturer and Director 
of the BA Sociology in the School of 
Society, Politics and Ethics, University 
College Cork, Ireland 

Uppsala 
Forum 
Guest 
Lecture 

Institute for Russian 
and Eurasian Studies 
(IRES), Department 
of Social and 
Economic Geography 

50 1 

              

September 7, 
IRES Library, 
Gamla torget 3, 
3rd Floor 

PhD & Postdoc 
Seminar: Critical Theory, 
Planetary Multiplicity 
and Cosmopolitan 
Justice 

Tracey Skillington, Lecturer and Director 
of the BA Sociology in the School of 
Society, Politics and Ethics, University 
College Cork, Ireland 

Seminar Institute for Russian 
and Eurasian Studies 
(IRES), Department 
of Social and 
Economic Geography 

10 1 

https://mundo.icon-society.org/event/the-right-to-have-rights-70-years-on/
https://mundo.icon-society.org/event/the-right-to-have-rights-70-years-on/
https://mundo.icon-society.org/event/the-right-to-have-rights-70-years-on/
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September 16, 
Zoom 

Processing Alterity, 
Enacting Europe 

Professor Annalisa Pelizza, University of 
Twente (Netherlands) and University of 
Bologna (Italy) 

Open 
Lecture 

Higher Seminar in 
Philosophy 

10 1 

              

September 22-24, 
Zoom and IRES 
Library, Gamla 
torget 3, 3rd 
Floor 

Collective Memory in 
Contemporary Russia: 
The Soviet Past in Post-
Soviet Context(s) 

See separate programme Online 
Conference 

IRES 30 27 

              

September 29, 
Zoom 

Book Launch: The 
Cambridge Companion 
to Legal Positivism 

Torben Spaak, Stockholm University 
Patricia Mindus, Uppsala University 

Book event - 12 2 

              

September 30, 
Universitetshuset, 
sal IX 

Seminarieserie: 
Bildningens nya vägar 

Tinni Ernsjöö Rappe, Manager, Art 
Initiative & Literary Agenda. Lars 
Strannegård, Professor, rektor för 
Handelshögskolan och författare till 
Kunskap som känns (2021). Erik 
Wikberg, Ek. dr, forskare, Art Initiative & 
Literary Agenda. 

Seminar Institutionen för 
moderna språk, 
institutionen för 
nordiska språk 

45 3 

              

October 6, 
Ekonomikum, 
Hörsal 2 

Afghanistan: Adapting 
to a New Reality - A 
lecture with Maria 
Chalhoub 

Maria Chalhoub, Swedish Folke 
Bernadotte Academy (FBA) 

Lecture UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

45 1 

              

October 20, 
Zoom 

The Refugee 
Convention - 70 years 
on 

See separate programme Online 
Conference 

G/LUMIN, SIFIR 
and the network 

25 3 
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'Migration as a legal 
and Political Process' 

              

October 20, 
Zoom 

Looking Beyond 
Xenophobic 
Nationalism 

Ash Amin, Professor of Geography, 
University of Cambridge 

Lecture G/LUMIN, SIFIR, 
the network 'Migration 
as a legal and Political 
Process', UF Uppsala - 
The Association for 
Foreign Affairs 

12 1 

              

October 22, 
Ostromsalen, 
4573, Östra 
Ågatan 19 

The Right not to be 
Manipulated – The 
Cutting Edge of Today’s 
Media Landscape: 
Potentials, Perils, 
Practices 

Grigory Okhotin and Daniil Beylinson, 
OVD-Info 

Seminar IRES 25 7 

              

November 11, 
University Main 
Building, Hall I, 
Biskopsgatan 3 

Bildningens nya vägar Cecilia Gustavsson, lektor i tillämpad 
kärnfysik, UU, Per Jacobsson, SEED  
KTH, Margareta Krabbe, lektor i biologi, 
UU, Kim Solin, docent i filosofi, 
utbildningsledare, UU 

Seminar Nordiska språk, 
Moderna Språk, 
CIRCUS 

22 4 

              

November 17, 
Ekonomikum, 
Hörsal 1 

Popular Struggle and 
Army Take-Over: 
Citizen Perspectives on 
Democracy from West 
Africa 

Sten Hagberg, Professor of Cultural 
Anthropology, UU 

Lecture UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

? 1 

              

November 24, 
Ekonomikum, 
Hörsal 1 

Where is Mali Headed? Diana Janse, UD Lecture UF Uppsala - The 
Association for 
Foreign Affairs 

? 1 



24(26) 

 

 

 

              

November 25, 
Humanities 
Theather, 
Thunbergsvägen 
3 

Forsskålsymposiet 2021 Sharon Rider, filosofiska institutionen, 
UU 

Symposium Jurfak 90 4 

              

November 30, 
Engelska parken 
7-0043, 
Thunbergsvägen 
3, samt Zoom 

Sympathetic Resonance: 
Trans-cultural 
Cooperation and 
Blueprints for 
Broadcasting, 1922 – 
1937. 

Claire Davison, Professor of Modernist 
Studies at the Université Sorbonne 
Nouvelle, Paris 

Uppsala 
Forum 
Guest 
Lecture 

Engelska institutionen 30 1 

              

November 30-
December 1, 
Engelska parken 
7-0043, 
Thunbergsvägen 
3, samt Zoom 

"Resonances: The 
Radical Aesthetics of 
Peace" 

Elizabeth Abel (Uni of California, 
Berkeley), Grace Brockington (Uni of 
Bristol), Claire Davison (Sorbonne 
Nouvelle Uni), Mark Hussey (Pace Uni), 
Christina Kullberg (UU), Jonas Lundblad 
(UU), Benjamin Martin (UU), Julie Beth 
Napolin (The New School, New York), 
Susan Sellers (Uni of St Andrews), Jill 
Stauffer (Haverford College), Jeremy 
Thurlow (Uni of Cambridge) 

Symposium Engelska institutionen 20 11 

              

December 1, 
IRES Library, 
Gamla torget 3, 
3rd Floor 

Vad innebär principen 
om "alla människors lika 
värde" och hur förhåller 
den sig till demokratin? 

Mats Lundström, stats, UU; Anna-Sara 
Lind, jur samt CRS, UU 

Seminar Department of 
Government, CFR, 
CRS 

15 2 

              



25(26) 

 

 

 

December 2-3, 
Zoom and IRES 
Library, Gamla 
torget 3, 3rd 
Floor 

Civilizational Identitiy 
and Politics in Europe 
and Eurasia 

See separate programme Conference IRES 40 17 

              

December 7, 
IRES Akvariet, 
room A513, 
Gamla torget 3, 
3rd Floor 

PhD Workshop with 
Sharon Rider 

Sharon Rider, filosofiska institutionen, 
UU 

Workshop - 3 1 

                  
Totalt deltagarantal: 1474 351     
Medelvärde: 35,44 7,47     
Median: 25 2     
Antal Evenemang: 47 47 
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Appendix 2. Gästforskare vid Forum 2021 

 

Gästforskare under 2021 
Namn och universitet Värdforskare vid UU Titel på gästföreläsning 

Jasmina Nedevska, Princeton University Yaffa Epstein, Juridiska inst. Climate Change Litigation and Future Generations 
   
Cristóbal Rovira Kaltwasser, Universidad Diego 
Portales 

Sofia Näsström, Statsvetenskapliga inst. Riding the Populist Wave: Europe’s Mainstream Right in 
Crisis 

   
Aili Mari Tripp, University of Wisconsin-Madison 
(online) 

Pär Zetterberg, Statsvetenskapliga inst. Seeking Legitimacy: Why Arab Autocracies Adopt Women’s 
Rights 

   

Tracey Skillington, University College Cork Don Mitchell, Kulturgeografiska inst. Climate Change, Trauma and the Question of Justice: A 
Heated Exchange 

   

Claire Davison, Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris III 

Ashleigh Harris, Engelska inst. Sympathetic Resonance: Trans-cultural Cooperation and 
Blueprints for Broadcasting 1922-1937 

 

 

Appendix 3. Sammanställning av evenemang under mandatperioden 

År Antal Deltagare  

2019 30 750  

2020* 26 1061  

2021 47 1474   

Totalt: 103 3285  
 

*Inga evenemang anordnades mellan 3 mars-augusti pga pandemin (exkl. MSCA WS och Academic Writing). 
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