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Verksamhetsberättelse	2020	
Antagen	av	styrgruppen	den	11-02-2021		

1. Sammanfattning	
	

	

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

Samhällsvetenskapliga	fakulteten,	Juridiska	fakulteten,	Språkvetenskapliga	fakulteten	och	

Historisk-filosofiska	fakulteten1.		

	

Denna	 verksamhetsberättelse	 avser	 perioden	 1	 januari	 2020	 –	 31	 december	 2020.		

Uppsala	Forum	för	Demokrati,	Fred	och	Rättvisa	(Forum)	har	under	2020	planerat	eller	

bidragit	 till	 totalt	 26	 evenemang:	 ett	 flertal	 konferenser,	 föreläsningar,	workshops,	 och	

seminarier,	 två	 doktorandkurser,	 en	 doktorandkonferens,	 samt	 2020	 års	

Forsskålsymposium	(Uppsala	Forum	har	också	välkomnat	en	gästforskare	(se	Appendix	

1).	För	en	fullständig	lista	över	evenemangen	(se	Appendix	2).	

	

År	 2020	 har	 utmärkts	 av	 oroliga	 och	 oförutsägbara	 tider.	 Den	 rådande	 situationen	 har	

medfört	 ett	behov	av	att	 anpassa	Forums	verksamhet	 i	 enlighet	med	universitetets	och	

Folkhälsomyndighetens	 riktlinjer.	 Merparten	 av	 universitetets	 campusverksamhet	 har	

ställts	 in	och	så	även	de	 flesta	gästforskarvistelser	och	konferenser	med	 internationella	

gäster.	Detta	har	påverkat	Forums	verksamhet	på	ett	genomgripande	sätt,	både	vad	gäller	

omfattning	 och	 typ.	 Planerad	 verksamhet	 har	 ställts	 in	 och/eller	 skjutits	 upp,	 ofta	 på	
                                                
1 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).	 :	 https://www.uppsalaforum.uu.se/digitalAssets/576/c_576170-l_3-k_uppsala-
forum-instruktion.pdf	
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obestämd	 tid.	 Flera	 evenemang	 har	 ändrats	 till	 formatet	 och	 genomförts	 i	 digital	 form	

istället	 för	 i	 fysisk	 form	 med	 effekten	 att	 arbetsbördan	 ökat.	 En	 konsekvens	 av	 att	

forskare	 inte	 kunnat	 genomföra	 planerade	 evenemang	 och/eller	 tvingats	 genomföra	

evenemangen	i	digitalt	format,	vilket	avsevärt	påverkat	kostnader	för	resor	och	logi,	är	att	

andelen	 öronmärkta	 medel	 i	 ingående	 balans	 ökat.	 Därtill	 har	 pandemins	 effekter	

reflekterats	 i	 antalet	 ansökningar	 till	 ordinarie	 beredning	 för	 gästforskarprogrammet	

samt	för	seminarier	och	workshops:	i	bägge	utlysningsformerna	har	antalet	ansökningar	

sjunkit	abrupt	under	verksamhetsåret.	Från	ett	genomsnitt	på	ca	10-15	ansökningar	à	ca	

50	000	kronor	i	snitt	per	beredningsrunda	har	enbart	två	ansökningar	inkommit	hösten	

2020.	Detta	utgör	ett	 tydligt	 trendbrott	 från	den	 tidigare	observerade	utvecklingen	mot	

ett	 högre	 söktryck	 på	 gästforskarprogram	 och	 forskningsstöd	 och	 utgör	 ett	 hinder	 för	

Forums	fortsatta	arbete	för	en	ökad	mångfald	bland	inkommande	gästforskare.	Då	skälet	

till	 trendbrottet	 inte	består	 i	 avsaknad	av	 intresse	 från	 forskarnas	 sida	utan	 snarare	på	

externa	faktorer	som	försvårat	gästvistelser	och	annan	verksamhet	som	utmärkt	Forum,	

är	 situationen	 oroande	 men	 troligtvis	 övergående.	 Pandemin	 har	 sammanfattningsvis	

påverkat	 verksamheten	 negativt	 på	 två	 olika	 sätt:	 under	 våren	 främst	 genom	 att	

planerade	 evenemang	 inte	 kunde	 genomföras	 och	 under	 hösten	 främst	 genom	 att	

forskare	 inkom	med	 färre	 ansökningar.	 Under	 verksamhetsåret	 har	 forskningsledaren,	

utöver	den	ordinarie	verksamheten,	prioriterat	att	(1)	motverka	den	negativa	inverkan	av	

pandemin	 på	 verksamheten,	 (2)	 agera	 proaktivt	 för	 att	 inbjuda	 forskare	 aktiva	 inom	

ämnet	Demokrati,	Fred	och	Rättvisa	(DFR)	i	olika	sammanhang,	(3)	arbeta	för	att	stärka	

internationaliseringen	 av	 forskning	 och	 samarbetet	 mellan	 Forums	 samarbetande	

enheter	 och	 (4)	 stärka	 samverkan	 och	 utbytet	 mellan	 Forums	 forskningsmiljö	 och	

studentmiljö,	genom	att	öka	Doktorandforums	roll	i	verksamheten,	(5)	öka	kännedomen	

om	Forums	verksamhet	inom	området	DFR	och	(6)	utveckla	Forums	kapacitet	att	framstå	

som	 en	 tydlig	 kontakt	 vid	 Universitetet	 för	 externa	 samarbetspartners.	 Därutöver	 har	

vissa	 förbättringar	 gjorts	 av	 befintlig	 verksamhet	 för	 att	 på	 ett	 bättre	 sätt	 nå	 ut	 med	

information	om	Forums	verksamhet	och	 för	att	effektivisera	det	administrativa	arbetet:	
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ett	 nytt	 system	 för	 handläggning	 av	 ansökningar	 och	 effektivare	 arbetsrutiner	 har	

utvecklats.	Fokus	har	även	legat	på	kursutveckling.	

	

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

mångvetenskapliga	 ingångar,	 samt	 den	 internationella	 profil	 som	 utmärker	

verksamheten.	Ledningen	fortsätter	att	utveckla	Forum	utifrån	den	grunden,	vilket	svarar	

mot	universitetets	strävan	mot	kvalitetsbefrämjande	och	internationalisering	med	fokus	

på	 lika	 villkor	 och	 hållbar	 utveckling	 i	 ett	 globalt	 perspektiv.	 Forum	 fortsätter	 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	 arbetar	 med	 tre	 sådana	 fokusområden	 i	 nuläget2.	 Under	 verksamhetsåret	 har	

forskningsledaren	 arbetat	 61	 %	 i	 stället	 för	 70	 %	 av	 heltid,	 bland	 annat	 p.g.a.	

föräldraledighet.	Även	forskningsassistenten	har	varit	föräldraledig	i	mars	och	juli.	

	

Under	 2020	 har	 Forum	 både	 samarrangerat	 och	 enskilt	 arrangerat	 konferenser,	

seminarier	 och	 föreläsningar,	 såväl	 tematiska	 föreläsningar	 som	

informationsföreläsningar.	Föreläsningar	och	seminarier	har	samarrangerats	med	SINAS,	

Utrikespolitiska	 föreningen	 (UF),	 Göteborg/Lund/Uppsala	 Migration	 Law	 Network	

(GLUMIN)	 och	 Svenska	 Institutet	 för	 Internationell	 Rätt	 m.fl.	 Doktorandkurserna	

Academic	 Writing	 och	 Writing	 Articles	 for	 International	 Publication	 in	 Peer-reviewed	

Journals	 gavs	 i	 digitalt	 format.	 En	 stödform	 riktad	 mot	 yngre	 forskare	 infördes	 under	

verksamhetsåret.	

2. Ekonomisk	redovisning		
	
                                                
2 (1)	Migration	and	Globalisation;	(2)	Climate	and	Sustainability;	(3)	The	Digital	Age.	Dessa	ska	läsas	utifrån	
att	det	som	står	i	fokus	är	hur	dessa	olika	fenomen,	som	utmärker	samtiden,	påverkar	DFR.	
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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	 sammanlagt	 1	 660	

000	SEK	för	verksamhetsåret	2020.		

Under	 verksamhetsåret	 2020	 hade	 Forum	 en	 ingående	 balans	 om	 1	 473	 390	 SEK.	 Av	

dessa	medel	var	emellertid	86	%	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	 kan	 sökas	

löpande.	 Personalkostnaderna	 uppgick	 till	 budgeterad	 summa	 på	 848	 929	 SEK	 och	

inbegrep	 lönekostnader	 för	 Patricia	Mindus	 (61	%	 av	 heltid),	 samt	Mattias	 Vesterlund	

(halvtid	 med	 undantag	 för	 två	 kortare	 perioder	 av	 föräldraledighet).	 Medel	 för	

prolongation	 av	 aktiva	 doktorander	 har	 förts	 över	 till	 Filosofiska	 institutionen	 och	

Juridiska	institutionen.		

	

Forums	verksamhet	har	i	stort	genomförts	enligt	plan.	Vissa	förändringar	har	dock	skett	

jämfört	med	Verksamhetsplan	2020	(VP	2020)	vilka	närmare	beskrivs	nedan.		

	

För	Forsskålsymposiet	budgeterades	50	000	SEK,	men	kostnaderna	uppgick	 till	 20	355	

SEK.	Differensen	förklaras	av	att	evenemanget	genomfördes	i	digitalt	format.	

	

Under	vårterminen	beslutades	att	medel	avsatta	 för	de	 tre	budgetposter	som	i	VP	2020	

var	 reserverade	 för	 Doktorandforums	 aktiviteter,	 skulle	 användas	 till	 att	 täcka	

prolongation	 för	 arbete	 med	 ett	 temanummer	 på	 samma	 tema	 som	 doktorandforums	

årliga	 konferens	 år	 20193.	 Skälet	 för	 justering	 jämfört	 med	 VP	 2020	 var	 att	 det	 inte	

                                                
3 De	 tre	 budgetposterna	 som	 i	 verksamhetsplan	 för	 år	 2020	 var	 reserverade	 för	 doktorandforums	
aktiviteter	 var:	 stödformen	 Young	 Scholar	 Networking	 Funding	 för	 vilken	 32,000	 SEK	 var	 budgeterade;	
doktorandforums	 årliga	 konferens	 för	 vilken	 40	 000	 SEK	 var	 budgeterade,	 samt	 den	 budgetpost	 som	
doktorandforum	fritt	disponerar,	för	vilken	25,000	SEK	budgeterats.	Dessa	uppgår	sammanlagt	till	97	000	
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framstod	som	sannolikt	att	doktoranderna	skulle	kunna	genomföra	en	konferens	i	fysisk	

form	och	det	troligtvis	inte	skulle	uppstå	några	kostnader	för	resor	och	logi	kopplade	till	

inbjudan	av	forskare	och/eller	praktiker	till	evenemang	organiserade	av	Doktorandforum	

(syftet	med	stödformen	Young	Scholar	Networking	Funding).	Det	beslutades	att	en	mer	

produktiv	användning	av	de	medel	som	doktorandforum	kunde	disponera,	var	att	erbjuda	

doktoranderna	den	erfarenhet	som	ett	medredaktörskap	av	ett	temanummer	innebär.	

Under	 våren	 antogs	 även	 en	 utlysningsform	 för	 framtagande	 av	 forskningsansökningar	

riktad	 till	 yngre	 forskare	 (max	5	 år	 efter	 disputation)4:	 yngre	 forskare	 ansågs	 inte	 bäst	

stödjas	genom	en	möjlighet	att	söka	medel	för	att	täcka	kostnader	för	resor	och	vistelser	

med	 oklar	 genomförbarhet.	 Ingen	 budgetpost	 för	 ändamålet	 var	 planerad	 i	 VP	 2020.	

Under	höstterminen	2020	godkändes	en	ansökan	om	100	000	SEK.	

	

För	 konferensen	 Climate	 change	 as	 a	 challenge	 for	 democracy,	 peace	 &	 justice,	

samarrangerad	med	Doktorandforum,	budgeterades	40	000	SEK.	Inga	kostnader	uppstod	

emellertid	då	evenemanget	genomfördes	i	digitalt	format.	För	doktorandkursen	Academic	

Writing	 med	 Josie	 Dixon	 budgeterades	 60	 000	 SEK	 och	 ytterligare	 en	 kurs	 (Writing	

Articles)	arrangerades,	som	inte	fanns	upptagen	i	VP	2020.	De	sammanlagda	kostnaderna	

för	dessa	kurser	uppgick	till	83	229	SEK.	För	övriga	evenemang	inklusive	book	event	och	

post-seminarium	 budgeterades	 20	 000	 SEK	 och	 kostnaderna	 uppgick	 till	 4321	 SEK.	

Summan	 omfattar	 kostnader	 för	 böcker	 som	 införskaffats	 och	 givits	 till	 de	 externa	

forskare	som	medverkat	i	våra	evenemang	utan	att	ha	arvoderats5.	Enligt	budget	avsattes	

180	 000	 SEK	 inklusive	 OH	 (40%)	 och	 lokalkostnader	 (10%)	 för	 dessa	 poster.	 Utfallet	

uppgick	till	122	996	SEK.	

	

                                                                                                                                                     
SEK	 vilket	 täcker	 kostnader	 för	 prolongation	 för	 cirka	 5	 dagars	 arbete	 per	 doktorand.	Medlen	 delas	 lika	
mellan	doktoranderna	i	doktorandforum.	
4 https://www.uppsalaforum.uu.se/forskningsstod-/medel-for-framtagande-av-forskningsansokningaro/		
5 Boken	 som	 vi	 beställt	 och	 skickat	 med	 post	 till	 deltagarna	 är	 Själens	 läkehus:	 Carolina	 Rediviva	 (för	
svensktalande)	och	Uppsala	University	Art	Collection	Painting	and	Sculptures	(för	ej	svensktalande).	Ett	antal	
av	dessa	böcker	finns	kvar	för	utdelande	under	2021.	
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I	det	ekonomiska	underlaget	som	låg	till	grund	för	verksamhetsberättelsen	för	2019,	samt	

VP	 år	 2020	 har	 det	 under	 senare	 delen	 av	 2020	 uppdagats	 en	 oklarhet:	 under	 posten	

ingående	 balans	 inbegrips	 både	 överskott	 och	medel	 som	 öronmärkts,	 dvs.	medel	 som	

beslutats	 att	 utdela	 men	 som	 ännu	 ej	 lämnat	 kontot	 på	 grund	 av	 att	 forskaren	 vars	

ansökan	 beviljats	 ännu	 inte	 genomfört	 aktiviteten	 och/eller	 inte	 skickat	 in	 ekonomisk	

rapport.	 Denna	 oklarhet	 beror	 på	 att	 formuleringen	 i	 det	 ekonomiska	 underlaget	

härstammar	 från	 före	 2015,	 då	 principerna	 för	 ansökan	 och	 rekvisition	 av	

forskningsmedel	 från	 Forum	 var	 annorlunda.	 Efter	 2015	 betalas	 beviljade	 medel	 inte	

längre	 ut	 direkt	 till	 den	 berörda	 enheten/institutionen,	 utan	 kan	 rekvireras	 först	 mot	

leverans	av	slutrapport.	Effekten	blir	att	medel	som	beslut	fattats	kring,	men	som	ännu	ej	

rekvirerats,	 inbegrips	 i	den	 ingående	balansen	på	ett	 sätt	 som	 inte	möjliggör	att	 skilja	 i	

det	 ekonomiska	 underlaget	 överskott	 från	 medel	 som	 utbetalas	 efter	 att	 ekonomisk	

rapport/rekvisition	inkommit.	Oklarheten	förklarar	varför	verksamhetsberättelsen	för	år	

2019	meddelat	att	’under	2019	gjorde	Forum	ett	överskott	om	drygt	1	040	709	SEK’.	En	

klarare	formulering	hade	varit	att	den	ingående	balansen	för	2019	uppgick	till	den	siffran.	

Den	otydliga	formuleringen	låg	till	grund	för	beslut	att	 i	verksamhetsplanering	för	2020	

öka	medel	 för	 ordinarie	 beredning.	 För	 att	 undvika	 att	 det	 ekonomiska	 underlaget	 ska	

kunna	 fortsätta	att	 feltolkas	på	detta	sätt	åtas	 följande	åtgärd:	 i	posten	 ingående	balans	

skiljs	 överskott	 från	 medel	 som	 utbetalas	 efter	 att	 ekonomisk	 rapport/rekvisition	

inkommit.	Den	ekonomiska	effekten	av	oklarheten	har	på	det	hela	inte	varit	signifikativ.	

Det	 nämns	 dock	 här	 för	 att	 det	 förklarar	 varför	 de	 planerade	 budgetposterna	 i	

verksamhetsplaneringen	för	år	2020	inte	uppnåtts:	dessa	budgetposter	var	planerade	till	

höge	 belopp	 än	 tidigare	 år	 och	 beredningsarbetet	 resulterade	 inte	 i	 förhöjda	 anslag,	

därmed	blir	effekten	sammanfattningsvis	inte	betydelsefull.	

3. Verksamhet	1	januari	2020	–	31	december	2020	
 

3.1. Uppsala Forums betydelse som forskningsmiljö 
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Forum	 har	 under	 året	 utvecklat	 verksamhetens	 innehåll	 och	 bredd.	 Den	 vetenskapliga	

uppföljningen	av	den	nyligen	införda	mock	assessement	workshop	visade	att	satsningen	

lett	 till	 nya	 ansökningar	 av	 doktorander	 knutna	 till	 Forum	 samt	 att	 nya	 forskare	

integrerats	 i	 miljön6.	 Uppföljningsarbetet	 med	 detta	 fortsätter	 i	 samarbete	 med	 EU	

Funding	Office.	Arbetet	med	att	stärka	det	vetenskapliga	utfallet	av	befintlig	verksamhet	

har	fortsatt:	ett	flertal	vetenskapliga	arbeten	har	tillkommit	till	följd	av	stöd	från	Forum7.	

	

Forskningssamordningen	fortsätter.	Forum	har	stärkt	strukturen	och	organisationen	som	

utmärker	samarbetet.	Rutinerna	för	det	administrativa	arbetet	har	förbättrats.	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.	Under	2020	medfinansierade	och	anordnade	Forum	en	rad	

konferenser,	 workshops	 och	 andra	 evenemang,	 två	 doktorandkurser	 och	 en	

doktorandkonferens	 (se	 sammanställning	 i	 Appendix	 2).	 Forum	 har	 medverkat	 i	

                                                
6 Två	MSCA-IF	ansökningar	lämnades	in	från	forskare	från	statsvetenskapliga	inst.	och	IRES;	en	ansökning	
om	 internationell	 postdok	 lämnades	 in	 till	 VR	 från	 en	 forskare	 knuten	 till	 idé-	 och	 lärdomshistoria;	 två	
andra	deltagare	i	workshopen	planerar	att	ansöka	år	2021.	
7 T.ex.	 ett	 temanummer	 om	 utvecklingen	 i	 Myanmar	 i	 tidskriften	 European	 Journal	 of	 Development	
Research	 som	 redigerats	 av	 Elin	 Bjarnegård:	 https://link.springer.com/journal/41287/volumes-and-
issues/32-2		
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utvecklande	av	ett	flertal	ansökningar8	samt	understött	gästforskarvistelser	vid	ingående	

enheter.	Gästforskarprogrammet	ledde	till	ett	beviljat	VR-bidrag9.	

 
 

3.2. Mötesserier 
 
Flera	delar	av	den	mötesserie	som	planerats	som	en	fortsättning	på	2019-års	mötesserie,	

i	syfte	att	informera	om	Forums	verksamhet	och	forskningsstöd,	gick	inte	att	genomföra	

på	grund	av	pandemin.	En	uppföljning	av	tidigare	genomförda	möten	gjordes	för	att	lyfta	

fram	 synergier	 och	 undvika	 parallella	 satsningar	 i	 det	 som	 rör	 problemdriven	 och	

tvärgående	 forskning	 om	 t.ex.	 climate	 governance	 och	 hållbarhet.	 Forum	 informerar	

forskare	som	ansöker	om	medel	som	rör	dessa	teman	att	vidare	samarbeta	med	UUSI.	Att	

delar	 av	 mötesserien	 skjutits	 på	 framtiden	 inverkade	 inte	 på	 budget:	 den	 ingick	 i	

ordinarie	lönekostnader.	Arbetstiden	som	därmed	var	möjlig	att	omdisponera	ägnades	åt	

att	genomföra	en	rad	administrativa	förbättringar	och	kursutveckling	(se	nedan),	samt	att	

vid	de	vetenskapliga	sammankomster	som	Forum	organiserat	systematiskt	inleda	med	en	

presentation	 av	 Forums	 verksamhet	 och	 stödformer	 för	 att	 upprätthålla	 syftet	 med	

mötesserien,	dvs.	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	och	varför	det	är	värdefullt	ur	forskningssynvinkel.	

	

En	ny	mötesserie	har	utvecklats:	en	serie	öppna	 föreläsningar	som	anordnas	av	Forum.	

Tidigare	 har	 Forum	 haft	 öppna	 föreläsningar	 med	 gästforskare.	 Till	 följd	 av	 att	 den	
                                                
8 Ansökningar	har	 inlämnats	 till	 följande	 finansiärer:	vetenskapsrådet,	British	Academy	och	FCT.	Uppsala	
Forum	 har	 också	 deltagit	 i	 två	 MSCA-IF	 ansökningar	 för	 inkommande	 forskare	 och	 deltagit	 som	
partnerorganisation	 i	projektet	CLOE	som	fokuserar	på	hållbar	utveckling	 i	rurala	bergsregioner	 i	Europa	
som	svarar	på	utlysningen	H2020-MSCA-COFUND-2020.	 I	samarbete	med	forskare	och	forskarstuderande	
vid	 bl.a.	 Juridiska	 institutionen,	 Statsvetenskapliga	 institutionen,	 Filosofiska	 institutionen,	 samt	 en	
akademisk	koordinator	vid	Enlight	och	CRS	har	Uppsala	Forum	även	inlämnat	ett	 förslag	på	fokusområde	
till	 den	 nu	 pågående	 strategiska	 satsningen	 på	 demokrati	 och	 högre	 utbildning	 som	 sammanfaller	 med	
starten	 för	 den	 universitetsövergripande	 centrumbildningen	 HERO	 –	 Higher	 Education	 and	 Research	 as	
Object	of	Study	som	finansieras	av	vetenskapsområdet	och	rektor.	
9 PI	 Jasmina	 Nedevska,	 I	 strid	med	 demokratisk	maktdelning?	 Gröna	 rättsprocessers	 legitimitet	 i	 global	
klimatstyrning.	
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regelbundna	 strömmen	av	 gästforskare	 avbrutits,	 utarbetades	 en	ny	 form	 för	de	öppna	

föreläsningarna.	Forum	söker	proaktivt	upp	forskare	som	ämnesområdet	DFR	som	under	

året	 befordrats,	 tilldelats	 priser	 eller	 erhållit	 betydande	 forskningsanslag	 m.m.	 samt	

kontaktat	 fakulteterna	 i	 syfte	 att	 på	 ett	 tidigt	 stadium	 fånga	 upp	 information	 om	

tillsättningar,	 befordringar,	 betydande	 forskningsanslag	 med	 koppling	 till	 DFR	 vid	

Uppsala	 universitet.	 Tre	 öppna	 föreläsningar	 har	 genomförts	 under	 2020;	 de	 är	

tillgängliga	 på	 hemsidan.	 Föreläsningarna	 har	 ett	 kortare	 format	 anpassat	 till	 zoom.	 På	

sikt	kan	mötesserie	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	fakultetsövergripande	samarbeten.	Serien	är	också	ett	led	i	vårt	arbete	med	

samverkan	och	utåtriktad	verksamhet.	

 
 

3.3. 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.	Till	följd	av	

pandemin	har	gästforskarprogrammet	 i	 stort	 legat	 i	 träda.	Programmet	har	under	2020	

välkomnat	enbart	en	gästforskare	(se	Appendix	2).	

	

Medel	 som	beviljats	 under	 året	 inom	 ramen	 för	 gästforskarprogrammet	 har	 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.	Ansökningar	 för	belopp	understigandes	20	000	SEK	sökes	 löpande	
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under	 året.	Det	 ger	 den	 flexibilitet	 som	 forskarna	 efterlyser.	Under	2020	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.	 Forskningsassistentstjänsten	

är	 viktig	 för	 informationsspridningen,	 verksamhetsplaneringen	 och	 bemötandet	 av	

gästforskarna.	

 
 

3.4. 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.	

Två	 book	 events	 anordnades	 2020	 på	 temana	 militant	 demokrati,	 samt	 liberal	

nationalism.	 Forums	 strategiska	 samarbete	 med	 UF	 utvecklas	 också	 vidare:	 sex	

evenemang	samarrangerades	under	2020.	

	

Bland	 samarrangerade	evenemang	kan	 följande	nämnas.	En	 tvärvetenskaplig	workshop	

om	migration	anordnades	under	i	januari	och	sammanförde	forskare	inom	olika	språkliga	

discipliner.	 Ett	 ytterligare	 led	 i	 arbetet	 med	 samma	 satsning	 var	 gästföreläsningar	 av	
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Stefan	 Jonsson	 (REMESO)	 i	 samarbete	 med	 Centre	 for	 Multidisciplinary	 Research	 on	

Religion	 and	 Society	 (CRS);	 Boliszar	 Nagy	 (Central	 European	 University)	 och	 Dana	

Schmalz	 (Columbia	 Law	 School),	 i	 samarbete	 med	 det	 bl.a.	 det	 CIRCUS-finansierade	

forskarnätverket	 Migration	 as	 a	 legal	 and	 political	 process.	 Ett	 mycket	 välbesökt	

evenemang	 som	 Forum	 arrangerat	 i	 samarbete	 med	 SINAS	 och	 UF	 var	 valvakan	 inför	

USA-valet	 den	 2	 november.	 Med	 SINAS	 samarrangerade	 Forum	 också	 en	 debatt	 om	

Amerikanska	rasrelationer	och	Sverige	den	30	september.	

	

En	 halvdagskonferens	 anordnades	 under	 höstterminen	 om	 den	 historiska	 figuren	 och	

vetenskapsmannen	Peter	Forsskål:	Thinking	Enlightenment	–	The	Life	and	Work	of	Peter	

Forsskål.	 A	 Symposium	 in	 Honour	 of	 Carl	 Gustaf	 Spangenberg.	 Mötet	 syftade	 att	 sprida	

kunskap	 om	 Forsskål	 samt	 uppmärksamma	 Carl	 Gustaf	 Spangenberg,	 som	 gått	 bort	

tidigare	i	år	och	som	verkat	för	att	få	till	stånd	de	Forsskålsymposier	som	Forum	årligen	

arrangerar.	 Spangenberg,	 vars	 expertis	 rörde	 upplysningstiden,	 tjänade	 den	 juridiska	

fakulteten	som	lärare	och	som	forskare	i	rättshistoria.		

	

Forsskålsymposiet	 är	 årligen	 återkommande	 och	 numera	 en	 av	 Universitetets	

hedersföreläsningar.	Planeringen	och	verkställandet	av	detta	skedde	i	samarbete	mellan	

Forum	 och	 Juridiska	 institutionen.	 I	 symposiet	 deltog	 forskare,	 journalister	 och	 andra	

experter.	2020	års	hedersföreläsare	var	Håvard	Hegre,	professor	vid	Institutet	för	freds-	

och	 konfliktforskning.	 Dennes	 föreläsning	 hade	 rubriken	 The	 future	 of	 peace	 and	

democracy	 -	 what	 can	 we	 know?	 och	 föreläsningen	 följdes	 av	 ett	 panelsamtal	 under	

ledning	av	Maria	Ripenberg,	 journalist,	politisk	krönikör,	författare	och	fil.	hedersdoktor	

vid	 Samhällsvetenskapliga	 fakulteten.	 Paneldeltagande	 var	 Margareta	Wahlström,	 ordf.	

vid	Svenska	Röda	Korset,	Anders	Brännström,	 fd.	generalmajor,	Anna	 Jarstad,	professor	

vid	 Statsvetenskapliga	 institutionen,	 Uppsala	 universitet,	 och	Morten	Kjaerum,	 direktör	

för	 Raoul	 Wallenberg	 institutet	 för	 mänskliga	 rättigheter	 i	 Lund.	 2020-års	

Forsskålssymposium	 hölls	 digitalt	 och	 finns	 fortsättningsvis	 på:	

https://media.medfarm.uu.se/play/video/13305	
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Forskningsledaren	har	upprätthållit	kontakt	med	SAR-nätverket	under	året10.	Möten	har	

ordnats	 med	 Universitetets	 företrädare	 för	 nätverket,	 kontakt	 upprätthållits	 med	 det	 i	

New	York	baserade	huvudkontoret.	Kontakter	med	andra	högskolors	SAR-företrädare	har	

också	 tagits	 upp.	 Upparbetandet	 av	 dessa	 kontakter	 i	 syfte	 att	 på	 sikt	 vara	 behjälplig	 i	

relation	 till	 SAR-forskare	 ses	 som	 ett	 led	 i	 Uppsala	 Universitetets	 arbete	 för	

yttrandefriheten	och	den	akademiska	friheten	som	därtill	är	kopplad.	Samarbete	med	SAR	

är	 ett	 led	 i	 arbetet	 med	 advocacy	 frågor	 inom	 området	 DFR.	 Under	 2020	 har	 Forum	

arbetat	med	att	få	till	stånd	en	förändring	av	SARs	policy	gällande	stöd	till	utsatta	forskare	

som	 befinner	 sig	 där	 stöd	 är	 befintligt;	 tidigare	 bortprioriterades	 dessa	 men	 ska	 nu	

erbjudas	möjlighet	till	stöd	via	SAR	på	grund	av	deras	inskränkta	möjligheter	att	förflytta	

sig	under	pandemin.	

 
 

3.5. Doktorandforum och verksamhet riktad till doktorander 
 
Doktorandforum	 är	 ett	 organ	 som	 består	 av	 en	 doktorandrepresentant	 från	 vardera	

ingående	 fakultet.	 Doktorandrepresentanterna	 erbjuds	 prolongation	 för	 sitt	 arbete	 i	

styrgruppen	och	med	Doktorandforum.	Doktorandforum	har	under	2020	representerats	i	

styrgruppen	 av	 Lina	 Melén,	 Juridiska	 institutionen	 och	 Elena	 Prats,	 Filosofiska	

institutionen.	 Samhällsvetenskapliga	 och	 språkvetenskapliga	 fakulteterna	 saknar	

representant	i	Doktorandforum	i	nuläget.	

	

Doktorandforum	 har	 under	 verksamhetsåret,	 i	 samarbete	 med	 forskningsledaren,	

arrangerat	 en	 internationell	 konferens	 med	 titeln	 Climate	 change	 as	 a	 challenge	 for	

democracy,	 peace	 and	 justice.	 Konferensen	 uppskattades	 av	 både	 deltagare	 och	

medverkande	 i	 Doktorandforum.	 Forskningsledaren	 bidrog	 med	 ett	 kort	

                                                
10 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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öppningsanförande	 och	 ett	 anförande	 hölls	 även	 av	 Anna	 Rutgersson,	 rektorsråd	 för	

hållbar	 utveckling.	 Konferensen	 sammanförde	 doktorander	 och	 juniora	 forskare	 från	

olika	 discipliner,	 universitet	 och	 forskningsinstitut.	 Deltagarna	 uppmuntrades	 att	

utveckla	 nya	 idéer	 och	 att	 utforska	 den	 bredare	 potential	 som	 samarbetet	 kan	 ge	 till	

avhandlingsprojektet.	 Bidragen	 grupperades	 i	 tematiska	 sessioner,	 som	 spände	 över	

ämnesgränserna.	

	

Sedan	2016	 ges	 årligen	 kursen	Academic	Writing.	 Kursverksamheten	har	 genomgående	

uppskattats.	Under	2020	har	vi	undersökt	möjligheten	att	utveckla	kursverksamheten.	En	

enkät	 har	 tagits	 fram	 med	 hjälp	 av	 UU:s	 enkätverktyg	 Kurt	 (se	 Appendix	 3)	 och	 en	

behovsinventering	genomförts.	På	basis	av	den	samt	den	samlade	erfarenhet	som	byggts	

upp	 har	 några	 förändringar	 i	 kursutbudet	 genomförts.	 Under	 våren	 gavs	

doktorandkursen	Academic	Writing	i	digitalt	format.	Under	hösten	gavs	doktorandkursen	

Writing	 Articles	 for	 International	 Publication	 in	 Peer-	 reviewed	 Journals	 med	 ett	 mer	

utpräglat	 förläggarperspektiv.	 Beslut	 om	denna	 kurs	 fattades	 efter	 att	 det	 kontrollerats	

med	enheten	för	upphandling	samt	med	föreståndare	på	Unit	for	Professional	English	på	

Engelska	 institutionen	Christer	 Larsson	 att	Universitetet	 inte	hade	möjlighet	 att	 internt	

ordna	 kursen.	 Kostnaden	 för	 den	 sistnämnda	 kursen	 uppgick	 till	 33	 451	 SEK.	 Den	

efterföljande	 utvärderingen	 visade	 att	 doktoranderna	 var	 positiva	 och	 uppskattade	

perspektivet.	

	

Forum	har,	i	samarbete	med	Engelska	institutionen,	inlett	ett	arbete	med	kursutveckling	i	

syfte	 att	 fortsättningsvis	 anordna	 kursen	 i	 akademiskt	 skrivande	med	 interna	 resurser.	

Detta	utgör	en	förbättring	både	för	att	kursen	hittills	utförts	av	en	extern	konsult	och	för	

att	 kursen	 kommer	 nu	 ge	 doktoranderna	 individuell	 återkoppling,	 vilket	 efterfrågats,	

samt	träning	i	muntliga	forskningspresentationer.	Kursutvecklingsarbete	är	 i	sin	slutfas;	

vi	 räknar	med	 att	 kunna	 erbjuda	 den	 nya	 kursen	 under	 2021.	 Den	 nya	 kursen	medför	

ingen	 kostnadsförändring.	 Kursutvecklingsarbetet	 finansierades	 inom	 ramen	 för	

ordinarie	verksamhet.	
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Som	 ett	 steg	 i	 kunskapsspridningen	 om	 Doktorandforum	 har	 forskningsledaren	 i	

samarbete	med	Lutz	Gschwind	spelat	in	en	informationsvideo,	tillgänglig	på	hemsidan.	

	

	

	

 
3.6. Effektivisering av verksamheten, uppföljning av projekt, 

översikt av utlysningskanalerna 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	samt	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	stöds	genom	medel	

för	resor	och	vistelser	med	oklar	genomförbarhet.	Ingen	budgetpost	fanns	för	ändamålet	

planerat	i	VP	år	2020.	Under	höstterminen	2020	godkändes	en	ansökan	på	100	000	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	handläggning	av	ansökningar	under	2020.	Under	

2019	 infördes	 regeln	 att	 återrapportering	 ska	 ske	 högst	 3	 månader	 efter	

sammankomsten.	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.	Regeln	ändrades	under	2020	till	följd	av	

osäkerheten	pandemin	medfört	och	 för	att	möjliggöra	högre	 flexibilitet	 i	organisationen	
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av	 evenemangen	 för	de	 forskare	 som	beviljats	medel.	Nu	gäller	 olika	krav	nu	gäller	 för	

olika	tidsperioder11.	

	

Forum	har	 nu	 en	 rutin	 för	 intern	 administration	med	 regelbundna	 veckomöten	 och	 ett	

underlag	 för	 uppföljning	 av	 arbetet.	 Forskningsledaren	 skickar	 ett	 underlag	 vanligtvis	 i	

början	av	veckan	till	forskningsassistenten	med	en	lista	på	uppgifter	i	prioriterad	ordning;	

alla	 uppgifter	 inbegrips	 inte	 och	 forskningsassistenten	 utför	 alltså	 uppgifter	 som	 inte	

finns	 listade	 (rutinmässiga	 uppgifter	 som	 uppdatering	 av	 dokument,	 email	 m.fl.).	

Underlaget	utgör	likväl	grund	för	veckomötet	som	vanligen	förläggs	mot	slutet	av	veckan	

och	möjliggör	 uppföljning	 och	 diskussion	 om	 prioriteringsordning	 inför	 uppkommande	

vecka.	Arbetssättet	upplevs	som	strukturerat	och	möjliggör	uppföljning	och	bättre	insyn	i	

administrationen	 av	 Forum.	 För	 att	 öka	 kvalitén	 i	 underlaget	 i	 beredningsarbetet,	 har	

under	 2020	 ett	 nytt	 system	 med	 online	 blankett	 för	 handläggning	 av	 ansökningar	

utvecklats.	 Risken	 att	 ansökningar	 tappas	 bort	 eller	 kommer	 i	 ofullständigt	 skick	 till	

beredning	 har	 nu	 minimerats.	 Systemet	 är	 utformat	 så	 att	 alla	 ansökande	 inlämnar	

information	 av	 samma	 typ.	 Under	 2020	 avslutades	 även	 översynen	 av	 Forums	

organisatoriska	struktur	och	instruktionen	antogs	i	januari	2020.	Under	hösten	2020	har	

arbetet	 med	 rekrytering	 av	 vikarie	 för	 forskningsassistent	 tjänsten	 genomförts.	 Olena	

Markstedt	kommer	att	vikariera	för	Mattias	Vesterlund	under	VT	2021.	

 
 

3.7. Förbättrad marknadsföring och informationsspridning 
 

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

protokoll	som	arkiveras	digitalt.	Flertalet	evenemang	under	2020	bytte	format	till	zoom:	

antalet	 åhörare	 har	 varierat	 mer	 än	 tidigare,	 från	 ett	 fåtal	 deltagare	 vid	

                                                
11 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	 av	 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.	
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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	antal	som	tar	del	av	evenemangen	då	flertalet	sammankomster	finns	på	hemsidan	och	

delas	 digitalt.	 Under	 2020	 var	 det	 genomsnittliga	 antalet	 deltagare	 vid	 Forums	

evenemang	 44	 personer	 (median	 30	 personer).	 Vid	 samarrangerade	 evenemang	 har	

deltagandet	 varit	 större.	 Totalt	 har	 1061	 personer	 deltagit	 vid	 Forums	 evenemang.	

Marknadsföringen	har	stärkts	genom	en	mer	systematisk	användning	av	sociala	medier.	

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

initiativ	Forskarna	på	slottet).	Ett	flertal	 inplanerade	evenemang	där	forskningsledarens	

skulle	 medverkat	 både	 som	 ett	 led	 i	 arbete	 med	 samverkan	 och	 i	 syfte	 att	 utveckla	

Forums	kapacitet	 att	 framstå	 som	en	 tydlig	kontakt	vid	Uppsala	Universitet	 för	externa	

samarbetspartners	med	intresse	för	området	DFR	har	dock	inställts	under	året.	

	

Forskningsledarens	 egen	 forskning	 har	 uppmärksammats	 på	 olika	 sätt.	 Svensk	

Juristtidning	antog	Patricia	Mindus	som	medlem	i	föreningen;	en	grupp	advokater	väckte	

framgångsrikt	 talan	 vid	 EU:s	 domstol	 i	 april	 angående	 Unionsmedborgarskapet	 som	

uppföljning	av	ett	policyförslag	forskningsledaren	föreslagit	i	boken	European	Citizenship	

after	 Brexit:	 Freedom	 of	 Movement	 and	 Rights	 of	 Residence;	 forskningsledaren	 har	

samverkat	med	TV-programserien	Lex	Lapidus,	som	sändes	under	hösten	på	ur.se	samt	i	

SVT1.	

4. Organisation		
4.1. 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.	
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Under	 första	 delen	 av	 2020	 bestod	 styrgruppen	 av	 följande	 personer:	 Tomislav	 Dulić,	

föreståndare	 för	 Hugo	 Valentin	 Centrum	 vid	 Historisk-filosofiska	 fakulteten,	 Tora	

Holmberg,	prodekan	för	Samhällsvetenskapliga	fakulteten	och	ordförande,	Anna	Jonsson	

Cornell,	 prodekan	 för	 Juridiska	 fakulteten,	 Anna	 Lindström,	 prodekan	 för	

Språkvetenskapliga	 fakulteten,	 samt	 doktorandrepresentanterna	 Lina	 Melén,	 Juridiska	

institutionen,	och	Elena	Prats,	Filosofiska	institutionen.	

	

Under	 andra	 delen	 av	 2020	 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,	 prodekan	

för	 Språkvetenskapliga	 fakulteten,	 och	 Joakim	 Palme,	 dekan	 för	 Samhällsvetenskapliga	

fakulteten,	 samt	 doktorandrepresentanterna	 Lina	 Melén,	 Juridiska	 institutionen,	 och	

Elena	Prats,	Filosofiska	institutionen.	

	
	

4.2. 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	61%	(i	motsats	 till	ordinarie	70%).	

Till	 forskningsledaren	 finns	 ett	 administrativt	 stöd	 knutet	 i	 form	 av	 en	

forskningsassistentstjänst	på	50%	av	en	heltid.	Sedan	den	7	januari	2019	innehas	tjänsten	

av	Mattias	Vesterlund.	
	

’	

	

Appendix 1. Gästforskare vid Uppsala Forum 2020 
 
Appendix 2. Föreläsningar, workshops och övriga evenemang vid Uppsala Forum 2020 
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