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Verksamhetsplan 2023 

Antagen av styrgruppen den 3 februari 2023 

 

Övergripande mål  

Uppsala Forum syftar till att systematiskt främja samarbete och samordning kring ämnes- och 

fakultetsöverskridande forskning och forskarutbildning på området demokrati, fred och rättvisa.1 I 

enlighet med detta syfte, är Uppsala Forums uppgifter följande: 

• att fungera som en plattform för samordning av forskningssamarbeten  

• att vara en värd för gästforskare  

• att anordna kurser, workshops och seminarier på aktuella och relevanta temata 

• att samverka med det omgivande samhället 

• att verka för gemensamma satsningar inom forskarutbildning 

• att bidra till internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående enheterna. 

Mål för 2023 

Den övergripande målsättningen för 2023 är att fortsätta utveckla Uppsala Forum som en plattform för 

gemensam forskning och forskarutbildning inom de fakulteter som ingår i samarbetet.  Detta ska ske 

primärt genom att: 

                                                 
1 Se instruktion för Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa. 

https://www.uppsalaforum.uu.se/digitalAssets/576/c_576170-l_3-k_uppsala-forum-instruktion.pdf
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- fortsatt stärka internationaliseringen av forskning och samarbetet mellan Uppsala Forums 

samarbetande enheter; 

- fortsätta arbetet med att öka kännedomen om Uppsala Forums verksamhet och den forskning som 

bedrivs inom området fred, demokrati och rättvisa bland ingående enheter, bland andra enheter 

med forskningsytor som berör Forums område, samt bland andra enheter med profilering mot 

tvär- och mångvetenskaplighet vid Uppsala universitets vetenskapsområde humaniora och 

samhällsvetenskap, 

 

- organisera den årliga workshopen post-doctoral research application assessment mock session 

for Marie Skłodowska-Curie individual fellowships, 

- bistå och stödja Doktorandforum i att skapa mötesplatser för doktorander vid Uppsala Forums 

samarbetande enheter,  

- organisera årets Forsskålsymposium.  

Planerad verksamhet för att uppnå målen för 2023 

Under 2023 avser Uppsala Forum fortsätta arbetet med att, tillsammans med de ingående enheterna, 

ytterligare fördjupa och stärka existerande fakultets- och enhetsöverskridande samarbeten, inklusive 

mångvetenskapliga sådana. Uppsala Forum ska också fortsatt stötta internationalisering av 

forskningsmiljöer vid de i samarbetet ingående enheterna.  Detta sker exempelvis genom att utveckla och 

upprätthålla kontakter med forskare inom fältet demokrati, fred och rättvisa vid i Forum ingående enheter, 

utveckla samarbeten med forskare inom fältet i Sverige och utomlands exempelvis genom Uppsala 

Forums gästforskarprogram och samarbeten i relation till detta program mellan Forums enheter. Vidare 

ämnar Uppsala Forum fortsätta arbetet med att arrangera seminarier, workshops, öppna föreläsningar och 

liknande med fokus på frågor om demokrati, fred och rättvisa, inklusive Forsskålsymposiet, och därtill 

anknytande aktuella samhällsfrågor med forskare inom Uppsala Forums enheter, Uppsala universitet och 

forskare från andra lärosäten. Under året kommer särskilt fokus att ligga på samarbeten och arrangemang 

som anknyter till det övergripande tema som identifierats för forskningsledarens mandatperiod (2022-

2025, se nedan). Under året ska också möjligheterna till samarbeten av olika slag, exempelvis i form av 
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gemensamma arrangemang, med andra enheter och disciplinöverskridande plattformar på 

vetenskapsområdet som CIRCUS2 och forskningsprogram som Demokrati och högre utbildning3 

utforskas, med syfte att få en större spridning av den forskning som bedrivs inom Uppsala Forums enheter 

och belysa fler ämnen och infallsvinklar. Ambitionen är vidare att under 2023 utvärdera och utveckla 

kommunikationen kring Uppsala Forums aktiviteter. Då administratören enbart har 20% av en heltid att 

ägna åt alla Forum-relaterade verksamheter är det viktigt att kommunikationsarbetet är välstrukturerat 

och organiserat så effektivt som möjligt. Under 2023 kommer den nuvarande administratören att vara 

föräldraledig fram till och med augusti 2023 och ersätts under denna tid med en vikarie.  

Övergripande tema för perioden 2023-2025  

Uppsala Forum har under perioden 2019-2022 arbetat utifrån tre specifika teman eller utmaningar inom 

ramen för det övergripande temat demokrati, fred och rättvisa. Dessa utmaningar4 beskrevs som utgörande 

ett tematiskt tvärsnitt av ämnesområdet demokrati, fred och rättvisa samt som varandes särskilt intressanta 

av följande skäl: hög samhällsrelevans och aktualitet, i linje med satsningar från forskningsfinansiärer, 

ingående i universitetets forskningsstrategier och/eller styrkeområden samt avspeglandes befintlig 

kompetens vid i Forum ingående enheter. 

 

Utifrån samma resonemang och urvalskriterier, men avspeglandes Uppsala Forums jämfört med tidigare 

mandatperiods minskade ekonomiska kostym och de konsekvenser detta har för verksamhetens 

omfattning, har forskningsledaren för perioden 2023-2025 identifierat ett enda, mer övergripande tema: 

”the rule of law in a globalising world”. Temat anknyter till FN:s sustainable development goal nr. 16 

(Peace, Justice and Strong Institutions)5. The rule of law in a globalising world binder ihop Uppsala 

Forums tre “kärnvärden” på följande sätt: rule of law kan ses som en grundläggande förutsättning för en 

fungerande demokrati, som en central komponent för en hållbar fred, och som grundbulten för ett 

rättssystem byggt på principen om likhet inför lagen. I en tid då demokratiska grundprinciper och idén 

om rättsstaten utmanas alltmer av olika aktörer och folkrättsvidriga anfallskrig inte tycks främmande för 

betydelsefulla aktörer på den internationella arenan utgör the rule of law in a globalising world ett såväl 

                                                 
2 Centre for Integrated Research on Culture and Society (https://www.humsam.uu.se/circus/).  
3 https://www.uu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer-och-forskningsomraden/dohu/.  
4 Migration and Globalisation, Climate and Sustainability och The Digital Age.  
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/.  

https://www.humsam.uu.se/circus/
https://www.uu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer-och-forskningsomraden/dohu/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/
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relevant som angeläget tema. Temat ska tolkas brett och kan exempelvis omfatta ämnen som 

yttrandefrihet och makten över språket, möjligheten att delta i demokratiska processer, akademisk frihet, 

tillgång till information, utvecklingen i post-konfliktländer, korruptionsbekämpning, lika tillgång till 

rättsprocesser och institutionsutveckling. Under perioden 2023-2025 kommer särskild vikt att fästas vid 

detta övergripande tema när det gäller att synliggöra den forskning som finns vid Uppsala Forums olika 

enheter samt vid olika arrangemang, satsningar och stöd.  

Gästforskarprogrammet 

Gästforskarprogrammet innebär att internationella forskare samt erkända praktiker kan erbjudas en 

tidsbegränsad vistelse vid någon av de i Uppsala Forum ingående enheterna. Programmet har under årens 

lopp varit mycket framgångsrikt och är ett av de mest kända inslagen i Uppsala Forums verksamhet. 

Internationellt erkända forskare har befunnit sig i miljön och bidragit till att stärka densamma. I många 

fall har gästforskarvistelsen gett konkreta utfall i form av nya samarbeten, gemensamma 

forskningsansökningar och även publikationer. De inbjudna gästforskarna förutsätts, utöver att de ska 

bedriva egen forskning, samarbeta med forskare inom flera av Forums enheter. Det är önskvärt att 

gästforskarna har en forskningsinriktning som är intressant för forskare vid mer än en av Forums enheter.  

 

Pandemin innebar att ett antal gästforskarvistelser planerade för 2021 och tidigt 2022 senarelades. Alla 

dessa vistelser är nu genomförda. Det kan noteras att intresset för gästforskarprogrammet är fortsatt stort. 

Under 2023 har Forum möjlighet att täcka kostnader för upp till 100 000 SEK för gästforskarprogrammet. 

En till två utlysningar planeras för gästforskarprogrammet under 2023 (sista ansökningsdag 31 mars 

och/eller 31 oktober). Forum beräknar att fyra gästforskare kommer att vistas vid Uppsala Forum under 

2023 (en av dessa med finansiering beslutad 2022). Gästforskarprogrammet och de enskilda gästforskarna 

presenteras på Forums hemsida, i nyhetsbrev och, är tanken för 2023, genom riktade utskick till berörda 

enheter i samarbete med kommunikatörerna på respektive enhet. Administratörstjänsten spelar en viktig 

roll för bemötandet av gästforskarna, och för att Forum kan arbeta systematiskt med att planera 

verksamheten, sprida information samt göra gästforskarnas vistelse i Uppsala så givande som möjligt för 

alla inblandade. Detta är viktigt för att uppnå målet att stärka internationaliseringen av forskning och 

utbildning genom samarbetet mellan Forums enheter.  
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Föreläsningar, seminarier och workshops 

Intentionen är att seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten kommer att fortsätta i den 

omfattning som budgetramarna tillåter. I detta ingår de Uppsala Forum Guest Lectures som gästforskarna 

enligt programmet ska hålla under sin vistelse. Under 2023 planeras en till två utlysningar av medel för 

workshops och seminarier, preliminärt med sista ansökningsdag 31 mars och/eller 31 oktober. Under 2023 

kommer det i utlysningen av medel för workshops och seminarier särskilt att välkomnas ansökningar som 

har koppling till Forums nya forskningstema the globalised rule of law och som därmed har möjlighet att 

omfattas av det bidrag om 100 000 kr per år som Forum under åren 2023-2025 erhåller från H. Ax:son 

Iohnsons stiftelse för vetenskaplig forskning (genom juridiska fakulteten) att användas till 

gästforskarprogrammet och seminarier/workshops. Forum kommer att arbeta för att hitta 

samarbetspartners för olika evenemang för att nå en större krets och för att minska kostnader. Evenemang 

kan arrangeras både på plats och hybridform. De öppna, korta föreläsningar kombinerade med 

frågestunder som tidigare arrangerats är ett format som återkommer i viss omfattning under 2023. 

Formatet lämpar sig inte minst för att på ett tillgängligt sätt föra ut den forskning som bedrivs vid Forums 

enheter eller uppmärksamma aktuella samhällsfrågor med bäring på Forums kärnområden fred, demokrati 

och rättvisa. Under 2023 beräknas fyra till fem sådana öppna föreläsningar genomföras (två till tre är 

planerade för vårterminen samt en för höstterminen). Inga särskilda medel är emellertid avsatta i budget 

för dessa evenemang. Redan planerade större evenemang inkluderar en workshop på temat The social 

bond of democracy 16-17 maj 2023 samt en konferens på temat Migration and Time i Uppsala senhösten 

2023 samarrangerad av juridiska institutionen och filosofiska institutionen vid UU samt Centre for 

Refugee and Migration Law, VU Amsterdam, där Uppsala Forum är en samarbetspartner.  

Forsskålsymposiet 

Forum anordnar sedan 2013 ett årligen återkommande Forsskålsymposium. Forsskålsföreläsningen utgör 

en av Uppsala universitets hedersföreläsningar. Symposiet sker i samarbete med Juridiska fakulteten, och 

i andra hand även med andra intressenter. Temat för 2023 års Forsskålsymposium kommer att bestämmas 

av forskningsledaren i samråd med styrgruppen. 40 000 SEK avsätts för att anordna 2023 års 

Forsskålsymposium. Forskningsledaren avser att undersöka möjligheterna till eventuell medfinansiering 

från Juridiska fakulteten.  
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Doktorandforum 

Doktorandforum har till uppgift att fånga upp och driva gemensamma initiativ inom utbildningen på 

forskarnivå. Innehållet i Doktorandforums verksamhet planeras och beslutas i samarbete mellan 

Doktorandforum och forskningsledaren efter initiativ från doktorandkollektivet. 

Doktorandforums målsättning är att anordna aktiviteter som är av intresse för samtliga discipliner samt 

att långsiktigt bygga upp ett kontaktnät mellan doktorander som förhoppningsvis kan leda till fler 

mångvetenskapliga projekt mellan de enheter som ingår i Forum. Från Doktorandforum ingår i 

styrgruppen Galyna Kutsovska (historiska institutionen) och Martin Jacobson (statsvetenskapliga 

institutionen). 

Under 2023 planerar Doktorandforum att arrangera flera seminarier. Uppsala Forum har under 2023 

möjlighet att täcka kostnader på 5 000 SEK för Doktorandforums aktiviteter.   

Doktorandforum fortsätter också med att slutföra arbetet med samlingsvolymen The Policy Cycle of 

Migrant Exclusion for IMISCOE-serien vid Springer som ett vetenskapligt utfall av tidigare 

konferensverksamhet. 

Post-Doctoral Research Application Assessment Mock Session 

Workshop for Marie Curie IF 

Sedan 2019 genomförs en årlig workshop i samarbete med Doktorandforum och EU-projektkoordinator 

vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, med fokus på att i tidigt skede diskutera 

och stärka doktoranders ansökningsförfaranden. Fokus har bland annat legat på ansökningar till Marie 

Skłodowska-Curie fellowships. I ljuset av tidigare utvärderingar av workshopen förblir formatet under 

2023 detsamma som föregående år, det vill säga två tillfällen, med informationsdelen, idéstadiet och urval 

av värdinstitution skiljt från den del under vilken bedömning av ansökningstexten sker. Formatet är 

lämpligt för att fånga upp unga forskare som är i olika skeden av sin ansökningsprocess.  

 

Den 20 april 2023 kommer första delen äga rum: EU-projektkoordinator vid vetenskapsområdet för 

humaniora och samhällsvetenskap kommer att ge en ingående presentation av utlysningen, tidigare grant 
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holders berättar om sin erfarenhet, och deltagarna ger en kort presentation av själva forskningsprojektets 

idé (presentation of plotline) samt argumenterar för tilltänkta värdinstitutioner; därefter vid det andra 

tillfället får de återkoppling på själva projektidén av panelen bedömare som inbjudits. EU-

forskningssekretariatet har varit behjälpliga med att ta fram listor på forskare vid svenska universitet som 

agerat granskare, samt på forskare vid Uppsala universitet som tidigare erhållit MSCA-IF. I början av juni 

lämnar forskarna in utkast på ansökan som utgår från mallen som offentliggörs i april och den 19 juni 

kommer andra delen av workshopen att äga rum, där granskningspanelen ger återkoppling på utkasten i 

syfte att möjliggöra högkvalitativa ansökningar i tid till dess att utlysningen stängs den 13 september 

2023.  

 

Forum har en budget för att täcka kostnader i samband med workshopen, samt lokalkostnader. 

Kostnaderna kan komma att täcka arvoden à 3000 SEK och/eller resor och uppehälle för utvärderare som 

inte är anställda vid Uppsala universitet i det fall interna resurser inte finns att tillgå. 10 000 SEK är avsatta 

för ändamålet för 2023. 

Uppföljning av projekt och annan intern verksamhet  

Arbetet med forskningssamordning fortsätter. Forum kommer fortsätta att systematiskt följa upp projekt 

som erhållit bidrag både i syfte att se att dessa genomförs inom dispositionstiden och i syfte att 

dokumentera det vetenskapliga och ekonomiska utfallet på ett samlat sätt. Inför utlysningar av medel 2023 

kommer villkoren för de beviljade medlen i form av dispositionstid samt ekonomisk och vetenskaplig 

redovisning att förtydligas ytterligare både i utlysningen och i informationen till de forskare som beviljats 

medel. Detta sistnämnda är en del i strävan efter tydlighet och förutsägbarhet för såväl forskare som för 

Uppsala Forum. 

. 

Organisation 2023 

Styrgrupp 

 

Prof. Anna Jonsson Cornell                           Juridiska fakulteten, ordförande för styrgruppen 
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Prof. Tomislav Dulić                   Historisk-filosofiska fakulteten 

 

Prof. David Håkansson          Språkvetenskapliga fakulteten 

 

Prof. Joakim Palme                Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 

Doktorandrepresentant Galyna Kutsovska                              Historiska institutionen 

 

Doktorandrepresentant Martin Jacobson     Statsvetenskapliga institutionen  

 

 

Doktorandforum  

Doktorand Jakob Hellström                                 Juridiska institutionen 

Doktorand Galyna Kutsovska               Historiska institutionen  

Doktorand Martin Jacobson                   Statsvetenskapliga institutionen 

Vakant        Språkvetenskapliga institutionen  

 

 

Ledning 

Forskningsledare under 2023 (med mandat fram till 30 juni 2025) är Rebecca Thorburn Stern. 

Hennes uppdrag har omfattningen 20 % av en heltid. Till forskningsledaren finns ett 

administrativt stöd knutet i form av en administratör anställd på 20 % av heltid. Administratör är 

Mattias Vesterlund. Vesterlund är föräldraledig under vårterminen 2023 till och med augusti 

2023 och ersätts under denna tid av Michael Watson-Conneely.     

 

 

 


