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Verksamhetsplan 2022 

Antagen av styrgruppen den 3 februari 2022 

  

 

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 verka för gemensamma satsningar inom forskarutbildning 

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

• att samverka med det omgivande samhället 

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

Mål för 2022 

Den övergripande målsättningen för 2022 är att genomföra tidigare planerad verksamhet samt följa upp 

styrgruppens och fakulteternas förslag angående utformningen av den framtida verksamheten. Detta ska 

ske primärt genom att: 

- fortsatt stärka internationaliseringen av forskning och samarbetet mellan Uppsala Forums 

samarbetande enheter 

 
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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- organisera, i samarbete med Doktorandforum, en tematisk konferens  

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

for Marie Skłodowska-Curie individual fellowships 

- organisera årets Forsskålsymposium 

- efterlysa fakulteternas syn på vilka ovannämnda mål Forum ska fokusera sin verksamhet i 

framtiden på till följd av den halverade budget för verksamheten Forum nu elaborerar med, samt 

vilka finansieringsmöjligheter som Fakulteterna kan erbjuda doktoranderna för deras roll i 

Doktorandforum. Därtill ska medverkande forskare kontaktas och informeras om de förändrade 

möjligheterna att erhålla administrativt stöd från Forum fr.o.m. ny mandatperiod VT 2022. 

 

Planerad verksamhet för att uppnå målen för 2022 

Under 2022 förändras förutsättningarna för Forum att fortsätta utveckla verksamheten i förhållande till de 

ingående enheterna. Därmed krävs arbete med att anpassa verksamheten till rådande omständigheter. 

Arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för mångvetenskapligt samarbete och 

internationalisering behöver omformuleras utifrån de nya budgetramarna: flera av de tidigare 

verksamheterna kommer att behöva förändras, omfattningen av verksamheten kommer att påverkas och 

lyhördhet kommer att krävas gentemot fakulteternas val angående utformningen av den fortsatta 

verksamheten. Verkställande av tidigare fattade beslut kommer ligga i fokus under 2022. Vidare fortsätter 

i viss mån arbetet med gemensamma seminarier och föreläsningar, främst Forsskålsymposiet, med fokus 

på frågor kring demokrati, fred och rättvisa. Forum arrangerar även en tematisk konferens i samarbetet 

med doktorandforum, gästas av olika gästforskare och arrangerar book events.  

Gästforskarprogrammet 

Gästforskarprogrammet har en tydlig internationell forskningsprägel men inriktar sig även mot erkända 

praktiker som kan erbjudas en tidsbegränsad vistelse vid någon av de i Uppsala Forum ingående 

enheterna. Programmet har varit mycket framgångsrikt. Internationellt erkända forskare har befunnit sig 

i miljön och bidragit till dess stärkande. De inbjudna gästerna ska, utöver bedriva egen forskning, tydligt 

samarbeta med forskare inom Forum. Till följd av att gästforskarprogrammet påverkats signifikativt av 

den reducerade budgeten har mindre andel medel tilldelats gästforskarprogrammet under 2022 jämfört 

med innan pandemin. Under 2022 har Forum möjlighet att täcka kostnader för 100 000 SEK för detta 

ändamål. Fokus kommer att ligga på verkställande av tidigare tagna beslut inom ramen för programmet. 

Forum beräknar att nio gästforskare kommer att vistas vid Uppsala Forum under VT och HT 2022. 
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Forum har förbättrade interna rutiner angående inkommande gästforskare: informationen sprids till 

Forums ingående enheter i god tid och mer systematiskt. Informationen skickas till studierektorer för både 

grund- och forskarutbildning. Vidare kommer gästforskarprogrammet och särskilt de enskilda 

gästforskarna att marknadsföras på Forums hemsida. 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. 

Föreläsningar, seminarier och workshops 

Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten kommer i viss mån att fortsätta och då att vara 

främst inriktad på att fullfölja redan beslutade åtaganden, med anledning av att budgeten för seminarier 

och workshops för 2022 är reducerad till 0 SEK. 

Forsskålsymposiet 

Forum anordnar sedan 2013 ett årligen återkommande Forsskålsymposium. Symposiet sker i samarbete 

med Juridiska fakulteten, och i andra hand även med andra intressenter. Temat för 2022 års 

Forsskålsymposium kommer att bestämmas av forskningsledaren i samråd med styrgruppen. 40 000 SEK 

är avsatta för att anordna 2022 års Forsskålsymposium. 

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 Silvia Carretta (Juridiska institutionen), Elena Prats (Filosofiska institutionen), Jesse Juopperi 

(Institutionen för Moderna språk), och Anna Jeglinska (Statsvetenskapliga institutionen). 

Doktorandforums representanter har tidigare erhållit medel för prolongation för arbetsinsatsen vid 

Uppsala Forum. Under 2022 kommer frågan väckas hos fakulteterna som samarbetar inom Forum om 
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respektive fakultet kan tänka sig ombesörja kostnad för prolongationen under året. Budget för VP 2022 

är lagt utifrån tidigare praxis då styrgruppen funnit det nödvändigt att doktoranderna erhåller prolongation 

i enlighet med tidigare överenskommelse. 

Konferens med Doktorandform  

Doktorandforum fortsätter att samarbeta med Forum under 2022. I samarbete med forskningsledaren 
kommer doktorandforum att organisera en konferens under vårterminen 2022 på temat Rights for non-

humans: AI, Robots, Cyborgs, Animals and Nature. Det rör sig om konferens av samma format som de 

som anordnades under 2019 och 2020 (två dagar) som sammanförde forskare från forskarutbildningen 

från olika discipliner, universitet och forskningsinstitut. Deltagarna skall uppmuntras att utveckla nya 

idéer och att utforska den bredare potential som samarbetet kan ge till arbetet med avhandlingsprojektet. 

Forskningsledaren och administratören bistår Doktorandforum genom att bland annat sprida information 

om konferensen på lämpligt sätt. 

Inga medel är avsatta för ändamålet, men doktoranderna har själva sökt medel för konferensen under 

2021. 

Tidigare har Forum budgeterat kostnader för resor och uppehälle av de forskare och praktiker som inbjuds 

att delta i evenemang organiserade av Doktorandforum, genom stödformen Young Scholar Networking 

Funding. Det finns inga medel budgeterade för ändamålet i denna verksamhetsplan. 

Doktorandforum fortsätter också med arbete med redaktion av 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 

Under 2019 inleddes en mer aktiv strategi för att nå ut till doktorander och nydisputerade vid de ingående 

fakulteterna för att göra flera delaktiga i Forums aktiviteter, bland annat genom möten med gästforskare 

och doktorander inom miljön med relevanta och närliggande intresseområden; genom vetenskapliga 

sammankomster som arrangeras i samarbete med Doktorandforum m.m. En del i denna satsning är den 

årliga workshopen som genomförs 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. I ljuset av utvärderingen av workshopen under hösten 2021, 

förblir formatet under 2022 detsamma som föregående år, det vill säga två tillfällen, med 

informationsdelen, idéstadiet och urval av värdinstitution skiljt från den del under vilken bedömning av 
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ansökningstexten sker. Föregående års format visade genom ett större antal deltagare att det här var en 

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

Onsdagen den 20 april 2022 kommer första delen äga rum: EU-projektkoordinator vid 

Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap kommer att ge en ingående presentation av 

utlysningen, tidigare grant 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. Den 13 juni lämnar forskarna in utkast på ansökan som utgår från mallen som 

offentliggörs i april och måndagen den 20 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 14 september 2022.  

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. 15 000 SEK är 

avsatta för ändamålet. 

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 med tanke på att många skjutits upp under 2020-

21, och i syfte att samla det vetenskapliga utfallet på ett bättre sätt.  

 

Organisation 2022 

Styrgrupp 

 

Prof. Anna Jonsson Cornell   Juridiska fakulteten, ordförande för styrgruppen 

 

Docent Tomislav Dulić   Historisk-filosofiska fakulteten 

 

Prof. Joakim Nivre     Språkvetenskapliga fakulteten 

 

Prof. Joakim Palme    Samhällsvetenskapliga fakulteten 
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Doktorandrepresentant Elena Prats  Filosofiska institutionen 

 

Doktorandrepresentant Anna Jeglinska Statsvetenskapliga institutionen 

 

 

Doktorandforum 

Doktorand Silvia Carretta   Juridiska institutionen 

Doktorand Jesse Juopperi   Institutionen för moderna språk 

Doktorand Elena Prats   Filosofiska institutionen  

Doktorand Anna Jeglinska   Statsvetenskapliga institutionen 

 

Ledning 

Ledningsuppdragen kommer att förändras under året. Mandatperioden för nuvarande 

forskningsledare tar slut sista mars 2022. I enlighet med utlysning inför nuvarande mandat 

arbetar forskningsledaren med ansvar för det strategiska och löpande arbetet vid Forum, på 70% 

av heltid tills slutet av mandatperioden. Från och med 1 april är forskningsledarens förordnande 

förlängt fram till den sista juni 2022. Under denna övergångsperiod arbetar forskningsledarens 

20% av heltid. Patricia Mindus är forskningsledare under VT 2022. När denna plan skrivs finns 

ännu inget beslut fattat för rollen som forskningsledare under det andra halvåret 2022. Budget är 

lagd för att rollen ska kunna utformas för ett uppdrag i omfattningen 20% av heltid under hela 

kalenderåret. 

 

Till forskningsledaren finns ett administrativt stöd knutet i form av en administratör anställd på 

50% av heltid. Även det administrativa stödet kommer att förändras under året. Från och med 1 

april kommer tjänsten vara på 20% av heltid. 

Mattias Vesterlund är administratör och arbetar 50%. Från och med 1 april arbetar han 20%. 
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