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Verksamhetsplan 2016  

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa 

 

1 januari -31 december 2016 

 

Antagen av styrgruppen den 16 februari 2016 

 

Övergripande mål  

De övergripande målen för Uppsala Forum är enligt Juridiska fakultetens och Samhällsvetenskapliga 

fakultetens beslut (JURFAK 2008/42, SAMFAK 2008/83): 

 att som en plattform för forskningsprogram och extern finansiering utgöra en tydlig partner 

för finansiärer och avnämare  

 att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom utbildningen på forskarnivå  

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

 att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare koppling till praktiker 

skulle ytterligare stärka studentintresset och möjligheten till programanslag  

 att uppnå en större internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående 

institutionerna.  
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Mål för 2016  

Den övergripande målsättningen för 2016 är att fortsätta utveckla Uppsala Forum som en plattform 

för gemensam forskning och forskarutbildning bland de samarbetande enheterna. Detta ska ske 

primärt genom att: 

- ytterligare stärka internationaliseringen av forskning och utbildning och samarbetet mellan 

Uppsala Forums samarbetande enheter,  

- att öka kännedomen om Uppsala universitets forskning och utbildning inom området fred, 

demokrati och rättvisa bland externa intressenter och finansiärer, 

- erbjuda en fakultets- och institutionsöverskridande doktorandkurs.  

 

Planerad verksamhet för att uppnå målen för 2016 

Under 2016 avser Uppsala Forum att fortsätta att ytterligare utveckla verksamheten i förhållande till 

de inblandade enheterna.  

Under 2014 utvecklades samarbetet mellan Uppsala Forum och Forum for Advanced Studies in 

Language, Arts and Theology (SALT). SALT avvecklades i juni 2015, och under 2016 övertas 

doktorandkursen Academic Writing av Uppsala Forum. 

Arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för mångvetenskapligt samarbete och 

internationalisering fortsätter och många av de aktiviteter som har initierats under tidigare år kommer 

att utvecklas och utvidgas.  

Ytterligare åtgärder under 2016 är att utvärdera hur de ingående enheternas verksamhet bättre kan 

integreras. Vidare fortsätter arbetet med gemensamma seminarier och föreläsningar, bland annat 

Forsskålsymposiet, med ett fokus på frågorna demokrati, fred och rättvisa. I syfte att stärka banden 

mellan forskningsmiljöerna och studenter på avancerad nivå kommer Uppsala Forum knyta närmare 

samarbete med nya enheter, däribland Utrikespolitiska föreningen. Även Doktorandforum kommer få 

ökade resurser, i syfte att vidareutveckla samarbetet mellan doktorander i miljön. Slutligen kommer en 

översyn av såväl intern som extern referensgrupp att ske under 2016.         
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Föreläsningar, seminarier och workshops 

Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten kommer fortsättningsvis att vara inriktad på 

teman som forskarna inom Uppsala Forum har praktisk nytta av i det egna arbetet, som anknyter 

direkt till gästforskarprogrammet eller som på annat sätt mer direkt främjar samarbetet inom Uppsala 

Forum, t.ex. presentationer av institutionsöverskridande projekt. Ledningen kommer att fortsätta att 

arbeta för en ökad spridning och diversifiering vad gäller ämnen och föredragshållare. Betydelsen av 

institutionsöverskridande samarrangemang är något Uppsala Forum kommer framhäva även 2016. 

Budgeten för seminarier och workshops för 2016 är 150 000 SEK. 

En viktig förändring i ansökningsförfarandet från 2015 är att ansökningar för föreläsningar, seminarier 

och workshops, där kostnaderna överstiger 20 000 SEK, enbart kan sökas vid ordinarie 

utlysningstillfälle på våren (31 mars) och hösten (31 oktober). För belopp understigandes 20 000 SEK 

kan ansökningar göras löpande under terminen. Samma regel gäller för gästforskarprogrammet. En 

annan viktig skillnad att beakta när Uppsala Forum inte längre utbetalar medel direkt är att medel som 

beviljas, men rekvireras först under nästföljande år, inte belastar innevarande års budget.  

Uppsala Forum har sedan 2013 anordnat ett årligen återkommande Forsskålsymposium. Symposiet 

sker i samarbete med bland annat Juridicum, Kungliga biblioteket och andra intressenter. Temat för 

2016 års Forsskålsymposium är Tryckfrihetsförordningen 250 år. Cirka 50 000 SEK är avsatta för att 

anordna 2016-års Forsskålsymposium.  

Uppsala Forums evenemang är viktiga för att öka kännedomen om Uppsala universitets forskning och 

utbildning inom området fred, demokrati och rättvisa bland externa intressenter och finansiärer. 

Utvecklingen i Ryssland och Ukraina, den politiska och ekonomiska situationen inom EU, 

migrationspolitik och svensk partikultur, är exempel på frågor som kan skapa en utgångspunkt för 

externt orienterade events inom ramarna för Uppsala Forum under 2016.     

 

Därutöver har ett antal evenemang redan planerats för våren 2016, bland annat: 

- Seminarium: “The Civil Rights Discussion in the U.S. Today” med Danielle Holley-Walker, Dean 

of the Howard University School of Law, Washington, D.C. (21 januari).  

- Gästföreläsning: “To Put out Fire with Gasoline – om den amerikanska utrikespolitiska logiken 

och dess effekter” med Frida Stranne, lektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad (26 

januari).  

- Workshop: “2nd Uppsala Forum Workshop on Qualitative Methods with Jeffrey T. Checkel” 

med Jeffrey T. Checkel, Professor of International Studies, Simon Fraser University, Canada (24 

februari). 
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- Seminarium: “Digital Diaries: Resistance, Self-Representation and Civic Journalism in the 

Russian-Language Internet” (29 april).  

- Doktorandkurs: “Academic Writing” med konsult Josie Dixon (3-6 maj).  

- Gästföreläsning: “Third Party Monitors and the Credibility of Political Processes” med Sarah 

Bush, Assistant Professor, Temple University, USA (7 juni).  

Under 2011 introducerade Uppsala Forum en ny seminarieserie om nypublicerade böcker (book event) 

vid vilken forskare i miljön gavs möjlighet att presentera sina nypublicerade böcker. Syftet med denna 

serie är dels att sprida information inom universitetet och Uppsala Forum-miljön om nya böcker, dels 

att marknadsföra Uppsala Forums forskare till en bredare publik. Det senare möjliggörs med hjälp av 

Uppsala Forums sändlistor som innehåller flera externa personer. Möjligheten att anordna book events 

kommer att finnas kvar under 2016 i den mån det efterfrågas av forskare i Uppsala Forum miljön.  

Gästforskarprogrammet 

En av de bärande delarna i Uppsala Forums verksamhet är gästforskarprogrammet. Programmet 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 under perioden 2011-2015. Internationellt kända forskare har befunnit sig i 

miljön och bidragit till dess stärkande. De inbjudna gästerna ska förutom att bedriva egen forskning 

tydligt samarbeta med forskare inom Uppsala Forum. Från Uppsala Forums sida betonas betydelsen av 

en strategi för gemensam publicering, forskningsprojekt och/eller initiering av forskningsprojekt, och 

att de inbjudna forskarna bör ha en forskningsinriktning som är intressant för flera enheter inom 

Uppsala Forum. Gästerna bör medverka på flera nivåer, såväl i doktorandforum som i workshops och 

seminarier som riktar sig till en bredare krets. Gästforskarna förväntas också vara beredda på att ge 

handledande kommentarer till doktorander.  

Två utlysningar planeras under 2016, en på vårterminen med sista ansökningsdag den 31 mars, och en 

på höstterminen med sista ansökningsdag 31 oktober. Gästforskarprogrammet har 250 000 SEK till sitt 

förfogande under 2016. Ledningen kommer fortsatt att arbeta för en ökad mångfald vad gäller 

inkommande gästforskare med särskild fokus på kön och regional tillhörighet.   

En viktig förändring i ansökningsförfarandet sedan 2015 är att ansökningar för belopp överstigandes 

20 000 SEK endast kan sökas vid utlysta datum. För belopp understigandes 20 000 SEK kan ansökningar 

även fortsättningsvis göras löpande under terminen. Samma regel gäller arrangemang av workshops 

och konferenser.    

Under 2016 kommer Uppsala Forum att fortsätta de Uppsala Forum Guest Lectures som inleddes vid 

Uppsala Forum våren 2009. Detta innebär att i anslutning till gästforskarens föredrag och/eller 

seminarium arrangera ett handledningsmöte mellan gästforskaren i fråga och intresserade 
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doktorander inom miljön. Doktorandforum kommer här att spela en viktig roll för att finna tänkbara 

deltagare, inom Uppsala Forum men också vid övriga delar av universitetet.  

Under 2016 kommer forskningsledaren därutöver att undersöka möjligheten att få hit erkända 

praktiker och knyta dem till miljön. Uppsala Forum har förbättrat sina interna rutiner på så sätt att 

informationen om inkommande gästforskare sprids till UF:s enheter i god tid och mer systematiskt. 

Informationen skickas till studierektorer för både grund- och forskarutbildning. Vidare kommer 

gästforskareprogrammet och särskilt de enskilda gästforskarna att bättre marknadsföras på Uppsala 

Forums hemsida. Forskningsassistentstjänsten spelar en viktig roll för bemötandet av gästforskarna, 

och för att Uppsala Forum kan arbeta mer systematiskt med att planera verksamheten, sprida 

information samt göra gästforskarnas vistelse i Uppsala så givande som möjligt för alla inblandade än 

vad som varit möjligt tidigare. Detta är viktigt för att uppnå målet att stärka internationaliseringen av 

forskning och utbildning och samarbetet mellan Uppsala Forums samarbetande enheter. 

Under VT och HT 2016 kommer bl.a. följande personer till UU som Uppsala Forum Visiting Fellows: 

- Sarah Bush, Assistant Professor, Department of Political Science, Temple University (USA). 

- Gabriel Cepaluni, Assistant Professor, Department of International Relations, São Paulo State 

University, UNESP-Franca (Brazil). 

- Michele Mangini, Professor of Jurisprudence at the Department of Law, University of Bari 

(Italy). 

- Sia Spiliopoulou Åkermark, Associate Professor in International Law, Director of the Åland 

Islands Peace Institute (Finland). 

- Matthew Weinert, Associate Professor and Director of Graduate Studies, Department of 

Political Science and International Relations, University of Delaware (USA). 

Doktorandkurs 

Uppsala Forum arrangerar under 2016 doktorandkursen Academic Writing. Huvudsaklig lärare är Josie 

Dixon vid Lucian Consulting. Kursen ges under fyra dagar, från 3-6 maj.   

 

Doktorandforum 

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

forskarnivå. Innehållet i doktorandforum planeras och beslutas i samarbete mellan Doktorandforum 

och forskningsledaren efter initiativ från doktorandkollektivet. 



6(8) 

 

 

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

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

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

mångvetenskapliga projekt mellan de enheter som ingår i Uppsala Forum.  

 

Samarbeten och kontakter utåt 

De samarbeten och kontakter som initierats under de tidigare verksamhetsåren fortsätter. Uppsala 

Forum samarbetar med olika enheter i Uppsala universitets miljö, som Utrikespolitiska föreningen och 

SNS Uppsala, men som inte direkt ingår i Uppsala Forum-samarbetet. Uppsala Forum har även 

etablerat kontakt med SVT Forum, som filmat Forsskålsymposiet 2015, och enheter vid andra 

universitet.  

Under 2016 kommer Uppsala Forum att initiera en översyn av strukturen med en intern och en extern 

referensgrupp. 

 

Förankring av samarbetet i miljön 

Den interna referensgruppen verkar för att förankra samarbetet mellan UF:s enheter. 

Referensgruppen är inte ett beslutsfattande organ utan har en rådgivande funktion. Referensgruppen 

ges t.ex. möjlighet att kommentera verksamhetens uppläggning i stort, lämna förslag till seminarier, 

gästforskare etc. Dess ledamöter skall också fungera som kanaler till och från de ingående enheterna 

och på så sätt bidra till att Uppsala Forums verksamhet ges en bättre förankring och att dess inriktning 

motsvarar de önskemål och behov som finns vid enheterna. De synpunkter referensgruppen har kan 

framföras vid de tillfällen då gruppen har sina möten, men också löpande och enskilt, genom direkt 

kontakt med ledningen, t.ex. per e-post.  

Referensgruppens medlemmar utses av respektive enhets prefekt eller motsvarande. Syftet med 

referensgruppen är att stärka informationsflödet mellan Uppsala Forums ledning och dess enheter. 

Referensgruppsmedlemmar ska ha god insikt i pågående och planerad forskning vid enheten samt om 

aktuella forskningsstrategier.  
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Appendix 

Organisation 2016 

Styrgrupp 

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

styrgruppen ingår dekanerna för de juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt 

prodekanerna för historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna. Styrgruppen består av:  

Docent Shirin Ahlbäck Öberg (Ordförande)  Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Prof. Mattias Dahlberg     Juridiska fakulteten 

Prof. Anna Lindström     Språkvetenskapliga fakulteten 
 
Prof. Anders Ekström     Historisk-filosofiska fakulteten 
 
Doktorandrepresentant Marcus Wangel  Statsvetenskapliga institutionen 
 
Doktorandrepresentant Agnes Eklund   Juridiska institutionen 
 

Ledning 

En forskningsledare ansvarar för det strategiska och löpande arbetet vid Uppsala Forum. Till 

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

halvtid.  

Martin Kragh är forskningsledare.  

Stella Marceta är forskningsassistent. 

 

Referensgruppens medlemmar 

Prof Jörgen Hermansson (statsvet) 

Universitetslektor Anna Michalski (statsvet) 

Universitetslektor Anna Sara Lind (jur) 

Bitr lektor Anders Thémner (freds- och konflikt) 

Bitr lektor Lisa Hultman (freds- och konflikt) 
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Prof Dag Blanck (SINAS) 

Prof Erik Åsard (SINAS) 

Dr Tomislav Dulic (Hugo Valentin) 

Dr Roland Kustic (Hugo Valentin) 

Universitetslektor Ann Marie Sätre (UCRS) 


