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Instruktion för Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa 

 

Syfte och mål 

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

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

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. 

 

Deltagande i Uppsala Forum 

I samarbetet ingår Historisk-filosofiska fakulteten, Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga 

fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Förändringar av 

styrdokument och organisation av Uppsala Forum ska ske efter samråd med och godkännande 

av samtliga deltagande fakulteter.  

Finansiering 

Uppsala Forum finansieras genom anslag från deltagande fakultetsnämnder. Fördelningen av 

finansieringen fastställs årligen av respektive fakultet i sin verksamhetsplan. Kostnadsställe är 

ett av i Uppsala Forum ingående enheter.  

Organisation 

Uppsala Forum leds av en styrgrupp. Uppsala Forums operativa arbete leds av en 

forskningsledare. Till Forum är även knutet en administrativ resurs i form av en 

forskningsassistent.  
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Ett doktorandforum är knutet till Uppsala Forum och erhåller viss årligen fastställd finansiering 

för sin verksamhet. Doktorandforum syftar till att fånga upp och driva aktiviteter och 

samarbeten mellan doktorander verksamma vid Uppsala Forums enheter. Doktorandforums 

Uppsala Forum kan inrätta arbets- eller referensgrupper.  

Styrgruppens sammansättning och uppdrag 

Styrgruppen för Uppsala Forum ska bestå av: 

- Ordförande som utses inom styrgruppen 

- 4 lärarrepresentanter (inklusive ordförande)  

- 2 studeranderepresentanter(doktorander) 

Styrgruppens medlemmar utses för en mandatperiod om 3 år, med möjlighet till omval. Varje 

deltagande fakultet utser en lärarrepresentant. Doktorandrepresentanterna utses av Uppsala 

forums doktorandforum. Styrgruppen är beslutsför då hälften av representanterna, inklusive 

ordförande, är närvarande. Vid omröstning har ordförande utslagsröst. 

 

Styrgruppen ansvarar för att Uppsala Forums verksamhet har de förutsättningar som behövs för 

att uppnå uppdrag, syfte och mål samt verkar i nära samarbete med forskningsledaren. 

Styrgruppen ska:  

- Fatta beslut om mål och strategier  

- Besluta om årlig verksamhetsplan inklusive budget 

- Fastställa årlig verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redovisning 

- Besluta om medelstilldelning vid Forums utlysningar  

- Rekrytera och utse forskningsledare 

- I samarbete med forskningsledaren rekrytera forskningsadministratör 

Forskningsledare 

Forskningsledaren ska vara disputerad och ha en tillsvidareanställning vid någon av Uppsala 

Forums enheter samt bedriva egen forskning som faller inom Uppsala Forums inom dess 

vetenskapliga inriktning demokrati, fred och rättvisa.  

Forskningsledaren ska ha ett förordnande på deltid. Förordnandet gäller i tre år med möjlighet 

till förlängning. Uppsala Forums ledningsgrupp ansvarar för att genom utlysning rekrytera 

forskningsledare. Beslut om förordnande tas av styrgruppen. Förordnandet gäller i tre år med 

möjlighet till förlängning.  
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Till forskningsledarens uppgifter hör att ansvara för det strategiska och fortlöpande arbetet i 

nära samarbete med Uppsala Forums styrgrupp. Forskningsledaren ska: 

- Utveckla, driva och leda Uppsala Forums operativa verksamhet 

- Initiera och utforma innehåll i Uppsala Forums verksamhet  

- Agera som föredragande i styrgruppen 

- Samarbeta med forskningsassistenten  

- Utveckla sin egen forskning inom området 

- Föreslå årlig verksamhetsplan inklusive budget,  

- Upprätta årlig verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redovisning.  

Forskningsledaren kan hänskjuta ärenden till styrgruppen. 

Forskningsassistent 

Forskningsassistenten ska inneha en anställning inom någon av Forums enheter och i samråd 

med forskningsledaren utses av styrgruppen. Forskningsassistenten ska i normalfallet ha ett 

förordnande på deltid. Förordnandet gäller i tre år med möjlighet till förlängning.  

Till forskningsassistents uppgifter hör att:  

- Expediera den operativa verksamheten 

- Administrera styrgruppsmöten 

- Upprätta beslutsunderlag och protokoll 

- Administrera utlysningar av medel  

- Hantera budgetarbete och löpande transaktioner 

- Hantera och stödja de aktiviteter som Forum finansierar 

- Vara behjälplig med kontakter inom och utanför Forum  


