
 

     

 

Verksamhetsberättelse 2014 
Antagen av styrgruppen den 6 februari 2015   

1. Sammanfattning 

 

Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari 2014 – 31 januari 2015.1 Uppsala 

Forum har under 2014 välkomnat nio gästforskare från bland annat Iran, Belgien, USA 

och Storbritannien. För en fullständig lista se Annex 1. Uppsala Forum har i egen regi 

planerat och genomfört bland annat 21 föreläsningar, en workshopserie (med 

sammanlagt 4 föreläsningar och 4 workshops), en doktorandkurs i avancerad 

regressionsanalys, en book launch för boken Regional Organizations and Peacemaking - 

Challengers to the UN?, tre konferenser på temat subsidiaritet och nationella parlaments 

roll i EU:s lagstiftningsprocess, samt 2014 års Forsskålsymposium. Därutöver har 

Uppsala Forum finansierat eller medfinansierat fem workshops och symposium samt 

arrangerat 11 Uppsala Forum Guest Lectures. För en fullständig lista över alla Uppsala 

Forum evenemang se Annex 2.  

Under 2014 har forskningsledare för Uppsala Forum, utöver den ordinarie 

verksamheten, prioriterat ansökningar om medel från externa finansiärer såsom RJ och 

VR. Sammanlagt tre projektansökningar, två ansökningar om gästprofessur, samt två 

ansökningar om konferensmedel har lämnats in till tre olika anslagsgivare (RJ, VR och 

1 Eftersom den nya forskningsledaren tillträder den 1 februari 2015.  
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Torsten Söderbergs Stiftelse). Detta har resulterat i två beviljade ansökningar från VR 

respektive RJ om konferensmedel om Nationella parlaments roll i EU:s 

lagstiftningsprocess: en komparativ studie av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen. 

Därutöver biföll VR Uppsala Forums nominering av professor Adrienne Heritier till 

Kerstin Hesselgren professuren. Adrienne Heritier är därmed utnämnd till innehavare av 

2015 års Kerstin Hesselgrenprofessor av VR och kommer att anställas som professor vid 

Uppsala universitet under 2015 med placering vid Juridiska institutionen. Därutöver har 

forskningsledaren beviljats medel för en doktorand från Torsten Söderbergs Stiftelse.  

 

Uppsala Forum har under 2014 både samarrangerat, och enskilt arrangerat konferenser, 

seminarium och föreläsningar, båda tematiska föreläsningar och 

informationsföreläsningar.  Föreläsningar och seminarier har samarrangerats med bland 

annat Utrikespolitiska föreningen, Sveriges Riksdag, SIEPS, SNS-Uppsala, SIFIR, SINAS 

samt vardera av de i Uppsala Forum ingående enheterna. Bland föreläsarna märks bland 

annat EU-kommissionär och vice-president Maroš Šefčovič samt en rad svenska f.d. 

diplomater och ambassadörer. Uppsala Forum har även anordnat informationsseminarier 

med externa föreläsare såsom Svensk nationell datatjänst, för att bidra till 

forskningsmiljön generellt. Uppsala Forum har även anordnat en intern tematisk 

workshop med forskare vid ingående institutioner med syftet att samordna forskare med 

gemensamma intressen samt informera om hur Uppsala Forum kan fungera som 

forskningsstöd. Detta arbetssätt är ett första steg för att i större utsträckning utöver 

förläsning, seminarier, workshop och konferenser, uppfylla de mål som finns uppsatta 

för Uppsala Forum, och på ett mer omfattande sätt bidra till och utgöra en plattform för 

forskningsprogram och finansiering, och därav utöka vårt bidrag till forskningsmiljön 

inom Uppsala Forum. 
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Under 2014 har Uppsala Forum utvärderats av en extern granskare, professor Ulf 

Bjereld, på uppdrag av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.2 

Utvärderingen landade i sex rekommendationer varav den sista lyder som följer:  

”Sammantaget bedriver Uppsala Forum en värdefull och framgångsrik verksamhet, med 

ett arbetssätt präglat av flexibilitet och kostnadseffektivitet. Jag bedömer det som viktigt 

att grundförutsättningarna för Uppsala Forums verksamhet inte försämras. Uppsala Forum 

har en givet sin verksamhet och givet de ingående enheternas budgetramar ett ytterst 

sparsamt anslag. Jag rekommenderar en höjning av anslaget i syfte att värna och utveckla 

den verksamhet som bedrivs i en riktning som anförts ovan.”   

 

Måluppfyllelsen är god och redovisas mer ingående nedan vad gäller de olika typer av 

verksamhet som Uppsala Forum bedriver samt i förhållande till de olika mål som är 

uppsatta för Uppsala Forum. Sammanfattningsvis kan konstateras att det målmedvetna 

och strategiskt viktiga arbetet med att professionalisera och effektivisera det interna 

och externa arbetet med Uppsala Forum börjar ge frukt. Forskningsledaren har därmed 

under 2014, som planerat, kunnat fokusera på att ansöka om externa medel och 

samordna forskargrupper.  

2. Allmänt  

 

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa (Uppsala Forum) inledde sin 

verksamhet den 1 juli 2008 efter beslut av Juridiska respektive Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden (JURFAK 2008/42, SAMFAK 2008/83). I samarbetet ingår 

Institutionen för freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga 

2 HUMSAM 2014/16. 
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institutionen, svenska institutet för Nordamerika studier (SINAS) vid Engelska 

institutionen, Hugo Valentin-centrum samt Centrum för Rysslandsstudier.3 

 

Organisationsmodellen överensstämmer med vissa justeringar med kategori A i 

rapporten Centrumbildningar och andra enheter med styrelse och/eller föreståndare 

som fastställdes av rektor den 15 maj 2007 (UPPSALA FORUMV 2007/804). Genom 

ett beslut i Områdesnämnden i januari 2009 ändrades Uppsala Forums organisation 

såtillvida att en ny styrgrupp inrättades, bestående av dekanerna för de fyra fakulteter 

som deltar i samarbetet och två doktorandrepresentanter.  

 

Uppsala Forums verksamhet är under 2015 inne på sitt sjunde år. De tre första åren 

2008-2011 ägnades i huvudsak åt att bygga upp en fungerande organisation och 

verksamhet. En stor del av verksamhetens inriktning präglades av det tidigare Gamla 

Torget-samarbetet och dess seminarieverksamhet. Parallellt inleddes arbetet med 

gästforskarprogrammet samt seminarie- och workshopverksamheten. 

Gästforskarprogrammet samt seminarie- och workshopverksamheten har sedan fortsatt 

att utvecklas sedan höstterminen 2009 och framåt.4 Under perioden 2008-2014 har 

Uppsala Forum haft tre ordinarie forskningsledare och två tillförordnande 

forskningsledare. 5  Fram t.o.m. september 2011 bestod det administrativa stödet av två 

doktorander som tillsammans jobbade 50 % av en heltid med Uppsala Forum. Under 

HT 2011 ersattes doktoranderna av en amanuens som jobbade med Uppsala Forum 50 

3 Centrum för Rysslandsstudier gick med i samarbetet den 1 januari 2010.  Fram t.o.m. 31 december 
2009 ingick den numera nedlagda institutionen för Euroasiatiska studier i samarbetet. Hugo Valentin-
centrum är en sammanslagning sedan 1 januari 2010 av de tidigare enheterna Centrum för multietnisk 
forskning och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, som båda ingått i Uppsala Forum 
sedan dess start.  
4 Samtliga verksamhetsberättelse finns att finna på http://www.uppsalaforum.uu.se/om-uppsalaforum/dokument/. 
5 Ordinarie forskningsledare: Katarina Barrling Hermansson 2008-sept 2009, Michael Hellner december 2009- 
september 2010, Anna Jonsson Cornell, september 2010- januari 2015.  
Tf forskningsledare: Jenny Jansson, oktober-december 2009, Jörgen Ödalen, 100 % mars-september 2011, 
september-november 2012, deltid oktober-december 2011, VT 2012. 
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% av en heltid. Amanuenstjänsten ersattes 1 augusti 2013 med en 

forskningsassistentjänst på 50 % av heltid.    

 

Uppsala Forums verksamhet finansieras under perioden 2008-2014 av 

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, rektors strategiska medel 

(2008-2011), Samhällsvetenskapliga respektive Juridiska fakulteten, samt 

Språkvetenskapliga respektive Historisk-filosofiska fakulteterna (2013-2014). 

Samarbetet tilldelades 740 000 kr 2008, 1 480 000 kr 2009, 1 480 000 kr 2010, 1 740 

000 kr 2011, 1 500 000 kr 2012, 1 800 000 kr 2013 och 1 895 000 kr 2014.6   

 

3. Mål för Uppsala Forum 

 

De övergripande målen för Uppsala Forum är enligt Juridiska fakultetens och 

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

 

A.   att som en plattform för forskningsprogram och extern finansiering 

utgöra en tydlig partner för finansiärer och avnämare. 

B.    att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom 

utbildningen på framförallt forskarnivå. 

C.   att anordna kurser, workshops och seminarier på aktuella och relevanta 

temata. 

6 JURFAK 2008/42, SAMFAK 2008/83. 
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D.   att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare 

koppling till praktiker skulle ytterligare stärka studentintresset och 

möjligheten till programanslag. 

E.   att uppnå en större internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i 

samarbetet ingående institutionerna. 

4. Verksamhet 1 januari 2014 – 31 januari 2015  

 

4.1 Uppsala Forums betydelse som forskningsmiljö 

 

Under 2014 har Uppsala Forum i ökad utsträckning kunnat fokusera på de mer 

kvalitativa och substantiella aspekterna av en forskningsmiljö, samt på att söka externa 

medel. Forskningsledaren har sedan 2010 målmedvetet arbetat med att skapa en 

professionell struktur och organisation för Uppsala Forum som ska präglas av öppenhet, 

tillgänglighet och tydlighet. Uppsala Forum ska uppfattas som en facilitator, samordnare 

och idégenerator. Under senare delen av 2013 och under hela 2014 har frukten av detta 

arbete kunnat skördas. Rutinerna för det administrativa arbetet med Uppsala Forums 

många evenemang samt gästforskarprogrammet har satt sig, vilket har frigjort resurser 

för arbete med forskningssamordning och forskningsansökningar.  

 

Under 2014 lämnade forskningsledaren in två projektansökningar till VR. Ingen av dem 

beviljades. Forskningsledaren ansökte om VR:s Olof Palmeprofessur för professor 

Christine Bell. Kandidaten bedömdes som excellent men ansökan avslogs. 

Forskningsledaren ansökte om Kerstin Hesselgrenprofessur för professor Adrienne 

Héritier. Ansökan beviljades och Héritier har utnämnts till 2015 års innehavare av 
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Kerstin Hesselgrenprofessuren med anställning och placering vid Juridiska institutionen, 

UU. Forskningsledaren har även lämnat in två ansökningar om konferensmedel – en till 

RJ och en till VR. Båda har beviljats. Därutöver har forskningsledaren beviljats medel 

för en doktorand i konstitutionell rätt från Torsten Söderbergs Stiftelse inom projektet 

Digital yttrandefrihet – en komparativ studie.  

 

På initiativ från forskare i miljön har Uppsala Forum ordnat en workshop på temat 

Konstitutionella utmaningar för demokratin med statsvetare och jurister. Workshopen 

utgör ett viktigt första steg i en pågående process som syftar till att skapa ett gemensamt 

projekt/forskningsprogram.  Uppsala Forum har under 2014 anordnat en tematisk 

workshopserie om publiceringsstrategier samt en doktorandkurs i avancerad 

regressionsanalys. Båda har vänt sig till forskare och doktorander i Uppsala Forum 

miljön och såväl workshopserien som doktorandkursen syftar till att utveckla 

forskningsmiljön samt stimulera ökad internationell publicering. Uppsala Forum, i 

samarbete med SALT, arrangerade workshopserien Publish, Perish, or Simply Persist. 

Serien omfattade fyra föreläsningar som behandlade hur man går tillväga för att finna 

lämplig akademisk tidskrift för sin artikel, copyrightfrågor, och peer-review samt sju 

tematiska workshops om akademisk engelska, biblioteksmiljö, språk och publicering, 

författande av reviews, samt feedback-sessioner. Doktorandkursen Advanced regression 

analysis syftade till att öka kunskapen om olika aspekter av regressionsanalys bland 

doktorander vid de institutioner som ingår i Uppsala Forum. Kursen gavs i samarbete 

med Statsvetenskapliga institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen. Den 

bestod av 13 föreläsningar om olika aspekter av regressionsanalys, samt två öppna 

föreläsningar, under en treveckorsperiod. I anslutning till kursen anordnades en 

tvådagars workshop där papers som använde sig av regressionsanalys ventilerades.  
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Vidare har Uppsala Forum, genom anordnande eller finansiering av seminarier och 

workshops7, skapat tillfällen för forskare att dels presentera forskningsprojekt och 

forskningsresultat för en bredare publik och dels tillsammans med kolleger diskutera 

aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Denna form av aktiviteter ämnar att på längre 

sikt främja ökat utbyte mellan medverkande institutioner, och därigenom bidra till ökad 

kännedom om eventuella samarbetspartners, gemensamma forskningsintressen och 

potentiella forskningsprojekt. Under vårterminen 2014 medfinansierade och anordnade 

Uppsala Forum en rad konferenser, workshop och en doktorandkurs som bidragit till att 

stärka forskningsmiljön och uppmuntrat kontakter mellan olika institutioner och 

discipliner. Vid ovan nämnd doktorandkurs deltog doktorander från ett antal 

institutioner utöver de institutioner som ingår i Uppsala Forum; Psykologiska 

institutionen, ekonomisk-historiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen 

samt Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.  

 

Utöver vad som här har nämnts har ett specialnummer av tidskriften Journal of Applied 

Philosophy utkommit, till vilket Uppsala Forum bidragit då Uppsala Forum i maj 2012 

(tillsammans med The Society for Applied Philosophy) samfinansierade workshopen där 

fyra av de sju papper i specialnumret presenterades. Gästredaktörer för specialnumret är 

Edward Page, som vid tillfället var Uppsala Forum Visiting Fellow och som arrangerade 

workshopen.     

 

Följande konferenser, workshops och paneldiskussioner har arrangerats under 2014 

tom januari 2015 av Uppsala Forum eller med hjälp av praktiskt och ekonomiskt stöd 

från Uppsala Forum: 

 

Vårterminen 2014 

7 Under 2014 hade Uppsala Forum 200 000 kr för detta ändamål.  
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Konferens inom forskningsprojektet ‘Kampen om Byråkratin’, Arrangör: Shirin Ahlbäck 

Öberg, Helena Wockelberg (Statsvet), (140129-140130) 

‘Publish, Perish or Simply Persist?’ Workshopserie. Arrangörer: Uppsala Forum i 

samarbete med SALT, (1402012-140828) 

‘Peacekeeping: Practical Insights and Scholarly Debates’, Workshop. Arrangör: Uppsala 

Forum, Mathilda Lindgren, (PCR), Anna Jarstad (statsvet), Inger Österdahl 

(jur),Uppsala Forum, (140303) 

 

’Ryssland och WTO’. Arrangör: Kaj Hober (jur), Claes Levinsson (UCRS), (140403).  

 

’Seminar with 'Svensk nationell Datatjänst' (SND)’, seminarium, Arrangör: Uppsala 

Forum, (140515). 

 

‘Doctoral workshop in applying and developing quantitative methods’ Arrangör: Markus 

Österman (statsvet), Uppsala Forum, (140520-140521). 

 

‘Values, Evaluation and the Idea of a University’Arrangör: Thomas Karlsohn, 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Elena Namli (UCRS), Sharon Rider, 

Filosofiska institutionen, (140526-140528).   

 

‘Postwar Democracy’, Arrangör: Johanna Söderström, Anna Jarstad (Statsvet), 

(140605). 

 

‘Full-day workshop: Inspiring Academic Writers with Helen Sword’ Arrangör: SALT, 

Uppsala Forum, (140619). 

 

Höstterminen 2014 
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‘The Role of National Parliaments in the EU-legislative Procedure: A Comparative 

Analysis of the Early Warning Mechanism’ Arrangör: Uppsala Forum. Finansierat av RJ 

och VR. (140904-140905). 

 

‘Workshop: Constitutional challenges to democracy’ Arrangör: Patrik Bremdal (jur), 

Sofia Näsström (statsvet), Uppsala Forum (140912). 

 

 

‘Book Launch: The return of geopolitics: What role can the UN, and regional 

organizations such as the EU and OSCE play in the Ukraine conflict?’ Arrangör: 

Uppsala Froum, SNS-Uppsala, UF-Uppsala, (141001). 

 

’2014års Forsskålsymposium - Offentlighetsprincipens betydelse för demokratin, 

rättsstaten och medborgarnas förtroende’ Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska 

institutionen, (141121). 

 

‘The Role of National Parliaments in the EU-legislative Procedure: A Comparative 

Analysis of the Early Warning Mechanism’ Arrangör: Uppsala  

Forum, SIEPS, Sveriges riksdag. Finansierat av RJ och VR (150121-22). 

 

 

Nytt för 2014 är att måluppfyllelsen vad gäller a) att som en plattform för 

forskningsprogram och extern finansiering utgöra en tydlig partner för finansiärer och 

avnämare, har förbättrats inte minst med anledning av Kerstin Hesselgrenprofessuren, 

men även genom övriga ansökningar om externa medel.  
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Även måluppfyllelsen vad gäller d) att tydligare integrera avnämare i forskningsmiljön, 

får anses ha förbättrats jämfört med tidigare år, inte minst pga. samarrangemanget med 

Sveriges riksdag den 21 januari 2015, men även genom att enskilda seminarier och 

föreläsningar har lockat deltagare från FHS, FBA och Polisen. 

Sammanfattningsvis får den verksamhet som här har beskrivits anses bidra till 

uppfyllelse av flera av målen för Uppsala Forum, särskilt c) att anordna kurser, 

workshops och seminarier på aktuella och relevanta tema, och e) att uppnå en större 

internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående 

institutionerna.  Vi vill särskilt framhålla att Uppsala Forum betydligt har ökat andelen 

medfinansierade (från t. ex. RJ och VR) och samarrangerade (bl.a. med SALT, UF-

Uppsala, SNS-Uppsala, SIFIR, SIEPS) workshops och seminarier. Vi vill även särskilt 

lyfta fram att de medel som utlystes under 2012 för framtagandet av 

forskningsansökningar bidrog till en beviljad ansökan från VR (se VB2013). Uppsala 

forum vill gärna fortsätta arbeta på detta sätt (det har inte funnits utrymme i budgeten 

för detta under 2013 och 2014) eftersom det kan anses som ett steg mot större 

måluppfyllelse vad gäller mål a) att som en plattform för forskningsprogram och extern 

finansiering utgöra en tydlig partner för finansiärer och avnämare.  

Under 2014 har Uppsala Forum medverkat till och faciliterat konferenser, seminarier 

om ett stort antal teman och därigenom fullgjort sin faciliterande och samordnande 

funktion.  

 

 

4.2 Gästforskarprogrammet 

Den kanske viktigaste satsningen för att stärka och utveckla internationaliseringen vid 

Uppsala Forums forskningsmiljöer utgörs av gästforskarprogrammet "Uppsala Forum 

Visiting Fellowship Program". Gästforskarprogrammet syftar till att öka internationella 

kontakter, internationellt nätverksbildande och internationell närvaro vid Uppsala 
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Forums ingående enheter. Ytterligare en önskad effekt av gästforskarprogrammet är att 

det ska leda till ett större samarbete mellan de ingående enheterna vid Uppsala Forum, 

samt bidra till gemensamma forskningsprojekt och ansökningar.  

 

Under 2014 har Uppsala Forum välkomnat nio gästforskare (se Annex 1 för en lista över 

samtliga gästforskarna vid Uppsala Forum under 2014), varav sex var män och tre 

kvinnor. Under 2014 har Uppsala Forum strävat att öka den geografiska spridningen av 

gästforskare, utöver forskare från den anglikanska världen, vilket delvis uppnåtts genom 

en gästforskare ursprungligen från Iran, och en inkommande forskare ursprungligen från 

Azerbaijan.  Under 2014 har flera beslut att bevilja gästforskarmedel villkorats med att 

värdinstitutionen aktivt söker upp och skapar förutsättningar för samarbete med 

forskare vid de andra Uppsala Forum-enheterna. Detta har av styrgruppen ansetts 

nödvändigt för att målet om ökat samarbete mellan de ingående enheterna ska uppnås.  

 

Uppsala Forums hantering av gästforskarprogrammet och bemötande av enskilda 

gästforskare har förbättrats i och med inrättandet av den nya forskningsassistenttjänsten. 

Som ett resultat av omformuleringen av tjänsten och kvalifikationerna för dess 

innehavare har arbetet kunnat bedrivas mer systematiskt och professionellt. De rutiner 

som arbetats fram av forskningsledaren för planering, genomförande och uppföljning har 

nu genomförts. Konkret innebär detta att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra 

informationsspridningen och höja servicenivån i förhållande till gästforskarna, Uppsala 

forums enheter och det omkringliggande samhället. Återrapporteringen till 

forskningsledaren fungerar bättre nu vilket innebär att såväl den ekonomiska planeringen 

för Uppsala Forum samt möjligheten att utvärdera effekterna och resultaten av 

gästforskarnas vistelse här förbättras.  
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Gästforskarmedel utlyses två gånger per år och den totala summan att fördela var 2014 

300 000 kr. Behöriga att söka medel är medarbetare inom Uppsala Forum. Den 

inbjudna gästen kan antingen vara forskare eller erkänd praktiker. Vid bedömningen av 

ansökningarna prioriteras de ansökningar som anses äga ett brett intresse i den vidare 

Uppsala Forum-miljön, prioriterar tvärvetenskapligt samarbete, och som kan anses ge 

konkreta resultat i termer av t ex. forskningsansökningar, gemensamma projekt och 

publikationer mm. Konkurrens har ökat som ett led i att antalet ansökningar ökar.  

 

Under 2014 beviljade Uppsala Forum gästforskarbidrag om sammanlagt 290 600 kr. 

Beviljade gästforskarbidrag per institution (antal beviljade ansökningar inom parentes) 

 

  VT 2014 HT 2014 Totalt 

Juridiska institutionen 25 000 (1)  25 000 

Statsvetenskapliga inst. 75 000 (3)   75 000 

PCR  - 101 100 (3) 101 100 

UCRS  36 000 (1) 15 000 (1) 51 000 

Hugo Valentin - 38 500 (1) 38 500 

SINAS  - - - 

 

Summa  136 000 154 600 290 600 

 

Antal ansökningar 8 12 20 

Beviljade ansökningar 5 5 10  
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Ett viktigt åtagande för Uppsala Forums gästforskare är att hålla en Uppsala Forum 

Guest Lecture. Under 2014 hölls följande Guest Lectures: 

 

Vårterminen 2014 

‘Ever changing conditions - Modern day Iranian women’s individual, professional, 

political and legal situation and standing’, Sedigheh Vashmagi (140409). 

‘Don't Do That! Some Things to Avoid in Social Science Research’, Timothy McDaniel, 

(140523). 

‘Beneath the Surface of Intolerance - Studies on the Acceptance of Muslims in Western 

Societies’, Jolanda Van Der Noll (140526). 

‘International Power and Institutions: The Once and Future Security Council?’, Stephen 

Stedman, (140604). 

‘Ex-Combatants and the Post-Conflict State: Challenges of Reintegration’, Jaremy 

McMullin. (140610). 

‘Euromaidan and its Aftermath: Current Events in Ukraine as Viewed by a Participant-

Observer’, William Risch, (140610). 

 

Höstterminen 2014 

‘Political Constitutionalism in European Integration’, Marco Goldoni. (140911) 

‘Pathogens and Power: Assessing the Pandemic Disease Risk posed by Fragile States’, 

Ben Oppenheim, (140923). 

‘The New Economic Governance in Europe: conditions of successful and failed 

leadership’, Adrienne Héritier, (141009). 
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‘Wag the dog - The first glimpse at how Eurosceptics affect their party systems’, 

Alexandru Philip, (141203). 

 

Det kan konstateras att gästforskarprogrammet på ett väsentligt sätt bidrar till 

uppfyllelsen av flera av målen för Uppsala Forum, särskilt a) att fungera som plattform 

för extern finansiering, c) att anordna kurser, workshops och seminarier på aktuella 

och relevanta tema, och e) att uppnå en större internationalisering av 

forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående institutionerna. Man skulle även 

kunna argumentera för att mål d) att tydligare integrera avnämare och praktiker 

stimuleras av gästforskarprogrammet. Uppsala Forums gästforskare är ofta välkända 

och i framkant inom sitt område och lockar därmed praktiker och andra som vill lära 

sig om forskningsfronten. Framträdande teman har varit europafrågor, internationella 

relationer mellan stater samt identitets- och kvinnofrågor. 

 

Två konkreta sätt på vilket gästforskarprogrammet på ett mer beständigt sätt har 

bidragit till internationalisering av forskningsmiljön inom Uppsala Forums enheter är 

att Håvard Hegre, tidigare Uppsala Forum Visiting Fellow tillträdde som Dag 

Hammarskjöld professor under 2013, samt att Adrienne Héritier som var Uppsala 

Forum Visiting Fellow under 2014 återkommer till UU under 2015 som innehavare av 

Kerstin Hesselgren-professuren finansierad av VR och sökt i konkurrens.   

 

4.3 Uppsala Forums övriga evenemang  

Under 2014 har Uppsala Forum erbjudit ett mycket omfattande program. Se Annex 2. 

Ovan har seminarier och workshops samt Uppsala Forum Guest Lectures redogjorts för. 

Under denna rubrik redovisas de symposier, föreläsningar och seminarier som inte 

nödvändigtvis faller under dessa kategorier men som har anordnats av Uppsala Forum. 
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Initiativ till dessa evenemang har dels kommit från forskningsledaren, dels från enskilda 

forskare och doktorander vid de i Uppsala Forum ingående enheterna.  

 

Här bör särskilt lyftas fram 2014-års Forsskålsymposium, de tre konferenser som 

anordnats om subsidiaritetsprincipen och nationella parlaments roll i EU:s 

lagstiftningsprocess, samt panelen med anledningen av utgivandet av boken ’Regional 

Organizations and Peacemaking - Challengers to the UN?’ (Routledge 2014) som 

framarbetats inom Uppsala Forum-miljön under ledning av en Uppsala Forum Visiting 

Fellow. Bokpanelen markerade avslutet för det bokprojekt Uppsala Forum 

medfinansierat 2011-2014. Panelen drog ett 100-tal åhörare.  

 

Forsskålsymposiet är årligen återkommande och numera en av UU:s hedersföreläsningar. 

Planeringen och verkställandet av Forsskålsymposiet skedde i samarbete mellan Uppsala 

Forums forskningsledare och Carl Gustaf Spangenberg vid Juridiska institutionen. 

Forsskålsymposiet ligger väl i linje med den externa utvärderarens rekommendation om 

”ett större publikt seminarium som diskuterar aktuella relevanta frågor kring fred, 

demokrati och rättvisa”. I symposiet deltog tjänstemän, journalister och forskare. Årets 

tema var offentlighetsprincipen utsatta ställning i ljuset av privatiserings- och 

internationaliseringsprocesser.  

 

Konferenserna om nationella parlament i EU:s lagstiftningsprocess utgör stommen i ett 

internationellt jämförande forskningsprojekt under ledning av forskningsledaren Anna 

Jonsson Cornell i samarbete med Marco Goldoni vid Glasgow University och med 

finansiering från VR och RJ.  Projektet kommer att slutredovisas i en antologi som 

publiceras av Hart Publishing under 2015/16.  

 

Uppsala Forum evenemang under 2014 – januari 2015 
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Föreläsning med Jostein Askim (Oslo University) ‘Management by Results in 

Norway’Arrangör: Samarrangemang med Governance and Constitutional Politics higher 

seminar (140129) 

Föreläsning med Pieter Tops (Tilburg University) ‘Local Government and 

Security’Arrangör: Bo Wennström (jur), Uppsala Forum, (140220). 

Föreläsning med Kristen Petillon (UN) ‘Peacekeeping in Practice: The Nexus of Civil-

Military Coordination in African Conflict Contexts’ Arrangör: Uppsala Forum, Anna 

Jarstad, statsvet, Mathilda Lindgren( PCR), Inger Österdahl (jur), (140314). 

Föreläsning med Barry Kellman (DePaul University), ‘Weapons under international law 

– emerging principles for stifling tools of violence’, Arrangör: Magnus Öberg (PCR), 

Uppsala Forum. (140320) 

Föreläsning med EU vice-president och kommissionär Maroš Šefčovič, ‘How today’s 

challenges will shape tomorrow’s EU’. Arrangör: Uppsala Forum, UF-Uppsala och UU:s 

besökskoordinatorer, (140328). 

Föreläsning med Tim McDaniel (Buena Vista University) ‘Multiplicative Interactions in 

OLS Regression Models’. Arrangör: Uppsala Forum, (140528). 

Colloquium: ‘The Role of National Parliaments in the EU-legislative Procedure: A 

Comparative Analysis of the Early Warning Mechanism’.  Arrangör: Uppsala 

Forum,(140904-140905). 

Bokpresentation Bo Wennström (Uppsala University) ’ Svensk Polis – Pusselbiten som 

inte passar in’. Arrangör: Uppsala Forum, (140916). 

Bokpresentation: The return of geopolitics: What role can the UN, and regional 

organizations such as the EU and OSCE play in the Ukraine conflict?’. Arrangör: 

Uppsala Forum, UF-Uppsala, SNS-Uppsala, (141001). 
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Föreläsning med: Anders Oljelund (Ministry for Foreign affairs) ‘Darfur - The Story of 

Failed Peace Talks’. Arrangör: Cecilia Albin( PCR), Uppsala Forum, (141003). 

Föreläsning med: Michael Hopmeier, (British circuit judge) ‘The Importance of 

Confiscation and Asset Recovery in the Fight against Economic Crime’. Arrangör:  Anna 

Sinomova (jur), Uppsala Forum, (141024).  

Föreläsning med: Joseph Prabhu (California State University, Los Angeles) ‘How to 

wage peace and prevent conflict by looking at the Engaged Spirituality of Dag 

Hammarskjold and the current Dalai Lama’. Arrangör:  Uppsala Forum, UF-Uppsala, 

(141106). 

Föreläsning med Maria Koinova (University of Warwick) ‘Diaspora Positionality: A 

Conceptual and Empirical Discussion’. Uppsala Forum, HVC, (141111). 

2014 Forsskålsymposium – ’Offentlighetsprincipens betydelse för demokratin, 

rättsstaten och medborgarnas förtroende’. Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska 

institutionen, (141121). 

Seminairum med Katrin Nyman Metcalf (Tallinn University of Technology) ’Cyber 

warfare’. Arrangör:  Uppsala Forum, SIFIR, (141216). 

Föreläsning med: William C. Bradford (U.S National Defense College in the United 

Arab Emirates) ‘The Role of the International Humanitarian Legal Academy as a Source 

of Combat Power in Contemporary Warfare’. Arrangör: Uppsala Forum, SIFIR, 

Juridiska institutionen (141218). 

“Objection Your Honour? Amerikanska influenser på svensk rätt ” Arrangör: Uppsala 

Forum, SINAS, Juridiska institutionen (150119). 
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Konferens: ‘The Early Warning Mechanism and the Scrutiny of the Principle of 

Subsidiarity by National Parliaments’. Arrangör: Uppsala Forum, Riksdagen, SIEPS 

(150121). 

Colloquium: The Early Warning Mechanism and the Scrutiny of the Principle of 

Subsidiarity by National Parliaments’. Arrangör: Uppsala Forum, SIEPS (150122). 

 

Även Uppsala Forums övriga evenemang bidrar till uppfyllelsen av flera av målen för 

Uppsala Forum, särskilt b) att fungera som forum för gemensamma satsningar inom 

utbildningen på framför allt forskarnivå, c) att anordna kurser, workshops och 

seminarier på aktuella och relevanta tema, och e) att uppnå en större 

internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående 

institutionerna. Vi vill särskilt lyfta fram att vi under 2014 fortsatt har prioriterat och 

strävat efter att samarrangera med aktörer såväl inom som utom universitetet, vilket 

konkret resulterat i ett samarbete med SIEPS och riksdagen. Detta eftersom som vi 

menar att en sådan satsning bidrar till att uppfylla målen a) och d) på längre sikt 

eftersom det bidrar till att sprida information om Uppsala Forum och dess verksamhet. 

Genom 2014-års Forsskålsymposium har Uppsala Forums verksamhet 

uppmärksammats både bland myndigheter, organisationer och sällskap som vi tidigare 

inte haft kontakt med samt i media (UNT, SvT).   

 

4.4 Doktorandforum 

Doktorandform är ett organ som består av en doktorandrepresentant från de ingående 

enheterna. De aktiviteter som genomförts med fokus på doktoranderna har ibland 

uppkommit på eget initiativ från doktorandforum, ibland i samråd med 

forskningsledarna för Uppsala Forum. Styrgruppen beslutade i december 2013 att 
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doktorandrepresentanterna from. 1 jan. 2014 ska erbjudas prolongation motsvarande 

sex lektorstimmar per år för sitt arbete i styrgruppen och med Doktorandforum.  

 

Under det gånga verksamhetsåret, 2014, har doktorandforum anordnat ett seminarium 

på temat konflikter i sydkinesiska sjön, 13/11 2014. Doktorandforum har vidare 

anordnat en läsecirkel på temat normer i internationella relationer, som samlat en 

mindre grupp doktorander från flera institutioner vid fem tillfällen under hösten 2014. 

Den återkommande doktorandkonferensen (6:e i ordningen) planeras till januari 2015.  

Andra doktorandaktiviteter har varit användningen av de gästforskare som Uppsala 

Forum har finansierat, antingen för att dessa har hållit kurser eller workshops inom sina 

kompetensområden, eller för att dessa har tillhandahållit handledning för doktorander 

med likartade forskningsintressen.  

 

Doktorandforums verksamhet bidrar till måluppfyllelse av mål b, c och e som de är 

beskrivna ovan.  

 

4.5 Gemensam doktorandkurs 

Den 24 maj 2013 fick forskningsledaren i uppdrag av styrgruppen att arbeta fram ett 

förslag på en fakultets- och institutionsövergripande doktorandkurs.8 Forskningsledaren 

har tillsammans med doktorandrepresentanten från Juridicum under HT2013 arbetat 

fram ett konkret förslag på en sådan doktorandkurs. Kursens arbetstitel är 

”Beslutsfattandets villkor: en fakultetsöverskridande doktorandkurs i policyskapande och 

beslutsfattande”. En kursplan och ett preliminärt schema godkändes av styrgruppen den 

27 januari 2014. Kursplanen planeras antas av Juridiska fakulteten under VT15. 

8 Se protokoll från styrgruppsmötet den 24 maj 2013.  
http://www.uppsalaforum.uu.se/digitalAssets/172/172096_20130524.pdf 
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Arbetet med doktorandkursen innebär att förutsättningarna för att Uppsala Forums 

mål b) att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom utbildningen på 

framförallt forskarnivå, har goda förutsättningar att uppfyllas under 2014 och därefter 

kommande år. Kursens tematiska inriktning är också sådan att arbetet mot att uppfylla 

mål d) att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare koppling 

till praktiker skulle ytterligare stärka studentintresset avsevärt.  

 

4.6 Informationsspridning 

Uppsala Forum strävar kontinuerligt efter att bli bättre på att sprida information om den 

egna verksamheten och om de aktiviteter som pågår i miljön. Ett viktigt led i denna 

process har varit byggandet av en ny hemsida. 2012 fick Uppsala Forum en helt ny  

hemsida, www.uppsalaforum.uu.se. Hemsidan fungerar bra, trots att det system som 

UU använder sig av, Infoglue, lider av problem som innebär en del merarbete för 

assistenten.  

 

Två nyhetsbrev per termin ges ut. Ett i början respektive slutet på varje termin. 

Informationsspridningen har även förbättrats genom att planeringen av Uppsala Forums 

terminsprogram nu genomförs med god framförhållning, vilket i sin tur gör att Uppsala 

Forums nyhetsbrev blivit mer strukturerat och informativt.  

 

Viktiga delar i Uppsala Forums informationsarbete består av användandet av sociala 

medier, informationsspridning med hjälp av Uppsala Universitets etablerade 

informationskanaler samt kontinuerliga uppdateringar av hemsidan. Uppsala Forum har 

under 2014 ökat sin närvaro på Facebook och annonserar numera samtliga arrangemang 

via denna kanal. 

 

 
 

http://www.uppsalaforum.uu.se/
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Forskningsledaren har upparbetat en bra kontakt med UU:s besökskoordinator vilket 

resulterat i flera samarbeten, senast att Uppsala Forums styrgruppsordförande fick 

presentera Uppsala Forums verksamhet för den amerikanska ambassadören till Sverige 

vid dennes besök vid UU (150203). Under 2014 har Uppsala Forum vidare samarbetat 

med UU:s besökskoordinatorer inför EU-kommissionärens föreläsning, samt UU:s 

avdelning för extern kommunikation, bl. a. med anledning av 2014 års 

Forsskålsymposium. Som ett konkret resultat av det sistnämnda samarbetet kan nämnas 

att symposiet filmades och att det nu finns tillgängligt på 

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/169. Därutöver ska tilläggas att 

Forsskålsymposiet, ssk. Forsskålföreläsningen, numera utgör en av Uppsala universitets 

hedersföreläsningar, vilket förpliktigar inför framtiden, http://www.uu.se/om-

uu/akademiska-traditioner/forelasningar. 

 

En effektiv informationsspridning är en förutsättning för att Uppsala Forum ska kunna 

uppfylla målsättningarna som de är beskrivna ovan. Den satsning på 

informationsspridning som har gjorts 2011-2013 och som fortsatte under 2014 utgör 

ett viktigt led i arbetet mot bättre måluppfyllelse vad gäller mål a) att som en plattform 

för forskningsprogram och extern finansiering utgöra en tydlig partner för finansiärer 

och avnämare, och d) att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. Under 

kommande år kommer det att behövas tydligare insatser och hjälp från Uppsala 

Forums enheter för att sprida information om Uppsala Forums roll, verksamhet och 

betydelse.  

 

Uppsala Forum uppfattas centralt vid UU som en pålitlig samarbetspartner, samt en 

organisation som på ett professionellt sätt kan anordna och samordna besök av 

internationella dignitärer.  

 
 

http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/169
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5. Organisation 

5.1 Styrgrupp 

Uppsala Forums styrgrupp har ett övergripande ansvar för samarbetets verksamhet och 

ekonomi. I styrgruppen ingår dekanen för den juridiska fakulteten, prodekanerna för 

samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna, samt 

doktorandrepresentanter. Styrgruppen genomgick 2014 förändringar. Eftersom nya 

dekaner och pro-dekaner tillträtt under HT 2014 har styrgruppens sammansättning 

ändrats under år 2014. Styrgruppen bestod t.o.m. VT 2014 av följande personer: 

Torbjörn Andersson, dekan för Juridiska fakulteten och Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan 

för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Anette Månsson, prodekan för Språkvetenskapliga 

fakulteten, Sharon Rider, prodekan för Historisk-filosofiska fakulteten, Agnes Eklund 

och Love Rönnelid, doktorandrepresentanter, Juridiska institutionen, samt Johanna 

Nilsson, doktorandrepresentant, Statsvetenskapliga institutionen. Under HT 2014 

ändrades styrgruppen till att bestå av följande personer: Mattias Dahlberg, dekan för 

Juridiska fakulteten, Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan för Samhällsvetenskapliga 

fakulteten och ordförande, Anna Lindström, prodekan för Språkvetenskapliga 

fakulteten, Anders Ekström, prodekan för Historisk-filosofiska fakulteten, Love 

Rönnelid, doktorandrepresentant, Juridiska institutionen, samt Johanna Nilsson, 

doktorandrepresentant, Statsvetenskapliga institutionen. Styrgruppen sammanträdde 

fem gånger under 2014.  

5.2 Ledning 

En forskningsledare ansvarar för det övergripande strategiska och löpande arbetet med 

Uppsala Forum. Under 2014 har Anna Jonsson Cornell (Juridiska inst.) varit 
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forskningsledare. Den 1 februari 2015 tillträder den nya forskningsledaren Martin 

Kragh.  

Till forskningsledaren finns ett administrativt stöd knutet i form av en 

forskningsassistentstjänst på 50 % av en heltid. Denna tjänst har under 2014 innehafts 

av Per-Olov Hammargren.   

 

5.3 Intern referensgrupp 

Till Uppsala Forum finns en intern referensgrupp knuten. Referensgruppen är inte ett 

beslutsfattande organ utan har en rådgivande funktion och fungerar primärt som ett stöd 

till forskningsledaren i planeringen och genomförandet av Uppsala Forums 

aktiviteter.  Medlemmarna i referensgruppen fungerar som kanaler till och från de 

ingående enheterna, och på så sätt bidrar de 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 är utnämnda av prefekterna 

eller forskningsutskott på de berörda enheterna. Under 2014 har forskningsledaren haft 

enskilda möten med några av referensgruppsmedlemmarna.  

 

 

 

Referensgruppens medlemmar 2014: 

Professor Jörgen Hermansson (statsvet) 

Universitetslektor Anna Michalski (statsvet) 

Universitetslektor Anna Sara Lind (jur) 

Bitr. lektor Anders Thémner (freds- och konflikt) 
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Bitr. lektor Lisa Hultman (freds- och konflikt) 

Professor Dag Blanck (SINAS) 

Professor Erik Åsard (SINAS) 

Dr. Tomislav Dulic (Hugo Valentin) 

Dr. Roland Kustic (Hugo Valentin) 

Universitetslektor Ann Marie Sätre (UCRS) 

 

5.4 Extern referensgrupp 

I verksamhetsplanen för 2013 som antogs av styrgruppen den 22 januari 20139 lyfts 

arbetet med en extern referensgrupp fram som en del av den planerade verksamheten 

för 2013. Syftet med en extern referensgrupp är att skapa större kontaktytor mellan 

praktiker och forskare inom Uppsala Forum miljön, involvera praktiker till större grad 

än vad som är fallet i dag i Uppsala Forums verksamhet, samt skapa en viktig kanal för 

utbyte mellan forskare i Uppsala Forum miljön och externa intressenter. Den typ av 

nätverk och kontaktytor samt informationsutbyte som en extern referensgrupp skulle 

kunna bidra till är särskilt viktig för doktorander och nydisputerade forskare.  

Det faktum att budgetposten för den externa referensgruppen ströks från budgeten för 

2013 och 2014 har påverkat arbetet med att rekrytera medlemmar och inleda arbetet 

med en extern referensgrupp. En person har tillfrågats under 2013 och har tackat ja. 

Ytterligare en person har sedan länge tackat ja.  

Arbetet med en extern referensgrupp syftar primärt till att uppfylla mål d) att tydligare 

integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare koppling till praktiker skulle 

ytterligare stärka studentintresset och möjligheten till programanslag. Det faktum att 

det inte finns utrymme i budgeten för arbetet med en extern referensgrupp påverkar 

således graden av måluppfyllelse.  Den externa utvärderaren underströk vikten av att 

fortsätta arbetet med skapandet av en extern arbetsgrupp.  

9 Tillgänglig på http://www.uppsalaforum.uu.se/om-uppsalaforum/dokument/ 
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Annex 1 

 

Gästforskare under 2014 

 

Våren: 

Anders Bjurner (Ambassadör) 

Sedigheh Vasmaghi (tidigare Teheran University) 

Jolanda Van Der Noll (Université catholique de Louvain) 

Timothy McDaniel (Buena Vista University)  

Stephen Stedman (Stanford University) 

Jaremy McMullin (University of St. Andrews) 

 

 

Hösten: 

Anders Bjurner (Ambassadör) 

Marco Goldoni (University of Glasgow) 

Ben Oppenheim (University of California, Berkley) 

Adrienne Heritier (EUI, European University Institute) 

Alexandru Filip (University of Bremen) 
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Annex 2 

 

Konferens inom forskningsprojektet ‘Kampen om Byråkratin’, Arrangör: Shirin Ahlbäck 

Öberg, Helena Wockelberg (Statsvet), (140129-140130) 

‘Publish, Perish or Simply Persist?’ Workshopserie. Arrangörer: Uppsala Forum i 

samarbete med SALT, (1402012-140828) 

Föreläsning med Jostein Askim (Oslo University) ‘Management by Results in 

Norway’Arrangör: Samarrangemang med Governance and Constitutional Politics higher 

seminar (140129) 

Föreläsning med Pieter Tops (Tilburg University) ‘Local Government and 

Security’Arrangör: Bo Wennström (jur), Uppsala Forum, (140220). 

‘Peacekeeping: Practical Insights and Scholarly Debates’, Workshop. Arrangör: Uppsala 

Forum, Mathilda Lindgren, (PCR), Anna Jarstad (statsvet), Inger Österdahl 

(jur),Uppsala Forum, (140303) 

Föreläsning med Kristen Petillon (UN) ‘Peacekeeping in Practice: The Nexus of Civil-

Military Coordination in African Conflict Contexts’ Arrangör: Uppsala Forum, Anna 

Jarstad, statsvet, Mathilda Lindgren( PCR), Inger Österdahl (jur), (140314). 

Föreläsning med Barry Kellman (DePaul University), ‘Weapons under international law 

– emerging principles for stifling tools of violence’, Arrangör: Magnus Öberg (PCR), 

Uppsala Forum. (140320) 

Föreläsning med EU vice-president och kommissionär Maroš Šefčovič, ‘How today’s 

challenges will shape tomorrow’s EU’. Arrangör: Uppsala Forum, UF-Uppsala och UU:s 

besökskoordinatorer, (140328). 
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’Ryssland och WTO’. Symposium. Arrangör: Kaj Hober (jur), Claes Levinsson (UCRS), 

(140403).  

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Ever changing conditions - Modern day Iranian 

women’s individual, professional, political and legal situation and standing’, Sedigheh 

Vashmagi (140409). 

’Advanced regression analysis’.Doktorandkurs, Arrangör: Uppsala Forum, 

Statsvetenskapliga institutionen, Ekonomisk-Historiska institutionen, (140509-140528)  

Seminairum med Svensk nationell Datatjänst (SND)’. Arrangör: Uppsala 

Forum,(140515). 

‘Doctoral workshop in applying and developing quantitative methods’. Workshop, 

Arrangör: Markus Österman (statsvet), Uppsala Forum, (140520-140521). 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Don't Do That! Some Things to Avoid in Social 

Science Research’, Timothy McDaniel, (140523). 

Uppsala Forum gästföreläsning;‘Beneath the Surface of Intolerance - Studies on the 

Acceptance of Muslims in Western Societies’, Jolanda Van Der Noll (140526). 

‘Values, Evaluation and the Idea of a University’. Arrangör: Thomas Karlsohn, 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Elena Namli (UCRS), Sharon Rider, 

Filosofiska institutionen, (140526-140528).   

Föreläsning med Tim McDaniel (Buena Vista University) ‘Multiplicative Interactions in 

OLS Regression Models’. Arrangör: Uppsala Forum, (140528). 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘International Power and Institutions: The Once and 

Future Security Council?’,Stephen Stedman, (140604). 

‘Postwar Democracy’. Workshop, Arrangör: Johanna Söderström, Anna Jarstad 

(Statsvet), (140605). 
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Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Ex-Combatants and the Post-Conflict State: Challenges 

of Reintegration’, Jaremy McMullin. (140610). 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Euromaidan and its Aftermath: Current Events in 

Ukraine as Viewed by a Participant-Observer’, William Risch, (140610). 

‘Full-day workshop: Inspiring Academic Writers with Helen Sword’ Arrangör: SALT, 

Uppsala Forum, (140619). 

‘The Role of National Parliaments in the EU-legislative Procedure: A Comparative 

Analysis of the Early Warning Mechanism’ Colloquium.  Arrangör: Uppsala 

Forum,(140904-140905). 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Political Constitutionalism in European Integration’, 

Marco Goldoni. (140911) 

‘Workshop: Constitutional challenges to democracy’ Arrangör: Patrik Bremdal (jur), 

Sofia Näsström (statsvet), Uppsala Forum (140912). 

Seminairum med Bo Wennström (Uppsala University) ’ Svensk Polis – Pusselbiten som 

inte passar in’. Arrangör: Uppsala Forum, (140916). 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Pathogens and Power: Assessing the Pandemic Disease 

Risk posed by Fragile States’, Ben Oppenheim, (140923). 

‘Book Launch: The return of geopolitics: What role can the UN, and regional 

organizations such as the EU and OSCE play in the Ukraine conflict?’. Arrangör: 

Uppsala Forum, UF-Uppsala, SNS-Uppsala, (141001). 

Föreläsning med Anders Oljelund (Utrikedepartementet) ‘Darfur - The Story of Failed 

Peace Talks’. Arrangör: Cecilia Albin( PCR), Uppsala Forum, (141003). 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘The New Economic Governance in Europe: conditions 

of successful and failed leadership’, Adrienne Héritier, (141009). 
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Föreläsning med Michael Hopmeier, (British circuit judge) ‘The Importance of 

Confiscation and Asset Recovery in the Fight against Economic Crime’. Arrangör:  Anna 

Sinomova (jur), Uppsala Forum, (141024).  

Föreläsning med Joseph Prabhu (California State University, Los Angeles) ‘How to 

wage peace and prevent conflict by looking at the Engaged Spirituality of Dag 

Hammarskjold and the current Dalai Lama’. Arrangör:  Uppsala Forum, UF-Uppsala, 

(141106). 

Föreläsning med Maria Koinova (University of Warwick) ‘Diaspora Positionality: A 

Conceptual and Empirical Discussion’. Uppsala Forum, HVC, (141111). 

’2014års Forsskålsymposium - Offentlighetsprincipens betydelse för demokratin, 

rättsstaten och medborgarnas förtroende’ Arrangör: Uppsala Forum, Juridiska 

institutionen, (141121). 

 

Uppsala Forum gästföreläsning; ‘Wag the dog - The first glimpse at how Eurosceptics 

affect their party systems’, Alexandru Philip, (141203). 

 

Seminairum med Katrin Nyman Metcalf (Tallinn University of Technology) ’Cyber 

warfare’. Arrangör:  Uppsala Forum, SIFIR, (141216). 

 

Föreläsning med William C. Bradford (U.S National Defense College in the United 

Arab Emirates) ‘The Role of the International Humanitarian Legal Academy as a Source 

of Combat Power in Contemporary Warfare’. Arrangör: Uppsala Forum, SIFIR, 

Juridiska insitutionen (141218). 

 

“Objection Your Honour? Amerikanska influenser på svensk rätt ” Arrangör: Uppsala 

Forum, SINAS, Juridiska institutionen (150119). 
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Konferens: ‘The Early Warning Mechanism and the Scrutiny of the Principle of 

Subsidiarity by National Parliaments’. Arrangör: Uppsala Forum, Riksdagen, SIEPS 

(150121). 

Colloquium: The Early Warning Mechanism and the Scrutiny of the Principle of 

Subsidiarity by National Parliaments’. Arrangör: Uppsala Forum, SIEPS (150122). 
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