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Verksamhetsberättelse 2015 

Antagen av styrgruppen den 2 februari 2016   

1. Sammanfattning 

 

Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 februari 2015 – 31 december 2015.1 

Uppsala Forum har under 2015 välkomnat 15 gästforskare från bland annat Japan, 

Bulgarien, Italien, USA och Storbritannien. För en fullständig lista se Annex 1. Uppsala 

Forum har i egen regi planerat och genomfört bland annat nio föreläsningar, tre 

workshops, en doktorandkurs, samt 2015 års Forsskålsymposium. Därutöver har 

Uppsala Forum finansierat eller medfinansierat nio workshops och symposier samt 

arrangerat 14 Uppsala Forum Guest Lectures. För en fullständig lista över alla Uppsala 

Forum evenemang se Annex 2.  

Under 2015 har forskningsledare för Uppsala Forum, utöver den ordinarie 

verksamheten, prioriterat utvecklingen och breddningen av verksamheten inom Uppsala 

universitet. Förändringar har genomförts avseende rekvirering av beviljade anslag, i syfte 

att öka verksamhetens transparens och skapa tydligare principer för resursallokering. 

Forskningsledaren har även initierat möten med företrädare (prefekter eller 

motsvarande) för Uppsala Forums ingående enheter, i syfte att informera om 

verksamheten och ta in synpunkter på förbättringar. Möten har även skett med enheter 

                                                           
1
 Eftersom den nya forskningsledaren tillträdde den 1 februari 2015.  
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som i dagsläget står utanför samarbetet (t ex IBF). Den viktigaste organisatoriska 

förändringen 2015 är anslutningen till Uppsala Forum av två nya fakulteter (historisk-

filosofiska fakulteten och språkvetenskapliga fakulteten), samt övertagandet av 

doktorandkursen Publish, Perish, or Simply Persist från SALT (som avvecklades under 

2015).       

 

Uppsala Forum har under 2015 både samarrangerat, och enskilt arrangerat konferenser, 

seminarier och föreläsningar, såväl tematiska föreläsningar som 

informationsföreläsningar.  Föreläsningar och seminarier har samarrangerats med bland 

annat Utrikespolitiska föreningen, SNS-Uppsala, SINAS, Nationalekonomiska 

institutionen vid Stockholms universitet, samt vardera av de i Uppsala Forum ingående 

enheterna. Uppsala Forums doktorandforum har anordnat en konferens på temat 

akademikers arbetsmarknad efter disputation, med talare från olika enheter inom miljön 

samt externa arbetsgivare. Arbetet med att utveckla Uppsala Forum som forskningsstöd 

har fortsatt genom ett ökat fokus på inkludering av doktorander samt studenter på 

avancerad nivå. Detta arbetssätt är ett 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 därigenom utöka vårt bidrag till 

forskningsmiljön inom Uppsala universitet. 

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 

                                                           
2
 HUMSAM 2014/16. 
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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 har fortsatt och börjar ge frukt. 

Forskningsledaren har därmed under 2015, som planerat, kunnat fokusera på att 

utveckla och bredda verksamheten såväl tematiskt som organisatoriskt.  

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 ingick 

ursprungligen enheterna kring Gamla torget: Institutionen för freds- och 

konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, svenska 

institutet för Nordamerika studier (SINAS) vid Engelska institutionen, Hugo Valentin-

centrum samt Centrum för Rysslandsstudier.3 

 

                                                           
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.  
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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.  

 

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 

% av en heltid. Amanuenstjänsten ersattes 1 augusti 2013 med en 

forskningsassistentjänst på 50 % av heltid.    

 

2.1 Budget och finansiering: resultat och förändringar under 2015 

Uppsala Forums verksamhet finansierades under perioden 2008-2014 av 

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, rektors strategiska medel 

(2008-2011) samt Samhällsvetenskapliga respektive Juridiska fakulteten. Samarbetet 

                                                           
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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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 Finansieringen från 

Områdesnämnden är numera delegerad till Samhällsvetenskapliga fakulteten 

(SAMFAK). År 2015 belöpte sig Uppsala Forums budget till 1 500 000 kronor, en 

minskning med 395 000 kr.7 

Mot bakgrund av de lägre anslagen budgeterades för verksamhetsåret 2015 ett något 

mindre belopp för gästforskare och seminarier/workshops än under 2014. För 

gästforskarprogrammet budgeterades 250 000 kr (500 000 kr år 2014), och för 

seminarier och workshops 200 000 kr (400 000 kr år 2014). För doktorandforum 

budgeterades 50 000 kr, inbegripet finansiering av doktorandkonferens samt 

prolongation.8 För Forsskålssymposiet budgeterades 50 000 kr. Övriga kostnader är 

löner för forskningsledare och forskningsassistent.  

Under 2015 gjorde Uppsala Forum ett överskott om cirka 300 000 kr. En del av dessa 

medel är emellertid öronmärkta för anslag beviljade hösten 2015, men som kommer att 

belasta verksamhetens resultat först nästkommande år.9 Överskottet kan även förklaras 

av forskningsledarens tjänstledighet (från 70 % till 45 %) sedan oktober 2015, samt av 

att Uppsala Forum under 2015 återtagit outnyttjade medel från de olika enheterna i 

miljön.10    

Under 2015 förändrades på initiativ av forskningsledaren principerna för ansökan och 

rekvirering av forskningsmedel från Uppsala Forum. Belopp under 50 000 kr kunde 

tidigare sökas löpande under året, ett belopp som nu sänkts till 20 000 kr. Beviljade 

medel betalas inte heller längre ut direkt till den berörda enheten/institutionen, utan 

kan rekvireras först mot leverans av slutrapport. Medel kan sökas primärt vid de två 

                                                           
6 JURFAK 2008/42, SAMFAK 2008/83. 
7
 Detta belopp inkluderar ej ett senare inkommit bidrag om 60 000 kr från historisk-filosofiska fakulteten, samt ett 

särskilt stöd om 15 000 kr från juridiska fakulteten för arrangemang av Forsskålssymposium 2015.  
8
 Ersättning för doktorandforums deltagare ökade 2015 från 6 till 12 lektorstimmar. 

9
 År 2014 gjorde verksamheten ett underskott om cirka 36 000 kr. I den ingående balansen för 2016 finns cirka 

170 000 kr som inte är öronmärkta för olika projekt.  
10

 Cirka 100 000 kr återbetalades under 2015.  
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ansökningstillfällen (31 mars och 31 oktober) som sedan tidigare etablerats, en 

arbetsordning som syftar till att öka transparensen och förutsägbarheten för Uppsala 

Forums verksamhet.       

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. 

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. 
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4. Verksamhet 1 februari 2015 – 31 december 2015  

 

4.1 Uppsala Forums betydelse som forskningsmiljö 

 

Under 2015 har Uppsala Forum i ökad utsträckning fokuserat på att utveckla 

verksamhetens innehåll och bredd. Arbetet med att skapa en professionell struktur och 

organisation för Uppsala Forum har fortsatt, där nyckelorden varit öppenhet, 

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

och idégenerator. Rutinerna för det administrativa arbetet med Uppsala Forums många 

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

arbete med forskningssamordning och utveckling av verksamheten. 

Uppsala Forum beviljades 2014 Kerstin Hesselgrenprofessur för professor Adrienne 

Héritier. Héritier var under 2015 innehavare av Kerstin Hesselgrenprofessuren med 

anställning och placering vid Juridiska institutionen, UU, där hon bland annat gett en 

doktorandkurs under våren och hösten. 

Uppsala Forum arrangerade i samarbete med SALT 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.  

Vidare har Uppsala Forum, genom anordnande eller finansiering av seminarier och 

workshops, 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 
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potentiella forskningsprojekt. Under vårterminen 2015 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, däribland doktorander 

från andra universitet. 

Under 2015 infördes ett system för utvärdering av samtliga seminarier och workshops 

inom Uppsala Forum. (Ungefärligt) antal åhörare och deltagare redovisas nu löpande 

med deltagarantal och/eller protokoll (protokoll arkiveras digitalt). Under 2015 

arrangerades totalt 17 workshops, seminarier och/eller konferenser (14 stycken 2014). 

Under 2015 var det genomsnittliga antalet deltagare vid Uppsala Forums 

gästföreläsningar 15-20 personer. Deltagarantalet vid samarrangerade evenemang med 

Utrikespolitiska föreningen, SNS Uppsala och andra aktörer var betydligt högre, runt 

40-50 personer. 

För en sammanställning av alla arrangemang, se appendix 1.  

     

Nytt för 2015 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.  

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 
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internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående 

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

medfinansierade och samarrangerade (bl.a. med SALT, UF-Uppsala, SNS-Uppsala,) 

workshops och seminarier.  

Under 2015 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 

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 2015 har Uppsala Forum välkomnat 15 gästforskare (nio gästforskare 2014), 

varav nio var män och sex kvinnor. Under 2015 har Uppsala Forum strävat att öka den 

geografiska spridningen av gästforskare, utöver forskare från den anglikanska världen. 

Detta har delvis uppnåtts genom beviljandet av ansökningar från flera gästforskare 

ursprungligen från länder som Japan, Bulgarien och Italien. Under 2015 har samtliga 

beslut att bevilja gästforskarmedel villkorats med att värdinstitutionen aktivt söker upp 

och skapar förutsättningar för samarbete med forskare vid de andra Uppsala Forum-

enheterna. En skärpning i detta hänseende 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. 
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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.  

 

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  

 

 

Ett viktigt åtagande för Uppsala Forums gästforskare är att hålla en Uppsala Forum 
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Guest Lecture. Under 2015 hölls totalt 14 sådana föreläsningar (11 stycken 2014). För 

en sammanställning, se appendix 2.  

Uppsala Forum har i samarbete med Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) tagit emot 

Siddharta Kumar Dhar som ”practitioner in residence”. En vistelseperiod om ett år har 

finansierats av Uppsala universitet, med placering vid UCRS som har det övergripande 

personalansvaret. 

 

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. Slutligen kan noteras att antalet arrangemang ökat något, 

trots lägre budgetanslag för 2015 än 2014.  

 

4.3 Uppsala Forums övriga evenemang  

Under 2015 har Uppsala Forum erbjudit ett omfattande program utöver ovan nämnda 

aktiviteter. Under denna rubrik redovisas de symposier, föreläsningar och seminarier 

som inte nödvändigtvis faller under dessa kategorier men som har anordnats av Uppsala 

Forum. Initiativ till dessa evenemang har dels kommit från forskningsledaren, dels från 

enskilda forskare och doktorander vid de i Uppsala Forum ingående enheterna.  

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

Planeringen och verkställandet av Forsskålssymposiet skedde i samarbete mellan Uppsala 
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Forum och Juridiska institutionen. Forsskålssymposiet 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 (den 20 

november) deltog diplomater, journalister och forskare. Årets tema var ”Kampen om 

tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska 

tolkningsskolor”. 2015 års hedersföreläsare var Mohammad Fazlhashemi (professor i 

islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet). 

Hedersföreläsningen följdes av ett panelsamtal med några av Sveriges främsta experter 

inom sina områden. I samtalet under ledning av Torbjörn Elensky (journalist och 

författare) deltog Aron Lund (expert på Mellanöstern), Bitte Hammargren (expert på 

Mellanöstern), Victoria Enkvist (jurist) och Elin Hagerlid (diplomat).  

Nytt för i år var att SVT Forum filmade hela symposiet, och att en nedkortad version av 

Fazlhashemis föreläsning publicerades som en ”understreckare” i SvD Kultur (2 

december 2015).    

Doktorandforum anordnade den 19 november konferensen “Post-PhD—Today’s 

Choices, Tomorrow’s Possibilities”. Konferensen bestod av två komponenter, där den 

ena berörde karriärvägar inom akademien, och den andra berörde karriärvägar utanför 

akademien för en nydisputerad forskare. Under dagen möttes doktorander, yngre 

disputerade forskare (post-docs eller näraliggande) och praktiker från förvaltning och 

näringsliv.  

Vidare har Uppsala Forum planerat och genomfört ett antal seminarier på aktuella 

teman, däribland Grekland ekonomiska kris, Rysslands aggression mot Ukraina och 100-

årsminnet av folkmordet på armenierna. Ett planerat seminarium om 

decemberöverenskommelsen föll på grund av att överenskommelsen under hösten blev 

inaktuell. Vid de genomförda seminarierna deltog forskare – utöver kollegor vid Uppsala 

universitet – från universiteten i Stockholm och Lund, samt Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI). 
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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 2015 fortsatt har prioriterat och 

strävat efter att samarrangera med aktörer såväl inom som utom universitetet. 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 2015 års Forsskålsymposium har Uppsala Forums verksamhet 

uppmärksammats såväl hos myndigheter som organisationer och sällskap vi tidigare 

inte haft kontakt med samt i media.   

 

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 

doktorandrepresentanterna f.r.o.m. 1 jan. 2014 ska erbjudas prolongation motsvarande 

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

december 2015 beslutade styrgruppen att utöka prolongationen från sex till tolv 

lektorstimmar per doktorand.   

Under det gånga verksamhetsåret, 2015, har doktorandforum anordnat en konferens (se 

ovan), samt bistått med konsultation och idéer för Uppsala Forums forskningsledare och 

styrgrupp. 
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Doktorandforum har under 2015 bestått av Agnes Eklund, Juridiska institutionen; 

Ausra Padskocimaite, Centrum för Rysslandsstudier; Kyungmee Kim, Institutionen för 

freds-och konfliktforskning; och Marcus Wangel, statsvetenskapliga institutionen.  

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

beskrivna ovan.  

 

 

4.5 Doktorandkurs 

Uppsala Forum arrangerade tillsammans med SALT den institutionsöverskridande 

doktorandkursen Publish, Perish or Simply Persist. Från 2016 kommer kursen ges enbart 

av Uppsala Forum. 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.  

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

förslag på en fakultets- och institutionsövergripande doktorandkurs.11 Forskningsledaren 

arbetade tillsammans med doktorandrepresentanten från Juridicum under HT2013 fram 

ett konkret förslag på en sådan doktorandkurs. Kursens arbetstitel har varit 

”Beslutsfattandets villkor: en fakultetsöverskridande doktorandkurs i policyskapande och 

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

27 januari 2014. 

 

Arbetet med doktorandkurser innebär att förutsättningarna för att Uppsala Forums 

mål b) att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom utbildningen på 
                                                           
11 Se protokoll från styrgruppsmötet den 24 maj 2013.  

http://www.uppsalaforum.uu.se/digitalAssets/172/172096_20130524.pdf 
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framförallt forskarnivå, kan sägas ha uppfyllts under 2015. Kursens tematiska 

inriktning är också sådan att arbetet mot att uppfylla mål d) att tydligare integrera 

avnämargrupper i forskningsmiljön.  

 

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 

forskningsassistenten.  

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 

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

via denna kanal. 

 

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 2011-2014 och som fortsatte under 2015 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 

http://www.uppsalaforum.uu.se/
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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.  

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. Då 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 2015 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 Marcus 
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Wangel, doktorandrepresentant, Statsvetenskapliga institutionen. Styrgruppen 

sammanträdde sex gånger under 2015 (fem gånger 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 

forskningsledare. Den 1 februari 2015 tillträdde den nya forskningsledaren Martin Kragh 

(Centrum för Rysslandsstudier).  

Till forskningsledaren finns ett administrativt stöd knutet i form av en 

forskningsassistentstjänst på 50 % av en heltid. Sedan 1 juni innehas tjänsten av Stella 

Marceta (2014 och våren 2015 innehades tjänsten 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 2015 har forskningsledaren haft 

enskilda möten med några av referensgruppsmedlemmarna.  
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Referensgruppens medlemmar 2014: 

Professor 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) 

Professor Dag Blanck (SINAS) 

Professor Erik Åsard (SINAS) 

Dr. Tomislav Dulic (Hugo Valentin) 

Dr. Roland Kustic (Hugo Valentin) 

Universitetslektor Ann Marie Sätre (UCRS) 

 

 

 



19(22) 

 

 

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

Appendix 1 

 

Följande konferenser, workshops, föreläsningar och paneldiskussioner har arrangerats under 2015 genom 

Uppsala Forum eller med hjälp av praktiskt och ekonomiskt stöd från Uppsala Forum: 

 

Vårterminen 2015 

”Objection Your Honour? Amerikanska influenser på svensk rätt”, seminarium. Arrangörer: Uppsala 

Forum, SINAS, Juridiska institutionen, (190115).  

“Conference: The Early Warning Mechanism and the Scrutiny of the Principle of Subsidiarity by National 

Parliaments”, konferens. Arrangörer: Uppsala Forum, SIEPS, and the Swedish Riksdag, (210115).  

“Workshop: The Early Warning Mechanism and the Scrutiny of the Principle of Subsidiarity by National 

Parliaments”, workshop. Arrangörer: Uppsala Forum and SIEPS, (220115).  

“Utmaningar inom internationell diplomati och folkrätt i ljuset av Ukrainakrisen”, panelsamtal. Arrangörer: 

UCRS & Uppsala Forum, (28042015).  

“Conference 2015: Paths to the Future for India and Pakistan”, konferens. Arrangörer: Forum for South 

Asia Studies, (040515). 

“Full-day workshop on Creative Academic Writing with Helen Sword, workshop. Arrangörer: Uppsala 

Forum and SALT, (190515). 

“Ukraine: Perspectives on War and Conflict”, panelsamtal. Arrangörer: Uppsala Forum, Utrikespolitiska 

föreningen Uppsala and SNS Uppsala, (200515).  

“The Greek crisis: Political and economic challenges”, panelsamtal. Arrangörer: Uppsala Forum, 

Utrikespolitiska föreningen Uppsala and SNS Uppsala panel, (270515). 

“Workshop: Comparative research in political science and law: Methodological issues of common concern 

from a multidisciplinary perspective”, workshop. Arrangörer: Uppsala Forum, (110615). 

"Old and New: Tradition and Innovation Within the Political Marketing Discipline", konferens. Arrangörer: 

Centrum för Rysslandsstudier och Uppsala Forum, (13-140815). 

 

Höstterminen 2015 
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”Follow-up Workshop: Comparative research in political science and law: Methodological issues of 

common concern from a multidisciplinary perspective”, workshop. Arrangörer: Uppsala Forum och 

Juridiska fakulteten, (180915). 

“Russian Military Reform: Consequences for the Crisis in Ukraine”, föreläsning. Arrangörer: Centrum för 

Rysslandsstudier och Uppsala Forum, (240915). 

“New Financial and Economic Regulation in Europe: Legal regimes and modes of governance, their impact 

and democratic accountability”, workshop. Arrangörer: Uppsala Forum och Juridiska fakulteten, (041115). 

“The Political Economy Of Ideas: A Discourse Analysis Showing How Unsustainable Economics Has 

Captured Contemporary Politics”, seminarium. Arrangörer: SINAS och Uppsala Forum, (101115).  

“Uppsala Forum's 6th Doctoral Student Conference: ‘Post-PhD—Today’s Choices, Tomorrow’s 

Possibilities’”, konferens. Arrangör: Doktorandforum inom Uppsala Forum , (191115). 

”2015 års Forsskålsymposium: Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter 

bland olika islamiska tolkningsskolor”, hedersföreläsning och panelsamtal. Arrangör: Uppsala Forum, 

(201115).  

“The Armenian Genocide: History and Memory”, seminarium. Arrangör: Uppsala Forum och Hugo 

Valentin Centre, (161215).  
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Appendix 2 

Gästforskare under 2015 

Vårterminen 2015 

Anar K. Ahmadov 

Berit Bliesemann de Guevara  

Christian Davenport  

Yulian Konstantinov  

Hiroshi Maruyama  

Megan Shannon  

Höstterminen 2015 

Kulbhushan Balooni  

Jason J. Czarnezki  

(Adrienne Héritier) 

Melanie M. Hughes  

Jason Klocek   

Marko Lehti 

Diego Maiorano  

Chilenye Nwapi 

Frida Stranne 

 

Ett viktigt åtagande för Uppsala Forums gästforskare är att hålla en Uppsala Forum Guest Lecture. Under 

2015 hölls följande Guest Lectures: 

 

Vårterminen 2015 
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”Economic Shocks, Pre-Emptive Adjustment and Regime Stability in Oil-rich Autocracies: Central Eurasia 

in 2008 Global Financial Crisis”, föreläsning, Anar Ahmadov. Arrangör: Uppsala Forum (140115).  

“Conversations with Power: Soviet and post-Soviet developments in the reindeer husbandry part of the 

Kola Peninsula”, föreläsning, Yulian Konstantinov. Arrangör: Uppsala Forum (050215).  

“International Crisis Group, the ‘Conflict Experts’: Methodology – Reliability – Impact”, föreläsning, Berit 

Bliesemann de Guevara. Arrangör: Uppsala Forum (150415).  

“A Historical Rethinking of ‘States’ and 'Ontological Security’ in International Relations”, föreläsning, Ayze 

Zarakol. Arrangör: Uppsala Forum (200415).  

“Stopping State Repression - An Examination of Spell Termination, 1976-2007”, föreläsning, Christian 

Davenport. Arrangör: Uppsala Forum (290415).  

“Human (in)security for Indigenous communities in the global north: a comparison between the Sámi in 

Sweden and the Ainu in Japan”, föreläsning, Hiroshi Maruyama. Arrangör: Uppsala Forum (280515).  

“The European parliament as a driving force of constitutionaliation”, föreläsning, Adrienne Héritier. 

Arrangör: Uppsala Forum (090615). 

“Can Peacekeepers Stop the Killing? United Nations Peacekeeping Missions in Civil War”, föreläsning, 

Megan Shannon. Arrangör: Uppsala Forum (170615). 

 

Höstterminen 2015  

“Managing Conflicts between Mineral Development and Water Sustainability in Africa: Exploring the 

Rights-Based Approach”, föreläsning, Chilenye Nwapi. Arrangör: Uppsala Forum (030915). 

“Self-reliance vs. State Responsibility in Sustaining Lift Irrigation Systems”, föreläsning, Kulbhushan 

Balooni. Arrangör: Uppsala Forum (230915).  

“Because So Many Men Are Gone? Armed Conflict, the Changing Sex Ratio, and Gains in Women's 

Political Representation in Sub-Saharan Africa”, föreläsning, Melanie M. Hughes. Arrangör: Uppsala Forum 

(300915).  

“Public Procurement as a Means for Promoting Environmental Interests in the U.S. and EU”, föreläsning, 

Jason J. Czarnezki. Arrangör: Uppsala Forum (081015).  

“The Great Awakening to Religion in International Relations”, föreläsning, Jason Klocek. Arrangör: 

Uppsala Forum (221015). 

“Rethinking Identities and Dialogue in Conflict Transformation”, föreläsning, Marko Lehti. Arrangör: 

Uppsala Forum (261115). 


