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Verksamhetsplan 2020 

Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa 

 
1 januari -31 december 2020 

 
Antagen av styrgruppen den 28 januari 2020 

 
 

Övergripande mål  
De övergripande målen för Uppsala Forum, i enlighet med Juridiska fakultetens och 
Samhällsvetenskapliga fakultetens beslut (JURFAK 2008/42, SAMFAK 2008/83), är följande: 

• att fungera som en plattform för forskningssamarbeten och samordning av dessa 

• att vara en värd för gästforskare  

• att verka för gemensamma satsningar inom forskarutbildning 

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

• att samverka med det omgivande samhället 

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

 

Mål för 2020 
Den övergripande målsättningen för 2020 är att fortsätta utveckla Uppsala Forum som en plattform för 
gemensam forskning och forskarutbildning inom Historiska-filosofiska fakulteten, Juridiska fakulteten, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Detta ska 
ske primärt genom att: 

- erbjuda en fakultets- och institutionsöverskridande doktorandkurs  

- organisera, i samarbete med Doktorandforum, en tematisk konferens 

- organisera, i samarbete med Doktorandforum, ett symposium i anslutning till Forsskålsymposiet  
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- organisera en tvärvetenskaplig workshop om någon av Forums tematiska utvecklingar 
(’challenges’)  

- organisera workshopen Mock Assessment Annual Training Session for Candidates of Marie Curie 
Post-Doctoral Individual Fellowships 

- organisera årets Forsskålsymposium 

 

Planerad verksamhet för att uppnå målen för 2020 

Under 2020 avser Uppsala Forum att fortsätta att ytterligare utveckla verksamheten i förhållande till de 
ingående enheterna. Arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för mångvetenskapligt samarbete 
och internationalisering inom området Demokrati, Fred och Rättvisa (DFR) fortsätter och många av de 
aktiviteter som har initierats under tidigare år kommer att utvecklas och utvidgas. Den under 2018/19 
initierade översynen av Uppsala Forums organisatoriska struktur avslutas under 2020. Ytterligare åtgärder 
under 2020 är att utreda hur de ingående enheternas verksamhet bättre kan integreras, hur arbetet kan 
effektiviseras och hur man kan förbättra kvalitén i beredningsarbete i syfte att eftersträva högre söktryck 
och stärka ansökningarna och de vetenskapliga resultaten. Vidare fortsätter arbetet med gemensamma 
seminarier och föreläsningar, bland annat Forsskålsymposiet, med ett fokus på frågorna demokrati, fred 
och rättvisa.  
 
 
Målsättningar under forskningsledarens mandatperiod  

Stående målsättningar för forskningsledarens samarbete med styrgruppen inbegriper: 

1. att arbeta med kvalitetsbefrämjande insatser i beredningsarbetet i syfte att öka kvalitén i 
beredningsarbetet gällande tydlighet, transparens och lika behandling; 

2. att förbättra användningen av Forums distributionskanaler och förankra kunskap vid ingående 
enheter om Forums verksamhet i syfte att eftersträva höjt söktryck och kvalité i ansökningarna; 

3. att öka Doktorandforums roll i verksamheten och doktorandernas deltagande; 

4. att överlag eftersträva kvalitetshöjning i ledningsarbetets underlag, främst genom 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse;  

5. att kontinuerligt återkoppla till styrelse i syfte att nå ut med information i verksamheten på ett 
tydligt och transparent sätt utan dröjsmål, samt att underlätta och effektivisera administrativt 
arbete; 

6. att i slutet av mandatperioden följa upp och analysera vidtagna åtgärder inför planering av 
nästkommande period. 
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Därutöver ämnar forskningsledaren tillsammans med styrgruppen att parallellt bevara, stärka och 
artikulera det tematiska upplägget som utmärker Forums verksamhet. Vi har ett tematiskt fokus som utgör 
vår identitet och sätter prägel på vårt arbete. Uppsala Forums främsta styrka ligger i kombinationen av ett 
klart tematiskt fokus med tvär- och mångvetenskapliga ingångar, samt den internationella profil som 
utmärker verksamheten. 

Med hänsyn till att Uppsala Forum stödjer verksamheten hos de ingående fakulteternas enheter fortsätter 
profileringen inom ämnesramen för studier om Demokrati, Fred och Rättvisa (DFR) genom att fästa 
uppmärksamhet vid ämnesrelevansen av projekt som Uppsala Forum arbetar med och att utveckla vidare 
den dynamiska plattform för forskning och forskarutbildning som vi utgör i syfte att på bästa sätt ta vara 
på befintlig kunskap, expertis och intresse hos forskare vid ingående fakulteter. Det svarar emot 
Universitetets strävan mot kvalitetsbefrämjande och internationalisering med fokus på lika villkor och 
hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. 

Forskningsledarens syfte blir härmed att ta fram satsningar som har goda möjligheter till att ge utdelning 
i form av vetenskapliga resultat och utvecklande av projekt som bekräftas och förstärks genom 
kvalitetsbedömningar och tilldelning av externa medel efter kollegial granskning och i konkurrens. Under 
de nästkommande åren arbetar Uppsala Forum tematiskt, genom att utveckla strategiska satsningar inom 
ämnet DFR. Det görs genom att identifiera olika utmaningar (’challenges’) som utgör ett tematiskt 
tvärsnitt av ämnesområdet DFR och som utpekas som särskilt intressanta på grund av följande 
omständigheter. De har hög samhällsrelevans och aktualitet. De ligger i linje med satsningar som 
forskningsfinansiärer redan utlyst eller som man flaggat för att man vill utveckla. Befintlig kompetens vid 
ingående fakulteters institutioner och enheter finns att tillgå. De utgör styrkeområden eller ingår i 
universitetets forskningsstrategier. Sammantaget utgör dessa faktorer skäl att se hög potential i att stödja 
och sammanföra våra forskare och doktorander inom området DFR kring sådana tematiska tvärsnitt som 
dessa utmaningar utgör. 

I nuläget har tre sådana challenges identifierats: 
1. Migration and Globalisation 
2. Climate and Sustainability 
3. The Digital Age 

 
Utmaningar skall läsas utifrån att det som står i fokus är hur dessa olika fenomen som utmärker samtiden 
påverkar demokrati, fred och rättvisa. Forskningsledaren börjar med att utveckla och stödja 
forskningssamarbeten och forskningsutbildning med fokus på den första av ovannämnda utmaningar, 
samt ämnar att identifiera miljöer som man i nuläget inte samarbetar med men som skulle kunna vara 
viktiga att integrera i samarbete vid Uppsala Universitetet kring DFR. För att möjliggöra detta kommer 
en särskild satsning göras på att synliggöra Uppsala Forum och sprida kunskap om dess verksamhet vid 
de enheter som ingår i samarbetet. Det kräver att forskningsledaren tar in information, organiserar samt 
genomför en mötesserie i syfte att informera om Uppsala Forum vid de olika ingående fakulteterna. 
 
Fortsättning och uppföljning av mötesserien vid inblandande fakulteter och andra enheter  
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För att uppnå målen med att identifiera relevanta miljöer vid ingående fakulteternas institutioner och 
enheter samt informera och synliggöra Uppsala Forums verksamhet så nära forskarna som möjligt 
kommer under 2020 forskningsledaren i samarbete med forskningsassistenten fortsätta och följa upp den 
mötesserie som organiserades under 2019. Syftet är att informera om Uppsala Forum vid de olika 
ingående fakulteterna, bland andra enheter med forskningsytor som berör Uppsala Forums område och 
enheter med profilering mot tvär- och mångvetenskaplighet vid Uppsala Universitets vetenskapsområde 
humaniora och samhällsvetenskap. Det kommer också att vara värdefullt att upprätthålla kontaktytor emot 
vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap både i syfte att informera om vårt planerade arbete 
och ta in information om verksamhet som bedrivs på områdesnivå. Mötesserien kommer att förläggas till 
olika platser i organisationen beroende på de olika fakulteternas storlek, inre organisation och arbetssätt. 
Till exempel kommer forskningsledaren att nu vända sig till studierektorsgruppen vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt undersöka möjligheterna till att medverka i doktorandfrukostar 
och prefektmöten där möjlighet att presentera Uppsala Forums verksamhet ges.  

Därtill planeras under 2020 ett uppföljningsarbete av 2019-års möten. En uppföljning av möte med 
rektorsråd för Campus Gotland Olle Jansson består i att vi planerar ett seminarium vid Campus Gotland 
för att sprida information om Uppsala Forum och dess stödformer, ta in information om verksamheten på 
Gotland med relevans för DFR området samt träffa forskarna för att bättre involvera forskare verksamma 
vid Campus Gotland i verksamheten. En uppföljning av möte med rektorsråd för lika villkor Cecilia 
Wejryd består i att vi planerar att involvera lika villkors-grupper vid Uppsala Universitet i en 
forskningssammankomst som Uppsala Forum medfinansierar med fokus på lika värde. Detta är även ett 
steg i vårt arbete med främjande av lika behandling: kunskapsspridning om lika villkor faller inom 
ämnesområdet DFR samt ingår i universitetets övergripande strategiska arbete med lika villkor. En 
uppföljning av möte med rektorsråd för hållbar utveckling Anna Rutgersson består i att fortsätta med 
koordination i syfte att lyfta fram synergier och undvika parallella satsningar i det som rör problemdriven 
och tvärgående forskning om exempelvis klimat, climate governance och hållbarhet. Uppsala Forum 
fortsätter under 2020 att informera forskare som ansöker om medel från Uppsala Forum för 
forskningssatsningar som rör dessa teman att vidare samarbeta med forskarna involverade i Uppsala 
University Sustainability Initiative (UUSI) samt att upprätthålla koordination med H2020 projekt Justice, 
Sustainability and Artic Futures vid IRES.  En uppföljning av möte med rektorsråd för god forskningssed 
Stefan Eriksson består i att utveckla samarbete i syfte att organisera, under senare delen av 
mandatperioden, en workshop på exempelvis temat Public and Private Sponsorships Before Research 
Ethics in the Humanities and Social Sciences. Projektidén består i att föra samman forskare inom 
forskningsetik med de forskare som ägnat sig åt forskning omkring universitet, dess styrformer och 
finansiering m.m. för att undersöka och utforska gemensamma intressen kring hur forskare bör förhålla 
sig till privat finansiering av forskning samt intresseorganisationers inflytande inom Hum-Sam områden 
av relevans för DRF. Skälet därtill är att den omfattande diskussionen som länge förts angående sponsring 
av forskning med medel från intresseorganisationer och andra icke-offentliga forskningsfinansiärer inom 
Med-Farm och Nat-Tek ännu inte utvecklats i samma grad i relation till områden inom Hum-Sam som 
kan tänkas vara speciellt känsliga eller utsatta och där ökad kunskap och information krävs för att 
säkerställa att god forskning fortsättningsvis bedrivs. 
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I kontinuitet med dessa ovanstående aktiviteter kommer ledningen även söka och upprätthålla kontakt 
med andra enheter med forskningsytor som kan komma att beröra Uppsala Forums område.  

I syfte att utveckla Uppsala Forums kapacitet att framstå som en tydlig kontakt vid Uppsala Universitet 
för externa samarbetspartners med intresse för området DFR kommer forskningsledaren även att delta i 
olika sammankomster med ett fokus på tredje uppgiften och samverkan med det omgivande samhället. 
Sådana sammankomster kommer under 2020 exempelvis inbegripa senioruniversitetet och länsstyrelsens 
initiativ Forskarna på slottet. Forskningsledaren ämnar även medverka i Mänskliga rättighetsdagarna i 
december 2020 i Uppsala.  

Som en del i det övergripande arbetet med att på bästa sätt serva verksamheten vid ingående enheter, öka 
söktryck och antal projekt som resulterar i externfinansierade forskningssamarbeten, samt i syfte att 
synliggöra Uppsala Forum och sprida kunskap om dess verksamhet vid de institutioner och enheter som 
ingår i de samarbetande fakulteterna, ämnar forskningsledaren även organisera lunchmöten inför 
ansökningsrundor med start under senare delen av 2020. Forskarna får därmed möjlighet att få 
återkoppling på ett tidigt stadium, innan ansökan är sammanställd, angående hur Uppsala Forum kan vara 
behjälpligt i utvecklingen av det vetenskapliga samarbetet, vilka andra forskare eller forskargrupper 
projektidén skulle få behållning av att komma i kontakt med, om det bedrivs parallella satsningar som 
ledningen fått information om m.m., samt angående den praktiska delen i ansökningsförandet genom att 
även forskningsassistent Mattias Vesterlund och ekonomiadministratör Katarina Israelsson beräknas delta 
för att forskarna skall kunna få omedelbara svar på sina frågor. Uppsala Forum räknar med att dessa 
lunchmöten också kommer att leda till en något lägre arbetsbörda i att besvara enskilda forskares frågor i 
och med att liknande frågor ofta återkommer. Det bör ses som ett led i effektiviseringen av 
administrationen vid Uppsala Forum. 

I relation till centrala nivåer vid Universitetet siktar forskningsledaren på att Uppsala Forum ska 
omnämnas och profileras bland Uppsala Universitetets styrkeområden i relation till fred och demokrati. 
Redan under 2019 valde Uppsala Universitet att i sitt inspel till forskningspropositionen om prioriterade 
områden skriva fram Uppsala Forum som en framträdande del av universitetets 12 prioriterade områden, 
angående den liberala demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstaten (se VB 2019). Detta bör även 
återspeglas i Uppsala Universitets digitala kommunikation angående styrkeområdena. 

Det finns ingen budgetpost för mötesserien och lunchmöten inför ansökningsrundor. Större delen av 
kostnaderna beräknas ingå i ordinarie lönekostnader för ledning. Lättare lunch till medverkande vid möten 
inför ansökningsrundor samt resa t/f Gotland för forskningsledaren inbegrips i övriga kostnader. 
Budgetposten övriga kostnader beräknas uppgå till 2500 SEK under 2020. 
 
Gästforskarprogrammet 

En av de bärande delarna i Uppsala Forums verksamhet är gästforskarprogrammet. Programmet har en 
tydlig internationell forskningsprägel men inriktar sig även mot erkända praktiker som kan erbjudas en 
tidsbegränsad vistelse vid någon av de i Uppsala Forum ingående enheterna. Programmet har varit mycket 
framgångsrikt. Internationellt erkända forskare har befunnit sig i miljön och bidragit till dess stärkande. 
De inbjudna gästerna ska förutom att bedriva egen forskning tydligt samarbeta med forskare inom 
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Uppsala Forum. Från Uppsala Forums sida betonas betydelsen av en strategi för gemensam publicering, 
forskningsprojekt och/eller initiering av forskningsprojekt, att de inbjudna forskarna bör ha en 
forskningsinriktning som är intressant för flera enheter inom Uppsala Forum, samt vikten av det 
tvärfakultativa samarbetet. Gästerna inbjuds att medverka på flera nivåer, såväl i Doktorandforum som i 
workshops och seminarier som riktar sig till en bredare krets. Gästforskarna förväntas också vara beredda 
på att ge handledande kommentarer till doktorander. Forum ämnar också ta bättre vara på gästforskarna 
genom att inbjuda dem att medverka som utvärderare vid workshopen som organiseras inför Marie Curie 
utlysningen under nästkommande period (se nedan). 

Två utlysningar av gästforskarprogrammet planeras under 2020, en på vårterminen med sista 
ansökningsdag den 31 mars, och en på höstterminen med sista ansökningsdag 31 oktober. 
Gästforskarprogrammet har 400 000 SEK till sitt förfogande under 2020. Forskningsledaren kommer 
fortsatt att arbeta för en ökad mångfald bland inkommande gästforskare med särskilt fokus på kön och 
regional proveniens. Mötesserien som forskningsledaren planerar att genomföra vid inblandande 
fakulteter och andra enheter ger förhoppningsvis även utfall i form av högre söktryck på 
gästforskarprogrammet, vilket underlättar ovannämnda avsikt.  

Under 2020 har Uppsala Forum möjlighet att täcka kostnader för 200 000 SEK för det löpande 
beredningsarbetet med mindre ansökningar, dvs understigandes 20 000 SEK. I denna budgetpost för 
ordinarie löpande beredning inbegrips även stöd till Young Scholars Program som delas ut i den mån det 
efterfrågas.  

Uppsala Forum har förbättrat sina interna rutiner på så sätt att informationen om inkommande gästforskare 
sprids till Uppsala Forums ingående enheter i god tid och mer systematiskt. Informationen skickas till 
studierektorer för både grund- och forskarutbildning. Vidare kommer gästforskarprogrammet och särskilt 
de enskilda gästforskarna att bättre marknadsföras på Uppsala Forums hemsida. 
Forskningsassistentstjänsten spelar en viktig roll för bemötandet av gästforskarna, och för att Uppsala 
Forum kan arbeta mer systematiskt med att planera verksamheten, sprida information samt göra 
gästforskarnas vistelse i Uppsala så givande som möjligt för alla inblandade än vad som varit möjligt 
tidigare. Detta är viktigt för att uppnå målet att stärka internationaliseringen av forskning och utbildning 
och samarbetet mellan Uppsala Forums samarbetande enheter. 

Forskningsledaren har även tagit initiativ tillsammans med andra forskare i Uppsala Forums miljö till att 
inbjuda utländska gäster som kommer att hålla seminarier och föreläsningar inom ramen för befintliga 
högre seminarier och andra samarbeten. Bland andra kommer Dana Schmalz (Senior Fellow vid the 
Center for Contemporary Critical Thought, Columbia Law School) i mars 2020 och håller en föreläsning 
om flyktingbegreppet som en normativ idé, i ett samarbete med bl.a. Göteborg/Lund/Uppsala Migration 
Law Network (GLUMIN) och Svenska Institutet för Internationell Rätt (SIFIR); i maj gästas Uppsala 
Forum av den framstående migrationsforskaren Thomas Spijkerboer (Amsterdam University) i ett 
samarbete med Juridiska institutionen; under hösten kommer Uppsala Forum också att gästas av Martijn 
Stronks från Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law (ACMRL) vid Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

 

https://thomasspijkerboer.eu/
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Föreläsningar, seminarier och workshops 

Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara inriktad på 
teman som forskarna inom Uppsala Forum har nytta av i det egna arbetet, som anknyter direkt till 
gästforskarprogrammet eller som på annat sätt mer direkt främjar samarbetet inom Uppsala Forum, 
exempelvis presentationer av institutionsöverskridande projekt. Forskningsledaren kommer att fortsätta 
att arbeta för bredd vad gäller ämnen och föredragshållare inom området DFR. Betydelsen av 
institutionsöverskridande samarrangemang är något Uppsala Forum kommer framhäva även 2020. 
Budgeten för seminarier och workshops för 2020 är 400 000 SEK. 

Genom evenemang om nypublicerade böcker (book event) ges forskare i miljön möjlighet att presentera 
nypublicerade böcker. Syftet är dels att sprida information inom universitetet och Uppsala Forum-miljön 
om nya böcker och att marknadsföra Uppsala Forums forskare till en bredare publik, dels att presentera 
nya verk och forskningsrön om DFR av intresse för forskarna inom miljön vid Uppsala Universitet. 
Informationen sprids med hjälp av Uppsala Forums sändlistor. Möjligheten att anordna book events 
kommer att finnas kvar under 2020. Dessa events kommer nu också att vara synliga på hemsidan. 
Forskningsassistenten ansvarar för detta. Budgeten för book events för 2020 är 20 000 SEK. 

Ett strategiskt och långsiktigt samarbete med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala återupptogs och 
utvecklades vidare under 2019. Tillsammans organiserar vi olika evenemang och föreläsningar av intresse 
för forskare och studenter inom området DFR. Detta fortsätter under 2020. 20 000 SEK finns att tillgå för 
ändamålet. 
 
Forsskålsymposium 

Uppsala Forums evenemang är viktiga för att öka kännedomen om Uppsala universitets forskning och 
utbildning inom området fred, demokrati och rättvisa. Uppsala Forum har sedan 2013 anordnat ett årligen 
återkommande Forsskålsymposium. Symposiet sker i samarbete med Juridicum, och i andra hand även 
med andra intressenter. Temat för 2020 års Forsskålsymposium kommer att bestämmas av 
forskningsledaren i samråd med styrgruppen. 50 000 SEK är avsatta för att anordna 2020 års 
Forsskålsymposium. 
 
Tvärvetenskaplig workshop om migration 

Efter överläggningar med styrgruppen under 2019 framkom det att de två fakulteter där Uppsala Forum 
behöver nå ut till forskarna och doktoranderna bättre är den Historisk-filosofiska fakulteten och den 
Språkvetenskapliga fakulteten.  

Uppsala Forum anordnar, i samarbete med forskare som sökt och erhållit medel från Uppsala Forum och 
som är verksamma vid Språkvetenskapliga fakulteten, en tvärvetenskaplig workshop rörande en av 
Uppsala Forums tematiska utvecklingar (’challenges’), d.v.s. om migration. Samarbetet sker emellan 
Uppsala Forum-finansierade forskaren Markus Heide, SINAS och Erasmus+ projektet Hospitality and 
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European Films: A Syllabus1, samt IRES. Det handlar om en tvåhalvdagars-workshop på temat Migration 
and Contemporary Border Regimes: Sovereignty, Surveillance, Survival, där vi ämnar samla innovativa 
idéer och bidrag till den samtida debatten om migration genom att sammanföra forskare från olika 
discipliner med deltagande av forskare aktiva inom den språkvetenskapliga fakulteten. Under senare delen 
av 2019 har en call for papers författats och spridits2 och ca. 25 forskare kommer att medverka, dels 
forskare i miljön vid Uppsala universitet, dels utländska gäster. Deltagarna uppmuntras att utveckla nya 
idéer och utforska den bredare potential som samarbetet kan ge. Bidragen grupperas i tematiska sessioner 
som spänner över gränserna för flera ämnen. Workshopen äger rum vid IRES samt vid Eng. Park. i slutet 
av januari 2020. Lokalen på IRES medför att Uppsala Forum kan förlägga evenemang till campusområden 
där deltagande forskare inte vistas till vardags, i förhoppningen om att bidra till att nya möten skapas. 
Syftet med workshopen är att bygga upp nätverk och kontakter till forskare med ämnesinriktning som är 
relevant för DFR vid Språkvetenskapliga fakulteten. 25 000 SEK är avsatta för ändamålet och täcker 
lokalkostnader, middag, och andra omkostnader. 
 
Doktorandforum 

Doktorandforum har till uppgift att fånga upp och driva gemensamma initiativ inom utbildningen på 
forskarnivå. Innehållet i Doktorandforum planeras och beslutas i samarbete mellan Doktorandforum och 
forskningsledaren efter initiativ från doktorandkollektivet. Doktorandforums målsättning är att anordna 
aktiviteter som är av intresse för samtliga discipliner samt att långsiktigt bygga upp ett kontaktnät mellan 
enheterna som förhoppningsvis kan leda till fler mångvetenskapliga projekt mellan de enheter som ingår 
i Uppsala Forum. I styrgruppen medverkar Doktorandforum med representanter från olika institutioner. 
25 000 SEK är avsatta för Doktorandforums verksamhet under 2020. 

 
Symposium med Doktorandforum i anslutning till Forsskålssymposiet 

Forskningsledaren ämnar föreslå att Doktorandforum ges i uppgift att organisera, i samarbete med 
forskningsledaren, ett symposium i direkt anslutning till Forsskålsymposiet inom ämnesramen för årets 
Forsskålsymposium. Syftet är att stärka samverkan och utbytet mellan Uppsala universitets 
forskningsmiljö och studentmiljö, bland annat genom att öka Doktorandforums roll i verksamheten och 
doktorandernas deltagande i allmänhet och mer specifikt att öka medverkandegraden och delaktigheten 
bland doktoranderna och nydisputerade forskare. Ett indirekt syfte är också att synliggöra Peter Forsskåls 
gärning och insats för flera. Att förelägga ett symposium organiserat av Doktorandforum i anslutning till 
Forsskålssymposiet ger doktoranderna bättre insikt i värdet av symposiet och möjliggör utbyte mellan den 
forskare som utnämnts till Forsskålsföreläsare och de doktorander som forskar inom närliggande 
områden. Symposiet planeras att äga rum dagen efter Forsskålssymposiet och avslutas med en gemensam 
lunch. 8 000 SEK är avsatta för ändamålet och ska täcka även lokalkostnader, OH och andra omkostnader. 
 

                                                 
1 https://hostfilm.usal.es/index.php/syllabus/  
2 https://www.uppsalaforum.uu.se/news/news-item/?tarContentId=823590 

https://hostfilm.usal.es/index.php/syllabus/
https://www.uppsalaforum.uu.se/news/news-item/?tarContentId=823590
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Konferens med Doktorandform  

Doktorandforum arbetar med att utveckla vidare samarbete med Forum under 2020. En idé som diskuteras 
är att organisera i samarbete med forskningsledaren en konferens under senare delen av 2020. Det skulle 
röra sig om workshop av samma format som den som anordnades under 2019 (tvådagars workshop) som 
sammanförde forskare från forskarutbildningen från olika discipliner, universitet och forskningsinstitut. 
Deltagarna skall uppmuntras att utveckla nya idéer och att utforska den bredare potential som samarbetet 
kan ge till arbetet med avhandlingsprojektet. Forskningsledaren och forskningsassistenten bistår 
Doktorandforum genom att bland annat delta i utformningen av konferensen med förslag på forskare och 
teman samt genom att disseminera information om konferensen på lämpligt sätt. 

Forum har en budget för att täcka kostnader för lunch och middag i samband med konferensen, samt 
lokalkostnader. 40 000 SEK är avsatta för ändamålet. 

Därtill har Forum en budget för att täcka kostnader för resor och uppehälle av de forskare och praktiker 
som inbjuds att delta i evenemang organiserade av Doktorandforum, genom stödformen Young Scholar 
Networking Funding. Under 2020 har 32 000 SEK avsatts för ändamålet. 
 
Post-Doctoral Research Application Assessment Mock Session Workshop for Marie Curie 
IF 

Under 2019 inleddes en mer aktiv strategi för att nå ut till doktorander och nydisputerade vid de ingående 
fakulteterna för att göra flera delaktiga i Forums aktiviteter, bl.a. genom möten med gästforskare och 
doktorander inom miljön med relevanta och närliggande intresseområden; genom workshops och andra 
vetenskapliga sammankomster som arrangeras i samarbete med Doktorandforum; genom att sprida 
information om vilka finansieringsmöjligheter som Forum ger yngre forskare m.m. I linje med denna 
satsning utvecklas nu en ny workshop som är tänkt ska vara återkommande på årlig basis. 

Forum ämnar utveckla denna workshop, i samarbete med Doktorandforum och EU forskningssekreterare 
vid Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap, med fokus på att utvärdera i tidigt skede 
och diskutera forskarutbildades ansökningsförfaranden. Denna workshop är tänkt att vara en Post-
Doctoral Research Application Assessment Mock Session. Deltagare i Doktorandforum inbjuds i första 
hand. En första sådan workshop planeras att äga rum under senare delen av VT 20 och avsikten är att 
förlägga den så att doktorander och nydisputerade kan använda workshopen till att lägga fram ansökningar 
inför den årliga ansökningsomgången av Marie Skłodowska-Curie individual fellowships. Speciellt 
värdefullt kan detta vara under tredje året på forskarutbildningen, innan det sista årets fokus på 
avhandlingsarbetet tar vid men då god insikt i ämne redan förvärvats. Att workshopen är återkommande 
betyder att det finns möjlighet att vid ett tillfälle lägga fram en projektskiss och vid ett senare tillfälle en 
mer fullständig ansökan. Skäl för detta val är att det har framkommit att de krav på att skriva 
projektansökningar ofta upplevs som stressande speciellt för yngre forskare och därför vidtas åtgärder i 
verksamhetsplanen för att på ett systematiskt och genomtänkt sätt arbeta med att stödja särskilt yngre och 
nydisputerade forskare i arbetet genom att organisera seminarier för att diskutera och utvärdera 
ansökningsförfaranden. Ett annat syfte med organisationen av workshopen är att bättre ta vara både på 
gästforskare och befintlig expertis vid ingående institutioner. Genom att välja att fokusera på Marie 
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Skłodowska-Curie individual fellowships samlar Forum yngre forskare inom de fyra ingående 
fakulteterna, inviger våra doktorander i EU utlysningars krav och speciella jargon, undviker att duplicera 
redan befintligt arbete med ansökningsutvärdering vid ingående enheter som ofta fokuserar på nationella 
utlysningar, samt ökar på sikt deltagande i Marie Curie IF utlysningar för forskare vid de ingående 
enheterna där vi tidigare varit mindre framgångsrika.  

Forum har en budget för att täcka kostnader för lunch och fika i samband med workshopen, samt 
lokalkostnader. 25 000 SEK är avsatta för ändamålet. 

 
Doktorandkurs 

Uppsala Forum arrangerar även under 2020 den uppskattade doktorandkursen Academic Writingsom 
givits sedan 2014. Huvudsaklig lärare är Josie Dixon vid Lucian Consulting. Kursen ges under fyra dagar 
under maj månad. 60 000 SEK finns att tillgå för ändamålet. 

 
Uppföljning av projekt och översikt av utlysningskanalerna och annan organisation 

Under 2020 fortsätter arbetet med en allmän översikt och genomgång av befintliga utlysningskanaler i 
syfte att på bästa sätt serva verksamheten vid ingående enheter, på sikt höja kvalité och omfattning av de 
vetenskapliga resultaten, öka söktryck och antal projekt som resulterar i externfinansierade 
forskningssamarbeten. Forum planerar att utveckla formulär för att öka enhetligheten i ansökningarna, 
vilket i sig är en förutsättning för ett mer enhetligt och transparent beredningsarbete. Syftet är att utveckla 
ett formulär för att skicka in ansökningarna som använder sig av vanliga kriterier för CV och abstract 
(t.ex. Prisma eller ERC). Skälet till denna satsning är att beslutsunderlagen kan förbättras igenom att 
beredningsgruppen arbetar med enhetligt utformade dokument. I längden upprätthålls lika 
behandlingsprincipen bättre på detta sätt än med det system som hittills tillämpats. Dessutom innebär 
förändringen att arbetsbelastningen kontrolleras bättre och arbetsbördan vid beredning lättare kan 
schemaläggas. Dock för att undvika dubbelarbete för forskarna är förslaget att formuläret ska använda 
form och stil kriterier som redan befintliga utlysningstexter från de större forskningsfinansiärerna kräver 
som exempelvis Prisma eller Erc (t.ex. CV max 2 sidor). Forum kommer att påbörja arbetet med att ta 
fram formulär utifrån IRES mall för gästforskare och bör vara redo att införa det förbättrade systemet till 
senare delen av 2020. 
 

Under 2020 kommer forskningsledaren att undersöka lämpligheten och genomförbarheten i förslaget att 
rikta satsningar till en av de ingående fakulteterna mer specifikt. Det har framkommit att vid Historisk-
filosofiska fakulteten och den Språkvetenskapliga fakulteten behöver Uppsala Forum bättre nå ut till 
forskarna och doktoranderna. En satsning pågår under 2020 vid den Språkvetenskapliga fakulteten. Därför 
undersöker Uppsala Forum vidare möjligheteten att anordna ett seminarium vid den Historisk-filosofiska 
fakulteten i syfte att lansera verksamheten med ett specifikt tematiskt prisma. En möjlighet som Uppsala 
Forum kommer att undersöka är att författa och sprida en call for papers för en heldagsworkshop vid 
denna fakultet för att samla forskare inom olika discipliner med forskningsingångar i ämnet DFR och 
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härmed synliggöra Uppsala Forum vid denna fakultet på ett mer ändamålsenligt sätt och samtidigt bygga 
upp nätverk och kontakter inom denna fakultet till forskare med ämnesinriktning som är relevant för DFR. 
I syfte att synliggöra Uppsala Forums verksamhet vid denna fakultet kommer Uppsala Forum även ta 
hänsyn till möjligheten att förlägga evenemang till närliggande campusområden. 
 
Organisatorisk översikt 

Under 2020 avslutas översynen av Uppsala Forums organisatoriska struktur. En instruktion togs fram för 
Uppsala Forum under 2019 och har varit på remiss. Den förväntas antas under 2020. 

Doktorandrepresentanterna vid Doktorandforum har framhävt dess arbete kan förbättras genom ökat 
institutionellt minne, översikt av tidigare verksamhet och tydligare regler eller riktlinjer. I syfte att 
tydliggöra struktur, uppgift och arbetssätt, samt utgöra en grund för framtida institutionellt minne kommer 
även Doktorandforum ta fram en instruktion för Doktorandforum. En diskussion inom Doktorandforum 
om detta fördes under 2019 och utkast har redigerats. Arbetet med detta förväntas avslutas under 2020. 
 

Appendix 

Organisation 2020 

Styrgrupp 
Prof. Tora Holmberg    Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Prof. Anna Jonsson Cornell   Juridiska fakulteten 
 
Prof. Anna Lindström    Språkvetenskapliga fakulteten 
 
Docent Tomislav Dulić   Historisk-filosofiska fakulteten 
 
Doktorandrepresentant (TBD)  Statsvetenskapliga institutionen 
 
Doktorandrepresentant Lina Melén  Juridiska institutionen 
 
Doktorandforum 
Doktorand Caroline Hill   Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier 
Doktorand Lina Melén (ers. Anni Carlson) Juridiska institutionen 
Doktorand Elena Prats   Filosofiska institutionen  
Doktorand Linda Pfister   Institutionen för nordiska språk 

Ledning 
En forskningsledare ansvarar för det strategiska och löpande arbetet vid Uppsala Forum, och 
arbetar inom Uppsala Forum på 70% av heltid. Till forskningsledaren finns ett administrativt 
stöd knutet i form av en forskningsassistent anställd på 50% av heltid. 
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Patricia Mindus är forskningsledare under 2020 och arbetar deltid på 61%. 
Mattias Vesterlund är forskningsassistent (föräldraledig från julen 2020 och hela VT 2021). 
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