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Verksamhetsplan	2021	
Antagen	av	styrgruppen	den	11	februari	2021	

  
 

Övergripande	mål		
Uppsala Forum syftar till att systematiskt främja samarbete och samordning kring ämnes- och 
fakultetsöverskridande forskning och forskarutbildning på området demokrati, fred och rättvisa.1 I 
enlighet med detta syfte, är Uppsala Forums uppgifter följande: 

• att fungera som en plattform för samordning av forskningssamarbeten  

• 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	2021	
Den övergripande målsättningen för 2021 är att fortsätta utveckla Uppsala Forum som en plattform för 
gemensam forskning och forskarutbildning inom Historisk-filosofiska fakulteten, Juridiska fakulteten,  
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Detta ska 
ske primärt genom att: 

- ytterligare stärka internationaliseringen av forskning och samarbetet mellan Uppsala Forums 
samarbetande enheter 

                                                
1 Se instruktion för Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa. 
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- att öka kännedomen om Uppsala Forums verksamhet inom området fred, demokrati och rättvisa 
bland samarbetande enheter, bland andra enheter med forskningsytor som berör Forums 
område, samt bland andra enheter med profilering mot tvär- och mångvetenskaplighet vid 
Uppsala Universitets vetenskapsområde humaniora och samhällsvetenskap 

- att öka kännedomen om Uppsala universitets forskning och utbildning inom området fred, 
demokrati och rättvisa bland andra intressenter och finansiärer 

- 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 

- 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  

- organisera en återkommande workshop tänkt som post-doctoral research application 
assessment mock session for Marie Skłodowska-Curie individual fellowships 

- organisera årets Forsskålsymposium 

Planerad	verksamhet	för	att	uppnå	målen	för	2021	
Under 2021 avser Forum att fortsätta att ytterligare utveckla verksamheten i förhållande till de ingående 
enheterna och att anpassa arbetet till rådande omständigheter. Arbetet med att skapa gynnsamma 
förutsättningar för mångvetenskapligt samarbete och internationalisering fortsätter, till exempel genom 
att utveckla och upprätthålla kontakter med forskare inom fältet DFR vid ingående enheter, utveckla 
samarbeten med forskare inom fältet vid andra lärosäten i Sverige och utomlands, möjliggöra 
framtagande och utvecklande av fakultetsöverskridande forskningsprojekt, främja utvecklandet av 
forskningsprojekt inom fältet DFR som leds av yngre forskare, informera om pågående och planerad 
verksamhet inom fältet av intresse för forskarna inom Forums enheter, organisera kurser riktade mot 
yngre forskare och fortsätta tidigare påbörjat kursutvecklingsarbete, sprida kunskap om den forskning 
inom DFR som sker vid de ingående enheterna samt forskning som är relevant för dessa sistnämnda 
forskare genom den öppna seminarieserien och mötesserien om nypublicerade böcker m.m. Många av 
de aktiviteter som har initierats kommer att utvecklas och anpassas till de nu rådande omständigheterna 
samt utformas på ett flexibelt sätt för att kunna genomföras vid förändrade omständigheter.  
Verkställande av tidigare fattade beslut kommer ligga i fokus under 2021. Ytterligare åtgärder under 
2021 är att fortsätta utveckla fakultetsöverskridande samarbeten inom DFR, söka stärka ansökningar 
samt samla information om de vetenskapliga resultaten (rörande forskningsprojekt, publikationer m.m. 
som Forums stöd bidragit till). Vidare fortsätter arbetet med gemensamma seminarier och föreläsningar, 
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bland annat Forsskålsymposiet, med fokus på frågor kring demokrati, fred och rättvisa. Forum 
arrangerar även ett antal seminarier, konferenser, öppna föreläsningar och andra evenemang med 
tematik som anknyter till relevanta samtidsfrågor, som de som vidare beskrivs nedan. 

Målsättningar	under	forskningsledarens	mandatperiod		

Stående målsättningar för den nya forskningsledaren under mandatperioden är: 

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

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

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

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

5. att regelbundet återkoppla till styrgruppen angående verksamheten; 

6. att i slutet av mandatperioden följa upp och analysera vidtagna åtgärder inför planering av 
nästkommande mandatperiod. 

Därutöver ämnar forskningsledaren 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. Med hänsyn till att Forum inte är en ämnesinstitution utan istället ämnar stödja 
verksamheten hos de ingående fakulteternas institutioner och enheter är det centralt att fortsätta 
profileringen inom ämnesramen för studier om Demokrati, Fred och Rättvisa (DFR). Detta kommer att 
göras genom att fästa uppmärksamhet vid ämnesrelevansen av projekt som Uppsala Forum arbetar med 
på olika sätt, genom att, till exempel, vid beredning föreslå olika kontaktytor mellan forskare inom DFR 
vid ingående enheter, i arbete med ansökningsframtagande vässa kopplingen till DFR och systematiskt 
förklara vid informationsmöten hur Forum ser dess tematiska fokus. Forums främsta styrka ligger i 
kombinationen av ett tydligt tematiskt fokus med tvär- och mångvetenskapliga ingångar, samt den 
internationella profil som utmärker verksamheten. Därför fortsätter Forum att utveckla den dynamiska 
plattform för forskning och forskarutbildning som Forum utgör i syfte att på bästa sätt stödja och 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. 

En viktig uppgift för forskningsledaren blir härmed att identifiera och stimulera satsningar som 
har goda möjligheter att ge utdelning i form av vetenskapliga resultat och projekt som bekräftas och 
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förstärks genom kvalitetsbedömningar och tilldelning av externa medel efter kollegial granskning och i 
konkurrens. Forskningsledaren arbetar därför tematiskt, genom att utveckla strategiska satsningar inom 
ämnet DFR. Det görs genom att identifiera olika fokusområden för några år åt gången 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 fokusområden identifierats2. 

Uppföljning	av	tidigare	mötesserie	

För att uppnå målen med att identifiera relevanta miljöer och forskare vid ingående fakulteters 
institutioner och enheter, samt informera och synliggöra Uppsala Forums verksamhet så nära forskarna 
som möjligt kommer forskningsledaren under 2021 i samarbete med forskningsassistenten fortsätta den 
öppna mötesserien. Syftet är att informera om 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. Prioriteringsordningen mellan 
samarbeten med t.ex. Circus, UUSI, CDHU, m.fl. kommer att sättas på basis av profileringen bland 
inkommande ansökningar om forskningsstöd. I nuläget planeras ett fortsatt samarbete med UUSI om 
social rättvisa, ett med CIRCUS angående migrations-relaterad forskning och ett med CDHU angående 
kursutveckling. Därtill planeras under 2021 ett uppföljningsarbete av 2019/20-års möten. Fokus 
kommer att ligga på verkställande av tidigare planerad verksamhet. En uppföljning av möte med 
tidigare rektorsråd för lika villkor kommer att bestå i att vi med nya rektorsrådet Åsa Cajander planerar 
att involvera lika villkors-grupper vid Uppsala Universitet i forskningssammanhang som Forum 
medfinansierar med fokus på lika villkor. Detta är även ett steg i vårt arbete med främjande av 
likabehandling: kunskapsspridning om lika villkor faller inom ämnesområdet DFR samt ingår i 
universitetets övergripande strategiska arbete med lika villkor. 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 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. 

                                                
2 (1)	Migration	and	Globalisation;	(2)	Climate	and	Sustainability;	(3)	The	Digital	Age. 
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Sådana sammankomster kom att bli till stor del inställda under 2020 och kommer att genomföras under 
2021 i den mån och format som blir möjligt. Forskningsledaren planerar därtill att medverka i andra 
forum för samverkan med tvärvetenskapliga ingångar (t.ex. CRS samverkansdagar i februari 2021). 

Det finns ingen budgetpost för mötesserien. Kostnaderna beräknas ingå i ordinarie lönekostnader. 

Öppna	föreläsningar	

Forum utvecklar en ny mötesserie som består av en serie öppna föreläsningar. Tidigare har Forum 
samarrangerat öppna föreläsningar med de forskare som inbjudit gästforskare. Då har gästforskarna 
hållit öppna föreläsningar. Sedan 2020 har en ny form utarbetats för de öppna föreläsningarna. Forum 
har proaktivt sökt upp forskare som ämnesområdet DFR som under året befordrats till professorer eller 
docenter, tilldelats priser eller erhållit viktiga fellowships och lektorat av forskningsfinansiärer. Vi har 
också kontaktat dekanerna samt prodekanerna vid de fyra fakulteterna i syfte att på ett tidigt stadium 
fånga upp information on tillsättningar, befordringar, betydande forskningsstöd med koppling till temat 
DFR samt bett dem vidarebefordra informationen till ansvariga för rekryteringsfrågor, 
forskningsutveckling, prefekter, utbildningsledare med flera. Öppna föreläsningar kommer att 
genomföras via zoom under vårterminen 2021 och kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. Därefter 
kommer formatet att utvärderas och, om möjligt, kommer vi att övergå till att genomföra dessa i det 
fysiska rummet. Mötesserien med öppna föreläsningar har ett format som är anpassat till zoom 
verktyget. Formatet består av relativt korta föreläsningar (25-30 min) följt av Q&A. Skälet till formatet 
med korta föreläsningar är att det är svårare att behålla uppmärksamheten på zoom än i vanlig 
föreläsningslokal.  

Genom att arbeta proaktivt med öppna föreläsningar samlar Forum information om forskarna och om 
deras forskning både i informationsspridningssyfte, samt i syfte att på sikt kunna ge en bild av vilka 
forskarna är inom ämnesområdet DFR, både externt och riktat till forskare vid ingående enheter. Skälet 
därtill är att det hittills har varit svårt att återge en sådan övergripande bild på grund av att informationen 
som varit tillgänglig fokuserat på gästforskarna och inte på de aktiva forskarna vid Uppsala Universitet 
inom ämnesområdet som inbjudit dessa. Informationsinsamling möjliggör på sikt en översikt av vilka 
forskare som ägnar sig åt ämnesområdet samt vad deras forskning fokuserar på, vilket är av betydelse 
för de forskare vid en ingående enhet som söker forskare vid annan ingående enhet inom närliggande 
fält för tvärfakultativa samarbeten. Detta är också ett led i vårt arbete med samverkan, outreach och 
utåtriktad verksamhet. Uppsala Forum räknar med att fortsätta arrangera dessa öppna föreläsningar. 

Det finns ingen budgetpost för den öppna mötesserien. Större delen av kostnaderna beräknas ingå i 
ordinarie lönekostnader för forskningsledare och assistent.  
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Gästforskarprogrammet	

Gästforskarprogrammet 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, utöver bedriva egen forskning, tydligt 
samarbeta med forskare inom Forum. Till följd av att gästforskarprogrammet påverkats signifikativt 
under 2020 till följd av pandemin och att flera gästforskarvistelser skjutits upp kommer programmet 
tilldelas en mindre andel medel under 2021. Under 2021 har Forum möjlighet att täcka kostnader för 
100 000 SEK för detta ändamål. Fokus kommer att ligga på verkställande av tidigare tagna beslut inom 
ramen för programmet. Det innebär att vi beräknar att åtta gästforskare ska kunna vistas vid Uppsala 
Forum under 2021. Vi kommer också organisera en guest lecture inför lansering av det 
forskningsprojekt som fått VR-bidrag under senare delen av 2020 och som är ett utfall av förra årets 
gästforskarprogram, på temat Climate Change Litigation and Future Generations i februari 2021. 

En viktig förändring i ansökningsförfarandet sedan 2015 är att ansökningar för belopp överstigandes 
20 000 SEK endast kan sökas vid utlysta datum. För belopp understigandes 20 000 SEK kan 
ansökningar även fortsättningsvis göras löpande under terminen. Samma regel gäller arrangemang av 
workshops och konferenser. Under 2021 har Forum möjlighet att täcka kostnader för 35 000 SEK för 
detta löpande beredningsarbete. I denna budgetpost för ordinarie löpande beredning inbegrips även stöd 
till Young Scholars Program som delas ut i den mån det efterfrågas.  

Forum har förbättrat sina interna rutiner på så sätt att informationen om inkommande gästforskare sprids 
till 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 Forums hemsida. Forskningsassistentstjänsten spelar en viktig 
roll för bemötandet av gästforskarna, och för att Forum kan arbeta mer systematiskt med att planera 
verksamheten, sprida information samt göra gästforskarnas vistelse i Uppsala så givande som möjligt 
för alla inblandade. Detta är viktigt för att uppnå målet att stärka internationaliseringen av forskning och 
utbildning genom samarbetet mellan Forums enheter. 

Föreläsningar,	seminarier	och	workshops	

Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara inriktad på 
teman som forskarna inom Forum har nytta av i det egna arbetet, som anknyter direkt till 
gästforskarprogrammet eller som på annat sätt mer direkt främjar samarbetet inom 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 Forum kommer framhäva även 2021. Budgeten för 
seminarier och workshops för 2021 är 100 000 SEK. Tidigare har budgetposten tilldelats ett högre 
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belopp. Med grund i beslutet att förlänga åtgärderna relativt Covid-19 som meddelats i december 2020 
(UFV 2020/656) utgår denna verksamhetsplanering ifrån att en stor del av vårterminen, om inte hela, 
kommer att bedrivas i digitalt format vilket medför lägre kostnader för organisation av seminarier och 
workshops relativt rese- och hotellkostnader. 

Syftet med Uppsala forums seminarieserie om nypublicerade böcker (book event) - vid vilken forskare i 
miljön ges möjlighet att presentera sina nypublicerade verk - är dels att sprida information inom 
universitetet och Forum-miljön om nya publikationer och att marknadsföra Forums forskare till en 
bredare publik, dels att presentera nya forskningsrön om DFR av intresse för forskarna inom miljön vid 
Uppsala Universitet. Informationen sprids med hjälp av Forums sändlistor. Möjligheten att anordna 
book events kommer att finnas kvar under 2021. Dessa events kommer nu också att vara synliga på 
hemsidan. Forskningsassistenten ansvarar för detta. I februari anordnas i samarbete med 
statsvetenskapliga institutionen och filosofiska institutionen en boklansering av boken Folk och vilja 
(Fri tanke 2020) författad av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö. 

Ett strategiskt och långsiktigt samarbete med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala utvecklas vidare. 
Tillsammans organiserar vi olika evenemang och föreläsningar av intresse för forskare och studenter 
inom området DFR. Detta fortsätter under 2021. 

Övriga	evenemang	

Forum kommer att, genom anordnande eller finansiering av seminarier och workshops, att skapa 
tillfällen för forskare att dels presentera forskningsprojekt och forskningsresultat för en bredare publik 
och dels, tillsammans med andra forskare, 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 2021 anordnar Forum en rad evenemang, 
samt en doktorandkurs och en doktorandkonferens som kommer att bidra till att stärka forskningsmiljön 
och uppmuntra kontakter mellan olika institutioner och discipliner.  

Forskningsledningen tar initiativ tillsammans med andra forskare inom Forums miljö till att inbjuda 
utländska gäster som kommer att hålla seminarier och föreläsningar inom ramen för befintliga högre 
seminarier och andra samarbeten. 

I januari anordnar Forum också en tvärvetenskaplig konferens i samarbete med Juridiska institutionen 
och Salford University i Storbritannien på temat ”A Question of Trust? Hard and Soft Law during the 
Covid-19 Pandemic” där flera forskare knutna till Forum medverkar. 
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Utlysning	av	medel	för	ansökningsskrivande		

Sedan 2020 erbjuder Forum ekonomiskt stöd för framtagande av forskningsansökningar som involverar 
enheter inom Forum-samarbetet skrivna av forskare som disputerade för max 5 år sedan. Medel 
för framtagande av forskningsansökningar kan sökas för att täcka lönekostnader, resekostnader och logi. 
Ansökan sker i form av 5 sidor inkl. budget i vilken tilltänkta projektdeltagare identifieras, projektidén 
presenteras översiktligt utlysningen eller utlysningarna som ansökan är inriktad emot identifieras samt 
kostnadsposterna anges. Särskild prioritering ges ansökningar som berör flera enheter, gärna i samarbete 
med forskare från andra lärosäten i eller utanför Sverige. Under 2021 fortsätter utlysningsformen. Under 
2021 har Forum möjlighet att täcka kostnader för 100 000 SEK för detta ändamål. 

Forsskålsymposiet	

Forum anordnar sedan 2013 ett årligen återkommande Forsskålsymposium. Symposiet sker i samarbete 
med Juridiska fakulteten, och i andra hand även med andra intressenter. Temat för 2021 års 
Forsskålsymposium kommer att bestämmas av forskningsledaren i samråd med styrgruppen. 40 000 
SEK är avsatta för att anordna 2021 års Forsskålsymposium. 

Doktorandforum	

Doktorandforum har till uppgift att fånga upp och driva gemensamma initiativ inom utbildningen på 
forskarnivå. Innehållet i Doktorandforums verksamhet 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 doktorander som förhoppningsvis kan leda till fler 
mångvetenskapliga projekt mellan de enheter som ingår i Forum. Från Doktorandforum ingår i 
styrgruppen Lina Melén (Juridiska institutionen) och Elena Prats (Filosofiska institutionen). 
Doktorandforum kommer att arbeta med de ingående enheterna för att rekrytera doktorander till 
samarbetet. 

Symposium	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 
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Forsskålsymposium. Syftet är att stärka samverkan och utbytet mellan Uppsala universitets 
forskningsmiljö och forskarutbildningen på de ingående enheterna, 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. Ytterligare 
ett syfte är 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. 5 000 SEK är avsatta för ändamålet och ska 
täcka även lokalkostnader, OH och andra omkostnader. 

Konferens	med	Doktorandform		

Doktorandforum arbetar med att utveckla samarbetet med Forum under 2021. En möjlighet som 
undersöks är att i samarbete med forskningsledaren organisera en konferens under senare delen av 2021. 
Det skulle röra sig om workshop av samma format som den som anordnades under 2019 och 2020 
(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 sprida information om 
konferensen på lämpligt sätt. 

Forum har en budget för att täcka kostnader för lunch och middag i samband med konferensen, samt 
lokalkostnader. 15 000 SEK är avsatta för ändamålet. 

Tidigare har Forum budgeterat 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. På grund av att dessa inte utnyttjats under 2020 och att det förblir oklart när 
återgång till fysiska möten kommer att ske finns inga medel budgeterade för ändamålet i denna 
verksamhetsplan. 

Publikationskostnader	

Doktorandforum har under 2020 arbetat med att redigera en volym inom ämnesramen för internationell 
migration i syfte att samla och publicera de texter som författats av deltagarna vid Doktorandforums 
konferens år 2019. Bokförslaget har accepterats av IMISCOE serien som ges ut av förlaget Springer. 
Forum har möjlighet att täcka tryckkostnader för 31 000 SEK för ändamålet. 
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Post-Doctoral	Research	Application	Assessment	Mock	

Session	Workshop	for	Marie	Curie	IF	

Under 2019-20 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, bland annat 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 fortsätter att utveckla denna workshop, i samarbete med Doktorandforum och EU-
forskningssekreterare vid Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap, med fokus på att i 
tidigt skede diskutera och stärka doktoranders ansökningsförfaranden. En enkät skickades ut till 
medverkande vid 2020 års workshop och ett möte hölls i oktober 2020 med EU-forskningssekreterare 
vid Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap för att gemensamt gå igenom 
återkopplingen kring format och innehåll. Ett förslag som kom ut av enkäten var att dela upp 
workshopen i två delar (två halvdagar istället för en heldag) så att informationsdelen och den del i 
vilken själva forskningsidén och val av värdinstitution utvecklas skiljs från den del av workshopen 
under vilken bedömning av ansökningstexten sker. Detta för att deltagare som ligger i olika skeden av 
utvecklandet av ansökan ska kunna fångas upp (vissa är mer införstådda med utlysningsformen och har 
kommit vidare till skrivandet medan andra behöver information om utlysningsformen och återkoppling 
på projektidén som sådan men har ännu inte kommit till skrivarstadiet), samt att det ska finnas en viss 
tid mellan presentation av forskningsidén och överväganden kring val av värdinstitution. Följaktligen 
har vi delat workshopen i två moment. Måndagen den 19 april 2021 kommer första delen äga rum: EU-
forskningssekreterare vid Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap kommer att ge en 
ingående presentation av utlysningen (som är ny i år till följd av nytt ramprogram, begränsad till max 6 
år efter disputation, och kommer att tillkännages först den 15 april 2021), tidigare grant holders berättar 
om sin erfarenhet, och deltagarna ger en kort presentation av själva forskningsprojektets idé 
(presentation of plotline) samt argumenterar för tilltänkta värdinstitutioner; därefter får de återkoppling 
på själva projektidén av panelen bedömare som inbjudits. EU-forskningssekretariatet har varit 
behjälpliga med att ta fram listor på forskare vid svenska universitet som agerat granskare, samt på 
forskare vid Uppsala universitet som tidigare erhållit MSCA-IF. Den 7 juni lämnar forskarna in utkast 
på ansökan som utgår från mallen som offentliggörs den 15 april och måndagen den 14 juni kommer 
andra delen av workshopen att äga rum, där granskningspanelen ger feedback på utkasten i syfte att 
möjliggöra högkvalitativa ansökningar i tid till deadline den 15 september 2021.  

Forum har en budget för att täcka kostnader i samband med workshopen, samt lokalkostnader. 
Kostnaderna kan komma att täcka arvoden à 3000 SEK och/eller resor och uppehälle för utvärderare 
som inte är anställda vid Uppsala Universitet i det fall interna resurser inte finns att tillgå. 15 000 SEK 
är avsatta för ändamålet. 
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Doktorandkurs	

Sedan 2016 har kursen Academic Writing givits vid Uppsala Forum. Kursverksamheten har 
genomgående uppskattats. Under 2020 har vi undersökt möjligheten att utveckla kursverksamheten. En 
enkät har tagits fram med hjälp av verktyget KURT och en behovsinventering genomförts. På basis av 
den samt den samlade erfarenhet Forum byggt upp sedan 2016 har följaktligen en workshop-serie 
förberetts under hösten 2020 i samarbetet med Engelska institutionen som kommer att kunna starta 
våren 2021 med titeln Presenting Your Research in Speech and Writing. Den möjliggör för yngre 
forskare och forskarstuderande att stärka sin förmåga till att både muntligt och skriftligt presentera sina 
rön. Valet av format (en workshop-serie med åtta 3-timmars block) grundar sig på den disponibilitet 
som potentiella deltagare meddelat (bl.a. har undervisning på fredag eftermiddagar undervikts och 
delarna spridit ut över två veckor istället för en så att läraren kan ge återkoppling på texter). 
Huvudsaklig lärare är Gregory Garetson, lektor vid Engelska Institutionen. Worskhopserien kommer att 
äga rum i maj 2021. 60 000 SEK finns att tillgå för ändamålet. 

Kursutveckling	

Kursutveckling beräknas också att ske. Ett samarbete har inletts med Digital Humanities-nätverket vid 
Uppsala Universitet för att undersöka möjligheterna till att utveckla en kurs inriktad mot 
forskarstuderande och yngre forskare med syfte att stärka kunskapen och förmågorna relaterade till 
olika metodologier inom digital humanities fältet inom målgruppen. Forum planerar en 
behovsinventering i målgruppen genom att utföra en enkät med hjälp av verktyget KURT. Ett 
uppföljande planeringsarbete kommer därefter att ske i samarbete med Anna Foka vid ABM som 
ansvarar för DH-nätverket. 

Uppföljning	av	projekt	och	annan	intern	verksamhet		

Arbetet med forskningssamordning och utveckling av verksamheten fortsätter. Forum kommer fortsätta 
att systematiskt följa upp projekt som erhållit bidrag både i syfte att se att dessa genomförs med tanke på 
att många skjutits upp under 2020 och i syfte att samla de vetenskapliga utfallet på ett bättre sätt. Forum 
stärker vidare den professionella struktur och organisation som utmärker samarbetet under 2021. 
Rutinerna för det administrativa arbetet med Forums olika evenemang är planerad att fortsätta enligt den 
nya rutinen som införts under senare delen av 2020 med regelbundna veckomöten och ett underlag för 
uppföljning av arbetet. Forskningsledaren skickar ett underlag i början av veckan till 
forskningsassistenten med en lista på uppgifter i prioriterad ordning; alla uppgifter begrips inte och 
forskningsassistenten utför alltså uppgifter som inte är listade men underlaget utgör grund för 
veckomötet som är förlagt till slutet av veckan och möjliggör uppföljning och ev. diskussion om 
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prioriteringsordning inför uppkommande vecka. Detta arbetssätt upplevs som strukturerat. Det 
möjliggör uppföljning och gör det svårare att en uppgift glöms bort. Insyn i arbetet med 
administrationen av Forum förbättras.  

Organisation 2021 

Styrgrupp 
 
Prof. Anna Jonsson Cornell   Juridiska fakulteten, ordförande för styrgruppen 
 
Docent Tomislav Dulić   Historisk-filosofiska fakulteten 
 
Doktorandrepresentant Lina Melén  Juridiska institutionen 
 
Prof. Joakim Nivre     Språkvetenskapliga fakulteten 
 
Prof. Joakim Palme    Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Doktorandrepresentant Elena Prats  Filosofiska institutionen 
 
 
Doktorandforum 
Doktorand Lina Melén   Juridiska institutionen 
Doktorand Elena Prats   Filosofiska institutionen  

 

Ledning 
En forskningsledare ansvarar för det strategiska och löpande arbetet vid Forum, och arbetar 
inom Forum på 70% av heltid. Till forskningsledaren finns ett administrativt stöd knutet i form 
av en administratör anställd på 50% av heltid. 
Patricia Mindus är forskningsledare under 2021 och arbetar deltid på 68%. 
Mattias Vesterlund är administratör: han är föräldraledig från julen 2020 och hela VT 2021. 
Därefter arbetar han 50%. Vikarie à 50% är Olena Markstedt under januari månad och därefter 
Daniel Hedlund (februari-maj 2021). 
 
 
 


