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Verksamhetsplan 2014  

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa 

 
1 januari 2014-31 december 2014 

 

Antagen av styrgruppen den 27 jan 2014  

 

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

• att som en plattform för forskningsprogram och extern finansiering utgöra en tydlig partner 
för finansiärer och avnämare  

• att fungera som ett forum för gemensamma satsningar inom utbildningen på forskarnivå  

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

• att tydligare integrera avnämargrupper i forskningsmiljön. En tydligare koppling till praktiker 
skulle ytterligare stärka studentintresset och möjligheten till programanslag  

• att uppnå en större internationalisering av forskningsmiljöerna vid de i samarbetet ingående 
institutionerna.  
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Mål för 2014  
Den övergripande målsättningen för 2014 är att fortsätta utveckla Uppsala Forum som en plattform 
för gemensam forskning och forskarutbildning bland de samarbetande enheterna. Detta ska ske 
primärt genom att: 

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

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

- erbjuda en fakultets- och institutionsöverskridande doktorandkurs.  

 

Planerad verksamhet för att uppnå målen för 2014 

Under 2014 avser Uppsala Forum att fortsätta att ytterligare utveckla verksamheten i förhållande till 
de inblandade enheterna.  

En viktig målsättning för 2014 är att fortsätta och fördjupa samarbetet mellan Uppsala Forum och 
Forum for Advanced Studies in Language, Arts and Theology (SALT).  

Arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för mångvetenskapligt samarbete och 
internationalisering fortsätter och många av de aktiviteter som har initierats under tidigare år kommer 
att utvecklas och utvidgas.  

 

Föreläsningar, seminarier och workshops 

Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten kommer fortsättningsvis att vara inriktad på 
teman som forskarna inom Uppsala Forum har praktisk nytta av i det egna arbetet, som anknyter 
direkt till gästforskarprogrammet eller som på annat sätt mer direkt främjar samarbetet inom Uppsala 
Forum t.ex. presentationer av institutionsöverskridande projekt. Ledningen kommer att fortsätta att 
arbeta för en ökad spridning och diversifiering vad gäller ämnen och föredragshållare. Under 2014 
kommer antalet samarrangemang att öka. Budgeten för seminarier och workshops för 2014 är fortsatt 
halverad (210 000 kr) jämfört med 2012 (425 000 kr).  

2013 anordnade Uppsala Forum 2013-års Forsskålsymposium. Detta ska bli ett årligen återkommande 
symposium i Uppsala Forums regi och i nära samarbete med bland annat Juridicum, Kungliga 
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biblioteket och andra intressenter. Temat för 2014-års Forsskålsymposium är inte fastställt men 
datumet ligger fast, närmare bestämt den 23 november eller lämplig dag i direkt anslutning. Cirka 50 
000 kr bör avsättas för att anordna 2014-års Forsskålsymposium.  

Uppsala Forums evenemang är viktiga för att öka kännedomen om Uppsala Universitets forskning och 
utbildning inom området fred, demokrati och rättvisa bland externa intressenter och finansiärer. Fyra 
viktiga händelser under 2014, bara för att nämna några, kan skapa en utgångspunkt för events på olika 
teman: 

- 200 år av fred. Med anledning av att Sverige firar 200 år av fred den 15 augusti har Uppsala 
kommun initierat Fredsåret 2014. Uppsala Forum har tillfrågats om att delta i de planerade 
aktiviteterna och så kommer att ske i lämplig och genomförbar omfattning. 

- Val till riksdagen den 14 september. 

- Val till Europaparlamentet 22-25 maj.   

- Afghanistan efter 2014.  

 

Därutöver har ett antal evenemang redan planerats för 2014, bl. a:  

-  Konferens inom ramen för forskningsprojektet ”Kampen om byråkratin” 29-30 januari  

- Uppsala Forum seminarium inom ramen för Förvaltnings- och författningspolitiska seminariet 
med norska förvaltningsforskaren Jostein Askim om målstyrningens faktiska innehåll i Norge 
under ett knappt decennium, samt hur väl denna typ av styrning är kalibrerad med annan typ 
av styrning. 29 januari . 

- Paneldebatt med Anders Bjurner, Peter Wallensten m.fl. om Regionala organisationers roll i 
arabiska vårens konflikter - Libyen, Egypten och Syrien, februari 

- Uppsala Forum, Jur & PCR föreläsning om ’Peacebuildning och Peacemaking’ med Kristen 
Petillon inom ramen för kurserna ’Conflict resolution B’ och ’Folkrätt och internationella 
organisationer’, 7 mars  

- Uppsala Forum Workshop om Peacekeeping: Practical Insights and Scholarly Debates 
Workshop med UN Humanitarian Affairs Officer Mr. Kristen Petillon, 7 alt. 14 mars  

- Uppsala Forum gästföreläsning med Sedigheh Vasmaghi om den reformistiske iranske 
presidenten Hassan Rouhanis mandat att förhandla med omvärlden om atomprogrammet, och 
att reformera Iran inrikes. 7-11 april 
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- Uppsala Forum seminarium  där Svensk nationell datatjänst som är Vetenskapsrådets 
nationella forskningsinfrastruktur informerar om sin verksamhet, 23(?) Maj  
 

- Uppsala Forum gästföreläsning med Jaremey McMullin om 'Ex-Combatants and the Post- 
Conflict State: Challenges of Reintegration', 3 juni 

- Uppsala Forum Gästföreläsning med Stephen Stedman om ’Promotion and protection of 
election integrity and international electoral assistance’, 1-8 juni   

Under 2011 introducerade Uppsala Forum en ny seminarieserie om nypublicerade böcker (book event) 
vid vilken forskare i miljön gavs möjlighet att presentera sina nypublicerade böcker. Syftet med denna 
serie är dels att sprida information inom universitetet och Uppsala Forum-miljön om nya böcker, dels 
att marknadsföra Uppsala Forums forskare till en bredare publik. Det senare möjliggörs med hjälp av 
Uppsala Forums sändlistor som innehåller flera externa personer. Möjligheten att anordna book 
events kommer att finnas kvar under 2014 i den mån det efterfrågas av forskare i Uppsala Forum 
miljön.  

 

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 vistelse under en viss period. Programmet har varit mycket framgångsrikt under perioden 2011-
2013. Internationellt kända 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 
Uppsala Forum t.ex. i form av gemensam publicering eller gemensamma forskningsprojekt. Forskarna 
bör ha en forskningsinriktning som äger ett intresse för flera enheter inom Uppsala Forum. Gästerna 
bör 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.  

Två utlysningar planeras under 2014, en på vårterminen med sista ansökningsdag den 31 mars, och en 
på höstterminen med sista ansökningsdag 31 oktober. Gästforskarprogrammet har under 2014 
400 000 kr till sitt förfogande vilket innebär en minskning med 100 000 kr jämfört med 2012 på grund 
av minskade anslag. Ledningen kommer att arbeta för en ökad mångfald vad gäller inkommande 
gästforskare med särskild fokus på kön och regional tillhörighet.   

Under 2014 kommer Uppsala Forum att fortsätta de Uppsala Forum Guest Lectures som inleddes vid 
Uppsala Forum våren 2009. Detta innebär att i anslutning till gästforskarens föredrag och/eller 
seminarium arrangera ett handledningsmöte mellan gästforskaren i fråga och intresserade 
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doktorander inom miljön. Doktorandforum kommer här att spela en viktig roll för att finna tänkbara 
deltagare, inom Uppsala Forum men också inom SALT och i vissa fall vid övriga delar av universitetet.  

Under 2014 kommer forskningsledaren därutöver att undersöka möjligheten att få hit erkända 
praktiker och knyta dem till miljön. Uppsala Forum har även förbättrat sina interna rutiner på så sätt 
att informationen om inkommande gästforskare sprids till UF:s enheter i god tid och mer systematiskt. 
Informationen skickas till studierektorer för både grund- och forskarutbildning. Vidare kommer 
gästforskareprogrammet och särskilt de enskilda gästforskarna att bättre marknadsföras på den nya 
hemsidan. Som ett direkt resultat av inrättandet av en ny forskningsassistentstjänst har bemötandet 
av gästforskarna förbättrats betydligt. Uppsala Forum kan nu 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 mycket viktigt för att uppnå målet att 
stärka internationaliseringen av forskning och utbildning och samarbetet mellan Uppsala Forums 
samarbetande enheter. 

Under VT2014 kommer följande personer till UU som Uppsala Forum Visiting Fellows: 
 

- Dr. Christopher Browning, Reader of politics and International Studies, Warwick University.  
Värd: David Smith, UCRS  

- Dr. Sedigheh Vasmaghi, University of Theran Faculty of Theology. Värd: Maarit Jänterä-
Jareborg m. fl. Jur.  

- Dr. Jaremy R. McMullin, School of international relations, University of St. Andrews. Värd: 
Johanna Söderström, Statsvet.  

- Professor Stephen Stedman, Stanford University, director for the Global Commission Elections, 
Democracy and Security. Värd: Mimmi Söderberg Kovacs, PCR.  
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Doktorandkurs 

Under 2013 slutfördes en inventering av doktorandkurser vid de inblandande enheterna. Som ett 
resultat av detta har forskningsledaren tillsammans med doktorandrepresentanter under 2013 tagit 
fram ett förslag till en fakultets- och institutionsövergripande doktorandkurs. Under 2014 kommer 
planeringen av och arbetet med denna kurs att intensifieras så att kursen kan ges från VT 2015. 

 

Doktorandforum 

Doktorandforum har till uppgift att fånga upp och driva gemensamma initiativ inom utbildning 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.  

 
Under 2014 finns det planer på att arrangera två eller flera mindre evenemang istället för en allmän 
doktorandkonferens. Tanken är att dessa ska kunna vara nischade mot olika doktoranders 
intresseområden och på så sätt ytterligare underlätta sammanförandet av de personer som har 
gemensamma forskningsintressen.  

 

Samarbeten och kontakter utåt 

De samarbeten och kontakter som initierats under de tidigare verksamhetsåren fortsätter. Under 2014 
kommer informationsspridningen att vidgas såtillvida att den utöver offentliga institutioner också att 
riktas till det privata näringslivet. Den stora samlade kunskap inom bl.a. juridik och internationella 
relationer som ryms inom Uppsala Forum kan vara av stort intresse även i den privata sektorn. Om en 
externa referensgruppen tillsätts och börjar arbeta under 2014 skulle denna grupp kunna bidra till 
arbetet.  

För att ytterligare stärka internationaliseringen inom forskning och utbildning vid Uppsala Forum samt 
för att öka samarbetet med det kringliggande samhället ämnar Uppsala Forum att fortsätta arbetet 
med en extern referensgrupp under 2014. Arbetet med att identifiera lämpliga medlemmar har 
påbörjats. Den externa referensgruppen bör inkludera praktiker som till exempel diplomater, militärer, 
företagsledare, representanter för biståndssamhället och det civila samhället samt utländska forskare. 
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Förankring av samarbetet i miljön 

Den interna referensgruppen kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att förankra samarbetet 
mellan UF:s enheter. Referensgruppen är inte ett beslutsfattande organ utan har en rådgivande 
funktion. Referensgruppen ges t.ex. möjlighet att kommentera verksamhetens uppläggning i stort, 
lämna förslag till seminarier, gästforskare etc. Dess ledamöter skall också fungera som kanaler till och 
från de ingående enheterna och på så sätt bidra 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.  

Under 2012 tillsattes en ny intern referensgrupp. Medlemmarna utsågs av respektive enhets prefekt 
eller motsvarande. Syftet med referensgruppen är att stärka informationsflödet mellan Uppsala 
Forums ledning och dess enheter. Under 2014 bör nya medlemmar till den interna referensgruppen 
utses. På så sätt utvidgas kretsen av personer med god kännedom om Uppsala Forums verksamhet, 
Uppsala Forum kan komma i kontakt med nya nätverk och personer, och diversifiering vad gäller 
forskningsinriktning möjliggörs. Referensgruppsmedlemmar ska ha god insikt i pågående och planerad 
forskning vid enheten samt om aktuella forskningsstrategier.  
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Appendix 

Organisation 2014 

Styrgrupp 

Uppsala Forums styrgrupp har ett övergripande ansvar för samarbetets verksamhet och ekonomi. I 
styrgruppen ingår dekanerna för de juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt 
prodekanerna för historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna. Styrgruppen består av: 
Torbjörn Andersson, dekan för Juridiska fakulteten och ordförande, Love Rönnelid och Agnes Eklund 
(doktorandrepresentanter, Juridiska institutionen), Karin Leijon (doktorandrepresentant,  
Statsvetenskapliga institutionen), Shirin Ahlbäck-Öberg, prodekan för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Anette Månsson, prodekan för Språkvetenskapliga fakulteten och Sharon Rider, prodekan 
för Historisk-filosofiska fakulteten.  

Ledning 

En forskningsledare ansvarar för det strategiska och löpande arbetet vid Uppsala Forum. Till 
forskningsledaren finns ett administrativt stöd knutet i form av en forskningsassistent anställd på 
halvtid.  

Anna Jonsson Cornell är forskningsledare.  

Per Olov Hammargren är forskningsassistent. 

Referensgruppens medlemmar 

Prof 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) 

Prof Dag Blanck (SINAS) 

Prof Erik Åsard (SINAS) 

Dr Tomislav Dulic (Hugo Valentin) 

Dr Roland Kustic (Hugo Valentin) 

Universitetslektor Ann Marie Sätre (UCRS) 
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