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Instruktion för Centrum för mångvetenskaplig forskning 
om rasism  

1. Syftet med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism 
(CemFor) är att vid Uppsala universitet bedriva, främja, 
understödja och samordna forskning inom profilområdena 
”integration, rasism och diskriminering” (med utgångspunkt i 
vicerektor Torsten Svenssons direktiv för utredning av behov 
för särskilda satsningar inom dessa områden, daterat 2015-12-
14). 
 

2. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism ska: 
 

- Bedriva internationellt högtstående forskning om rasism och 
bidra med ny kunskap på viktiga områden som integration 
och diskriminering. 

- Bevaka utlysningar av forskningsmedel och löpande 
informera UUs forskare om forskningsutlysningar med 
relevans de angivna områdena. 

- Koordinera befintliga kompetenser och pågående forskning 
vid Uppsala universitets alla fakulteter inom ovan nämnda 
områden i syfte att skapa starka mångvetenskapliga 
projektansökningar som på olika sätt kan knytas till 
CemFors verksamhet.  

- Bedriva mångvetenskapliga forskarseminarier med fokus på 
forums profilområden.  

- Arrangera årliga nationella och internationella konferenser 
inom ovan nämnda profilområden.  

- Informera om verksamheten och samverka över institutions 
och fakultetsgränser för att därigenom synliggöra Centrum 
inom hela UU. 

 
3. Teologiska institutionen fungerar som värdinstitution för 

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism enligt den 
av rektor fastställda modellen 2b (UFV 2007/804). 
 

4. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism ska inte 
anställa egen personal eller ha egna upplåtelseavtal för lokaler. 
Överenskommelser om lokalfunktioner inklusive säkerhet, TA-
tjänster, infrastruktur, kostnader för teologiska institutionens 
tjänster och eventuella andra tjänster ska träffas mellan CemFor 
och Teologiska institutionen. I de fall då en forskare som knyts 
till CemFor som är anställd vid någon annan institution än 
värdinstitutionen ska CemFor ingå en särskild överenskommelse 
med den berörda institutionens prefekt. 
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5. Verksamheten vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om 
rasism ska ledas av en styrelse bestående av: 

 
- en representant från var och en av de sex 

fakulteterna inom området för humaniora och 
samhällsvetenskap. 

- en doktorandrepresentant. 
- styrelsen föreslår en ordförande bland sina 

ledamöter utifrån principen att ordförande 
och föreståndare (se 6 nedan) inte ska ha sin 
vetenskapliga bakgrund inom samma 
fakultet. 

 
Styrelsens ledamöter nomineras av vetenskapsområdets sex 
fakulteter för perioder om två år. Studentkårerna nominerar 
doktorandrepresentant för ett år i taget. Styrelsens ledamöter 
utses av teologiska institutionens styrelse, som även utnämner 
ordförande efter att styrelsen sammanträtt och avgivit förslag. 

 
6. Den löpande verksamheten vid Centrum för mångvetenskaplig 

forskning om rasism leds av en föreståndare som är 
huvudföredragande i styrelsen och har ständig närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Föreståndaren ska i 
normalfallet vara anställd vid teologiska institutionen och har 
teologiska institutionens prefekt som chef. 
 

7. Vid CemFor ska minst en vetenskaplig ledare vara verksam med 
ansvar för att leda forskning och tillsammans med föreståndaren 
ansvara för utveckling av verksamheten. En vetenskaplig ledare 
ska vara anställd vid teologiska institutionen. 

 
8. Föreståndaren ska årligen rapportera från verksamheten till 

områdesnämnden och till teologiska institutionens styrelse. 
 

 
 

 
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fattade 
beslut om att fastställa denna instruktion 2016-11-10. 
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