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Allmän del
Institutionens ekonomiska omsättning för 2013 beräknas bli drygt 55 miljoner kronor, en
ökning med ca 6,5% från 2012-års omsättning. Tilldelade statsanslag 2013 för
grundutbildning (8 505 200 kr) samt forskning & forskarutbildning (12 239 189 kr)
minskar jämfört med 2012 med totalt 7,1%.
För grundutbildningens del tillkommer 1 000 000 kr i kvalitetsmedel samt bidrag för
lärarkostnader från Rotary som kompenserar för minskat anslag. Institutionen beräknar
att takbeloppet för GU skall erhållas och inte justeras neråt som var fallet 2012.
Budgeterade intäkter för 8 avgiftsstudenter redovisas separat, på prestation 111.
Minskade kostnader för personal under året bidrar till att justera ingående negativt kapital
och budget för GU beräknas i balans under 2013. Utöver detta beviljas institutionen
statsanslag för konfliktdatabasen med 3 149 913 kr, KoF medel 500 000 kr, samt
reserverade medel från TekNat fak, 417 000 kr för professorers forskning. Lektorers
forskning och forskarutbildningen har i budget ianspråktagit resterande överskottsmedel
sedan tidigare år och vi budgeterar således med ett medvetet negativt verksamhetsutfall
på prest 210. Både bidrags- och uppdragsforskning planerar för något utökad verksamhet
2013. Uppdragsutbildning beräknas ha samma omfattning som 2012: 5 miljoner kronor.
Externfinansierad verksamhet uppgår till ungefär hälften av den samlade verksamheten.

Antalet anställda uppgår i februari 2013 till 71 personer. Av dessa är 5 professorer, varav
1 seniorprofessor, 8 universitetslektorer, varav en seniorlektor, 5 biträdande lektorer, och
1 adjunkt. Därtill kommer 9 forskare, 16 doktorander, 12 forskningsassistenter och 15
administrativ personal. Antalet anställda kommer sannolikt att öka något under året. Flera
forskningsassistenter och en lektor slutar under året. Samtidigt sker en viss nyrekrytering.
Dag Hammarskjöld-professuren är utlyst och kommer att tillsättas under 2013. Två
lektorat kommer att tillsättas. Därtill kommer minst tre gästprofessorer och ett större antal
gästforskare att vara verksamma vid institutionen under 2013.
Undervisningsuppdraget för 2013 ligger på 224 helårsstudenter, en minskning med 25,5
helårsstudenter från 2012. Institutionen har 16 aktiva doktorander varav minst en
förväntas disputera under 2013. Två till fyra doktorander kommer att antas i årets
antagningsomgång.
Utbildning på grund- och avancerad nivå
Fördelning av studieplatser på kurser/program 2013 – plan
Institutionen planerar att fullgöra årets uppdrag inom grundutbildningen (grund- och
avancerad nivå) från samhällsvetenskapliga fakulteten, dvs. 224 helårsstudenter.

Helårsstudieplatserna som står till förfogande för 2013 fördelas preliminärt mellan de
olika kurserna och programmen enligt följande:
Kurs/program
FK A (HT)
FK B (VT)
FK C (HT)
FK A1 (HT)
FK A2 (VT)
FK B2 (VT)
Massmedia och väp
konflikt
Master Prg PCR
Master Prg Eurasia
Master övr. kurs
Totalt

HST
frk
24
11,5
5,5
12
4
2,5
4,5

64

HST FUS
kand.prg
25
7
8

40

HST övr
progr
6
4
4

14

HST FoK
master Prg

Totalt
55
22,5
17,5
12
4
2,5
4,5

91
8
7
106

91
8
7
224

Lärarsituation
Institutionen har länge haft lärarbrist och problemet är ännu inte helt avhjälpt trots
rekryteringar de senaste åren. När mastersinriktningen i euroasiatiska studier successivt
avvecklas 2012-2013 och ersätts av ett större program med inriktning på freds- och
konfliktkunskap så ökar också lärarbehovet vid institutionen. Under samma period går tre
lärare i pension och en slutar för att tillträda en tjänst vid annat lärosäte. Sammantaget
skapar läget ett behov av fortsatt lärarrekrytering de närmaste åren. Under 2012 inleddes
därför rekryteringen av nya lektorer. Med tanke på att det var hela 46 kvalificerade
sökanden så har rekryteringen tagit tid, men rekryteringen förväntas vara klar under 2013.

Bland de anställda i förordningens lärarkategorier är 11 män och 8 kvinnor. Bland
doktoranderna – som vanligen också deltar i grundutbildningen – är 9 män och 7 kvinnor.

Studenter
Våra kurser och program har goda eller mycket goda ansökningstal. Ansökningssiffrorna
till såväl kandidat- som masterprogrammet ökade under 2012 jämfört med 2011.
Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier hade över 1400 sökande till 50
platser 2012 och masterprogrammet hade över 600 sökande till 55 platser 2012. Inför
2013 års antagning till masterprogrammet så kommer antalet platser att reduceras.
Söktrycket till A-kursen i freds- och konfliktkunskap minskade något under 2011-12,
vilket är naturligt då många sökande förefaller att ha valt att söka kandidatprogrammet
istället.
Institutionen utsågs till ett Rotary Peace Center 2011 och hösten 2013 kommer den andra
omgången Rotarystipendiater att påbörja sin utbildning på mastersprogrammet. Som en

följd av detta och ett ökande internationellt söktryck förväntar vi oss att antalet
avgiftsstuderande (HST) kommer att öka över tid och budgeterar 8 HST under 2013.
Bland de studerande är – liksom tidigare år – en majoritet (knappt två tredjedelar)
kvinnor. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kurserna på grund- och avancerad
nivå, eller mellan euroasiatiska studier och freds- och konfliktkunskap i fördelningen
mellan kvinnliga och manliga studerande.
Grundutbildningens ekonomi
Trots minskat uppdrag med 25 HST förväntas grundutbildningen ha ett positivt
verksamhetsutfall 2013 med 825 000 kronor efter att ha dragits med ett underskott 2012
(-800 662 kronor). Förändringen från underskott till överskott beror framförallt på
gradvis minskade kostnader när mastersinriktningen i euroasiatiska studier successivt
avvecklas, antalet avgiftsbetalande studenter ökar och att institutionen erhållit en miljon
kronor i kvalitetsförstärkning som resultat av att utbildningen på masternivå fick
omdömet ”mycket hög kvalitet” i Högskoleverkets kvalitetsgranskning 2012. Som
resultat av underskottet 2012 så är det ingående underskottet 2013 stort – 770 000 kronor.
Det höga ingående underskottet gör att det inte finns utrymme för varken större egna
pedagogiska satsningar eller markant ökad undervisningstäthet. En mer långsiktigt
hållbar strategi är att börja betala av det ingående underskottet under 2013. Regeringens
förstärkning av helårsstudiepengen för samhällsvetenskaperna för 2012 och 2013 gör inte
i sig självt att vi kan räkna med att öka undervisningstätheten heller, eftersom det också
sker löneökningar. Under 2013 ansöks om ytterligare pedagogiska projekt för att kunna
öka den normala undervisningstätheten och höja kvalitén.
Utvecklingsarbete
Grundutbildningen har varit utsatt för ett intensivt reform- och utvecklingsarbete de
senaste åren. Bland annat har två program initierats och ett lagts ner, lärare har rekryterats
samtidigt som andra pensionerats. Under 2013 kommer kvalitets- och utvecklingsarbetet
inom utbildningen på grund- och avancerad nivå att fortsätta med utgångspunkt i
utbildningsstrategin från 2010. Arbetet med att kartlägga praktikplatser och etablera ett
alumnnätverk att slutförs under året. Två större ansökningar om medel för pedagogiska
projekt kommer att lämnas in där det ena syftar till att förstärka undervisningstätheten på
A- respektive B-kursen och det andra är mer framtidsinriktat avseende kontinuerlig
reform av innehållet i utbildningen. Båda dessa projekt syftar ytterst till att höja
kvaliteten i utbildningen på grundnivå – som erhöll omdömet ”hög kvalitet” i
Högskoleverkets kvalitetsgranskning. Och under året genomförs också en
vidareutveckling av kursutbudet på avancerad nivå som ett led i att institutionen startar
sitt eget masterprogram hösten 2013.

Utbildning på forskarnivå
I februari 2013 är antalet aktiva doktorander 16. Under 2013 är ytterligare två
doktorander planerade att börja forskarutbildningen. I den planerade
ansökningsomgången HT 2013 beräknas 2-4 doktorander antas. En disputation är

planerad att ske under VT 2013. 14 av doktoranderna är finansierade med fakultetsmedel,
övriga med externa medel eller en blandning externa/fakultetsmedel. Kursutbudet ses
över kontinuerligt och nya kurser är under utveckling, bland annat i samarbete med det
EU-finansierade European Network for Conflict Research. Institutionen har för avsikt att
fortsätta samarbetet med andra institutioner vid Uppsala universitet, särskilt genom en
gemensam metodkurs med den statsvetenskapliga institutionen. Samarbete sker också
nationellt med närliggande ämnen bl.a. genom gemensam konferens; samt internationellt
med ett relativt stort antal europeiska och amerikanska institut och universitet, av vilka
flera ingår i ett etablerat nätverk för kurser och utbyte av gästdoktorander. För att stärka
internationalisering i form av konferensdeltagande och kursdeltagande utökas den fria
resurs som varje doktorand har till förfogande under forskarstudierna. Könsfördelningen
är relativt jämn, med 7 kvinnor och 9 män.
Forskning
Institutionens forskning har utvecklats mycket väl de senaste åren såväl i termer av
rekryteringar och anslag, som i termer av faktisk forskning. Detta avspeglas också i en
ökande mängd publiceringar och citeringar. Det ser fortsatt bra ut för 2013 och framåt
men vi förväntar oss en period av något långsammare tillväxt.
En stor del av den fakultetsfinansierade forskningen bedrivs inom det särskilda anslag för
konfliktdataprogrammet som nu erhålls för femte året. Institutionen får också 0,5
miljoner per år (2012-2014) till stöd för konfliktdataprogrammet i Samhällsvetenskapliga
fakultetens KoF-satsningar.
Det system för fakultetsfinansierad forskning för lektorer och befordrade professorer som
initierades 2012 tas i anspråk 2013 för att delfinansiera tre lektorer och en befordrad
professor. Övriga resurser för forskning från fakultetsanslaget avsätts för medfinansiering
av externa projekt och program.
Försörjningen av externa forskningsmedel är relativt god. Den externfinansierade
forskningen (bidrags- och uppdrags-) är något större än anslaget för forskning och
forskarutbildning, och beräknas uppgå till ca 40% av hela omslutningen. De främsta
finansiärerna är Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Sida, Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt EU/FAS.
Institutionen har flera större forskningsprogram som fortsätter under 2013. De två största
är Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) och East Asian Peace-programmet (EAP).
Under 2011 drabbades Konfliktdataprogrammet av personalneddragningar efter det att
några större bidragsgivare oväntat beslutat att inte förnya tidigare kontrakt. Genom
tillskott från institutionen under 2011-2012 och KoF-satsningar från
Samhällsvetenskapliga fakulteten kunde personalneddragningarna begränsas till fyra
personer och kärnverksamheten kunde upprätthållas under 2012. I slutet av 2012 erhölls
positiva beslut från två finansiärer och därmed hålls den nuvarande bemanningen under
2013. Ambitionen under 2013 är att uppdatera existerande datasamlingar och genomföra
en geografisk kartläggning av ett antal av de större konflikthärdarna i Asien. Samma data

finns redan för Afrika och den långsiktiga avsikten är att kartlägga hela världen på detta
sätt. Data för Asien kommer att vara värdefullt också för institutionens projekt om den
östasiatiska freden. I tillägg till grundverksamheten kommer Konfliktdataprogrammet
under 2013 att arbeta med utveckling av infrastrukturen i databasen genom ett anslag från
Vetenskapsrådet.
East Asian Peace-programmet (2011-16) som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond,
är inne på sitt tredje år. En kärngrupp på fyra forskare arbetar i Uppsala. Programmet
fortsätter att ta emot ett antal gästforskare som besöker Uppsala under kortare perioder.
Det samlade antalet associerade forskare är nu 22. Programmet organiserar flera
internationella konferenser och workshops under 2013, bla i Uppsala och Hanoi.
Institutionens forskare var under 2012 mer framgångsrika i att attrahera externa medel än
under 2011. Särskilt glädjande är att konfliktdataprogrammet fått nya pengar efter en
nedgång under 2011.
Flera nya projekt startar under 2013:
* Kartläggning av väpnade konflikter i Asien 1989-2012. Att främja forskning genom
geokodade data om organiserat våld i Asien, Peter Wallensteen, 3 000 000 kr
(Riksbankens jubileumsfond).
* Skydd av civilbefolkningen: FN:s strategier i fredsbevarande operationer, Lisa
Hultman 2 309 000 kr (Riksbankens jubileumsfond).
* Uppsalakonferens om geografi och väpnad konflikt, Margareta Sollenberg, 395 000 kr
(Riksbankens jubileumsfond).
* Att förklara handlingssätt i internationella förhandlingar: Anslutning till
rättviseprinciper, förhandlingar om vapenkontroll, handel och miljöfrågor, Cecilia Albin,
3 318 000 kr (Vetenskapsrådet).
* Från fredsförhandlingar till varaktig fred: rättvisans många roller, Cecilia Albin
3 420 000 kr (Vetenskapsrådet).
* Kartläggning av väpnade konflikter, 1989-2012. Komplementerande datainsamling för
ett globalt dataset om organiserat våld, Erika Forsberg, 4 750 000 kr (Vetenskapsrådet).
* Publiceringsstöd, Kristine Höglund och Hanne Fjelde, 32 000 kr (Vetenskapsrådet)
* Organisationskultur, normer och moderna operationer, Jan Ångström 2 000 000 kr
(Försvarsmakten).
* Militära interventioner som konfliktlösning, Jan Ångström 1 000 000 kr
(Försvarsmakten)
* Europeiska fredsinstitut och nordisk medling, Isak Svensson, 400 000 kr
(Utrikesdepartementet).
* Norway and the Sri Lankan Peace Process, Kristine Höglund 100 000 NOK (Diverse
Consulting)
* Konflikttexter till MSB:s webbplats Säkerhetspolitik, Peter Wallensteen 100 000 kr
(Myndigheten för samhällskydd och beredskap).

Personalsituationen

Institutionens stab av verksamma disputerade forskare ser i början av 2013 ut på följande
sätt: 28 lärare/forskare varav 5 professorer (1 kvinna), 13 lektorer och biträdande lektorer
(7 kvinnor) och 9 forskare (5 kvinnor) samt 1 adjunkt (ingen kvinna). En adjunkt går i
pension under 2013.
Dag Hammarskjöld-professuren kommer att tillsättas under året, liksom två nya lektorat
som lystes ut under 2012. Intresset för de nya tjänsterna lektoraten har varit mycket stort
även internationellt. Vi avser också att anställa en externfinansierad seniorprofessor på
minst 30%. Inga nya utlysningar av lärar- eller forskartjänster planeras under 2013.

Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning: Institutionen kommer under 2013 att vara engagerad i fortsättning
av det internationella utbildningsprogrammet inom ramen för Sidas ITP-verksamhet
(International Training Programme). Programmet, Fred och Säkerhet i Afrika, omsätter
ca 5 miljoner kronor. Detta program ges i samarbete med konsultföretaget InDevelop
IPM och ACCORD i Sydafrika. En dubblering av detta program har diskuterats med
Sida, vilket då kan medföra behov av nyrekrytering. Vidare är institutionen subkontrakterad i två ITP-program som leds av InDevelop IPM: ett om mänskliga
rättigheter, fred och säkerhet; samt ett som handlar om Säkerhetsrådets resolution 1325,
dvs. frågor som rör kvinnor och konflikt.
Ersättning erhålls efter redovisning av ersättningsgilla kostnader och genererar inget
nämnvärt ekonomiskt överskott. Ett mindre, sen tidigare år samlat, överskott används för
finansiering av lärare.
Uppdragsforskning: är budgeterad till knappt 4 miljoner kronor. Forskningen finansieras
huvudsakligen av Försvarsmakten i två större projekt: Militära interventioner som
konfliktlösning, samt Organisationskultur, normer och moderna operationer. Mindre
forskningsuppdrag utförs även åt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI) samt Myndigheten för samhällsberedskap (MSB).
Internationalisering
Grundutbildningen vid institutionen är i hög grad internationaliserad. I princip all
utbildning på grund- och avancerad nivå utom nätkurserna sker på engelska för att
möjliggöra rörlighet för internationella studerande och för att underlätta våra egna
studerandes möjligheter att studera utomlands del av sin utbildning. Institutionen
bibehåller sin omfattning på internationella utbyten. Andelen internationella studerande
på masterprogrammet är mycket högt – ca. två tredjedelar av de studerande. Vi ser även
ett stort intresse hos våra studenter att läsa terminer utomlands. Institutionen har också
erhållit ett anslag från Internationella programkontoret (Sida) för Minor Field Studies –
stipendier till studenter för att genomföra studier i fält.
En majoritet av lärarkåren har vistats en längre tid vid internationella universitet.
Forskningsseminarierna vid institutionen hålls alltid på engelska och med internationellt

deltagande. Institutionens forskningsresultat publiceras i princip uteslutande i
internationella tidskrifter och förlag, och ofta i samarbete med utländska forskare.
Institutionens forskare är engagerade på flera ledande internationella tidskrifter på
området som redaktörer, biträdande redaktörer och medlemmar av redaktionskommittén.
Forskningen vid institutionen har ett livaktigt utbyte med utländska universitet och
institut. Flera är större programansökningar inlämnade eller kommer att lämnas in till bla
ERC och NSF i samarbete med olika amerikanska forskare. Institutionens personal deltar
också flitigt i de viktigaste internationella konferenserna inom området och är också med
och organiserar Jan Tinbergen European Peace Science Conference i Milano. På den
årliga International Studies Association konferensen kommer konfliktdataprogrammet att
visas upp i en egen monter i utställningshallen.
Institutionen organiserar också ett stort antal internationella konferenser och workshops i
Uppsala. Fyra större och två mindre konferenser är planerade, liksom ett flertal mindre
workshops.
Flera lärare vistas utomlands under 2013 för att göra fältarbete och även som gästforskare
vid institut och universitet världen över. Ett stort antal utbyten med både in- och
utresande forskare sker under 2013 inom ramen för European Network for Conflict
Research (EU/COST), nätverket Institutions for Sustainable Peace som koordineras av
German Institute of Global and Area Studies (GIGA), samt inom ramen för ett STINTfinansierat utbyte med University of Otago på Nya Zeeland. Det kommande året kommer
minst 5 internationella gästprofessorer och en Marie Curie-stipendiat vara verksamma vid
institutionen. Vi räknar med att ytterligare ett antal internationella gästforskare och
doktorander kommer att vistas längre perioder vid institutionen. Genom East Asian
Peace-programmet och enskilda forskningsprojekt är därutöver ett tjugotal internationella
forskare knutna till institutionen.
Den sedan 2011 pågående seminarieserien vid institutionen där internationellt
framstående forskare bjuds in för att tala är en stor succé. Satsningen fortsätter under
2013 och kompletteras med en liknande seminarieserie där ledande praktiker inom
området bjuds in för att tala om sina erfarenheter. Denna nya serie organiseras
tillsammans med våra studentorganisationer Pax et Bellum och UPaD.
Även inom forskarutbildningen har institutionen ett livaktigt utbyte med utländska
universitet och institut. Under 2013 är flera doktorander gästforskare bl.a. vid New York
University, University of Texas, Austin och Bradford University. Institutionen arrangerar
en internationell metodkurs för forskarstuderande i samarbete med European Network for
Conflict Research.
Övrigt
Institutionens stödverksamhet får under 2013 en mindre förstärkning. Vi anställer en
administratör på deltid som stöd för ekonomi- och personaladministrationen, samt för att
bistå i den praktiska administrationen av gästforskare, konferenser och workshops. Syftet
med denna förstärkning är i första hand att parera obalanser som uppstått till följd av

institutionens kraftiga tillväxt under senare år, och i andra hand att möta ett behov av
administrativt stöd för institutionens forskare att ta hit gästforskare och arrangera
internationella konferenser.
Balanserad Budget
Institutionen lämnar en budget där matchning av intäkter och kostnader för institutionens
olika verksamhetsgrenar är totalt balanserad. Negativt verksamhetsutfall prest 210 är
planerat för att ianspråktaga ingående balanserat kapital.
Vi har goda förhoppningar att budget 2013 kommer att ligga fast och utfall blir enligt
plan.

Bilaga 1. Budgetens sammanställningssida
Bilaga 2. Bemmaningsplan

I tjänsten,

Magnus Öberg
Prefekt

