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Allmän del
Institutionens totala ekonomiska omsättning för 2014 beräknades i budget (beslutad
december 2013) till knappt 52 Mkr vilket är en minskning jfrt med 2013. Dock har
ytterligare beslut om bidragsforskning inkommit efter dess och medför sannolikt att
omsättningen ändå kommer att öka något jfrt med budgeterat antagande.
Totalt höjs tilldelade statsanslag 2014 för institutionens del med 9%. För utbildning på
grund- och avancerad nivå sker en marginell ökning på 1.2% till 8,6 Mkr (2013: 8,5
Mkr). Anslag för forskning och forskarutbildning ökar dock rejält med 14,4% till 14 Mkr
(2013: 12,2 Mkr).
För grundutbildningens del tillkommer även under detta år 1 Mkr i kvalitetsmedel samt
externt bidrag 1,1 Mkr för lärarkostnader (stöd till Rotary Peace Center) från Rotary.
Intäkter för avgiftsstudenter (vilka redovisas separat på prest 111) tillkommer också med
beräknade 720 000 kr. Efter flera år med negativt resultatutfall vändes trenden 2013, risk
finns att takbelopp inte uppnås 2014 men balanserat resultat beräknas trots det för 2014.
Statsanslag för forskning och forskarutbildning ianspråktar resterande överskottsmedel på
prestationen sedan tidigare år och budgeterar fortsättningsvis således med ett medvetet
negativt verksamhetsutfall.
Institutionen beviljas också statsanslag för konfliktdatabasen med 3,2 Mkr, KoF medel
(Kvalitet 500 000 kr), samt medel för professors sabbatstermin med 280 000 kr.
Därutöver tillkommer anslag på 677 000 kr för forskning inom CNDS (Center for Natural
Disaster Studies).
Uppdragsutbildning beräknas till knappt 4 Mkr, något lägre än 2013.
Både bidrags- och uppdragforskning beräknas i något mindre omfattning jfrt med tidigare
år. Externfinansierad verksamhet uppgår alltjämt till ungefär hälften av den samlade
verksamheten.
Antalet anställda uppgår i januari 2014 till 69 personer. Av dessa är 6 professorer (varav
en seniorprofessor), 10 lektorer och biträdande lektorer, och 9 disputerade forskare. Till
den forskande personalen hör också 16 doktorander, 3 forskningssamordnare, och 14
forskningsassistenter. Därtill kommer 11 administratörer.
Undervisningsuppdraget för 2014 ligger på 210 helårsstudenter, en minskning med 14
helårsstudenter från 2013.

Utbildning på grund- och avancerad nivå
Fördelning av studieplatser på kurser/program 2014
Institutionen har fått 210 helårsstudenter i uppdrag från samhällsvetenskapliga fakulteten.
Vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla detta uppdrag, men vi riskerar att hamna
något under det antal HST vi blivit tilldelade. Anledningen till detta är att vi troligtvis
inte räknade med tillräckligt många avgiftsbetalande studenter när vi begärde platser från
fakulteten. Om vi får ungefär lika många avgiftsstudenter 2014 som under 2013 får vi
dessvärre svårt att klara uppdraget helt. Helårsstudieplatserna som står till förfogande
fördelas preliminärt mellan de olika kurserna och programmen enligt följande:
Kurs/program

Fristående
kurser

Kand-program
Masterprogram Övr.
Freds- och
freds- och
progr.
utvecklingsstudier konfliktstudier
22,5
8
10
3
6
3
6

FK A (ht)
19,5
FK B (vt)
9
FK C (ht)
5
Övriga kurser
10
grundnivå*
Avancerad nivå vt 1,5
57
2
Avancerad nivå ht 1,5
44,5
1,5
Totalt HST
46,5
44,5
101,5
17,5
*Massmedia and Contemporary Armed Conflict, praktikkurs och nätkurs AII.

Totalt
HST
50
22
14
16
60,5
47,5
210

Lärarsituation
Under 2014 börjar en ny lektor som rekryterades under 2013. Samtidigt har några
forskare som tidigare undervisat nu fått andra tjänster och slutat hos oss och ett flertal
lärare är föräldralediga för närvarande. Situationen är därför något ansträngd men vi
klarar bemanningen för 2014. Ingen ny rekrytering planeras under 2014 men vi ser över
möjligheten att utlysa nya tjänster på sikt. Bland de anställda i förordningens
lärarkategorier (tjänstlediga på heltid under 2014 ej inräknade) är 9 män och 10 kvinnor.
Bland doktoranderna – som vanligen också deltar i grundutbildningen – är 8 män och 8
kvinnor.
Noteras bör också att en kurssekreterare går i pension under året. En ersättare är
rekryterad.
Studenter
Våra kurser och program har goda eller mycket goda ansökningstal. Under 2013 togs
något fler studenter in på masterprogrammet än initialt planerat. Inför 2014 års antagning
till masterprogrammet så kommer dock antalet platser att reduceras till ca 45.
Institutionen utsågs till ett Rotary Peace Center 2011 och hösten 2014 kommer den tredje
omgången Rotarystipendiater att påbörja sin utbildning på masterprogrammet.
Masterprogrammet har också ett fortsatt högt internationellt söktryck. Därför förväntar vi
oss att antalet avgiftsstuderande kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som under
2013 och budgeterar 12 HST under 2014.

Grundutbildningens ekonomi
Under 2013 hade grundutbildningen ett positivt verksamhetsutfall och den goda
ekonomin förväntas hålla i sig under 2014. Institutionen erhåller under 2014 återigen en
miljon kronor i kvalitetsförstärkning som resultat av att utbildningen på masternivå fick
omdömet ”mycket hög kvalitet” i Högskoleverkets kvalitetsgranskning 2012.
Utvecklingsarbete
Den balanserade budgeten gör att vi i tillägg till den ordinarie verksamheten kan påbörja
några pedagogiska satsningar under året. Framför allt planeras en genomgång av
metodutbildningen på grund- och avancerad nivå, som eventuellt kommer att resultera i
en reform av metodutbildningen för att ytterligare förbättra progressionen från A-kursen
till masternivån. Dessutom planerar institutionen att under 2014 ansöka om ytterligare
medel för att utveckla pedagogiken i undervisningen. Arbetet med en långsiktig översyn
av masterprogrammets innehåll och struktur initieras under hösten.

Utbildning på forskarnivå
I januari 2014 var antalet aktiva doktorander 16 och ytterligare tre doktorander påbörjar
forskarutbildningen under första halvåret 2014. Två disputationer planeras under 2014, en
under vårterminen och en under höstterminen. I den planerade ansökningsomgången HT
2014 beräknas 2-4 doktorander antas. Femton doktorander 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 lärare från Yale University. 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 har den fria resurs
som varje doktorand har till förfogande under forskarstudierna utökats. Könsfördelningen
är jämn, med 8 kvinnor och 8 män.

Forskning
Institutionens forskning har utvecklats mycket väl de senaste åren. Detta avspeglas också
i en ökande mängd publiceringar och citeringar. Det ser fortsatt bra ut för 2014 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 sjätte 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 under 2014 i anspråk för att delfinansiera

två lektorer och en befordrad professor. Övriga resurser för forskning från
fakultetsanslaget avsätts för medfinansiering av externa projekt och program (1,7 Mkr).
Institutionens forskning bedrivs till mer än hälften på externa medel. De främsta
finansiärerna av pågående projekt är Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet (inkl
U-forsk), Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsberedskap. Försörjningen av
externa forskningsmedel är relativt god även under 2014, men antalet avslutade projekt
2013 överstiger antalet nya projekt 2014.
Flera större forskningsprojekt och -program fortsätter under 2014. De två största är
Uppsala konfliktdataprogram (UCDP, Uppsala Conflict Data Program) och East Asian
Peace-programmet (EAP).
Uppsala konfliktdataprogram kommer att vara något mindre under 2014 än föregående
år. Vid sidan av den årliga uppdateringen av befintliga datamängder är den geografiska
kartläggningen av konflikter i Asien ett prioriterat område under 2014 som också bidrar
till East Asian Peace-programmet (EAP). Mycket arbete läggs ned på Afghanistan,
Pakistan och Indien, som tillsammans har fler konflikter än Afrika (som färdigställdes
2012 och därefter uppdateras). Andra delar av världen har också påbörjats och fortsätter
2014. Även det VR-finansierade arbetet med att utveckla infrastrukturen i databasen
fortsätter under 2014 och börjar nu ge påtagliga effektivitetsvinster.
East Asian Peace-programmet (2011-16) som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond,
är inne på sitt fjärde år. En kärngrupp på sex forskare arbetar i Uppsala och 20
associerade forskare i 12 olika länder deltar med egna projekt. Programmet skall
genomgå halvtidsutvärdering sommaren 2014 med hearing på RJ den 19 september. Den
30-31 oktober organiserar programmet sin fjärde internationella konferens vid Beijinguniversitetet.
Flera nya projekt har erhållit anslag och startar under 2014:
*”Battles without Bullets”. I Svensson, 5,7 Mkr (Wallenbergstiftelsen 2014-2019)
*”Orsaker till fred”. K Höglund, 4,2 Mkr (Vetenskapsrådet 2014-2017)
*”Gender Just Peace and Transitional Justice”. K Höglund, 959 000 kr, (Vetenskapsrådet
2014-2015; i samarbete med UI)
*”Contested Cities”. K Höglund, 1,3 Mkr (Vetenskapsrådet 2014-2015; i samarbete med
Lunds universitet)
Ytterligare positiva besked om både bidrags- och uppdragsforskning (från UD resp
Försvarsmakten) förväntas inom en nära framtid.
Personalsituationen
I januari 2014 fanns 25 disputerade lärare/forskare vid institutionen, varav 5 professorer
(1 kvinna), 1 Seniorprofessor, 10 lektorer och biträdande lektorer (6 kvinnor) och 9
forskare (7 kvinnor). Till den forskande personalen hör också 16 doktorander, 3
forskningssamordnare, och 14 forskningsassistenter. En ny lektor tillträder sin tjänst i

februari 2014. Inga nya utlysningar av lärar- eller forskartjänster planeras under 2014,
men en ny rekryteringsplan skall utarbetas under året.

Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning: I dagarna signeras tilläggskontrakt avseende förlängning av det
internationella utbildningsprogrammet inom ramen för Sidas ITP-verksamhet
(International Training Programme). Programmet PASA (Peace and Security in Africa)
har genomförts sedan 2011 i sin nuvarande form. Tilläggskontraktet avser förlängning av
detta uppdrag under 2014 och 2015.
Uppdragsforskning:
Ett par forskare har lämnat institutionen och i samband med detta medflyttat
uppdragsprojekt att drivas vidare vid annat förvaltande organ. Detta får till följd att
verksamheten minskar något i omfattning under året och är lägre budgeterad än tidigare
år. Ett av projekten från Försvarsmakten fortsätter vid institutionen dock i mindre skala.
Ytterligare uppdrag från Försvarsmakten kan bli aktuellt men har ej beslutats. Mindre
forskningsuppdrag utförs även åt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI) samt planeras för Myndigheten för samhällsberedskap (MSB).

Internationalisering
Grundutbildningen vid institutionen är i hög grad internationaliserad. Utbildningen
bedrivs på engelska och andelen internationella studerande på masterprogrammet är
mycket hög – ca. två tredjedelar av de studerande. Institutionen bibehåller sin omfattning
på internationella utbyten och kommer att utveckla detta ytterligare under året.
Institutionen har också erhållit ett utökat anslag för Minor Field Studies – stipendier till
studenter för att genomföra studier i fält.
Forskningen vid institutionen har ett livaktigt utbyte med utländska forskare, universitet
och institut. Flera lärare planerar längre utlandsvistelser under 2014, som gästforskare vid
olika universitet, men även för att göra fältarbete. Ett stort antal utbyten med både in- och
utresande forskare sker under 2014 inom ramen för European Network for Conflict
Research (EU/COST), samt inom ramen för ett STINT-finansierat utbyte med University
of Otago på Nya Zeeland. Även detta år planeras ett stort antal internationella forskare
och doktorander gästa institutionen under kortare eller längre perioder. Genom East
Asian Peace-programmet och enskilda forskningsprojekt är därutöver fler än tjugo
internationella forskare knutna till institutionen.
Även inom forskarutbildningen har institutionen ett livaktigt utbyte med utländska
universitet och institut. Under 2014 är flera doktorander gästforskare bl.a. vid New York
University, University of Texas, Austin och Otago University.

Övrigt
Personalsituationen bland såväl lärare som administrativ personal kommer att vara
ansträngd under 2014 på grund av ett mycket stort antal föräldraledigheter under året. En
kurssekreterare går i pension under 2014.
Institutionen har en stabil ekonomi och lämnar en budget där relationen mellan intäkter
och kostnader för institutionens olika verksamhetsgrenar totalt sett är balanserad.
Negativt verksamhetsutfall prest 210 är planerat för att ianspråktaga ingående balanserat
kapital. För avgiftsfinansierade studenter finns avvikelse beroende av oväntade
avgiftsintäkter i bokslut resulterande i högre UB än beräknat.
OH-uttag för täckning av stödkostnader sker från kärnverksamheten med 90% på
grundutbildning, 15% på uppdragsutbildning och 38% på forskning. Lokalkostnader för
kärnverksamheten tillkommer.
Vi har goda förhoppningar att budget 2014 kommer att ligga fast och utfall blir enligt
plan.

Bilaga 1. Justerad budget
Bilaga 2. Bemanningsplan

I tjänsten,

Magnus Öberg
Prefekt

