Styrelseprotokoll
Uppsala universitet, Institutionen for freds- och konfliktforskning
torsdagen den 9 maj 2019, kl. 10:15-12:00
Narvarande:
Erik Melander, prefekt, ordforande
Helena Millroth, sekreterare
Marie Allansson, TA, ordinarie
Gabrielle Lovquist, TA, supp leant
Emma Elfversson, larare/forskare, ordinarie
Linus Backlund, ekonom, adjungerad
Angela Muvumba Sallstrom, forskare/larare, ordinarie
Erika Forsberg, forskare/larare, ordinarie
Havard Hegre, forskare/larare, ordinarie
Elsa Bjursen, student, ordinarie
Ingen ordinarie el. suppleant inom doktorandkorporationen kunde medverka, varpa doktorand Karin
Johansson satt med.

§1. Motet oppnades
§2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Helena Millroth och till justeringsperson Erika Forsberg.
§3 Prefektens rapport

Professor Cecilia Albin har valt att saga upp sig. Prefekten kommer inom kort meddela fakulteten att
institutionen vill inleda en ny professorsrekrytering.
Rapportering fran intendenturstyrelsen;
o Det firms en ide om att inreda ett e-motesrum med motesteknik i konferensrummet Alva
Myrdal (IRES sal pa plan 3).
o Institutionens natverkskablar byttes inte ut under renoveringen pa grund av for hog kostnad.
Fragan ar nu huruvida detta ska betalas av hyresvarden (vilket kommer att leda till hogre
hyra), eller om det ar en kostnad som ska tas av byggnadsavdelningen. Det vi kan gora som
ett forsta steg ar att utreda vart pa institutionen som Wifi ar daligt och dar installera sa kallade
"boosters". Vi behaver aven se over IT-rapporten, for att se vad som aterstar pa checklistan vi
dar hade med.
o Intendenturen kommer troligtvis inte att fa nagra extra pengar fran rektor under 2020. Detta
kommer att innebara en okad kostnad for institutionen pa ca 200 000 sek. Intendenturens
okade kostnader kommer att innebara att vissa andringar gallande lokaler kommer att behova
goras. Foljande lokaler kan eventuellt komma att sagas upp/tas over av byggnadsavdelningen;
- intendenturens nuvarande lokaler (intendenturen flyttar till en av salama pa andra sidan
torget)
- juristemas salar pa Tradgardsgatan 7
- sal 1 & 2, seminarierum A31 7, samt studentloungen hos freds och konfliktforskning.
§4 Rapport fran korporationerna
Studenterna: wifi ar daligt i studentloungen.
Larare/forskare: inget att rapportera
Doktoranderna: inget att rapportera
TA: inget att rapportera

§ 5. Tertialbokslut januari - april 2019 (informationspunkt)
Bokslutet ar annu inte klart, utan forvantas att bli klart senare under dagen den 9 maj. Det som redan nu kan
lasas ut ar att vi ser lagre lonekostnader an budgeterat samt att grundutbildningen backar nagot. Institutionen
fortsatter att aktivtjobba vidare pa besparingar inom grundutbildningen.
§ 6. Forslag till tillagg till alla kursplaner (bakgrund bifogas, beslutspunkt)
Fors laget antas av styrelsen.
§ 7. Forslag till reviderad kursplan for kursen "Fredsbyggande ur ett grasrotsperspektiv"
(bifogas, beslutspunkt)

Ett nytt forslag pa en svensk titel lades fram under styrelsemotet, ett forslag som mer overensstarnmer med
den nya engelska titeln ("Peace from below"); "Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv".
Styrelsen antar de nya forslagen; "Peace from below" samt "Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv" .
§ 8. Forslag till dekanus om att inleda rekrytering av en bitradande universitetslektor (beslutspunkt)
Forslaget antas av styrelsen.
§ 9. Utkast till anstallningsprofil for bitradande universitetslektor
Under motet kom det upp synpunkter gallande annonsens utformning;
- formuleringar gallande undervisningsprocent (skriva ut minimum procent for undervisning?)
- huruvida svenska ska vara meriterande eller ej (det ska det ej vara utan star endast med som information)
- om annonstexten ska smalas av nagot gallande imiktning pa forskning och publicering (nagon form av
bakgrund inom fred och konflikt kan laggas till)
- pedagogisk grundkurs (intern eller liknande). Ar det meriterande eller bara information?
- formuleringen "tenure track" kan ge fel signaler, och istallet skriva tidsbegransad anstallning med
mojlighet till fast anstallning.

Prefekten kommer attjustera annonstexten (ev. i samarbete med prefektutskottet), vilken sedan kommer att
skickas vidare till fakulteten och Dekanus.
Ett likavillkorsperspektiv har tagits hansyn till i skapandet av annonstexten och kommer aven att tas hansyn
till i hela rekryteringsprocessen.
§ 10. Ny "Department Liaison" till styrelsen for Alumni foreningen. Forslag: Marie Allansson ersatter
Christofer Hagg (beslutspunkt)
Forslaget antas av styrelsen.

§ 11. Ovriga fragor (inkom under sittande mote)

- Institutionen behover ett nytt Brandskyddsombud (beslutspunkt)
Forslaget ar att Linus Backlund tar over fran Anna Norrman-Hedenmark.
F orslaget antas av styrelsen.

* Pedagogisk grundkurs, 5 veckor (diskussionspunkt)
Institutionens Doktorander gar pedagogisk grundkurs under sin forskarutbildning. Tidigare har ovrig
undervisande personal som velat ga kursen, bedomts fran fall till fall utifran institutionens ekonomi.
Prefektens forslag ar att vi skriver en policy gallande detta, som enligt forslag skulle innebar att institutionen
betalar for den pedagogiska grundkursen (arbetstiden) for postdoktorer och forskare med langre anstallning
(tva ar) som ej har gatt kursen/gatt liknande kurs . Hansyn till institutionens undervisnings schema skall tas i
beaktande infor beslut.

Synpunkter pa ovan policy forslag gallde;
- hur skall detta finansieras; av grundutbildningen eller forskarutbildningen
- ska det kompenseras eller far postdoktorn/forskaren sjalv gora plats for det inom sin vanliga arbetstid
- borde vi istallet fokusera pa mer riktade kurser i de omraden dar vi/undervisande personal saknar
kompetens?
Prefekten ska ta synpunkter under beaktande och aterkomma med sitt beslut.

Motet avslutades.
Uppsala, 9 maj 2019

Erik Melander

Helena Millroth

Erika Forsberg

Prefekt

Sekreterare
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Kursplan
Arbetskopia
Uttagen: 2019-04-29

UPPSALA

UN VERSITET

Fredsbyggande ur ett grasrotsperspektiv
Peace from below
7.5 hp
Kurskod: 2FK059
Kursplan gäller från: 2020, vecka 27
Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning
Ämnesgrupp (SCB): Freds- och utvecklingsstudier
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Krav på tidigare studier: Tidigare högskolestudier krävs

Behörighet
Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• Identifiera och kritiskt diskutera vilka dilemman som kan uppstå när internationella aktörer stödjer freds- och
statsbyggande insatser i krigsdrabbade samhällen.
Påvisa hur lokala eliter styr/regerar utan formella institutioner.
Identifiera under vilka förutsättningar som informella regeringsformer kan ha en positiv respektive negative effekt
på post-konflikt samhällen.
• Förstå hur lokala grupper och samhällen uppfattar och reagerar på internationella freds- och statsbyggande
interventioner.

•
•

• Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram.
Innehåll
Hur uppfattar och reagerar lokala aktörer - som regerande eliter, lokala samhällen, etniska minoriteter, f.d. kombattanter
och andra krigsdrabbade grupper - på internationella interventioner för att bygga fred och statliga institutioner i
krigsdrabbade samhällen? Kursen har som målsättning att belysa denna fråga. Under de senaste årtiondena har det
internationella samfundet investerat betydande tid och resurser på att stödja länder som genomgått inbördeskrig. Det
uttalade målet för sådana interventioner - vilka vanligen går under benämningen freds- och statsbyggande insatser - är
att (återupp)bygga formella statliga institutioner och främja kollektiva identiteter och normer grundade på demokratiska
och inkluderande värderingar. Internationella aktörer hoppas därmed förhindra nya väpnade oroligheter. Erfarenheter
visar dock att sådana interventioner sällan uppnår sina uttalade mål. För det första resulterar freds- och statsbyggande
initiativ ofta i upprättandet av s.k. fasadinstitutioner, där den egentliga makten återfinns i informella nätverk. För det
andra, upplever många lokal samhållen sådana interventioner som en form av utländskt förtryck som riskerar att
marginalisera deras politiska och ekonomiska inflytande.
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Syftet med kursen är att ge ett alternativt perspektiv på dagens freds- och statsbyggande insatser, där lokala aktörers
erfarenheter och beteende är i fokus. Kursen kommer, mer specifikt, att belysa följande frågor: Varför är det så svårt att
bygga formella funderande statliga institutioner i länder som genomgått inbördeskrig? Hur styr/regerar lokal eliter utan
formella institutioner? Vilken effekt har informella regeringsformer på säkerhet i post-konflikt samhällen? Hur uppfattar
och reagerar lokala grupper och samhällen på internationella freds- och statsbyggande interventioner?
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier, där studenterna diskuterar och kritiskt granskar kurslitteraturen.
De förvärvade insikterna, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper and färdigheter samt självständigt formulera
och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande kurs-PM.

Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande två punkter:
Ett avslutande skriftligt kurs-PM
• Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar

•

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U). Två omtentatillfällen erbjuds varje år kursen ges.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student
examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets
samordnare.

Kurslitteratur
Litteraturlista (ej klarmarkerad)
Paris, Roland.
At War's End : Building Peace after Civil Conflict
Cambridge : Cambridge University Press, 2004 - 1 online resource (304 p.)
ISBN:9780511790836 LIBRIS-ID:11592566
URL: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790836
Obligatorisk

Kompendium och artiklar tillkommer.
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Syllabus
Working copy
Printed: 2019-04-29

UPPSALA

UN VERSITET

Peace from below
Fredsbyggande ur ett gräsrotsperspektiv
7.5 hp
Course Code: 2FK059
Syllabus applies from: 2020, week 27
Responsible Department: Department of Peace and Conflict Research
National Subject Category: Peace and Development Research
Main Field(s) of Study and In-Depth Level: Peace and Conflict Studies: Second cycle, has only first-cycle course/s as
entry requirements (A1N)
Grading System: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
Form of education: Higher education, study regulation of 2007
Education Cycle: Second cycle
Recommended prior knowledge: University studies required

Entry Requirements
Fulfilment of the requirements for a Bachelor's degree with a social science subject as the main field of study.

Learning Outcomes
After the course, students should be able to:
• Identify and critically discuss the central dilemmas that appear when international actors support peace- and statebuilding initiatives in post-civil war countries.
Trace how local elites are able to govern without formal institutions.
Identify the conditions under which informal modes of governance can have a positive respectively negative effect
on post-war security.
• Gain a clear understanding of how local groups and communities may perceive and respond to international
peace- and state-building initiatives.

•
•

• Independently write an assignment within a given time frame.
Content
How do local actors - such as governing elites, local communities, ethnic minorities, ex-combatants and other waraffected groups - perceive and react to international interventions to build peace and state institutions in the aftermath of
war? This course seeks to address this question. During the last decades the international community has invested
considerable time and energy in assisting conflict-ridden countries in making the difficult transition from civil war to peace.
The stated objective of such interventions - often referred to as peace- and state-building initiatives - is generally to
(re)construct formal state institutions and foster collective identities and norms based on democratic and inclusive ideals.
International actors thereby hope to prevent the outbreak of new violence. Recent experiences have, however, shown
that such interventions seldom achieve their stated objectives. Not only do peace- and state-building initiatives often
generate façade institutions - whereby much power continues to be concentrated in informal networks - many local
communities perceive the former as foreign and oppressive interventions that marginalise their political and economic
influence.
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The aim of the course is to provide an alternative perspective on contemporary peace- and state-building processes,
where the experiences and actions of local actors and groups are put in focus. The course will, more specifically, address
the following questions: Why is it so difficult to construct formal, functioning state institutions in the aftermath of civil
wars? How do local elites govern without institutions? Do informal modes of governance sow the seeds of new violence,
or can they also be used to further peace? How do local groups and communities view and respond to international
peace- and state-building initiatives?
The course is carried out through lectures and seminars where the students discuss and critically assess the course
literature. The acquired knowledge, as well as the ability to integrate knowledge and skills and independently formulate
and solve problems, is accounted for a in final academic paper.

Instruction
Instruction/teaching is given in the form of lectures and various seminars.

Assessment
Examination and final grading is based on student performance in two respects:
• A final course memo in the form of a written academic paper
• Active participation during seminars and lectures
Grades: Pass with distinction (VG), Pass (G), Fail (U). Two retake opportunities are offered every year the course is given.
If there are special reasons for doing so, an examiner may make an exception from the method of assessment indicated
and allow a student to be assessed by another method. An example of special reasons might be a certificate regarding
special pedagogical support from the University´s disability coordinator.

Reading List
Reading list (not yet completed)
Paris, Roland.
At War's End : Building Peace after Civil Conflict
Cambridge : Cambridge University Press, 2004 - 1 online resource (304 p.)
ISBN:9780511790836 LIBRIS-ID:11592566
URL: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790836
Mandatory

Compendium and articles will be added.
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