Uppsatsämnen
Freds- och konfliktkunskap - B-uppsats
Building Peace in Regions of War
Lukas Jarvis - lukasjarvis@gmail.com
Skrev om Conflict Complexes och hur de påverkade DDR, två ämnen vi precis hade läst om.

Understanding the effect of transitional justice on social reintegration
- a study on the complex equation between reconciliation and the demand
for justice
Agnes Torstensson - agnestorstensson@hotmail.com
Skrev b-uppsats om f.d. kombattanters sociala återanpassning i relation till transitional
justice, och försökte klura ut om det finns någon skillnad mellan hur retributive vs. restorative
transitional justice kan komma att påverka social återanpassning.

Can Education Reduce the Risk of Conflict?
Jim Jormanainen - jim_jormanainen@hotmail.com
Handlade om hur secondary education påverkar risken för konflikt. Det finns mycket skrivet
om utbildning och konflikt men fokus har främst varit på primary education och inte
secondary eller tertiary.

Rational Elites as Causes to Genocide
Ceci Enquist - cecilia@enquist.eu
Skrev b-uppsats om rationella/giriga ledare/eliter som orsaken till folkmord, och jämförde
detta med olika redan etablerade teoretiska skolor om orsaker till folkmord (regimtyp, etnisk
polarisering och inbördeskrig). Rekommenderas inte för den som blir lätt upprörd.

Macho Structures in Non-violent Organizations
Marika McAlevey - marikamcalevey@hotmail.com

Undersökte i min b-uppsats ifall ickevåldsorganisationer med machostrukturer/mest män
löpte större risk att ta till våld vid senare tillfälle än sådana med flest kvinnor/jämställda
strukturer.

Peacekeeping & Protection of Civilians - Is a robust mandate better?
Johanna Mäkinen - amandajohanna.makinen@gmail.com
En kvalitativ uppsats som jämförde fredsbevarande operationers mandat i Sudan och Liberia,
huruvida de skiljde sig i skydd av civila. Mitt intresse låg i hur/om FNs fredsoperationer
lyckas i sina uppdrag, och även kring civilas situation i krig.

Female Members in Rebel Groups
Lisa Bergsten - lisabergstens@gmail.com
Skrev om hur jämställdhetsnivån i ett land påverkade antalet kvinnliga medlemmar i en
nationalistisk rebellgrupp. Jag tittade på och jämförde IRA i Nordirland med ETA i Spanien.

Freds - och konfliktkunskap - C-uppsats
Classroom Reintegration
Lukas Jarvis - lukasjarvis@gmail.com
Handlade om fokus på utbildning som del av Reintegration (inom DDR) och huruvida större
fokus leder till bättre Reintegration. Här hade jag kommit på att DDR och Utbildning är det
jag tycker är intressant inom fred/utv.

A 'Lost Generation' - Child Soldiers and Violence After War
Elin Westerling - elinwz@gmail.com
Skrev både b- och c-uppsats om konsekvenser av barnsoldatrekrytering (till skillnad från
orsaker till barnsoldatrekrytering). Minns inte helt hur jag kom över ämnet, scrollade genom
olika akademiska tidsskrifter och kollade hemsidan politicalviolenceataglance.org. Hursom,
mycket spännande då jag fick läsa mkt om hur uppfattningar av barn/ungdom/vuxendom
skiljer sig, hur våld normaliseras, och vikten av att lyfta barns och ungas röster i samhället.

Däremot sjukt svårt att researcha eftersom den faktiska dokumentationen av barnsoldater är
tunn.

Media Freedom: Opening Doors for Peace?
Nathalie Larsson - nathalie@kingscreek.de
Jag valde att skriva båda mina uppsatser om media och nyheter för att jag tycker det är ett
intressant område som jag inte fick lära mig något om alls i programmet. Och samtidigt vill
jag nog gärna hålla på med något liknande, om det är Unesco eller Reporters Without Borders
eller en pr-byrå. så tyckte jag att det kan vara något fint att visa att jag alltid varit lite
intresserad.

Re-addressing Meso-level Determinants of Reintegration Success:
Understanding the Effects of Female Combatants in Rebel Groups - A
Comparative Case Study Based on Findings from Sub-Saharan Africa
Agnes Torstensson - agnestorstensson@hotmail.com
Handlade om DDR och återanpassning, men skrev mer om vikten av rebellgruppers
karaktärsdrag vid f.d. kombattanters återanpassning, och kollade då mer specifikt på
utbredningen av kvinnor i grupperna.

Peace on the expense of traditional family values?
Louise Tegneborg - llouisee@live.se
En frame-analys av ’gender’ inom motståndet mot inkluderingen av gender i fredsavtalet
mellan Colombias regering och FARC-EP. Men skrev alltså om motståndet mot
inkluderingen av ordet gender i avtalet, och hur dessa motståndare frameade begreppet
’gender’. (För att jag var intresserad av att veta varför de var så emot denna inkludering).
Fick inspo när jag var i Colombia i somras på en kurs i peacebuilding, då flera Colombianer
nämnde detta motstånd som jag inte hade hört om förut. Det skrevs inte så mycket om det i
internationell media heller så det var verkligen intressant! Jag studerade två Colombianska
tidningar i min analys.

Does Armed Conflict Affect Violence Against the LGBT Community?

Jim Jormanainen - jim_jormanainen@hotmail.com
Finns väldigt väldigt lite skrivet om ämnet så man kan ännu göra väldigt mycket. Ett stort
problem är brist på data.

Amnesty as a Bargaining Tool
Beatrice Schönning - beatrice.schonning@gmail.com
Skrev c-uppsats om amnestier som ett bargaining tool i fredsförhandlingar. Hur och varför
erbjuder regeringar amnesti till rebellgrupper, hur tas det emot från rebeller (baserat på
bargaining theory) och påverkas mottagandet av vilken typ av brott som amnestin gäller.

Local Ownership in Peacebuilding Processes
Ceci Enquist - cecilia@enquist.eu
Jag skrev om 'Local ownership' i fredsbyggande processer, alltså hur mycket lokala aspekter
som inkluderades och om detta påverkar hur länge freden höll efter att parterna har skrivit på
ett fredsavtal. Jag läste alltså (alla) fredsavtal och kodade dem efter hur 'lokala' de var och
gjorde statistik på det. Lyckades inte använda 'survival statistics' (som man borde göra) för att
det var lite överkurs, så här finns all frihet att sno min idé och göra bättre statistik på den om
man är stats-expert!

Colombian Peace Agreement 2016
Marika McAlevey - marikamcalevey@hotmail.com
En twitteranalys om varför det colombianska folket röstade nej till det föreslagna fredsavtalet
år 2016.

UNgendered peacekeepers, Gender inequality's effects on sexual
exploitation and abuse
Anton Ingstedt - anton@ingstedt.se
Skrev 2015 en kvantitativ c-uppsats om hur jämställdhetsfaktorer påverkar utfallet av
fredsbevarande styrkors sexuella utnyttjande och övergrepp på lokalbefolkningar.

The Youth and Protest Habits

Simon Lidström - simonlidström@hotmail.com
Skrev C-uppsats om ungdomars protestvanor, vilka är det som går och vilka är det som
stannar hemma dvs. Undersökte om de som typiskt deltog var rika /fattiga, religiösa/inte
religiösa etc etc. Genomförde studien genom en MFS i Beirut under två månader.

Freedom from Liability: A study of rebel financing through natural
resources and its impact on sexual violence against civilians
Herman Wieselgren - herman.wieselgren@gmail.com
Den underliggande teorin är att rebellgrupper som finansierar sin verksamhet externt genom
naturresurser behöver till en mindre grad stå till svars för sina handlingar mot
civilbefolkningen, vilket i sin tur möjliggör ökat sexuellt våld mot civila. Jag valde ämnet för
att jag tyckte att relationen mellan rebeller och civila inte var tillräckligt utforskad. Dessutom
så tycker jag att olika former av våld mot civila är extra viktiga att forska mer om, eftersom
jag tycker att det internationella samhället har ett ansvar att försöka minska de hemskheter
som icke-kombattanter utsätts för.

Sanctions as a tool for compliance: A quantitative study on violations of
international human law and imposition of economic sanctions
Johanna Mäkinen - amandajohanna.makinen@gmail.com
Efter B-uppsatsen pluggade jag på juristprogrammet 3 år innan jag skrev C-uppsatsen, så där
kommer intresset för internationell rätt. Men en ska inte vara rädd att skriva om IHL
(international humanitarian law) även om man inte läst det! Allt görs ju ur ett
freds-perspektiv ändå. Intresserad av olika sätt för tredje part att lägga sig i konflikt, och här
var syftet att se om olika IHL-brott (tortyr, barnsoldater mm) bemöts med olika mycket
sanktioner. Annat tips: var inte rätt för att skriva kvant, man känner sig badass när man
lyckas!

Rebel Group Ideology and Violence Against HBTQI+
Lisa Bergsten - lisabergstens@gmail.com
Om hur rebellgruppers ideologi påverkar deras våld mot HBTQI+ personer och jämförde IS
med FSA i Syrien.

Utvecklingsstudier - C-uppsats
Social Capital Among Volunteers - A case study on the collective action of
international volunteers during Europe’s refugee crisis
Emma Södergren - emmaviolasw@gmail.com
Eftersom att utbildningen var ganska teorismockad så kändes det rimligt att skriva en
teorikonsumerande uppsats, där fokus låg på att använda teorier kring social tillit och sociala
relationer för att försöka förstå hur det kom sig att människor från olika länder förflyttade sig
internationellt för att kollektivt stötta människor i kris som de inte hade någon (uppenbar)
relation till. Jag var själv nere i Balkan och Grekland och både ideellt och professionellt
mellan 2015-2018, så det kändes intressant och rimligt att skriva om ett fall som jag hade
insikt i och kunskap om. Teorin valde jag för att jag tycker att det är spännande med
kollektivt handlande och hoppas på att ju mer vi förstår vad som triggar det ju mer kan vi
uppmuntra och finslipa det. Därför är mitt bästa tips att ta både empiri och teori som ni är
intresserade av och gärna som ni redan kan lite om (så att det inte blir onödigt tungt).

Girls’ equal participation in education. Period.
Hedvig Schylander - hedvig.schylander@gmail.com
Baserad på en självständig (ej MFS-sponsrad) fältstudie på en skola i södra Indien. Jag gjorde
kvalitativa intervjuer med kvinnliga elever i högstadiet om deras uppfattning om huruvida
mens och mensstigman påverkar deras deltagande i utbildning.
Jag kom på idén därför att jag alltid intresserat mig för mensstigman i Sverige och utomlands
men störde mig på att forskningen på området nästan alltid pratade OM menstruerande
personer istället för MED dem. Idén kom till mig när jag läste ett inlägg om mensforskning i
mitt Facebookflöde.

In what way does democracy affect national climate change policy out
output?
Julia Johansson - jh-johansson@gmail.com

Skrev min C-uppsats i utvecklingsstudier om ifall graden av demokrati påverkar hur
ambitiösa klimatpolicys länder har. Det var en kvant studie där jag använde mig av freedom
house för demokratinivå och skapade ett eget index för att jämföra klimatpolicies. Jag kom på
ämnet genom att leta i artiklar vi läst under utbildningen efter inspiration, på det viset hade
jag redan från början en tydlig teorikoppling och kunde spara tid genom att använda mycket
litteratur vi redan läst.

The Capability of Cups - A comparative field study in Uganda investigating
the impact of menstrual cups on women and girls’ achieved capabilities
Alice Castensson - alice.castensson@gmail.com
Skrev min uppsats om vilken inverkan förbättrade mensskydd kan ha på kvinnors möjligheter
och välmående. Landade i det ämnet eftersom jag gärna ville göra en fältstudie och var
intresserad av SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Tittade tillbaka
på A-kurserna för att hitta passande teorier och böcker, och använde mig sedan av Amartya
Sens capability approach. Jag tyckte att det underlättade att bygga uppsatsen på något jag läst
tidigare!

Climate Change Migration
Angelica Johansson - angelica.johansson.18@ucl.ac.uk
Skrev c-uppsats i Utvecklingsstudier om Klimatförändringar migration i Tuvalu. Jag gjorde
en MFS och kollade hur Tuvaluanska 'ledare' uppfattade klimatförändrigarna, samt hur de såg
på migrationen i landet. Sedan jämförde jag detta med hur västerländsk media rapporterade
om klimatflyktingar. Jag använde diskursteori som teori och metod.

Unequal City Planning in Postcolonial Cities
Helene Andersson - helene.andersson95@gmail.com
Om hur kolonial stadsplanering fortsätter att upprätthålla ojämlikheter i f.d. kolonialstäder
idag. Jag tittade på Ghanas huvudstad Accra. Uppsatsen heter Colonial Urban Legacies: An
analysis of socio-spatial structures in Accra, Ghana.

Jag läste en artikel i en av mina kurser som jag läste under en utbytestermin om kolonial
stadsplanering och tyckte det var fascinerande och ville välja en stad specifikt för att kolla hur
det såg ut där och djupdyka i.
Att hitta en teori eller fenomen som man tycker är intressant och sedan välja ett specifikt fall
(konflikt, land, politisk rörelse etc) att kolla på kan ofta vara ett ganska bra upplägg. Jag
försökte fundera på vilka artiklar jag hade tyckt var extra intressanta och läste sedan mer på
samma ämne eller den litteraturen som refererades till i artikeln för att få inspiration.

