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Direktörens summering av 2020 

Forskningsbaserad kunskap är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Detta är speciellt viktigt i en tid 

då desinformation och uppgifter med osäkra källor sprids snabbare och lättare än någonsin. 

Forskningsresultat lägger grunden för den kunskap som samhällsutvecklingen vilar på och hjälper oss att 

förstå och påverka världen. Nordiska Afrikainstitutets uppdrag, att bedriva, tillgängliggöra och sprida 

högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning om aktuella samhällsutmaningar i Afrika, ger oss en unik 

möjlighet att engagera forskare och beslutsfattare i en evidensbaserad dialog och ett gemensamt 

kunskapsutbyte. 

Verksamhetsåret 2020 blev förstås starkt influerat av pandemin. Från och med mars arbetade vi 

huvudsakligen hemifrån och fick på kort tid ställa om till ett mer digitalt arbetssätt. Dessutom innebar de 

internationella reserestriktionerna att våra möjligheter att bedriva fältarbete begränsades, men också att 

våra olika gästforskarprogram till stor del behövdes skjutas upp. Trots dessa utmaningar är jag 

synnerligen stolt över hur organisationen lyckades ställa om, anpassa arbetsformer, upprätthålla 

verksamhetens nyckelfunktioner, göra en halvtidsanalys av strategigenomförandet, rekrytera ett antal 

personer och samtidigt nå fantastiska resultat.  

Vi kan med stolthet bland annat rapportera att vi med råge överträffade våra mål kring vetenskapliga 

publikationer, bokkapitel och antalet utgivna policynoter, vi lämnade in hela tio ansökningar för externa 

forskningsmedel och producerade ett antal analyser kring konsekvenserna från Covid-19 pandemin i 

Afrika. Vi arrangerade debatt och dialog kring relevanta teman såsom Gendering Peace and Security – 

African Perspectives on the 20th Anniversary of UNSCR 1325, The impact of Covid-19 on 

Africa/European Union migration och bidrog till det finska utrikesministeriets diskussion om 

partnerskap mellan EU och Afrika, där bland annat EU-kommissionären Jutta Urpilainen deltog. Under 

det gångna året lade vi också stor vikt vid att stärka institutets långsiktiga relationer med för oss viktiga 

svenska och finska målgrupper inom utrikes- och biståndsförvaltningen. Vi tog bland annat initiativ till 

ett rundabordssamtal på svenska UD för att stärka samarbetet mellan de myndigheter som bidrar till den 

svenska biståndspolitiken i relation till Afrika och vårt besök i Helsingfors hos den finska 

statssekreteraren ledde till en fördjupad dialog kring vårt samarbete som utmynnade i två konkreta 

policynoter under hösten. Vi hade också förmånen att ha både den svenska och finska statssekreteraren 

för internationellt utvecklingssamarbete på (digitalt) besök för att bidra till diskussionen om vikten av 

nordiskt samarbete. Vi fick besök av Sidas generaldirektör och deras nya chef för Afrikaavdelningen. 

Diskussionerna med både Sidas ledning och styrelse, ledde fram till ett flertal konkreta samarbeten och 

fördjupade diskussioner om ett långsiktigt kunskapsutbyte mellan NAI och Sida.  

Institutet lägger stor vikt vid att ständigt utveckla vår forskningskommunikation, grundat på en nord-

sydlig och syd-nordlig dialog. I och med omställningen till nästan uteslutande digitala events under 

2020, såg vi mångdubbelt fler deltagare än under tidigare år. NAI har också nått fler personer baserade i 

Afrika och vi kan se att vi i hög grad når en bredare målgrupp. Tillsammans med Hanaholmen - 

kulturcentrum för Sverige och Finland, anordnades i november ett samtal med strax över 200 deltagare, 

The Nordic contribution to EU-Africa cooperation in times of threatened multilateralism, där vi 

samlade en grupp mycket seniora beslutsfattare, diplomater och forskare som diskuterade det sociala 

kontraktets roll i afrikansk utveckling. På grund av de begränsade resmöjligheterna under året, fick vi en 

chans att utveckla vårt filmande av event och webbinarier och publicera dem i våra kanaler. Vi är stolta 

över att under året ha utvecklat vårt berättarformat, lagt om våra publikationsserier, och utvecklat våra 

policynoter till att bli en av de viktigare kanalerna för att kommunicera och tillgängliggöra institutets 

kunskap. Vår så kallade NAI Story 2020 beskrev på ett nytt sätt hur Afrikas befolkning drabbats av 

restriktionerna i coronapandemins kölvatten.  

Bibliotekets huvuduppgifter är dels förvärv och disseminering av relevanta informationsbärare för 

Afrikastudier, samt våra användartjänster. Som en väsentlig del av infrastrukturen för forskning och 

studier om Afrika i Norden, bidrar biblioteksverksamheten till att synliggöra Afrikapublicerad forskning. 

Att då arbeta med och höja kvalitén på olika typer av metadata, bidrar till ökad synlighet och sökbarhet 

av relevanta resurser. Under 2020 är vi särskilt stolta över arbetet med att identifiera ett större antal 
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titlar där vi fokuserade på att öka synligheten av de afrikanska forskare som bidragit. Ett trettiotal 

vetenskapliga open access-tidskrifter från den afrikanska kontinenten har också valts ut under året. 

Samlingen hos NAIs bibliotek erbjuder målgrupper att ta del av en unik samling afrikanska statstryck 

och data på region och nationell nivå i olika frågor. Nyförvärvet av böcker under det gångna året har 

överträffat uppsatt mål i verksamhetsplanen, framförallt på grund av katalogiseringen av en stor 

donation av äldre afrikansk statistik. 

Institutets stipendieverksamhet är en väsentlig del i vårt arbete för att främja och stimulera 

samhällsvetenskaplig forskning om Afrika, men också för att skapa institutionella band till universitet i 

Norden och på den Afrikanska kontinenten. Vår målsättning med åtta Afrikabaserade stipendiater och 

sex stipendiater från Norden 2020 har på grund av pandemin tyvärr inte kunnat uppfyllas. Fyra 

Afrikabaserade stipendiater och två från Norden har kunnat besöka NAI under 2020, det vill säga totalt 

sex stipendiater istället för 14. 

Utifrån pandemin och det allvarliga smittläget i Uppsala, tillämpades en strikt hemarbetspolicy redan i 

mars. Ett alldeles särskilt stort fokus har således funnits under året på utveckling, förstärkning och 

kompetenshöjning kopplat till digitala arbetsverktyg och på en digital och säker arbetsmiljö. En 

digitalisering av de flesta arbetsprocesser och samtidigt en omfattande digital kompetensutveckling av 

personal har således skett i snabb takt. Institutet har även av förklarliga skäl lagt stort fokus på 

arbetsmiljöfrågor, både fysisk och mental hälsa, kontinuerligt följt upp på individnivå, samt erbjudit 

olika stödåtgärder. Ett intensivt bemanningsarbete med sammanlagt nio rekryteringar pågick också 

löpande under hela året. En för institutet strategisk rekrytering var en ny forskningsledare, till vilken vi 

fick ett stort antal internationella ansökningar. I övrigt så stärkte vi vår analytiska kapacitet i och med 

rekryteringen av tre seniora forskare, två ettåriga afrikanska forskartjänster, samt tillsatte rollen som 

HR-generalist. 

Med de snabba samhällsförändringar vi ser världen över och där grundläggande globala principer 

ifrågasätts, står vår organisation och vårt uppdrag centralt placerade för att bidra till en fördjupad 

förståelse av utvecklingen på den Afrikanska kontinenten. Förankrad i det nordiska samarbetet kring 

värderingar, principer, och perspektiv på hållbar utveckling, är det med stor tillförsikt och entusiasm som 

jag ser fram emot att, tillsammans med personal och samarbetspartners, utveckla NAIs nya strategi och 

fortsätta att lägga grunden för dess genomförande. 

 

Therese Sjömander Magnusson 
 
Direktör 
Nordiska Afrikainstitutet 
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Om årsredovisningen 2020  

I Nordiska Afrikainstitutets årsredovisning redogörs för verksamheten som bedrivits under 2020 och de 

uppnådda resultat som är väsentliga för myndighetens övergripande uppdrag och målsättningar. 

Redovisningen presenteras uppdelad i tre huvudavsnitt utifrån myndighetens kärnverksamhetsområden 

forskning och kapacitetsbyggande, kommunikation och policyarbete samt bibliotek och dokumentation. 

I varje avsnitt om kärnverksamheten lyfts olika exempel på den bredd av aktiviteter som genomförts 

under året och som sammantaget syftar till att ge en tydlig bild av såväl verksamhetens resultat som 

utveckling. Inledningsvis redogörs för myndighetens övergripande uppdrag, strategiska mål samt 

kopplingar till Agenda 2030 och Afrikanska unionens Agenda 2063 som vägleder verksamheten. I 

anslutning till detta presenteras en kortfattad beskrivning av myndighetens finansieringsutveckling och i 

ett avslutande avsnitt redogörs för hur myndigheten har säkerställt kompetensförsörjningen och 

utvecklat organisationen för att fullgöra uppdraget. Till årsredovisningen hör även den ekonomiska 

redovisningen i form av resultat- och balansräkning samt övriga tillhörande sektioner. I bilagor till 

årsredovisningen återfinns mer detaljerade sammanställningar från verksamhetsåret.  

Under 2020 har en diskussion påbörjats på myndigheten kring vilka väsentliga prestationer och 

mätparametrar som används i verksamheten kopplat till måluppfyllelse. Ett förändringsarbete kring 

detta kommer att fortlöpa under 2021 utifrån den nya verksamhetsstrategin där institutet även avser att 

utveckla en ny målstruktur och process för uppföljning av verksamhetens aktiviteter. Baserat på en ny 

struktur på verksamhetsplanen för 2021, är avsikten att tydligare gå mot en rapportering som visar hur 

myndighetens olika verksamhetsgrenar gemensamt bidrar till övergripande institutionella mål. Det 

utvecklingsarbetet kommer att fortgå de närmaste åren genom löpande och systematisk reflektion och 

lärande. 
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1. Nordiska Afrikainstitutet 2020 

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är en myndighet som grundades 1962 och lyder under 

Utrikesdepartementet (UD). NAI finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island och är ett 

centrum för kunskap om det moderna Afrika, med placering i Uppsala. NAI är en enrådsmyndighet som 

leds av en direktör och har ett av svenska regeringen utsett program- och forskningsråd med 

representanter för nordiska länder (Finland, Island, Norge och Sverige). Program- och forskningsrådet 

har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och är rådgivande bland annat om forskningsinriktningen 

vid institutet. Program- och forskningsrådet sammanträdde två gånger under 2020, i maj och i 

november. Myndigheten hade 29,61 anställda (årsmedeltal) under 2020. 

Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden: 

1. Främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att 

bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska 

Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och 

kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.  

2. Sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och 

afrikanska förhållanden. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras 

tillgänglig för beslutsfattare i Norden.  

3. Bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av 

relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet 

ska tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice. 

Styrning och återrapporteringskrav för Nordiska Afrikainstitutet framgår av regleringsbrev för 2020. 

Institutet ska särskilt prioritera: 

 att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella 

trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030; 

 att fortsätta stärka forskningens policyrelevans 

 

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl. a de 

nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen. 

Myndigheten fick 2020 i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en 

ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20§ i förordningen om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (2015:1052) samt vad åtgärderna 

bedöms ha lett till.  

Myndigheten fick även ett uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med 

funktionsnedsättning för praktik 2019 och 2020.  

Strategiska mål 2017-2021 

Nordiska Afrikainstitutet har en långsiktig institutionell strategi som gäller för perioden 2017 – 2021. 

Strategin syftar till att vägleda arbetet vid myndigheten i ett längre perspektiv. I strategin ingår 

resultatindikatorer för verksamheten som operationaliseras genom den årliga verksamhetsplanen. De sex 

strategiska målen för NAI är: 

1. Nordiska Afrikainstitutet ska bedriva, stödja och uppmuntra akademisk och policyrelevant forskning 

om det moderna Afrika. 

2. Nordiska Afrikainstitutet ska ha för avsikt att stödja positiv utveckling i afrikanska länder grundat på 

en nord - sydlig och syd - nordlig dialog.  

3. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska länderna. 
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4. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till att bygga upp kapacitet när det gäller 

kunskapsproduktion om Afrika. 

5. Nordiska Afrikainstitutet ska säkerställa och diversifiera sina resurser. 

6. Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad organisation. 

En fullständig beskrivning av de strategiska målen finns i bilaga 1.  

Agenda 2030 och Agenda 2063 

För att möta samhällets utmaningar och de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) är det, 

för att citera forskningspropositionen (2020), viktigt med en stark kunskapsbas inom humaniora och 

samhällsvetenskap. Nordiska Afrikainstitutets arbete bidrar i stor utsträckning till en djupare förståelse 

av hållbar utveckling på den afrikanska kontinenten, vilket understryker policyrelevansen i 

verksamhetens aktiviteter. De strategiska målen i Nordiska Afrikainstitutets strategi 2017-2021, bygger i 

grunden på myndighetens strävan efter att arbeta för de globala målen inom Agenda 2030, men även 

bidra till Afrikanska unionens Agenda 2063. Den afrikanska agendan är kontinentens strategiska 

ramverk som syftar till att upp må målet en inkluderande och hållbar utveckling. Den symboliserar den 

panafrikanska strävan efter enhet, självbestämmande, frihet, framsteg och kollektivt välstånd. Institutets 

nuvarande forskningsteman valdes ut med en tydlig koppling till dessa två ramverk. Under 2020, kan 

exempelvis följande viktiga bidrag noteras till globala målen samt Agenda 2063: a) sociala och delvis 

miljömässiga påverkan inom småskalig guldbrytning i Västafrika (SDG 12, Agenda 2063 mål 7), b) 

statsvetenskapens roll inom högre utbildning för demokratiseringsprocessen i Afrika (SDG 4, Agenda 

2063 mål 2), c) reformer av skattesystem och diversifiering av inkomstbasen på ett hållbart sätt (SDG 8, 

Agenda 2063 mål 8), samt d) hanteringen av en stor statistikdonation till biblioteket ökar transparensen 

och underlättar studier hur myndigheter i Afrika fungerar (SDG 16, Agenda 2063 mål 11). 

I enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2020 togs inledande steg för att förtydliga bidraget till 

Agenda 2030 genom att en workshop organiserades med all personal där bland annat tvärvetenskapens 

betydelse för genomförandet av de globala målen diskuterades. Stor vikt lades vid en fördjupad förståelse 

av bidragen till Agenda 2030 i uppdragsbeskrivningen för upphandlingen av stöd till den nya 

strategiprocessen. På grund av coronasituationen under året tvingades institutet omprioritera ett flertal 

gemensamma aktiviteter. Därför blev den djupare analysen inte helt klar under året men beslut fattades 

tidigt om att lägga stor vikt vid detta under 2021 i samband med framtagandet av den nya institutionella 

strategin. Därför kommer inriktningen på framtida forskning och policyengagemang än mer tydligt att 

återspegla institutets bidrag till de globala och afrikanska målen. 
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Finansieringen av Nordiska Afrikainstitutet 

Det strategiska målet #5 i Nordiska Afrikainstitutets verksamhetsstrategi syftar till att säkerställa och 

diversifiera verksamhetens resurser för att skapa en stabil och säker ekonomisk situation som är hållbar 

på lång sikt. 

Enligt regleringsbrevet för Nordiska Afrikainstitutet 2020 får myndigheten:  

- med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. 

- ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. 

 

Återrapporteringskrav 

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till. 

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet finansierades under 2020 till motsvarande 77 procent av medel 

från svenska statens utgiftsområde 7 för internationellt bistånd, varav ett anslag för verksamhet och ett 

för förvaltning. Myndighetens förvaltningskostnader finansierades helt av svensk statlig finansiering 

medan institutets tre kärnverksamhetsområden forskning och kapacitetsbyggande, kommunikation och 

policyarbete samt bibliotek och dokumentation samfinansierades av svenskt anslag, bidrag från 

utrikesdepartementen i Finland och Island samt bidrag från olika forskningsfinansiärer. Finska och 

isländska bidrag uppgick under 2020 till 10 procent av myndighetens finansiering. Ett nytt 

samarbetsavtal med Finland undertecknades 2020 och gav därmed ett förstärkt stöd till institutet. Det 

nya avtalet för perioden 2020 – 2021 innebar en markant ökning av det finska bidraget från tidigare 200 

t euro/år till 500 t euro/år. Även för det svenska verksamhetsanslaget skedde en betydelsefull ökning 

under 2020 från 16 mkr till 18 mkr. Bidraget från Island låg 2020 kvar på samma nivå som tidigare (330 

tkr) och avtalas på ett år i taget. Till följd av pandemin och dess många konsekvenser inom ordinarie 

verksamhetsaktiviteter där fysiska internationella konferenser, fältarbeten, stipendierelaterade besök 

med mera inte kunnat genomföras enligt plan har året 2020 resulterat i ett lägre anslagsnyttjande. I 

tabell 1 ges en bild av myndighetens finansiering under en femårsperiod. Där presenteras även 

utvecklingen av den övriga bidragsfinansieringen som främst omfattar medel från diverse 

forskningsfinansiärer.  

Tabell 1. Nordiska Afrikainstitutets finansiering 2016 - 2020 (tkr) 

    2020 2019 2018 2017 2016 

Anslag*)        

07 1:1 ap. 8 (verksamhet)  13 806 16 427 15 963 13 926 13 656 

07 1:3 ap. 1 (förvaltning)  14 875 14 717 15 594 14 052 14 060 

Summa anslag:  28 681 31 144 31 557 27 978 27 716 

         

Bidrag för verksamhet  9 563 7 255 6 179 8 647 10 041 
-varav Nordisk samfinansiering 4 024 2 711 2 013 3 011 2 514 

Bidrag för transfereringar   1 571 1 461 1 521 505 1 416 
-varav Nordisk samfinansiering 112 100 101 109 44 

Intäkter av avgifter  154 437 436 318 321 

Finansiella intäkter  13 5 3 3 14 

Summa övrig finansiering:  11 301 9 157 8 139 9 473 11 792 

         

SUMMA:   39 982 40 301 39 696 37 451 39 508 

*) Avser utgifter enligt anslagsredovisningen inkl transfereringsverksamhet  
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Det som i tabellen anges som bidrag för transfereringar är medel från forskningsfinansiärer och 

nordiska bidrag som utbetalats för olika forskningssamarbeten och inom ramen för institutets 

stipendieverksamhet. Intäkter av avgifter består bland annat av ersättning för forskares externa 

forskningsuppdrag och samarbeten samt fjärrlånekompensation. Dessa intäkter har minskat under 

pandemiåret 2020.  

Förutom den nordiska samfinansieringen av kärnverksamheten erhålls årligen ett bidrag öronmärkt för 

biblioteksförvärv från Uppsala universitetsbibliotek (UUB) med anledning av att en väsentlig del av 

bibliotekets användare utgörs av forskare och studenter vid Uppsala universitet. Förvärvsbidraget avtalas 

beloppsmässigt varje år med UUB och minskades 2017 från strax över en miljon kronor årligen till en 

nivå på 600 tkr årligen under 2018-2020. Anledningen till minskningen är enligt UUB en generellt 

åtstramad medelsfördelning till enskilda ämnesområdens litteraturförsörjning. En konsekvens av detta 

är utvecklingen mot en ökad nordisk samfinansiering av biblioteksförvärven.  

Utöver anslags- och nordiskt finansierad forskningsverksamhet har institutet även finansiering från olika 

forskningsfinansiärer såsom Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Tammerfors 

universitet och Stockholms universitet. I bilaga 3b presenteras ämnesmässig information kring 

externfinansierade projekt/aktiviteter vid NAI under 2020. Under 2020 har två nya treåriga projekt 

startat med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet, och med bidrag från 

Riksbankens Jubileumsfond genomfördes exempelvis i mars 2020 en konferens som uppmärksammade 

20-års jubileet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.  

Resursmobiliseringsinsatser i form av ansökningar om externa forskningsmedel ingår som en del av 

forskarnas arbete vid institutet och bidrar till det strategiska målet om att säkerställa och diversifiera 

myndighetens resurser. I bilaga 4 listas de ansökningar som under 2020 skickades in till finansiärer med 

institutet som tilltänkt medelsförvaltare. För en ansökan som skickades in till EUs Horizon 2020, Marie 

Curie-utlysning inväntas besked först i början av 2021. Ansökan är från en isländsk Afrikaforskare och 

skulle vid godkännande medföra en treårigt finansierad forskningsanställning vid institutet. 

Konkurrensen om utlysta svenska forskningsmedel är stor och konkurrensen för institutets forskare i 

förhållande till forskare vid universiteten är därmed en utmaning. Detta kan delvis förklara ett relativt 

svagt utfall i ansökningsomgången 2020. 

I tabellerna 2 och 3 presenteras en jämförande bild av institutets intäkter och kostnader över en 

treårsperiod uppdelad på verksamhetens tre kärnverksamhetsområden. I intäktstabellen visas hur stor 

del av kärnverksamheten som finansieras av anslag respektive övrig finansiering. I kostnadstabellen har 

indirekta kostnader fördelats utifrån verksamhetens lokalyta, årsarbetskrafter samt övriga 

driftskostnader. Tabellen visar att kostnadsfördelningen per verksamhetsområde är tämligen oförändrad 

mellan åren i och med att forskningsverksamheten under 2020 fortsatt stått för cirka 58 % av 

kostnaderna medan kommunikationsverksamheten stått för 22 % och biblioteket för 20 % av den totala 

verksamhetskostnaden. Trots att myndigheten under 2020 fick ökad svensk och finsk finansiering har 

pandemins konsekvenser för verksamheten begränsat möjligheterna att använda finansieringen fullt ut i 

enlighet med årets verksamhetsplan och budgetering. Institutets totala verksamhetskostnader har 

därmed legat kvar på en i det närmaste oförändrad nivå jämfört med föregående år. 
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Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2018 – 2020 fördelade på verksamhetsområden (tkr) 

    2020 2019 2018 

Anslag     6 090 6 372 6 718 

Intäkter av avgifter o andra ersättningar  75 59 87 

Intäkter av bidrag    1 338 1 469 1 510 

Finansiella intäkter    2 1 1 

Bibliotek         7 505 7 901 8 316 

Anslag     15 126 17 017 17 343 

Intäkter av avgifter o andra ersättningar  51 312 279 

Intäkter av bidrag    7 030 5 080 4 107 

Finansiella intäkter    8 3 2 

Forskning       22 215 22 413 21 732 

Anslag     7 109 7 113 6 791 

Intäkter av avgifter o andra ersättningar  28 65 70 

Intäkter av bidrag    1 194 706 561 

Finansiella intäkter    3 1 1 

Kommunikation       8 334 7 885 7 423 

 

Anslag totalt    28 325 30 502 30 852 

        

Totalt     38 055 38 198 37 471 

Totala intäkter inkl. anslag och bidrag 

 

Tabell 3. Verksamhetens kostnader 2018 – 2020 fördelade på verksamhetsområden (tkr) 

     2020 2019 2018 

Kostnader för personal   4 073 4 625 4 831 

Kostnader för lokaler   895 948 874 

Övriga driftkostnader   2 469 2 303 2 592 

Finansiella kostnader   1 5 10 

Avskrivningar och nedskrivningar  67 20 10 

Bibliotek         7 505 7 901 8 316 

Kostnader för personal   16 702 16 283 14 638 

Kostnader för lokaler   1 999 1 948 2 161 

Övriga driftkostnader   3 238 4 094 4 872 

Finansiella kostnader   3 18 29 

Avskrivningar och nedskrivningar  274 70 32 

Forskning       22 215 22 413 21 732 

Kostnader för personal   5 954 5 611 5 191 

Kostnader för lokaler   879 733 641 

Övriga driftkostnader   1 402 1 510 1 569 

Finansiella kostnader   1 6 10 

Avskrivningar och nedskrivningar  98 24 11 

Kommunikation       8 334 7 885 7 423 

        

Totalt     38 055 38 198 37 471 
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2. Forskning och kapacitetsbyggande 
 

Forskningsverksamheten vid NAI 2020  

Uppdraget att producera högkvalitativ, tvärvetenskaplig och politiskt relevant akademisk forskning om 

det moderna Afrika har under 2020 väglett forskningsverksamheten vid institutet. Samtidigt styrs 

forskningen av institutets övergripande verksamhetsstrategi som i sin tur bidrar till de globala målen och 

Agenda 2030. Målet för forskningen har på ett övergripande plan varit att befästa framsteg från tidigare 

år och att öka mängden producerad forskning, inklusive antalet vetenskapliga publikationer, 

intellektuella utbyten, policysamarbeten och medieaktiviteter. Ett ytterligare mål är att säkerställa att 

forskare och studenter från Afrika och Norden ska kunna dra nytta av institutets stipendieprogram. 

 

Forskningsverksamhetens tematiska inriktning spänner över följande fem tvärvetenskapliga områden 

som till stor del är ämnesöverskridande och lades fast i institutets strategi 2017 – 2021: 

- Tillväxt för alla, fattigdom och ojämlikhet i städer och på landsbygden i Afrika 

- Klimatförändringar och hållbar utveckling  

- Konflikter, säkerhet och demokratisk omvandling 

- Mobilitet och migration 

- Jämställdhet 

I bilagor 3a och b presenteras de olika forskningsprojekt som bedrivits vid institutet under 2020. 

Forskningen vid institutet har under 2020 till följd av pandemins konsekvenser medfört åtskilliga avsteg 

från den ursprungliga planen för året. Från mitten av mars 2020 ändrades samtliga forskares arbetssätt 

till digitalt arbete hemifrån, alla planer i form av fältarbete, anordnande av och fysiskt deltagande i 

akademiska konferenser/workshops samt aktiviteter inom stipendieprogrammen påverkades. 

Förändringarna hängde främst ihop med de införda restriktionerna för internationellt resande och 

fysiska möten. Trots dessa utmaningar vidtog institutet effektiva åtgärder för att minimera negativa 

effekter på verksamheten och konsekvenserna av de avvikelser som skedde blev därför mindre påtagliga 

än förväntat. Goda resultat har därmed ändå åstadkommits i arbetet med att producera, sprida kunskap 

och bygga upp kapacitet till stöd för offentlig policy om det moderna Afrika. 

Resultatsammanfattning forskning och kapacitetsbyggande  

I verksamhetsplanen för 2020 låg tonvikten på att befästa framsteg från tidigare år och forskningens 

konkreta resultat har därmed delvis genererats fram ur de projekt (anslagsfinansierade liksom 

externfinansierade) som forskarna arbetar med. Resultat som genererats kopplar samman den empiriska 

forskningen med en serie konkreta aktiviteter av både akademisk och policyrelaterad art som ligger i linje 

med institutets temaområden och strategiska målsättningar. 

Under året har flera intellektuellt främjande akademiska konferenser och workshops anordnas vilka 

återspelar grundläggande steg av forskningscykeln. I kvantitativa termer var målet 2020 att organisera 

fyra akademiska konferenser/seminarier/workshops inom fyra av forskningens fokusområden, men 

målet överskreds då 19 forskningsrelaterade events arrangerades eller samarrangerades av NAI (se bilaga 

6). Däribland kan särskilt uppmärksammas ett offentligt symposium, Gendering Peace and Security - 

African Perspectives on the 20th Anniversary of UNSCR 1325 som hölls i mars i Stockholm. I november 

hölls konferensen Digitalization and the Developmental State med två mycket seniora talare från den 

afrikanska kontinenten, direktören för AERC, the African Economic Reserch Consortium samt en 

professor från Cornell University, tidigare kopplad till IMF och ekonomisk rådgivare för Eswatini. Inom 

ett av institutets nya forskningsprojekt Changing Urban Residency: migration, temporary settlement 

and new urbanisms in Africa, anordnades en workshop i Uppsala för att markera starten av projektet. 

Förutom rent akademiska resultat har var och en av dessa aktiviteter bidragit till att stärka nord-sydliga 
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kopplingar genom att föra samman nordiska, europeiska och afrikanska samarbetspartners. 

 

Utöver konferenser i institutets egen regi har forskare under året som en del av ordinarie 

forskningsverksamhet även deltagit i olika externfinansierade program. Ett sådant exempel är en 

workshop som en av forskarna enskilt medarrangerade vid i Bolgatanga i norra Ghana i januari, dvs. 

innan pandemins utbrott. Temat för workshopen var Sustainability Transformations in Artisanal and 

Small-scale Mining Transdisciplinary Photography and Methodology. Programmet genomfördes med 

deltagande konstnärer, gruvarbetare och forskare och en tillhörande offentlig utställning. 

De mer policyinriktade aktiviteterna som genomförts under året demonstrerar institutets förmåga att 

inta en ledande roll i den forskningsbaserade policydialogen. Några exempel är samarbetet med 

Afrikanska utvecklingsbanken, genom bland annat webbseminariet Africa’s Covid-19 Response in the 

Extractives Sector: The Future of Mining som anordnades gemensamt. Tillsammans med FN:s 

utvecklingsprogram UNDP fokuserade NAI på migrationsfrågor, med bland annat det gemensamma 

UNDP/NAI-seminariet Re-imagining human mobility som hölls inför en blandad politisk och 

akademisk publik. Ett annat framträdande policyrelaterat event var rundabordssamtalet The Nordic 

contribution to EU-Africa cooperation in times of threatened multilateralism, som anordnades 

tillsammans med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland. Eventet lockade en stor publik 

och förde samman ledande högnivåprofiler från Europa och Afrika för en debatt kring hur den globala 

solidariteten utvecklas och hur samhällskontraktet i Afrika ser ut.  

Forskningens relevans för behoven hos nordiska beslutsfattare demonstrerades även i två policynoter 
som institutet producerade till det finska utrikesdepartmentet på två teman: The Legacy of 
Panafricanism in African Integration Today och The Politics of Citizenship: Social Contract and 
Inclusivity in Africa. Den senare fick god spridning genom en särskilt anordnad presentation. Tematiskt 
återspeglar dessa aktiviteter avsikten i verksamhetsplanen 2020 att identifiera och belysa 
genomgripande frågor i diskursen om Afrikas utveckling. 

På efterfrågan från nordiska beslutsfattare inom svenskt utvecklingssamarbete med Afrika, organiserade 

institutet skräddarsydda presentationer på specifika temaområden. En presentation hölls exempelvis på 

temat Artisanal gold mining in West Africa; Challenges and opportunities for democracy and 

sustainability när Afrikaenheten på svenska UD besökte NAI (14 okt). För Sidas ledningsgrupp 

presenterades demokratiseringstrender i Afrika vilket blev mycket uppskattat. Fler exempel på övriga 

policyrelaterade aktiviteter från året återfinns i bilaga 7. 

Forskarnas roller som experter gentemot beslutsfattare demonstreras ofta och i olika former. Ett exempel 

på detta från året är det inledningsanförande på Sidas Utvecklingsforum där en av NAIs forskare inbjöds 

till att tala på temat Reimagining community in a connected but uneven world. Ytterligare exempel är 

forskarmedverkan på en paneldiskussion anordnad av Norges Afrikaråd (Fellesrådet för Afrika) som 

handlade om gulfstaternas roll på Afrikas horn samt bidraget till finska utrikesministeriets diskussion 

om partnerskap mellan EU och Afrika, där EU-kommissionären Jutta Urpilainen och de finska 

ministrarna Pekka Haavisto och Ville Skinnari hörde till övriga medverkande talare. Ett ytterligare 

expertbidrag levererades på efterfrågan av Europaparlamentets utskott för utveckling som resulterade i 

en rapport och i en webbsänd presentation om migration inom Afrika. Institutets forskare agerade även 

ämnesexperter vid de många kontakter med nordiska medier som skett löpande under året samt vid de 6 

ambassadörsbriefingar som ägt rum under året.  

För att institutet ska kunna förbli relevant och verka för ett holistiskt arbetssätt kring olika utmaningar 

bedrivs ett konstant arbete inom forskningsverksamheten i form av omvärldsbevakning och analyser 

kring framväxande trender i Afrika. Detta har bidragit till kapaciteten under året att snabbt reagera på 

Covid-19-pandemin och bidra till policydebatt genom identifiering av framväxande trender kopplade till 

pandemin. Inom ramen för detta anordnades exempelvis ett antal webbseminarier, varav två 

tillsammans med Institutet för Pan-African Thought and Conversation (IPATC) vid universitetet i 

Johannesburg (IPATC) på temat The Impact of COVID-19 on Africa/European Union (EU) Migration. 

En av institutets forskare blev inbjuden som expert under ett webbseminarium anordnat av svenska UD, 

Afrika och Covid-19 – internationella samfundets roll och svenska påverkansmöjligheter/aktörskap. 

Även ett av de två webbseminarier som institutets forskare medverkade i under Bok-och 
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biblioteksmässan fokuserade på det pandemirelaterade temat och nådde en bred publik: Africa after the 

Corona crisis: Digitalisation, Culture and Freedom. Under året producerades också en policypublikation 

kopplad till pandemitemat: Multiple shocks call for alternative ways forward: African economies after 

the Covid-19 pandemic. 

Publikationer 

Publikationer är ett centralt resultat av den högkvalitativa forskning som produceras vid institutet. 

Genom att bidra till utvecklingen av forskningsdiskurser inom institutets tematiska områden utgör 

akademiska publikationer ett väsentligt resultat. Vid sidan om policydialogen bidrar dessa till institutets 

uppdrag att sprida information och kunskap om Afrika, vara policyrelevanta i Norden och Afrika och 

stärka den nord-sydliga dialogen.  

Under verksamhetsåret har institutet publicerat 12 egenutgivna eller samutgivna titlar, varav nio var 

policynoter (se även bilaga 2). Målsättningen för året att publicera åtta artiklar har därmed överträffats. 

Två av de egenutgivna titlarna var samlingsverk i serien Zed books/Africa Now och därtill har institutet 

gett ut en publikation, nummer 12 i serien Claude Ake memorial paper med titeln Federal solutions to 

state failure in Africa. Ämnena som legat i fokus i publikationerna är relaterade till NAIs strategiska 

forskningsteman och de frågor som behandlas akademiskt på institutet: migration; offentliga platser; 

valförfaranden; akademisk frihet; kvinnor, fred och säkerhet; medborgarskap; samt afrikansk ekonomi 

efter pandemin.  

När det gäller externa akademiska publikationer var målsättningen för året att publicera 15 artiklar och 

bokkapitel vilket som framgår av tabell 4 uppfyllts med råge, med totalt 30 artiklar och bokkapitel. Detta 

återspeglar målsättningen identifierad i handlingsplanen för 2020 kring att öka antalet publikationer. 

Kvaliteten demonstreras genom att forskarnas artiklar och kapitel publiceras i ansedda och vetenskapligt 

granskade publikationer. Tillsammans utgör dessa produktioner ett rikt exempel på 

forskningsverksamhetens akademiska bidrag och demonstrerar djupgående kunskaper och hög kvalitet 

inom institutets temaområden.  

Tabell 4. Antal publikationer 2020 

Typ av publikation  2020 2019 2018 

Internt publicerat/samutgivet    

Publikationer utgivna av NAI 1 8 1 

NAI Policy Notes 9 7 8 

Publikationer utgivna i samarbete med annat 
förlag 

2 1 3 

Totalt utgivna /samutgivna av NAI 12 16 12 

    

Externt publicerat, refereegranskat    

Externt utgivna publikationer av NAI-forskare 1 1 2 

Externt utgivna böcker och tidskrifter med 
redaktörskap av NAI-forskare 

1 0 1 

Artiklar och bokkapitel av NAI-forskare 30 12 36 

Totalt externt utgivna av NAI-forskare 32 13 39 

För en förteckning över institutets samtliga publikationer under 2020 se bilaga 2. 
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För att exemplifiera institutets väsentliga bidrag till forskningsdiskurser kan publikationen Gendered 

Institutions and Women’s Political Representation in Africa särskilt lyftas inte minst genom dess 

medförfattande av en rad genusforskare från den afrikanska kontinenten. Publikationen - som var ett 

resultat av den akademiska konferens som hölls 9-10 mars - kartlägger, analyserar och jämför kvinnors 

politiska representation i olika afrikanska kontexter och ger därigenom perspektiv på en ”afrikansk 

feministisk institutionalism” som ett bidrag till den institutionalistiska diskursen inom feministisk teori. 

Ytterligare ett exempel från forskningstemat migration är publikationen Invisibility in African 

Displacements som ger en utförlig analys av hur afrikanska migranter agerar utifrån strukturella 

ojämlikheter. Bokens analys bidrar däri innovativt till ökad förståelse kring migranters sårbarhet och 

uthållighet i olika kontexter av flyktingmottagande. 

Till externt publicerade publikationer från året som ytterligare belyser bidraget till utveckling av 

tematiska forskningsdiskurser hör exempelvis inom freds- och konfliktområdet Alternatives to 

Neoliberal Peacebuilding and Statebuilding in Africa. I boken presenteras en kritisk analys av rådande 

liberala perspektiv inom freds- och statsbyggande och som alternativ lyfts en populär progressiv modell 

centrerad kring reella verkligheter i afrikanska samhällen. Inom samma forskningstema ifrågasätter 

boken Regional Economic Communities and Peacebuilding in Africa: Lessons from ECOWAS and IGAD 

på liknande sätt effektiviteten i samarbeten inom regionala ekonomiska samfund vad gäller 

fredsbyggande i Afrika. Boken från förlaget Routledge med redaktörskap av två NAI forskare tillsammans 

med samarbetspartner från African Peacebuilding Network, Social Science Research Council i USA, är 

resultatet av ett samarbete 2016 – 2020. Den summerar forskningsrön från en rad aktiviteter som 

genomförts under perioden på RECs-temat på den afrikanska kontinenten. Publikationerna ger uttryck 

för väsentliga akademiska bidrag till genomgripande frågor i afrikanska diskurser om jämställdhet, 

migration och fredsbyggande. I fallet med samlingsvolymerna för de även samman olika nätverk av 

afrikanska och nordiska akademiker, vilket bidrar till strategimålet nord-sydlig dialog. 

DiVA- arkiv och publicering av forskningspublikationer 

För registrering och mätningar använder NAI det vetenskapliga arkiverings- och publiceringssystemet 

DiVA, som är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer. För varje titel i databasen 

finns bibliografisk information, och oftast en sammanfattning och en länk till fulltext där arbetet finns 

publicerat (i de fall där publikationen finns tillgänglig som fulltext). De titlar som producerats på senare 

år publiceras med öppen tillgång och Creative Commons-licens, vilket möjliggör kostnadsfri spridning 

och nedladdning. Nedladdningssiffrorna för DiVA utgör bara en del av den faktiska nedladdningen av 

NAIs publikationer, eftersom dessa även kan laddas ner via andra internetbaserade källor, som till 

exempel ReliefWeb eller andra plattformar som lägger upp material som är fritt (tex NAI Policy Notes). 

Som framgår av tabell 5 har det skett en årlig ökning av det aggregerade antalet inlagda titlar i DiVA. 

 

Tabell 5. Titlar och nedladdning i DiVA  

 2020 2019 2018 

Aggregerat antal titlar/poster inlagda i DiVA 1 746 1 683 1 615 

Årstillväxt 63 68 52 

Antal nedladdningsbara fulltexter 1 010 1 000 984 

Årstillväxt 10 16 11 

Totala antalet nedladdade fulltexter 106 686 144 264 107 574 

Antal nedladdade fulltexter per fulltextpost 106 144 109 
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Forskarseminarier 2020  

I linje med strategimålet att bedriva, stötta och uppmuntra till högkvalitativ akademisk och 

policyrelevant forskning om det moderna Afrika är interna forskarseminarier en central del av institutets 

forskningsmiljö. Seminarierna utgör en plattform där anställda forskare samt under året gästande 

forskare kan presentera och diskutera sin forskning, ofta för att inhämta viktig återkoppling inför 

publicering. Externa gäster bjuds ibland in för att bidra till diskussionen. Seminarierna hjälper till att 

skapa en stimulerande intellektuell miljö på institutet, där individer får möjlighet att finslipa sitt arbete 

och en kollektiv anda för den gemensamma forskningsagendan samtidigt stärks. 

Under 2020 hölls elva seminarier, varav tio av anställda forskare och ett av en stipendiat. Den siffran är 

aningen lägre än de 18 seminarier som hölls under 2019 och 13 stycken under 2018. För det lägre antalet 

seminarier under 2020 måste pandemins effekter, med betydligt färre forskarbesök och restriktioner 

gällande att vistas på kontoret, hållas i åtanke. En annan relevant faktor är att ett aningen modifierat 

seminarieprogram inleddes från och med hösten i samband med tillträdet av en ny forskningschef. I det 

nya upplägget togs hänsyn till pandemins begränsande omständigheter och seminarierna genomfördes 

sedermera helt med digitala kommunikationsverktyg. 

Bilaga 5 innehåller information om de specifika ämnesområden som presenterats på årets 

forskarseminarier vilka låg i linje med institutets strategiska forskningsteman men även fokuserade på 

nya utmaningar kopplade till Covid-19 på den afrikanska kontinenten. 

Stipendieverksamheten 2020  

Institutets stipendieverksamhet ingår som en viktig komponent i det övergripande uppdraget att främja 

och stimulera samhällsvetenskaplig forskning om det moderna Afrika. Stipendieverksamheten utgör 

även ett viktigt bidrag till det strategiska målet för verksamheten att bidra till kapacitetsbyggande av 

kunskapsproduktion om Afrika.  

Pandemin föranledde stora avsteg inom stipendieverksamheten 2020. Målsättningen att erbjuda åtta 

stipendier till Afrikabaserade forskare och sex stipendier till studenter och forskare baserade i Norden 

kunde med anledning av resebegränsningar inte uppfyllas. Fyra Afrikabaserade stipendiater och två från 

Norden kunde visserligen besöka NAI under första delen av året, men på grund av begränsningen som 

pandemin medförde blev resultatet totalt sex stipendiemottagare istället för planerade 14. 

Nordiska stipendieprogrammet 

Stipendieprogrammet för sökande i Sverige, Finland och Island erbjuder en finansierad vistelse under en 

månad i institutets forsknings- och biblioteksmiljö. Bland annat erbjuds stipendiemottagare under 

vistelsen en omfattande tillgång till institutets biblioteksresurser. I tabellerna 6 och 7 visas statistik över 

antalet ansökningar, utdelade stipendier för respektive land samt könsfördelningen bland de som 

mottagit stipendier under 2020.  
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Tabell 6. Andelen utdelade nordiska stipendier efter stipendiaternas lärosäten 2018-2020 

Land 2020 2019 2018 

 antal 

utdelade 

% av sökta fr 

resp. land 

antal 

utdelade 

% av sökta fr 

resp. land 

antal 

utdelade 

% av sökta fr 

resp. land 

Sverige 1 17% 3 43% 3 60% 

Finland 1 7% 2 29% 5 56% 

Island 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Summa 

 

 2* 

 

10%  

(totalt 21 

ansökningar) 

 

5 

 

36% 

(totalt 14 

ansökningar) 

 

8 

 

57% 

(totalt 14 

ansökningar) 

*Pga. pandemin kunde endast 2 av de tilltänkta 6 stipendiaterna besöka institutet 2020.  

 

Tabell 7. Andelen kvinnor respektive män som mottagit nordiska stipendier 2018-2020 

 2020 2019 2018 

Andel kvinnor 50% 60% 37% 

Andel män 50% 40% 63% 

 

Av de siffror som presenteras i tabell 6 framgår att institutet fick in fler ansökningar för 2020 än tidigare 

år; 21 jämfört med 14 under de två föregående åren, varav 13 från kvinnor och nio från män. Majoriteten 

(15) av alla sökande var baserade i Finland, sex var från Sverige. Inga ansökningar kom från Island. Av de 

sökande valdes sex kandidater ut, men på grund av pandemin var det bara två som kunde besöka 

Uppsala.  

Stipendieprogrammet för gästforskare från Afrika 

Gästforskarprogrammet erbjuder forskare från forskningscenter i Afrika ett stipendium för en 

finansierad vistelse vid institutet i tre månader. Gästforskarna ges under vistelsen goda möjligheter till 

att presentera pågående forskning i seminarier, delta i institutets pågående forskningsaktiviteter, besöka 

och bygga nätverk med andra forskningscentra i Norden samt att publicera forskningsresultat via 

institutets publiceringskanaler.  

I tabellerna 8 och 9 presenteras statistik över antalet ansökningar och utdelade stipendier samt 

könsfördelningen för afrikanska gästforskarprogrammet under perioden 2018 - 2020. 
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Tabell 8. Andelen utdelade afrikanska gästforskarstipendier efter stipendiaternas lärosäten 2018-

2020 

Land 2020 2019 2018 

 antal 

utdelade 

% av sökta fr 

resp. land 

antal 

utdelade 

% av sökta fr 

resp. land 

antal 

utdelade 

% av sökta fr 

resp. land 

Egypten     1 33% 

Kamerun 1 33%     

Mocambique     1 33% 

Nigeria 1 2% 3 7% 1 3% 

Sydafrika 2 18% 1 8% 3 21% 

Tanzania   2 50% 1 50% 

Uganda   1 33% 1 25% 

Summa  4* 4% 

(totalt 106 

ansökningar) 

7 8% 

(totalt 92 

ansökningar) 

8 8% 

(totalt 102 

ansökningar**) 

*Pga. pandemin kunde endast fyra av de tilltänkta åtta gästforskarna komma till Institutet 2020. 

**En (1) av de tre gästforskarna från Sydafrika blev antagen till programmet 2017, men utnyttjade stipendiet 2018 (ansökan är från 

och med redovisning 2020 medräknad i statistiken för 2018). 

 

Tabell 9. Andelen kvinnor respektive män som mottagit afrikanska gästforskarstipendier 2018-

2020 

 2020 2019 2018 

Andel kvinnor 50%  43%* 50% 

Andel män 50% 57%    50%** 

*Vid urvalsmötet beslutades att tilldela stipendieplatserna till fyra kvinnor och fyra män, men p.g.a. av återbud ändrades 

könsfördelningen.  

**Varav en person transgender = ’other’ 

 

Antalet ansökningar från Afrikabaserade forskare var aningen högre 2020 än 2019 (+14 ansökningar), 

och könsfördelningen bland de sökande för året var 74 män och 32 kvinnor. Detta följer ett mönster från 

tidigare år och tyder på sämre möjligheter för afrikanska kvinnliga forskare att söka stipendier för 

vistelse i utlandet. I urvalsskedet har NAI möjlighet att direkt påverka könsbalansen och beslutet fattades 

därför att ge stipendier till fyra kvinnor och fyra män. Tyvärr föranledde pandemin att bara hälften av 

kandidaterna (4) kunde ta emot sina stipendier (från Kamerun (1), Nigeria (1) och Sydafrika (2)). Inom 

ramen för stipendieprogrammet erbjuds gästforskarna vanligtvis möjlighet att besöka ett annat 

forskningscentrum/institut i Norden, men i och med resebegränsningarna under året var det inte 

möjligt. Sammantaget innebar detta viss negativ effekt genom minskad social interaktion och begränsade 

ordinarie aktiviteter under året. Trots nämnda svåra omständigheter återkopplade de besökande 

afrikanska forskarna överlag i positiva ordalag i utvärderingar av vistelsen såsom exempelvis: 

“Trots omständigheterna och utmaningarna var min tid på NAI bland de mest akademiskt produktiva 

någonsin. Jag lyckades skriva klart mitt bokmanus enligt den ursprungliga planen.” 

“Jag har lärt mig mycket och kan intyga att det är en mycket bra miljö för att stärka kvaliteten och 

kvantiteten på den egna forskningen.” 
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Claude Ake gästprofessur 

Inom ramen för institutets stipendieverksamhet sker ett mångårigt samarbete med Institutionen för 

freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet kring en gästprofessur till minne av en framstående 

nigeriansk konfliktforskare, Claude Ake (1939-1996). Under 2020 inkom 15 nomineringar till 

professuren, vilket är mer än dubbelt så många som de sex ansökningar som mottogs 2019. Professor 

Kwesi Aning, föreståndare vid fakulteten för studieärenden och forskning på Kofi Annan International 

Peacekeeping Training Centre i Ghana, valdes till professuren, men på grund av pandemin måste 

vistelsen/programmet senareläggas till 2021. Trots dessa omständigheter deltog Kwesi Aning i offentliga 

evenemang anordnade av NAI, i ett webbseminarium om Gendered Perspectives on the Ghana Elections 

2020 och i ett digitalt rundabordssamtal, Nordic contribution to EU-Africa cooperation in times of of 

threatened multilateralism. 

 

Resursmobilisering 

I enlighet med institutets strategiska mål att säkerställa och diversifiera finansiering har ansökningar om 

externa medel till forskningsverksamheten gjorts.. I linje med årets målsättning i verksamhetsplanen att 

ta fram minst nio konkurrenskraftiga forskningsförslag skickades tio forskningsförslag in till potentiella 

finansiärer. Två av dessa ansökningar beviljades medel. Resultatet anses trots lågt utfall som en viss 

framgång i den hårda konkurrensen om anslag och är därmed ett tecken för god kvalitet inom 

forskningsverksamheten. Bilaga 4 innehåller en översikt över ansökningar som gjorts till finansiärer 

under året.  

Den ena ansökan som beviljades var till Vetenskapsrådet inom temaområdet klimatförändringar och 

hållbar utveckling, “From Climate Change Adaptation to Climate Resilience – Identifying the missing 

links”. Detta är ett nätverksbidrag som kopplar samman institutet med universiteten i Nairobi och Dar es 

Salaam, med avsikten att stärka institutets nätverk framöver och samtidigt skapa möjligheter för 

samarbete kring mer omfattande gemensamma ansökningar om forskningsmedel inom ämnesområdet. 

Den andra ansökan, för projektet “Soft Infrastructures: Labour Mobilities Across and Between 

Secondary Cities in West Africa”, faller inom temaområdet rörlighet och migration, och beviljades av 

Carnegie Corporation (USA) och Gerda Henkel Stiftung (Tyskland) via Wits Institute for Social and 

Economic Research (WISER) i Sydafrika. Detta bidrag är blygsamt i ekonomiska termer, men kopplar 

samman institutet med ett prestigefyllt nätverk av främst Afrikabaserade samhällsforskare och lägger 

därmed grunden för nya och stärkta forskningssamarbeten. 
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3. Kommunikation och policyarbete 

Arbetet med kommunikation och policydialog har under 2020 fortsatt fokuserat på att lyfta och sprida 

institutets forskning till relevanta målgrupper, samt att skapa och utveckla plattformar för diskussion och 

kunskapsbyggande om Afrikas utmaningar. Under året har särskild vikt lagts vid att ställa om till digitala 

samtal, briefingar och event, samt att vidareutveckla viktiga format för att göra institutets resurser än 

mer synliga, tillgängliga, relevanta, och attraktiva. 

Resultatsammanfattning kommunikation och policyarbete 

Institutets planerade utveckling av ett längre och djupare format om forskningens resultat och påverkan, 

fick en skjuts av pandemin: i stället för att dra ner på berättande och filmade intervjuer under 

hemarbetet, valde forskare och kommunikatörer istället att reflektera över och berätta om hur pandemin 

drabbat den viktiga rörelsefriheten i Afrika. Utifrån detta skapades en längre berättelse med text, foto, 

film och infografik, som publicerades i juni, och blev en av de mest lästa på institutets webbsida under 

året. Att göra filmade intervjuer (med personer i Afrika) via digitala mötesverktyg är något som 

utvecklats under året. Detta arbete har stärkt förmågan att analysera och reflektera kring ett pågående 

skeende. 

De heldagsbriefingar av tillträdande nordiska ambassadörer i Afrika, som tidigare genomförts fysiskt i 

Uppsala, omarbetades på grund av pandemin till ett digitalt och mer flexibelt format, som i flera fall 

gjorde att ambassadörer som annars inte haft tid att avsätta en hel dag åt forskarsamtal, nu fick möjlighet 

att ta del av institutets expertis och resurser. En nackdel med denna form av digitala möten är frånvaron 

av den mer informella delen av samtalen, som ofta varit värdefull för framtida kontakter.  

Mot slutet av året genomfördes en journalistbriefing, även den digital. Institutets forskare höll då korta 

föreläsningar för journalister, följt av en diskussion. Fler journalister än tidigare valde att delta. Det 

digitala formatet utvecklas fortlöpande för att bättre främja diskussioner mellan journalister och 

forskare. Planerade briefingar för ambassadörer och andra inom Islands utrikesdepartement 

genomfördes inte på grund av reserestriktioner, dock deltog isländska journalister för första gången i den 

digitala journalistbriefingen. 

Institutets policynoter har utvecklats till en av de viktigare kanalerna för att kommunicera institutets 

kunskap. Som utveckling och komplement till befintligt format skapas från 2020 även webbaserade 

versioner. Strukturen på policynoterna har tydliggjorts och produktionen och användningen av infografik 

har utökats. Detta för att tillgängliggöra institutets expertis i alla de format som används av 

målgrupperna. 

Coronapandemin snabbade på institutets skifte mot ett mer digitalt arbetssätt och detta märktes i särskilt 

hög grad i arbetet med event och utåtriktade aktiviteter. Efter en initial omställning under pandemins 

första månader kunde institutet arrangera fler digitala event med mångdubbelt fler deltagare än under 

tidigare år. På så sätt har NAI lyckats nå ut till fler personer baserade i Afrika med de digitala eventen än 

genom fysiska event som organiseras på plats i Afrika. På detta sätt nås också i hög grad bredare 

målgrupper. Det är dock osäkert om detta kan översättas till större påverkan, eftersom ett fysiskt event 

oftast ger tillfälle till värdefullt nätverksbyggande, vilket ett digitalt event inte gör på samma sätt.  

Nedan redogörs för hur de centrala delarna av kommunikations- och policydialogarbetet bidragit till att 

nå institutets mål under 2020. 

NAIs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet är en av de kanaler där institutet når ut bredast med institutets forskning och analys. 

Nyhetsbrevet går ut tio gånger per år och innehåller normalt fem artiklar samt information om 

kommande event, utlysning av tjänster/forskningsmedel, eller nya publikationer. 
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För tredje året i rad ökade antalet prenumeranter med cirka 700 till en total utskickslista med 3 975 

adresser (från 3 232 prenumeranter 2019 och 2 511 under 2018). Satsningen att i ökad grad nå ut till 

afrikanska länder, bland annat genom riktade Facebookinlägg samt fler afrikanska journalister som 

prenumererar på NAIs tipsmejl, har varit framgångsrik. Nigeria toppar listan med flest nya 

prenumeranter (92 st) följt av Sverige (71), Sydafrika (41), Kenya (36). Av de femton länder med flest nya 

prenumeranter är elva afrikanska. Totalt har NAI nyhetsbrevsprenumeranter i 113 länder varav 51 

afrikanska. 

Med start under 2020 ombeds prenumeranter vid anmälan att ange sin sysselsättning. Detta för att få en 

bättre uppfattning huruvida institutet når sina målgrupper. Av de nyanmälda prenumeranter som valde 

att ange sin sysselsättning, är en stor majoritet forskare (215) följt av studenter (74), verksamma inom 

civilsamhället (62) samt anställda inom statlig förvaltning (41). 

Öppningsgraden av nyhetsbrevet fortsätter att ligga högre än branschgenomsnittets 28 procent. 2020 

ökade öppningsgraden aningen jämfört med året innan till 42 procents öppningsgrad (41% 2019 och 39% 

2018). Artiklar, filmer, böcker och jobbannonser publiceras oftast först i nyhetsbrevet och därefter i 

andra kommunikationskanaler, vilket är en trolig orsak till den höga öppningsgraden. Inga särskilda 

kampanjer görs för att locka fler prenumeranter till nyhetsbrevet utan anmälningar sker på eget initiativ, 

vilket betyder att intresset är högt från början.   

Berättarformer 

Under 2020 har omfattande insatser gjorts för att tydliggöra och renodla olika berättarformer genom 

vinjetter på hemsidan som snabbt lotsar läsarna rätt. En vinjett syftar till att lyfta forskning om Afrika 

(Research at a glance), en annan lyfter artiklar som framhäver institutets expertroll inom aktuella frågor 

(Commentary). Därtill finns en för längre djupgående artiklar med olika perspektiv (NAI story). 

Vinjetten NAI Update är för information om lediga tjänster, stipendier eller andra nyheter. Dessutom 

finns vinjetterna Publications och Policy Note som hänvisar till nya akademiska böcker respektive 

forskarnas egna rekommendationer till beslutsfattare och tjänstemän.  

Under andra halvan av 2020 lades fokus på att öka närvaron av afrikanska röster i de olika 

berättarformerna. Till exempel när en forskare intervjuades i en artikel eftersträvades det alltid att 

kontakta en expert på kontinenten. Detta har i linje med institutets uppdrag ökat utbytet i syd-nordlig 

och nord-sydlig riktning och samtidigt gett en ökad tyngd till förmedlade budskap. 

Pandemiåret 2020 har inneburit att resor till Afrika för att göra filmer om forskning inte varit möjligt. 

Även möjligheterna att genomföra fysiska intervjuer med institutets forskare har varit begränsade. 

Istället har filmande av event och webbinarier utvecklats.  Ett talande exempel på det utvecklade 

berättarformatet är den NAI Story som publicerades i juni 2020. Det var ett resultat av samtal mellan 

forskare och kommunikatörer om hur beskrivningen av hur Afrikas befolkning drabbats av 

restriktionerna i coronapandemins kölvatten bäst kunde göras. Utifrån åtskilliga intervjuer via telefon 

och olika digitala mötesverktyg med forskare och drabbade privatpersoner, kortare filmer, foton och 

infografik, skapades en fördjupad artikel ”We cry because we cannot sell - Restricted mobility in the 

wake of the Covid-19 pandemic”, som spreds brett, och blev den under året näst mest lästa artikeln på 

webbsidan.  

Pressarbete 

Parallellt med det etablerade pressarbetet mot traditionella medier i Norden så har institutet under 2020 

ökat sin synlighet i medier på den afrikanska kontinenten och i Europa. Blygsamma men tydliga resultat 

av ett målmedvetet arbete för att öka kontakterna med journalister utanför Norden börjas synas. 

Förutom södra Afrika, främst Namibia, där en av forskarna sedan många år är en flitig skribent och 

tillfrågad expert så har institutet tidigare inte förekommit ofta i afrikanska medier. Reportern Aggrey 

Mutambo vid ansedda tidningen The East African är en afrikansk journalist som under 2020 började 
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använda NAIs tipsmail i sitt arbete. Bland annat intervjuade Mutambo institutets forskare för en artikel 

om Burundis avlidne president Pierre Nukurunziza men även om konflikten i Etiopiens Tigrayregion.  

I Nederländerna har tidningarna Trouw, Parool och de Volkskrant, som alla är mottagare av NAIs 

tipsmejl, gjort djuplodande artiklar efter intervjuer med forskare vid institutet. I Tjeckien har 

journalisten Tomas Lindner, på nättidningen Respekt, vid tre tillfällen intervjuat NAI-forskare.  

Under året lades flera framträdande afrikanska journalister till tipsmejlslistan, bland andra Reuters 

byråchef i Nigeria och Globe & Mails byråchef för Afrika. Av listans 350 journalister fanns 38 på den 

afrikanska kontinenten, 292 i Norden, 19 i övriga Europa samt en i USA.  

De två främsta ämnena där institutets expertis efterfrågats av massmedia under 2020 var 

coronapandemin samt den nationella oron och konflikten i Etiopien. Pressförfrågningarna om Etiopien 

var regelbundna och många till antalet, medan de coronarelaterade förfrågningarna var färre, men 

viktiga i den mån att en förändring i rapporteringen syntes, vilket institutets expertis kan ha bidragit till. 

Journalisternas frågor kring Covid-19 i Afrika kretsade initialt kring föreställningar att det fattiga Afrika 

skulle drabbas särskilt hårt av pandemin, där forskarna förväntades bekräfta denna bild. Efter några 

veckor, då föreställningarna kommit på skam, märktes en mognare och mer nyanserad rapportering där 

man istället bad forskare analysera ämnen som Afrikas erfarenhet av smittbekämpning och 

krishantering, pandemins påverkan på Afrikas ekonomiska relation till Kina och risken för att 

pandemirestriktioner kan utnyttjas av afrikanska auktoritära ledare för att inskränka fri- och rättigheter.  

 

Tabell 10, antal träffar i Nordiska och internationell press  

Antal artiklar (digitalt publicerad 

text, utanför betalvägg) 

2020 2019 2018 

Sverige  332 317 316 

Finland 12 24 13 

Island 0 0 0 

Danmark 3 1 4 

Norge 8 8 15 

Övriga internationella 43 33 81 

Totalt 398 383 429 

 

Editor Briefing 

I linje med institutets ambition att stimulera initierad och nyanserad medierapportering arrangerades för 

andra gången en så kallad Editor Briefing, där journalister fick lyssna på och diskutera med institutets 

forskare. Ämnet för 2020 års briefing, som hölls digitalt den 3 december, var coronakrisen och Afrikas 

långsiktiga utveckling. Fem av institutets forskare gav korta föreläsningar om pandemins effekter på 

ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning, politik och mänskliga rättigheter, högre utbildning samt 

statens roll. Elva journalister från nordiska länder deltog: Sverige (5), Finland (2), Island (2), Norge (2). 

Särskilt positivt var att briefingen för första gången hade isländska deltagare, i form av två journalister 

från Islands public service.  

Att Editor Briefing för första gången hölls digitalt medförde särskilda utmaningar, till exempel för att 

skapa levande diskussioner. I utvärderingen fick själva föreläsningarna fina vitsord men flera deltagare 

ansåg att fem föreläsningar var lite otympligt i ett digitalt format. Andra deltagare betonade betydelsen 

av att eventet just hölls digitalt eftersom de inte hade kunnat resa till Uppsala och delta vid ett fysiskt 
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arrangemang. Arbetet med att utveckla formatet för digitala Editor Briefings har skett med hjälp av 

återkoppling från både journalister och forskare. 

Medieträning 

En viktig del i det utåtriktade pressarbetet handlar om att stödja NAIs forskare inför intervjuer i 

tidningar, radio och tv. Medieträningarna som görs av institutets kommunikatörer övar forskarna i att 

framföra budskap i mediesammanhang. Under året genomfördes endast en medieträning till följd av 

coronarestriktionerna. Diskussioner har inletts om hur medieträningen kan förstärkas och kompletteras 

med övning i kommunikation riktad till beslutsfattare.  

Arbete med publikationer 

Policynote-serien har under året förstärkts dels genom en webbversion, dels genom en övergripande mall 

med tre frågor – What’s new?, Why is it important? och What should be done? Formatet tjänar två 

syften, att ge författarna ett enhetligt ramverk för att sätta upp relevanta avgränsningar för sitt ämne och 

hålla sig till en linje, samt ge läsaren en tydlig beskrivning av innehållet och vad de kan förvänta sig att få 

ut av det. Utskicken till policynote-prenumeranterna har flyttats till samma verktyg som används för 

nyhetsbreven för att bättre kunna följa upp hur många som klickar och för att ge prenumeranterna bättre 

service. Under året har arbetet med omläggningen av institutets publikationsserier befästs. Förslaget om 

att minska antalet serier och göra dess syftes- och målgruppsbeskrivningar tydligare skisserades 2019, 

men formellt beslut fattades 2020 och layoutmallar togs fram för serierna. Sedan 2019 har institutet en 

vidgad och omformad publikationskommitté, som inkluderar interna och externa forskare, 

publikationskoordinator, samt forskningschef och kommunikationschef. Kommittén har under 2020 

bidragit till ett mer strukturerat arbete och genomtänkt riktning för institutet i publikationsfrågor, 

framförallt i fråga om institutets externa publikationssamarbeten. 

Policydialog 

En viktig del av institutets mandat handlar om att tillgängliggöra och aktivt bidra med forskningsbaserad 

kunskap om det moderna Afrikas utmaningar till finska, isländska och svenska beslutsfattare. Detta görs 

på flera olika sätt; större seminarier, mindre samtal, och personliga briefingar; samt genom böcker, 

rapporter, och policynoter. Institutet tar ofta egna initiativ för att dela med sig av expertis, men har 

under året även skrivit rapporter om särskilda frågor som efterfrågats av det finska utrikesministeriet. 

Under året har institutet i egen regi och i samarbete med andra organisationer anordnat ett flertal 

policyrelevanta event. Ett av de mer framträdande exemplen under 2020 var programmet där institutet 

tillsammans med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, en stark aktör och viktig 

plattform i den nordiska dialogen, anordnade ett samtal (The Nordic contribution to EU-Africa 

cooperation in times of threatened multilateralism) som samlade en grupp mycket seniora 

beslutsfattare, diplomater och forskare. Det sociala kontraktets roll i afrikansk utveckling diskuterades, 

och hur afrikanska och nordiska policymakare kan lära av varandra och bygga på varandras kunskap. Att 

ämnet hade mycket hög policyrelevans bevisades bland annat av att samtliga inbjudna talare tackade ja. 

Bland dem fanns FN:s sändebud till Afrikanska unionen, en nordisk EU-ambassadör, afrikanska och 

europeiska professorer och ledare för tankesmedjor. Strax över 200 personer följde samtalet, live eller i 

efterhand, och kommentarerna från publiken, som bestod av ett stort antal personer ur NAIs primära 

målgrupper, var genomgående mycket uppskattande, t.ex. ” This was certainly one of the most active and 

interesting webinars I have attended lately”. I efterhand fick NAI förfrågningar om att utveckla och leda 

fortsatta diskussioner inom detta ämne, bland annat för EU:s ordförandeland jan-juni 2021, Portugal. 

I bilaga 7 finns ett urval av andra särskilt policyinriktade aktiviteter som institutet initierat eller deltagit i 

under 2020. Dessa aktiviteter bidrar samtliga till att sprida och synliggöra institutets forskning och 

expertis samt till att samverka och stärka relationer till olika policyaktörer. I programmen har deltagare 

från policyområdet aktivt medverkat, både som initiativtagare eller som inbjudna talare, och 
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aktiviteterna är därför särskilt viktiga för och bidrar till institutets strategiska mål om att medverka till 

policyagendan för Afrika i de nordiska länderna. Under året arrangerades ett antal policydialoger med för 

institutet viktiga målgrupper inom utrikes- och biståndsförvaltningarna i Norden. Institutets direktör 

blev i början av året inbjuden till Helsingfors för att träffa statssekreteraren, den finska 

utrikesförvaltningen, samt representanter för den finska akademin där syftet var att utveckla samarbetet. 

Detta utmynnande bland annat i att två policynoter utvecklades under året samt målformuleringar i 

verksamhetsplanen för 2021. Under våren bjöds institutets direktör in till Sidas styrelse för att 

presentera trender på den afrikanska kontinenten, vilket senare följdes upp med Sidas generaldirektör 

och chef för Afrikaavdelningen vid deras besök på institutet. Som bidrag till framtagandet av en ny 

institutionell strategi under 2021, bjöds den svenska respektive finska statssekreteraren för 

internationellt utvecklingssamarbete in för att diskutera hur det nordiska samarbetet i relation till 

Afrikas utveckling bör se ut. Därefter bjöds chefen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) avdelning för 

externa relationer och påverkansarbete, samt chefen för Afrika och västra Asien hos Internationella IDEA 

in för att presentera sin syn på Afrikas utmaningar, samt diskutera vilken roll institutet kan och bör ha 

under de kommande åren. Båda dessa seminarier är bevis för det stora policyintresset för institutets 

arbete. Slutsatserna summerades i både en artikel och på NAIs hemsida, och diskuterades med 

institutets Program- och forskningsråd. Högt på agendan under 2020 låg debatter kring och analys av 

EU och Afrikas nya partnerskap. Institutets direktör deltog tillsammans med Brysselbaserade European 

Center for Development and Policy Management i en paneldebatt arrangerad av Föreningen för 

Utvecklingsfrågor (FuF) kring vilka perspektiv EU bör beakta för att utveckla ett jämlikt partnerskap. 

Institutets direktör bjöds därefter in till att moderera delar av ett rundabordssamtal med ledande 

akademiska institutioner och organisationer i Afrika och Europa. Mötet arrangerades av UNDP och 

European Think Tank Group (ETTG) i Addis Ababa och slutsatserna presenterades inför och 

diskuterades med representanter från AU och EU. 

Institutets forskare skriver regelbundet policynoter på egen hand eller i samarbete med externa forskare. 

Dessa policynoter utmynnar ofta i aktiviteter där beslutsfattare bjuds in att diskutera en viss fråga. Ett 

särskilt lyckat exempel under 2020 var en policydialog som arrangerades med anledning av risken för 

våld i samband med valet i Elfenbenskusten, som en direkt uppföljning av en utgiven policynot. Det 

resulterade i en diskussion på hög nivå med särskilt inbjudna experter och beslutsfattare med stor 

förkunskap i ämnet, till exempel Maria Leissner, Stockholmsbaserad ambassadör till Senegal, Gambia, 

Guinea, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Togo och Benin, Sarah Johnson, biträdande direktör för 

demokratiprogrammet på the Carter Center i USA och Pierre Schori, FN:s speciella sändebud för 

Elfenbenskusten 2005-2007. Deltagarna utryckte uppskattning för det intima formatet med hög 

ingångsnivå på kunskap, då de kunde börja på de djupa frågorna direkt och använda tiden mer effektivt 

då ingen grundintroduktion behövdes. 

Inom ramen för policydialogen lägger institutet kraft och resurser på briefingar åt nordiska 

beslutsfattare. Det tydligaste exemplet på detta är institutets ambassadörsbriefingar, skapat för 

tillträdande nordiska ambassadörer i afrikanska länder. Därmed ges ambassadörer och andra chefer 

inom de nordiska utrikesförvaltningarna möjlighet att diskutera en rad områden med institutets 

forskare, och erbjuds guidade visningar av institutets bibliotek. Dessa briefingar, som ofta sträcker sig 

över en dag, är överlag mycket uppskattade och till kommentarer som deltagare gett under året hör bland 

annat: 

”detta har varit mycket användbart för att förstå den regionala dynamiken i mitt område”, ”Det här var intressant 

och mångfacetterat, och har gett mig idéer om vilka områden jag vill utveckla.” (när jag tillträder).  

Institutet arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla de olika formaten och plattformarna för 

policydialog, med målsättningen att nå målgruppen, nordiska beslutsfattare, via olika kanaler och i ett 

önskat format. 
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Tabell 11. Antal ambassadörer och andra chefer i utrikesförvaltningarna samt EU som deltagit 

2018-2020 

 2020 2019 2018 

Finland 2 3 3 

Island 0 0 1 

Sverige 4 4 6 

Totalt 6 7 10 

 

Event i form av utåtriktade aktiviteter  

Till verksamheten vid institutet hör att anordna olika typer av utåtriktade aktiviteter i form av event (här 

ingår konferenser, workshops, föreläsningar, webbinarier med mera) för att lyfta institutets forskning 

och kunskap och föra dialog om samhälleliga utmaningar. Sådana aktiviteter samlar forskare, 

policymakare, studenter, journalister och även allmänheten, och ger möjlighet till kunskapsutbyte, 

nätverkande och policydialog.  

Som framgår av tabeller 12 och 13 arrangerade institutet under 2020 i egen regi eller tillsammans med 

samarbetspartners 19 utåtriktade event med sammanlagt 1 455 deltagare. Sett till antal event som 

genomförts så har en tydlig ökning skett från 7 (2019) till 19 (2020). I och med rådande pandemi låg 

fokus för eventverksamheten på att ställa om från fysiska till digitala event vilket är den huvudsakliga 

anledningen till den markanta ökningen av deltagare. Genom omställningen till digitala event så kunde 

fler event anordnas 2020 också utifrån att betydligt mindre administration och budget krävdes för 

genomförandet. En bidragande faktor har också varit att forskare haft möjlighet att genomföra fler och 

mindre event på kort varsel i och med reseavrådan. Ökningen i antal genomförda events kan därtill till 

viss del förklaras genom en bredare inkludering av aktiviteter i samlingsnamnet events (som under 

tidigare år avgränsats till att redovisa enbart konferenser och workshops i institutens egen regi). 

 

Tabell 12. Antal event anordnade 2018-2020 

 2020 2019 2018 

Event 19 7 12 

 

Tabell 13. Antal deltagare vid event 2018-2020 

 2020 2019 2018 

Antal deltagare 1 455  

(1 599 registrerade) 

258 621 

 

Under 2020 har en process inletts att från en tidigare mer kvantitativ redovisning övergå till en tydligare 

kvalitativ utvärdering och rapportering av anordnade utåtriktade event. För verksamhetsåret 2020 gör 

institutet ingen särskild redovisning av deltagares kön. Det beror på att det digitala formatet gör att 

institutet saknar underlag för att redovisa kön, anmälan har t.ex. inte krävts för samtliga evenemang. 

Redovisning görs inte heller av vilket land deltagare är verksamma i/bor i. Detta beror på att institutet 

valt att fokusera på vilka organisationer som deltagare är verksamma vid, framför vilka länder de verkar 

i. För en kvalitativ utvärdering och rapportering av utåtriktade aktiviteter är feedback och uppgifter på 

vilka organisationer deltagarna är verksamma inom mer väsentligt för att få en uppfattning kring om 

vilka målgrupper som nås.  
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I bilaga 6 redovisas exempel på organisationer som medverkande deltagare varit verksamma vid. 

Spridningen i kombination med antalet deltagare i 2020 års event visar att institutet lyckats väl med att 

nå målgrupperna inte minst utifrån skiftet från fysiska till digitala event. En stor del av institutets 

målgrupper befinner sig utanför Sveriges gränser och i och med omställningen till digitala aktiviteter har 

bättre möjligheter skapats för internationellt deltagande. Sammantaget kan därmed konstateras att 

institutet genom utåtriktade aktiviteter 2020 lyckats nå bredare målgrupper, lockat fler deltagare samt 

haft kapacitet att anordna fler aktiviteter vilket är ett mycket positivt resultat från verksamhetsåret. 

Till konstaterade utmaningar i arbetet med utåtriktade aktiviteter hör i viss mån möjligheten att nå ut 

med informationen om kommande program till en så stor del av målgruppen som möjligt. I den digitala 

världen finns risken att ”försvinna” från målgruppens flöde i och med algoritmer och svag digital 

marknadsföring. En annan utmaning med digitala event som synliggörs i tabell 13 bottnar i att 

konvertera antalet registrerade deltagare till faktiska deltagare. Vid digitala event är det vanligare att 

personer anmäler sig utan att säkert veta att de kommer att delta, då det oftast inte sker någon 

avprickning eller märks om man ansluter eller inte. Det kommer sannolikt alltid finnas en viss avvikelse 

mellan registrerade och faktiska deltagare på digitalt anordnade aktiviteter, men den kan till viss del 

minskas genom utveckling av strategiska arbetssätt. Fördelen med inspelning av digitala event är därtill 

att intresserade personer kan ta del av programinnehåll i efterhand. I slutändan leder det ofta till att 

antalet personer i målgruppen som kan ta till sig innehållet i eventet överstiger antalet registrerade 

deltagare.  

Institutets webbplats 

Webbplatsen är en viktig kanal för att lyfta institutets forskning och bibliotek, att informera om 

möjligheter såsom stipendier, lediga tjänster och briefingar, men också för att visa på institutets djup och 

bredd och dess attraktion som samarbetspartner. Ett övergripande syfte med webbplatsen är att 

besökare ska uppleva det enkelt att hitta/göra det man vill på webbplatsen, oavsett om det är en specifik 

uppgift eller mer allmän utforskning. Det kan handla om att söka ett stipendium, hitta material till en 

uppsats, delta i events, söka i bibliotekskatalogen, lära sig mer om NAI, hålla sig uppdaterad kring 

aktuella skeenden i Afrika eller annat. 

Under året har den nya webbplatsen (lanserad december 2019) utvecklats vidare i mindre skala, främst 

med förbättringar kring tillgänglighet, designkomponenter för att lyfta innehåll bättre (t.ex. citat, 

faktarutor) samt i slutet av året en nylansering av ”A Guide To Africa on the Internet” vilket är 

bibliotekets tjänst för utvalda forskningsrelaterade online-resurser om Afrika. Den nya webbplatsen har 

möjliggjort den formatutveckling som genomförts under året, bland annat av policynoterna (fem webb-

versioner under 2020), samt artikelkategorin NAI Story, som kombinerar bild, text, infografik och film. I 

tabell 14 presenteras statistik för besök på webbplatsen. En viss minskning kan noteras i statistiken som i 

huvudsak kan förklaras utifrån den nya webbplatsen utan språkversioner och med ny installation av 

mätverktyg. Det är därför till viss del missvisande att jämföra siffrorna med förra året. Istället bör 2020 

års siffror ses som ”nollmätning” utifrån den nya webbplatsen.  

Tabell 14. Statistik för webbplatsen 2018 - 2020 

www.nai.uu.se 2020 2019 2018 

Antal sessioner 102 267 107 239 100 832 

Antal användare 62 586 78 546 66 455 

Antal sidvisningar 244 114 216 466 246 055 

 

Till de tre mest lästa artiklarna på webbplatsen under 2020 hör en minnestext över den under året 

bortgångne afrikanisten Thandika Mkandawire, fördjupningstexten ”We cry because we cannot sell”, 

samt ”What does it mean to be Ethiopian?”, som alla fick över tusen sidvisningar. Sverige hade liksom 
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tidigare år som enskilt land flest antal användare, därefter placerar sig USA, Sydafrika, Nigeria, UK, 

Finland, Kenya, Tyskland, Ghana. Fördelningen per kontinent visar: Europa 45 %, Afrika 33 %, Amerika 

(USA) 12 %, Asien 9 %. 

Trafiken till webben via mobil har ökat, till ca 50/50 mellan desktop och mobil/tablet. Trafiken till 

webbplatsen kom främst från Googlesök (knappt 40 %), 19 % från sociala medier, knappt 9 % från 

nyhetsbreven och ca 8 % från länkar på andra webbplatser. Den genomsnittliga tiden på en webbsida 

under 2020 var 2 minuter (3:43 för artiklar). Till de mest populära sidorna sett till sidvisningar hör 

stipendieprogrammen, lediga jobb, om NAI, listan över medarbetare och bibliotekets startsida. Av 

sökningar på webbplatsen har cirka 1 300 gjorts i bibliotekskatalogen (mätt mars-dec). 

Navigeringssidorna, t.ex. Research and policy advice, har hög procentandel av besökare som stannar kvar 

och går vidare till innehåll på webbplatsen (dvs liten procent ”utgång”), vilket är ett gott bevis för att 

sidorna fyller sin funktion i att lotsa vidare till det innehåll som eftersöks.  

Sociala medier 

Sociala medier fyller en viktig funktion för att lyfta institutets expertis, marknadsföra utåtriktad 

verksamhet, informera om möjligheter som stipendier och lediga tjänster, samt för att leda besökare till 

webbplatsen, vilket inte minst inkluderar institutets biblioteksresurser. Undantagsvis publiceras material 

endast i sociala medier.  

Ökningen av antalet följare är stadig i de kanaler för sociala medier som institutet hittills valt att 

prioritera. Under 2020 uppnåddes över 10 000 följare på Facebook vilket särskilt uppmärksammades till 

följarna i ett inlägg. Bedömningen är att den årliga ökningen av antalet följare i sociala medier är ett gott 

tecken för kanalernas funktionalitet och syfta i att sprida information om verksamheten. 

Tabell 15. Följare i sociala medier 2018-2020 

Plattform 2020 2019 2018 

Facebook (antal som 

följer) 

10 147 9 530 8 522 

Twitter (antal som 

följer) 

8 821 7 780 6 973 

Linkedin (antal som 

följer) 

1 543 1 280 1 077 

Instagram (antal som 

följer) 

449 * * 

*Instagram har tidigare mestadels använts av institutets bibliotek för att lyfta upplagor och nya böcker. Då kanalen inte använts i 

strategiskt syfte finns ingen statistik från föregående år. En mätning av antalet följare har inletts under 2020.   
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4. Bibliotek och dokumentation  

 

Institutet tillhandahåller genom sitt uppdrag en del av infrastrukturen för Afrikastudier i Norden. 

Bibliotekets breda förvärv, användartjänster och disseminering av metadata stödjer forskning av relevans 

för de flesta av de globala målen. Under 2020 har institutet, jämte att vidmakthålla ett brett inflöde också 

arbetat med att förbättra kvalitén på det bibliografiska metadatat. Just spridning av bibliografisk 

metadata från den afrikapublicerade delen av samlingen ser institutet som ett viktigt bidrag till att öka 

disseminering av forskningsresultat och andra perspektiv från Afrika. Bibliotekssamlingen erbjuder 

målgrupper att ta del av global och afrikansk information och data på region och nationell nivå i olika 

frågor. 

Resultatsammanfattning bibliotek och dokumentation 

 

Bibliotekets huvuduppgifter är förvärv och disseminering av information om relevanta 

informationsbärare för Afrikastudier samt användartjänster. Nyförvärv samt arbete med att förbättra 

metadata för den befintliga samlingen har fortsatt bidra till att öka och synliggöra relevanta resurser, 

varav en del är den unika Afrikapublicerade delen av samlingen. Samlingen erbjuder målgrupper att 

bland annat ta del av afrikanska perspektiv och data på region och nationell nivå i olika frågor.  

Jämsides med det löpande nyförvärvet integrerades under 2020 en större donation av statistik, ca 1 000 

titlar i samlingen. Arbete med selekteringen av open accessresurser har fortsatt. En uppdatering av A 

Guide to Africa on the Internet med en ny avdelning om forskningsdata från kontinenten har förberetts 

för publicering under 2021. 

Arbete med ett projekt för att synliggöra småtryckssamlingen har utvecklats vidare under året med 

resultat att större delen av den kvarvarande ämnessamlingen, drygt 10 700 dokument, blivit sökbar i 

Africalitplus.  

En större kartläggning av NAIs äldre publikationer gjordes för att förbättra synligheten av enskilda 

författare. Den påföljande inläggningen av innehållsförteckningar i DiVA har påbörjats.  

Aktiviteter inför bokmässan med tema Sydafrika ställdes om till digital form samt med något ändrad 

inriktning när temat samtidigt blev uppskjutet till 2022. 

Under 2020 har digitala trender av relevans för biblioteksverksamheten kartlagts inför institutets nya 

strategi 2022-2026. 

Tillhandahålla en rik samling  

Samlingen vid Nordiska Afrikainstitutets bibliotek består idag av knappt 85 000 tryckta böcker och 

tidskrifter samt drygt 5 000 elektroniska titlar. Utöver det erbjuds elektroniska resurser via hemsidan 

bestående av en stor mängd länksamlingar, databaser, tidskrifter och andra sökverktyg.  

De inköpta verken och fria online-resurser katalogiseras och beskrivs. Katalogposterna exporteras sedan 

till nationella och internationella söktjänster där de bidrar till disseminering av både forskning och 

information om Afrika. En stor del av det som förvärvas till biblioteket är unika titlar i Norden och bidrar 

till att forskning och åsikter med perspektiv från Afrika blir mer synliga, både i Norden och globalt. Den 

bibliografiska informationen i institutets biliotekssökverktyg Africalitplus kompletterar de bibliografiska 

källorna på nationell nivå som i många afrikanska länder fortfarande är under utveckling. I många fall är 

det lättare att hitta information om ett lands utgivning i internationella källor i Nord än på den 

afrikanska kontinenten. 

Förvärvet av böcker, 2 808 stycken (se tabell16), har överträffat för 2020 uppsatt mål i 

verksamhetsplanen. Främst beror det på katalogiseringen av en stor donation av äldre afrikansk statistik, 
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ca 1 000 titlar som överlämnades från Statistiska centralbyrån på grund av att de stängt sitt bibliotek. Att 

ta emot donationer och katalogisera dem är resurskrävande och måste balanseras mot arbetet med att få 

in aktuellt material. Över tid bidrar dock donationer till att komplettera samlingen med unika resurser. 

Erfarenheter från tidigare mottagna donationer visar att när materialet väl synliggörs via katalogisering i 

nationella sökverktyg så blir det också efterfrågat, så kan noteras även från året 2020. Förutom donerade 

statistikserier och monografier, har donerat småtryck med fokus på Algeriet och Guinea Bissau 

införlivats med småtryckssamlingen. Material från Guinea Bissau tillhör en kategori som efterfrågas 

årligen, även internationellt.  

Inflödet av material har varit högt men kategorin afrikanskt statstryck har påverkats av pandemin. 

Materialet köps in via en agent som reser runt på kontinenten vilket inte varit möjligt under 2020. På sikt 

kan liknande avbrott i inflöden påverka samlingens relevans. Publikationer och dokument från 

organisationer och myndigheter har en tendens att försvinna ur cirkulationen snabbare än förlagsutgivet 

material. 

Utvecklingen av prenumerationer på tryckta tidskrifter har fortsatt att minska medan antalet e-

tidskrifter ökat. Ett trettiotal vetenskapliga open access tidskrifter från den afrikanska kontinenten har 

under året selekterats för förvärv. Det kan konstateras att användningen av open access tidskrifter är låg 

jämfört med andra centrala tidskrifter. En ambition med att aktivt inkludera lågfrekvent använda titlar, 

ofta från den afrikanska kontinenten är att synligheten via Africalitplus/Libris på sikt kan påverka 

användningen positivt.   

Länksamlingen A guide to Africa on the Internet kunde först under senhösten föras över till institutets 

nya webbplattform. Både format och innehåll har under 2020 omarbetats för att passa den nya 

plattformen. Det har inte funnits möjlighet att uppdatera innehållet men nya resurser har valts ut under 

året för att läggas in under 2021. Bland annat har en ny sektion med forskningsdata från kontinenten 

förberetts och nya resurser för andra sektioner har identifierats.   

 

Tabell 16. Förvärv och katalogisering av böcker, tidskrifter och elektroniska publikationer 

 2020 2019 2018 

Böcker, film/musik/cd-skivor, småtrycksboxar  2 808 1 717 1 769 

Tidskrifter, årsböcker och andra seriella 
publikationer  

- varav e-tidskrifter 

768 

 

651 

784 

 

619 

694 

 

487 

Länkar i guiden - 4 71 

 

Öka synligheten och tillgängligheten till bibliotekets resurser 

Biblioteket lyfter fram resurser på olika sätt och tillhandahåller olika användartjänster. Att arbeta med 

och höja kvalitén på olika typer av metadata bidrar till ökad synlighet och sökbarhet av relevanta 

resurser. Under året lades fokus på författare i NAIs egna publikationer samt sydafrikanska resurser 

inför bokmässan. Flertalet av NAIs äldre publikationer saknar innehållsförteckningar i DiVA och i andra 

informationstjänster. För att öka synligheten av de ofta afrikanska forskare som bidragit med kapitel till 

antologier gjordes en kartläggning av publikationerna och ett större antal titlar identifierades. I samband 

med kartläggningen identifierades viss diskrepans mellan DiVAs äldre innehåll och bibliotekskatalogen. 

Merparten av innehållsförteckningarna kunde läggas in i bibliotekskatalogen och delvis även i DiVA. Att 

denna typ av berikning av metadata för äldre material verkligen påverkar synligheten bekräftas av 

stickprov. Testposter som berikades under 2019 följdes upp under hösten 2020 och visade på ökade 

nedladdningssiffror.  
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Arbetet med att synliggöra småtryckssamlingen via enklare listning av titlar fortsatte under året inom 

den löpande verksamheten. Ytterligare ca 10 700 från ämnesdelen av samlingen blev sökbara i 

Africalitplus. Förfrågningar rörande samlingens Guinea Bissau-material noterades särskilt och tyder på 

ett fortsatt externt intresse för materialet.  

Inför Sydafrikatemat på bokmässan som sedan sköts upp till 2022 hade en rad marknadsförings-

aktiviteter planerats. De genomfördes med något ändrad inriktning och i digital form istället. 

Skönlitteratur från Sydafrika sammanställdes i en broschyr för nedladdning. En poster om bibliotekets 

arbete kring Agenda 2030 målen för presentation under svensk biblioteksförenings årliga konferens 

gjordes om till digital form och publicerades på föreningens hemsida. Veckan innan bokmässan 

ansvarade institutet för Svensk biblioteksförenings instagramkonto. Olika delar av verksamheten lyftes 

fram, både med sydafrikanska exempel samt hur institutet anpassat biblioteksarbetet under pandemin. 

Genomslaget av detta blev tämligen gott tack vare kontots stora användargrupp. Institutets egna 

instagramkonto användes under året aktivt för nyförvärvsutställningar.  

Artiklar på institutets webbplats har under 2020 berikats med förslag på vidare-läsning genom 

komplettering av 38 webbartiklar med lästips. Målet är att aktiviteten ska bidra till främjandet av 

Afrikaforskning genom att få intresserade att fördjupa sig i frågorna.  

Biblioteket hade med anledning av pandemin begränsade öppettider för externa besökare under större 

delen av 2020 med reducerad service. Det fysiska biblioteket var därmed tillgängligt 8 timmar/veckan 

för avhämtning av beställda böcker och vissa perioder för bokade besök. Institutets automatiska 

räkneverk registrerade totalt 4 623 besök 2020. Mer än hälften av besöken skedde under 1 januari-18 

mars när biblioteket hade öppet som vanligt och motsvarar siffror för tidigare år. Det bör samtidigt 

noteras att viss intern passage av personal är inkluderad i statistiken. Biblioteket var trots detta 

tillgängligt fler dagar än tidigare år, delvis på grund av helgdagars förläggning under året och att 

institutet haft färre interna heldagsaktiviteter.  

Tabell 17. Dagar med öppet för allmänheten samt besök 

 2020 2019 2018 

Dagar med öppet för allmänheten 171 (varav 136 med 
reducerad service) 

165 166 

Besök i biblioteket (via automatiskt räkneverk) 4 623 10 550 10 156 

 

Efterfrågan på användarundervisningar samt biblioteksintroduktioner minskade kraftigt under 2020. 

Institutet anpassade introduktioner för att kunna erbjuda ett digitalt alternativt och 7 visningar utfördes 

digitalt. Visningarna anpassades efter olika målgrupper och personernas specifika intresseområden, till 

exempel när digitala biblioteksvisningar gjordes som en del av institutets ambassadörsbriefingar. Just 

anpassningen efter intresseområden tas upp som värdefullt i utvärderingar som institutets gäster lämnat 

in. Vid undervisning/visningar ges besökarna kunskap om hur de kan navigera mellan/i institutets olika 

informationsresurser samt att de får förslag på nya källor de kan använda sig av i sina arbeten.  

Tabell 18. Undervisningstimmar/användarundervisningar 

 2020 2019 2018 

Påbörjad timme x deltagande personal 32  

(29 visningar) 

72  

(66 visningar) 

79  

(72 visningar) 

Antal deltagare 63 249 237 
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Av tabell 19 som visar lån per låntagargrupp framgår att de fysiska lånen fortsätter att minska. 

Lånestatistiken baseras på antalet initiallån samt omlån. För 2020 redovisas andelen omlån av totalt 

antal lån i procent eftersom den används i analyser av den nationella biblioteksstatistiken. Andelen 

initiallån har gått ner. Institutet har varit så flexibelt som möjligt för att underlätta för låntagare under 

pandemiåret 2020 i att förlänga låneperioder genom omlån. Lån till svenska bibliotek har stigit kraftigt, 

delvist beroende på en stor beställning av äldre statstrycksserier till ett enskilt bibliotek (över 140 st), och 

sedan påföljande omlån. En del av det beställda materialet tillhör donationer som tagits emot under de 

senaste fem åren vilket visar på vikten av att fortsätta att ta emot och tillgängliggöra även äldre unikt 

material. Ett överraskande resultat har framför allt varit att lånen till nordiska bibliotek inte gått ner mer 

med tanke på olika restriktioner under året.  

En tänkbar generell analys utifrån årets statistik är att den unika samlingen vid institutet svarar mot ett 

reellt behov hos användarna. Fler verkar ha valt att använda samlingen via sitt lokala bibliotek (fjärrlån) 

istället för att låna direkt på NAIs bibliotek, vilket möjligen är ett utslag av omställningen till hemarbete. 

Liksom tidigare år följer troligen biblioteket den nationella utvecklingen med minskade lånesiffror1.  

Andelen initiallån är dock högre än genomsnittet nationellt. Trenden med minskande studentlån 

fortsätter.  

 
Tabell 19. Lån fördelat på låntagargrupper 2019 

 2020 2019 2018 

NAI personal och gäster 1 694 2 154 2 358 

Externa forskare 1 422 1 754 1 542 

Studenter 546 800 913 

Övriga besökare 249 580 539 

Läsesalslån  59 33 338 

Lån till svenska bibliotek (fjärrlån) 1 387 560 635 

Lån till övriga nordiska bibliotek (fjärrlån)  929 849 1 162 

Lån totalt (varav andel omlån i %) 6 286 (63%) 6 730 (58%) 7 487 (50%) 

 

Sökningar samt nedladdningar fortsätter att minska i institutets sökverktyg Africalitplus. Tydligt i 

statistiken 2020 är att många av sökningarna är kopplade till besök i biblioteket. Årets nedgång i 

sökningar har skett under de månader när biblioteket haft reducerad service med tillgång till 

bibliotekslokalerna endast via överenskommelse. Sökningarna under månaderna när biblioteket haft 

öppet är jämförbara med 2019. Distansanvändningen av Africalitplus ligger på en stadig nivå. 

 
 

Tabell 20. Sökningar och nedladdade publikationer från AfricaLitPlus  

 2020 2019 2018 

Antal nerladdade dokument via AfricaLitplus  1 919 2 083 2 686 

Sökningar i Africalitplus  8 303 9 740 11 957 

 

Generellt är det svårt att mäta utfallet av enskilda aktiviteter, med undantag för det tidigare nämnda 

arbetet med innehållsförteckningarna. Biblioteksanvändarna är ofta aktiva i det fysiska och digitala 

biblioteket under en längre tidsperiod och det är svårt att koppla lån och förfrågningar till enskilda 

aktiviteter. Inför institutets kommande strategi 2022-2026 har biblioteksverksamheten kartlagt och 

                                                             

 

1 Bibliotek 2019 : offentligt finansierade bibliotek [Elektronisk resurs]. (2020). Kungliga biblioteket. Tillgänglig på Internet 

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-64 

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-64
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försökt identifiera relevanta digitala trender inom biblioteksväsendet. Större delen av bibliotekets 

målgrupper använder biblioteket på distans. Vissa av bibliotekets aktiviteter ligger i linje med 

identifierade trender för att nå ut, såsom att arbeta med open access resurser, metadata och stötta 

institutionell publicering. Andra hindras av tekniska möjligheter, copyright-frågor och inlåsningar på 

grund av licensavtal. Institutet fortsätter att bevaka och analysera den digitala utvecklingen hos olika 

målgrupper och aktörer. 
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5. Kompetensförsörjning 
 

Återrapportering  
Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en 

ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20§§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett 

till. Vidare ska Nordiska Afrikainstitutet ta emot nyanlända arbetssökande och personer med 

funktionsnedsättning för praktik.  

Personal- och verksamhetsutveckling 

Under 2020 har mycket arbete lagts på personalförsörjning. Ett intensivt bemanningsarbete har pågått 

under stora delar av året med resultatet att sammanlagt nio rekryteringar genomfördes för att fylla 

vakanser. En för institutet särskilt strategisk rekrytering var den av en ny forskningsledare. Utlysningen 

av tjänsten lockade ett 70-tal till stor del högt meriterade sökande från hela världen. Den grundliga 

urvalsprocessen stöttades av extern chefsrekryteringsexpertis och i september kunde den nya 

forskningsledaren tillträda tjänsten. Till forskningsgruppen rekryterades det vidare två seniora forskare 

inom konflikt och migrationsområdet, till den finska seniora forskartjänsten samt att två forskare 

rekryterades inom ramen för institutets ettåriga tjänster för afrikanska forskare. Tre av dessa forskare 

tillträder sina tjänster först under 2021. Därutöver fick institutet in ny kompetens på förvaltningssidan 

genom tillsättning av den nya rollen som HR-generalist samt ett personalbyte i rollen som arkivarie och 

registrator. Till kommunikationsenheten gjordes i slutet av året även en rekrytering av en grafisk 

designer för vikariat under ordinarie personals föräldraledighet. Genom de nya medarbetarna har 

kompetens tillförts som gör det möjligt att fortsätta att utveckla myndigheten i linje med 

verksamhetsmålen. 

Som en konsekvens av pandemin, och det faktum att personal i stor utsträckning arbetat hemifrån, har 

under 2020 endast två praktikanter vistats vid institutet. Båda praktikanterna förlade sina praktiktider 

som en del av pågående universitetsutbildningar och utförde uppgifter inom forskningsverksamheten. 

Det innebär vidare att för 2020 kan myndigheten inte redovisa någon praktikplats som erbjudits till 

nyanländ eller person med funktionsnedsättning. Under åren har det inte heller inkommit förfrågan från 

Arbetsförmedlingen om praktikplatser för dessa kategorier. 

Värdegrundsmässigt präglas verksamheten på myndigheten av öppenhet, jämställdhet och tillgänglighet 

för alla. Mångfalden bland medarbetarnas olika bakgrunder och erfarenheter samt de kvaliteter som 

personalen tillför verksamheten är av stor vikt för att uppnå verksamhetsmålen. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv är det särskilt viktigt att kunna möjliggöra för medarbetarna att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap och att samtliga medarbetare ges relevanta möjligheter till 

kompetensutveckling. Institutet är en fysiskt tillgänglig arbetsplats vilket innebär att det finns goda 

möjligheter för att anställa personer med funktionsvariationer. Under 2020 har institutet fortsatt 

medverkan i nätverket av Uppsalabaserade myndigheter som genomför utbildningar i 

statstjänstemannarollen för sina anställda. Två medarbetare deltog under året i utbildning som syftar till 

att ge en grundkunskap i statlig värdegrund samt offentlighetsprincip. 

Under 2020 har ingen organisationsförändring gjorts, däremot har den förändring som gjordes 2019 och 

gällde stödverksamheten utvecklats och cementerats, inte minst genom att ny kompetens tillförts 

verksamheten och att roller anpassats utifrån verksamhetens behov. Pandemins effekter på 

verksamheten i och med att delar av ordinarie aktiviteter inte har kunnat genomföras enligt plan, så som 

exempelvis för stipendieprogram, fysiska konferenser, fältarbeten mm, har medfört vissa förändringar i 

arbetsuppgifter och samtidigt övergripande anpassningar till att utföra arbete helt digitalt istället. Våren 

2020 präglades särskilt av ett intensivt krishanteringsarbete i ledningsgruppen. 
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Med hjälp av extern expertis genomfördes under våren 2020, aningen senare än planerat, 

halvtidsutvärderingen av den institutionella verksamhetsstrategin 2017-2021. Slutsatser och 

rekommendationer från utvärderingen kunde nyttjas inte minst i den upphandling av expertstöd som 

följde för framtagande av den nya strategin 2022–2026. Arbete med att tillsätta en arbetsgrupp och att 

utforma plan och tidsschema för framtagandet av den nya strategin slutfördes innan årets slut.  

Utifrån det akuta behov som på grund av pandemin och ett allvarligt smittläge i Uppsala uppstod att 

tillämpa en strikt hemarbetspolicy och en full övergång till helt digitala arbetsformer, ställde 

myndigheten snabbt om verksamheten och anpassade sig till rådande situation. Ett alldeles särskilt stort 

fokus har under året således varit på utveckling, förstärkning och kompetenshöjning kopplat till digitala 

arbetsverktyg och på en digital och säker arbetsmiljö. En digitalisering av de flesta arbetsprocesser och 

samtidigt en omfattande digital kompetensutveckling av personal har således skett i snabb takt under 

året. 

Arbetsmiljö 

I institutets ansvar som statlig myndighet och arbetsgivare ingår att värna om en god arbetsmiljö. Ett 

ständigt pågående arbete bedrivs således av myndigheten i utvecklings- och förbättringshänseende. 

Under 2020 har arbetsmiljöfrågor varit särskilt fokuserade inte minst utifrån ett förändrat 

normalförhållande vad gäller arbetsplatsens fysiska placering till hemmet. Regelbundna uppföljningar av 

arbetsmiljörelaterade frågor har gjorts bland medarbetare genom enkäter, på personal- och 

enhetsmöten, från chefer och HR-generalist samt genom stöd från ergonomer och annan expertis på 

företagshälsovården. Inom ledningsgrupp och i samverkansforumet har vidare frågor som rör 

arbetsmiljö och hantering av arbetsmiljön kopplat till pandemins utveckling regelbundet följts upp och 

diskuterats under året. En aktiv kommunikation från ledning till medarbetare med tydlig information 

och instruktioner har i detta varit särskilt betydelsefullt. 

En rad insatser har genomförts för personal under året för att underlätta arbete från hemmet. Bland 

annat har personal försetts med nödvändig IT-utrustning och tekniska tillbehör och kontorsmöbler i 

form av stolar och bordsstativ. Från ledningens sida har man därtill möjliggjort och uppmuntrat till 

utökat nyttjande av friskvårdstid för medarbetare vid hemarbete. En stegräknarutmaning ordnades även 

under året med deltagande av en majoritet av personalen. I slutet av året inbjöds en 

organisationsspecialist till en föreläsning för personal kring distansarbete och den nya digitala 

arbetsmiljön. 

I pandemins inledande skeden gjordes en rad anpassningar av den fysiska arbetsmiljön på kontoret, 

genom bland annat markeringar av begränsningar i antal personer per rum/yta, utplacering av mobila 

enheter för handsprit på allmänna ytor, spridning av tydliga instruktioner kring hygien och andra 

förhållningsregler.  

Miljö och hållbarhet 

Institutet följer förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och på institutet bedrivs 

ett aktivt arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Institutet har en arbetsgrupp med representanter 

från alla delar av verksamheten som koordineras av institutets miljösamordnare. Under 2020 

upphandlades extern expertis för stöd till en ny miljöutredning och arbetet inleddes med plan att 

slutföras i början av 2021. En kompetensutvecklande satsning gjordes i och med att miljösamordnaren 

genomgick en utbildning till intern miljörevisor anordnad av Södertörns högskola. Under hösten 

anordnades en workshop om de globala målen och Agenda 2030 för all personal. Genom miljögruppen 

har även institutets forskningsprojekt analyserats utifrån hur de bidrar till de globala målen. 

Den aktivitet i myndighetens verksamhet som under normala verksamhetsår genererar mest negativ 

miljöpåverkan är tjänsteresor. Under 2020 har resandet varit kraftigt begränsat utifrån reserestriktioner 

med anledning av pandemin. Trots begränsade möjligheter att resa och hålla fysiska konferenser togs 
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under 2020 nya riktlinjer för möten och resor fram på myndigheten. Enligt riktlinjerna ska en analys ur 

miljö- och hållbarhetsperspektiv alltid göras. I första hand ska digitala mötesmöjligheter om möjligt 

utnyttjas och möteslokaler ska bokas med hänsyn till var deltagare befinner sig för att minska onödigt 

resande.  

Vid upphandlingar av varor och tjänster ställs genomgående miljö- och hållbarhetskrav för att säkerställa 

att de mest miljövänliga alternativen väljs. Under 2020 upphandlades exempelvis en ny tjänst för 

kontorskaffe där valet gjordes att upphandla en Svanenmärkt kaffetjänst vilket innebär att miljökrav 

ställs på såväl maskinens material och energiförbrukning som på produkter men även miljövänligare 

transport. Även rutiner som gäller utbyte av IT- och telefoniutrustning har anpassats i och med att 

utrustning används under längre tidsramar och till viss del byts först vid defekter.  

Institutet har lokaler i en kulturbyggnad men tack vare anpassning och renovering av lokaler med till 

exempel närvarostyrd belysning har institutet ändå en normal förbrukning av energi jämfört med andra 

myndigheter.  

Informationssäkerhet 

Myndighetens IT-drift och supportfunktion är sedan många år kopplad till Uppsala universitet via ett väl 

fungerande samarbete. Samarbetet omfattar även delmomenten IT-incidentrapportering och samarbete 

med universitets säkerhetsavdelning för konsultativt stöd och rådgivning. Vid väsentliga IT-incidenter 

görs därmed rapportering till Uppsala universitet som i sin tur gör en analys av incidenten och vid behov 

rapporterar vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under det digitalt präglade året 

2020 förekom inga konstaterade avbrott i den digitala arbetsmiljön som väsentligt påverkade 

verksamheten. 

Institutets arbetsgrupp för digitalisering belyser regelbundet frågor som rör informationssäkerhet och 

digitalisering med målet att systematisera årlig uppföljning inom verksamheten. Under 2020 har 

gruppen bland annat påbörjat arbete kring öppna data. Utbyte med säkerhetsexpertisen vid Uppsala 

universitet har bidragit till viktig kompetensutveckling samt omvärldsbevakning inom 

informationssäkerhetsområdet. Med syfte att utbilda och påminna personal om vikten av 

informationssäkerhet inte minst vid hemarbete har temat belysts i personalmöten och 

informationsutskick under året. Två medarbetare har därtill genomgått utbildning i 

personuppgiftshantering vid statliga myndigheter.  

Ett väsentligt resultat som uppnåtts i digitaliseringshänseende under 2020 är övergången till digital 

hantering av ansökningar vid vakanser samt stipendieutlysningar. Ett systemstöd, ReachMee, 

upphandlades för ändamålet och därmed finns nu ett verktyg på myndigheten för digital hantering för 

hela processen från ansökan till tilldelning.  

Utifrån det fokus som pandemiåret 2020 haft i och med den tvunget snabba övergången till digitala 

arbetsprocesser har verksamhetens systematiska arbete med informationssäkerhet varit till god nytta. 

Den särskilda kombinerade roll som arkivarie/registrator och dataskyddsombud som skapats i den nya 

stödorganisationen har bidragit till framtagande av nya rutiner för uppföljning som säkerställer att 

informationsflöden och informationslagring hanteras på ett korrekt sätt i myndighetens verksamhet. 

Verksamhetens kompetensbehov  

En rad olika utbildningsinsatser har genomförts för personalen under 2020. Till dessa räknas inte minst 

åtskilliga insatser för det digitala mötesverktyget Zoom som används i myndighetens interna och 

utåtriktade aktiviteter. Även utbildning i Outlook har genomförts för personal som resulterat i en 

betydligt mer utbredd och effektiv hantering av mötesbokningar i organisationen. Inom ledningsgruppen 

har kompetensutvecklande aktiviteter genomförts i form av deltagande i olika ledarskaps- och 

arbetsmiljörelaterade seminarium och workshops.  
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I personalgruppen på kommunikationssidan har utbildningsinsatser genomförts bland annat inom 

sociala medier, fördjupning inom virtuell mötesteknik, filminspelningsteknik, webbteknik och 

vetenskapskommunikation. Inom biblioteksområdet har personal bland annat utbildats i bibliometriska 

analyser, open access och digitala trender i biblioteksvärlden. Ett utvecklingsarbete kring employer 

branding inleddes under 2020 som medförde viss kompetensutveckling. Myndigheten har som del av 

kompetensutveckling även satsat på språkutbildning för forskare utifrån det internationella 

arbetsområdet.  

Personalsammansättning 

Under 2020 var antalet anställda vid NAI 32 personer (årsmedeltal) varav 18 kvinnor och 15 män vilket 

innebär att institutet hade en relativt jämn könsfördelning bland medarbetarna.  

Antalet årsarbetskrafter var 29,61.  

Samtliga forskare vid institutet har disputerat och under 2020 hade tre av de anställda forskarna 

professorsgrad. 

Bilden över personalsammansättningen vid institutet visar i tabell 21 på en marginell minskning i antalet 

anställda från 2019 till 2020 med 0,47 årsanställda. I och med den omorganisation som skedde inom 

stödverksamheten och pensionsavgångar 2019 har den administrativa andelen av personalstyrkan 

minskat. 

 

Tabell 21. Personalsammansättning vid institutet 

Personalkategori 2020 2019 2018 

Administration och direktion 5,19 7,58 6,95 

Forskning och kapacitetsbyggande 13,83 12,53 12,15 

Kommunikation och policy 5,89 4,84 4,57 

Bibliotek och dokumentation 4,70 5,13 5,54 

 
Totalt 

 
29,61 

 
30,08 

 
29,21 

 

Tabell 22. Sjukfrånvaro 2020 ( %) 

Sjukfrånvaro 2020 2019 2018 

Totalt 1,48 1,68 2,16 

Andelen 60 dagar eller mer 0 0 30,26 

Kvinnor 1,85 2,1 0,87 

Män 1,04 1,25 3,31 

Anställda – 29 år 0* 0* 0* 

Anställda 30 – 49 år 0,84 2,02 1,20 

Anställda 50 år – 1,73 1,15 3,90 

*Uppgiften lämnas inte eftersom den skulle kunna hänföras till en enskild individ. 

Som framgår i tabell 22 har sjukfrånvaron vid institutet minskat från 2018 till 2019 och återigen till 

2020. Förklaringen till detta är bland annat att det under året inte förekommit någon 

långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaron i gruppen män har minskat markant under perioden 2018 till 2020, 

samtidigt har sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 eller äldre ökat aningen. 
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6. Resultaträkning 
     

(tkr) Not 2020   2019  

      

Verksamhetens intäkter      
Intäkter av anslag 1 28 325  30 502  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 154  437  
Intäkter av bidrag 3 9 563  7 255  
Finansiella intäkter 4 13  5  

Summa  38 055   38 198  

      
Verksamhetens kostnader      
Kostnader för personal 5 -26 729  -26 519  
Kostnader för lokaler  -3 774  -3 630  
Övriga driftkostnader 6 -7 108  -7 907  
Finansiella kostnader 7 -5  -29  
Avskrivningar och nedskrivningar  -439  -114  

Summa  -38 055   -38 198  

      
Verksamhetsutfall  0  0  

      

Transfereringar      

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag  356  642  

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag  1 367  1 361  

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 8 204  100  
Lämnade bidrag 9 -1 927  -2 103  

Saldo  0   0  

      
Årets kapitalförändring  0  0  
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7. Balansräkning 
    

(tkr) Not 2020-12-31   2019-12-31 

TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utveckling 10 569  866 

Summa  569  866 
     

Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 100  127 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 162  277 

Summa  262  404 
     

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  0  111 

Fordringar hos andra myndigheter 13 123  319 

Övriga kortfristiga fordringar  1  0 

Summa  124  430 
     

Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 14 993  1 325 

Upplupna bidragsintäkter 15 389  0 

Övriga upplupna intäkter 16 37  141 

Summa  1 419  1 465 
     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 17 -6 367  -2 073 

Summa  -6 367  -2 073 
     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 14 248  11 210 

Summa  14 248  11 210 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  10 254  12 302 
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Balansräkning     

(tkr) Not 2020-12-31   2019-12-31 

     

KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital 19    
Balanserad kapitalförändring  0  0 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0  0 

Summa  0  0 
     

Avsättningar     
Övriga avsättningar 20 634  587 

Summa  634  587 
     

Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 21 831  1 269 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 22 1 421  1 214 

Leverantörsskulder  674  1 467 

Övriga kortfristiga skulder 23 428  492 

Summa  3 353  4 443 
     

Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 24 972  766 

Oförbrukade bidrag 25 5 295  6 506 

Summa  6 267  7 272 
     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  10 254  12 302 
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8. Anslagsredovisning 
    

        

        

Redovisning mot anslag      

        

Anslag   
Ing. 

över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning ning disponi-  över- 

  belopp enl. regl.  belt  förings- 

   brev  belopp  belopp 

  Not             

        
Uo 7 1:1 Ramanslag        
Biståndsverksamhet        
ap.8 Verksamhetsbidrag 26 28 18 000 0 18 028 -13 806 4 222 

        

        
Uo 7 1:3 Ramanslag        

ap.1 Nordiska 
Afrikainstitutet 27 2 045 16 532 -1 557 17 020 -14 875 2 146 

        

Summa   2 073 34 532 -1 557 35 048 -28 681 6 367 

        

        

 

Redovisning av beställningsbemyndigande 
   

        

Anslag/ 
Anslagsbenämning   

Tilldelat 
bemyndi-

gande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

(tkr) Not       2021     

        

        

Uo 7 1:1 Ramanslag        

Biståndsverksamhet        

ap.8 
Verksamhetsbidrag 28 1 000 819 774 774   

        

Summa   1 000 819 774 774     
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9. Tilläggsupplysningar och noter  
   
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd  
av detta kan summeringsdifferenser förekomma i tabeller.  

   

Tilläggsupplysningar  
   

Redovisningsprinciper  
   

Tillämpade redovisningsprinciper  
Nordiska Afrikainstitutets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 
om 

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna   

råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605)   

om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

   
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)    

tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående år var den 3 januari. 

Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 

   
Redovisning av beställningsbemyndigande  
Nordiska Afrikainstitutet beviljar stipendier för efterföljande år. Finansieringen av dessa 
stipendier sker i vissa fall med bidrag från de nordiska länderna i den samfinansierade 
verksamheten. 

I beställningsbemyndigandet som är knutet till anslaget Uo 7 1:1 ap.8 redovisas  
endast den del som kommer att belasta detta anslag. Beräkningen görs utifrån en 
procentandel 
i förhållande till varje lands finansiering. Fördelningen görs från och med 2019 med den 
nyckel  

som gäller vid bokslutstillfället, även om det ännu inte tecknats en formell överenskommelse  
mellan länderna för det efterföljande året. Detta görs för att det finns en muntlig 
överenskommelse sedan 1970-talet om ett fortsatt samarbete som kompletteras av 

av kortare avtal där bidragsbelopp specificeras. Därmed blir belastningen på det svenska  

anslaget mer rättvisande.  

   

Värderingsprinciper  
   
Anläggningstillgångar   
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade   
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 

om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.  
Förvärv av likartade tillgångar till ett värde av minst 50 tkr redovisas också som   
anläggningstillgång även om respektive tillgång är av mindre värde.   
Övriga kriterier för anläggningstillgång ska dock vara uppfyllda.  

   
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivnings- 

tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående  
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.  
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.  
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.   
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Tillämpade avskrivningstider  

   
3 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter  

 Datorer och kringutrustning  

 Ljud- och bildöverföringsutrustning  
5 år Bibliotekssystem  

 Maskiner och andra tekniska anläggningar  

 Byggnadsinventarier  

 Datanät  

 Ellås-, larm och passersystemsanläggningar  

   
7 år Inredningsinventarier (t o m år 2014 3 år)  

 Övriga inventarier  

   
Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd än 3 år 

och kostnadsförs därför direkt.  

   
Omsättningstillgångar  
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.  
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

   
Skulder   
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
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Ersättningar och andra förmåner  

   

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag   

    Lön (tkr) 

Therése Sjömander Magnusson, Direktör 1 058 

Inga förmåner  
Inga styrelseuppdrag  

   
Program- och forskningsrådet / andra styrelseuppdrag  

    
Ersättning 

(tkr) 

   
Tiina Kontinen, representant för Finland - 

   
Martti Eirola, representant för Finland - 

   
Pekka Seppälä, ersättare för Finland - 

   
Thórdis Sigurdardóttir, representant för Island - 

Member of Iceland's refugee committee  

   
Geir Gunnlaugsson, representant för Island 

2 Representant för Islands universitet, the Development Committee of the Ministry of Foreign 
Affairs, Iceland 

   
Pétur Skúlason Waldorff, ersättare för Island - 

   

Ian Bryceson, representant för Norge - 

Ledamot Western Indian Ocean Marine Science Association  
Ledamot University Ethics Committee  

   
Karin Snellman, representant för Sverige - 

   
Ilda Lindell, representant för Sverige 2 

   
Lars Burman, representant för Uppsala universitetsbibliotek - 

Styrelseledamot Zorn-museet, Mora  
Ordförande Stiftelsen Uddeholms stipendiefond  
Ordförande Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendium  
Ordförande Stiftelsen Värmlands nations studenthem  
Ledamot av insynsrådet Kungliga Biblioteket  

   
Erik Korsgren, ersättare för Sverige - 

Några ledamöter har avböjt arvode. Inga ledamöter, förutom angivna, har några andra styrelseuppdrag. 

   

   

Anställdas sjukfrånvaro  
   
Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen, se sid 36.  
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 Noter    

 (tkr)     

 Resultaträkning   

      
 Not 1 Intäkter av anslag 2020 2019 

      

   Intäkter av anslag 28 325 30 502 

   Summa 28 325 30 502 

      

      

   Utgifter i anslagsredovisningen 28 681 31 144 

   Saldo 356 642 

      

   

Saldot avser utfall avseende "Medel som erhållits från statens budget för finansiering 
av bidrag" i transfereringsavsnittet. 

      
 Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020 2019 

      

   Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 142 155 

   - varav försäljning av publikationer 14 28 

   Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 12 282 

   Summa 154 437 

      

   

År 2019 erhölls ersättning för utlånade forskare. Under 2020 har inga sådana 
samarbeten förekommit. 

      
 Not 3 Intäkter av bidrag 2020 2019 

      

   Bidrag från statliga myndigheter 3 733 3 466 

   Bidrag från icke statliga motparter 5 830 3 789 

   Summa 9 563 7 255 

      

   

Det nordiska bidraget från Finland har ökat med ca 3 mnkr under 2020. Ökningen 
förklaras även av en högre förbrukning av tidigare års inbetalda externa bidrag. 

      
 Not 4 Finansiella intäkter 2020 2019 

      

   Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0 

   Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 1 

   Övriga finansiella intäkter 12 4 

   Summa 13 5 

      

   

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit 
noll. Övriga finansiella intäkter avser realiserade och orealiserade kursvinster. 
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 Not 5 Kostnader för personal 2020 2019 
      

   

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal) 16 646 16 519 

   Varav lönekostnader ej anställd personal 84 62 

   Sociala avgifter 9 433 8 875 

   Övriga kostnader för personal 651 1 125 

   Summa 26 729 26 519 

      

      
 Not 6 Övriga driftkostnader 2020 2019 
      

   Resor, representation, information 420 1 698 

   Köp av varor 1 459 1 249 

   Köp av tjänster 5 229 4 960 

   Summa 7 108 7 907 

      

   

En väsentlig minskning av reserelaterade kostnader har skett på grund av rådande 
pandemi. 

      
 Not 7 Finansiella kostnader 2020 2019 

      

   Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 1 24 

   Ränta på skattekonto 0 1 

   Övriga finansiella kostnader 4 4 

   Summa 5 29 

      

   

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit 
noll. Övriga finansiella kostnader avser realiserade kursförluster. 

   

 

  

 
Not 8 

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 

2020 2019 

      

   Bidrag från nordiska länder 112 100 

   Bidrag från Riksbankens jubileumsfond 92 0 

   Summa 204 100 

      
 Not 9 Lämnade bidrag 2020 2019 

      

   Bidrag till statliga myndigheter 985 1 032 

   Bidrag till organisationer/föreningar 525 260 

   Stipendier till enskilda 224 365 

   In natura lämnade bidrag till enskilda personer 193 446 

   Summa 1 927 2 103 
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Balansräkning   

     
Not 10 Balanserade utgifter för utveckling 2020-12-31 2019-12-31 

     

  Ingående anskaffningsvärde 890 0 

  Årets anskaffningar 0 890 

  Summa anskaffningsvärde 890 890 

  Ingående ackumulerade avskrivningar -25 0 

  Årets avskrivningar -297 -25 

  Summa ackumulerade avskrivningar -322 -25 

  Utgående bokfört värde 569 866 

     
Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31 

     

  Ingående anskaffningsvärde 159 63 

  Årets anskaffningar 0 96 

  Summa anskaffningsvärde 159 159 

  Ingående ackumulerade avskrivningar -33 -6 

  Årets avskrivningar -27 -27 

  Summa ackumulerade avskrivningar -59 -33 

  Utgående bokfört värde 100 127 

     
Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2020-12-31 2019-12-31 

   
  

  Ingående anskaffningsvärde 4 712 4 466 

  Årets anskaffningar 0 246 

  Årets utrangeringar, anskaffningsvärde -75 0 

  Summa anskaffningsvärde 4 637 4 712 

  Ingående ackumulerade avskrivningar -4 435 -4 373 

  Årets avskrivningar -115 -62 

  Årets utrangeringar, avskrivningar 75 0 

  Summa ackumulerade avskrivningar -4 475 -4 435 

  Utgående bokfört värde 162 277 

     

     
Not 13 Fordringar hos andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31 

     

  Fordran ingående mervärdesskatt 123 316 

  Kundfordringar hos andra myndigheter 0 3 

  Summa 123 319 

     

  

På grund av att verksamhet inte kunnat bedrivas som vanligt under året har myndigheten 
inte fått leverantörsfaktor i samma omfattning som brukligt under december och därmed 
inte heller rekvirerat ingående moms i samma storleksordning. 

Not 14 Förutbetalda kostnader  2020-12-31 2019-12-31 
     

  Förutbetalda hyreskostnader 844 844 

  Övriga förutbetalda nyttjanderätter leverantörsfakturor 148 480 

  Summa 993 1 325 

     

  Minskningen förklaras av ett leverantörsbyte för onlineprenumerationer. 
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Not 15 Upplupna bidragsintäkter 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Utomstatliga (Riksbankens Jubileumsfond) 389 0 

  Summa 389 0 

     

  

Enligt avtalsvillkoren sker bidragsrekvisition i 
efterskott.   

    

Not 16 Övriga upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Lönebidrag 37 55 

  Upplupen intäkt "Claude Ake visiting chair"  85 

  Summa 37 141 

     

Not 17 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31 
     

  

Anslag i räntebärande flöde     
Ingående balans -2 073 -1 402   
Redovisat mot anslag 28 681 31 144   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -34 532 -32 279   
Återbetalning av anslagsmedel 1 557 464   

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -6 367 -2 073   
     

Summa Avräkning med statsverket -6 367 -2 073 

     

Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 14 248 11 210 

  Summa 14 248 11 210 

  

 

  

  Beviljad kredit enligt regleringsbrev 1 000 1 000 

  Maximalt utnyttjad kredit 0 0 

     

Not 19 Myndighetskapital 2020-12-31 2019-12-31 

  
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 

     

     

Not 20 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31 
     

  

Avsättning för lokalt omställningsarbete     

Ingående balans 587 538   

Årets förändring 47 49   
Utgående balans 634 587   

     
Under år 2021 planeras inte några aktiviteter kopplade till ovanstående avsättningar. 
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Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   

     

  Ingående balans 1 269 150 

  Under året nyupptagna lån 0 1 233 

  Årets amorteringar -439 -114 

  Utgående balans 831 1 269 

     

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 300 1 500 

     

     

Not 22 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Utgående mervärdesskatt 97 96 

  Arbetsgivaravgifter 465 454 

  Leverantörsskulder till andra myndigheter 859 664 

  Summa 1 421 1 214 

     

Not 23 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Personalens källskatt 427 431 

  Övriga kortfristiga skulder till personalen 1 61 

  Summa 428 492 

     
     

Not 24 Upplupna kostnader 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 658 459 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 42 12 

  Upplupna inomstatliga kostnader 256 256 

  Upplupna utomstatliga kostnader 16 39 

  Summa 972 766 

     

  Förändringen förklaras av en ökad semesterlöneskuld.   

     

Not 25 Oförbrukade bidrag 2020-12-31 2019-12-31 
     

  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 3 264 4 702 

  

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer 
eller privatpersoner 2 031 1 804 

  Summa 5 295 6 506 

     

  varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:  

  inom tre månader 402 791 

  mer än tre månader till ett år 1 676 3 499 

  mer än ett år till tre år 1 186 412 

  Summa 3 264 4 702 
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Anslagsredovisning   

     
Redovisning mot anslag   

Not 26 Uo 7 1:1 ap.8   
  

Verksamhetsbidrag 
  

  

Verksamhetsbidraget avser den nordiska samfinansierade 
verksamheten. 

 

  

Nordiska Afrikainstitutet får disponera hela det ingående 
överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års 
tilldelning 16 000 tkr enligt regleringsbrevet. 

 

  
Anslaget är räntebärande. 

 

  

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och 
internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av 
myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka bidrag som 
erhållits och vad dessa medel använts till. Denna redovisning görs i 
resultatredovisningen och i bilaga 3b. 

 

  

Anslagsöverskottet för året förklaras utifrån svårigheter att bedriva 
planerad verksamhet samtidigt som tilldelade anslagsmedel dessutom 
ökade med 2 mnkr 2020. 

 

     

Not 27 Uo 7 1:3 ap.1   
  

Nordiska Afrikainstitutet 
  

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Nordiska Afrikainstitutet en 
anslagskredit på 495 tkr. Under 2020 har myndigheten inte utnyttjat 
krediten. 

 

  

Nordiska Afrikainstitutet får disponera 488 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 16 279 tkr 
enligt regleringsbrevet. 

 

  
Anslaget är räntebärande. 

 

  

Anslagsöverskottet från året förklaras utifrån en under året anpassad 
förvaltningsverksamhet i förhållande till kärnverksamheten. 
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Redovisning av beställningsbemyndigande   

Not 28 Uo 7 1:1 ap.8   
  

Verksamhetsbidrag 
  

     

  

Nordiska Afrikainstitutet har beställningsbemyndigande på 1 000 tkr 
för år 2021. Utestående belopp är 774 tkr som kommer att belasta 
anslaget Uo 7 1:1 ap.8. Kostnaderna avser beviljade stipendier, 
gästforskarprogram samt en gästprofessur. 

 

     

  

Utestående bemyndigande utgår från budgeterade kostnader som 
kommer att belasta det svenska anslaget. Vissa kostnader 
samfinansieras med de nordiska länderna. 

 

  Budget Andel 

Svenskt 
bemyndi-

gande 

     

  Claude Ake Visiting Chair                                 75 000 100% 75 000 

  Afrikanska stipendier                                      800 000 76% 608 000 

  Nordiska stipendier                                         120 000 76% 91 200 

    774 200 
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10. Sammanställning över väsentliga uppgifter 

(tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 1 300 1 500 1 000 1 000 1 500 

Utnyttjad 831 1 269 150 140 201 

      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 0 0 1 0 0 

Räntekostnader 1 24 40 48 42 

      
Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter 14 28 31 42 20 

Övriga avgiftsintäkter 140 409 405 276 301 

      
Anslagskredit      
Beviljad Uo 7 1:1 ap.8 0 0 0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Beviljad Uo 7 1:3 ap.1 495 488 483 438 434 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande Uo 7 1:1 ap.8 4 222 28 455 418 344 

Anslagssparande Uo 7 1:3 ap.1 2 146 2 045 947 958 416 

      
Bemyndiganden      
Tilldelade Uo 7 1:1 ap.8 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa gjorda åtaganden 774 819 999 923 785 

      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 29,61 30,08 29,21 32,08 33 

Medelantalet anställda (st)* 32 33 35 39 40 

      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 270 1 265 1 279 1 127 1 139 

      
Kapitalförändring      
Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

      

* I beräkningen av medelantalet anställda är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Uppsala 2021-02-22  

Therése Sjömander Magnusson 

Direktör 
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11. Bilagor  

Bilaga 1. Strategiska mål 2017 – 2021 

 

1. Nordiska Afrikainstitutet ska bedriva, stödja och uppmuntra akademisk och 

policyrelevant forskning om det moderna Afrika. 

NAI ska fortsätta att vara världsledande i fråga om att producera högkvalitativ forskning om det moderna 

Afrika. Institutet rymmer en intellektuell miljö som stärker kompetensen och erfarenheten hos NAIs 

forskare - ordinarie personal, associerade forskare och gäster - samt rika och starka nätverk och 

partnerskap. Nyckeln till NAIs framgång ligger i dess tvärvetenskapliga angreppssätt, med fokus på 

alternativa åsikter och perspektiv från Afrika. Eftersom mycket av NAIs forskning baseras på empiriskt 

underlag som samlats in ”på fältet” kan institutet förse beslutsfattare med kritiska perspektiv på möjliga 

effekter av större politiska förändringar och program. Vidare gör detta angreppssätt att nya problem och 

utvecklingsutmaningar i Afrika lättare kan identifieras. Denna proaktiva och nya kapacitet gör institutet 

till en oerhört viktig samarbetspartner för beslutsfattare, så att dessa kan bli informerade om nya 

utvecklingstendenser i Afrika. 

Som ett unikt centrum för Afrikastudier med kapacitet för akademisk forskning och policyanalys, ska 

institutet öka sin forskningsverksamhet och sitt policyengagemang, samt skapa, förmedla och 

dokumentera information och kunskap om Afrika. I detta avseende kommer NAIs verksamhet att 

fortsätta att stärka NAIs karaktär av att vara ett forskningsinstitut för Afrikastudier. Under 2017–2021 

kommer NAI att utveckla relevanta forskningsprogram runt specifika temaområden som svar på 

utvecklingsutmaningarna, som särskilt påverkar Afrika. I enlighet med sin vision och sitt uppdrag 

planerar NAI att locka och rekrytera högt kvalificerade forskare, inbegripet Afrikaforskare med 

internationellt renommé, att främja och organisera akademiska evenemang och policydialoger, att 

producera vetenskapliga publikationer och policydokument om samtida, aktuella frågor om det moderna 

Afrika och att underlätta allmän förmedling av förvärvad kunskap. 

Den globala utvecklingsagendan - inklusive den som omfattar de nordiska länderna – ska ofrånkomligen 

styras av FN:s, Förenta Nationernas, prioriteringar för mål för hållbar utveckling (Sustainable 

Development Goals), som antogs i september 2015. Genom målen för hållbar utveckling har en global 

utvecklingsagenda utarbetats, med prioriteringar som är av särskild betydelse för afrikanska länder. På 

samma sätt ska inriktningen på framtida forskning och insatser för policyrådgivning återspegla agendan 

för hållbar utveckling. Dessutom styrs och utformas Afrikas utveckling på längre sikt av Afrikanska 

unionens Agenda 2063, ”The Future We Want”, som även ska vara en vägledning för 

kunskapsproduktion och forskning om Afrika.  

Målen för hållbar utveckling betonar den roll som utvecklingsländer har i att forma och avgöra sin egen 

framtid, och framhäver behovet av samarbete och utbyte nord-syd och syd-nord. NAI är redan en 

föregångare när det gäller detta arbetssätt. Långvariga samarbeten med afrikanska universitet och 

forskare, liksom relationer med afrikanska politiska beslutsfattare, är grundläggande för NAIs nutid och 

framtid, och har byggts upp alltsedan institutet grundades. NAI har också en omfattande och unik 

samling av afrikanska titlar i sitt bibliotek och anstränger sig medvetet att göra afrikansk forskning och 

litteratur tillgänglig för nordiska och afrikanska forskare. 

2. Nordiska Afrikainstitutet ska ha för avsikt att stödja positiv utveckling i afrikanska 

länder grundat på en nord-sydlig och syd-nordlig dialog.  

Dialog och samarbete med afrikanska samarbetspartner har alltid varit viktigt för NAI. Alla NAIs 

prestationer har och ska fortsätta att styras av målet att stödja positiv utveckling på den afrikanska 

kontinenten. Med andra ord bör den forskning som bedrivs på NAI vara aktuell och tillämplig för 

afrikanska samhällen, så att de får hjälp att utforma sin egen framtid.  

Detta kräver att såväl befintliga nätverk med akademiker, civilsamhället och politiska beslutsfattare i 

Afrika upprätthålls som att nya nätverk byggs, och att man är lyhörd inför och håller sig à jour med 

aktuella händelser och diskussioner i afrikanska länder. Institutets bibliotek ser till att den kunskap som 
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utvecklas och framställs av Afrikaforskare på den afrikanska kontinenten är tillgänglig för läsare i de 

nordiska länderna och internationellt. Specialiserad kommunikation och dokumentation ger möjlighet 

till bättre samspel och utbyte av bästa praxis för analys och policyrådgivning.  

 

3. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska 

länderna. 

Det är viktigt att den forskning som bedrivs vid NAI fortsatt bidrar till det politiska beslutsfattandet i de 

nordiska länderna. Detta kräver ett fortgående och nära samarbete mellan NAI och representanter för de 

nordiska regeringarna och andra utvecklingsaktörer, där ömsesidigt utbyte och dialog är grundläggande. 

Det kräver också att NAI fortsätter i denna tradition av oberoende akademisk forskning samt insamling 

och kommunikation av kunskap och resurser om Afrika, för att även fortsättningsvis vara en föregångare 

i studier om det moderna Afrika genom att öka medvetenheten om nya problem och vara beredda att 

informera politiska beslutsfattare när nya prioriteringar uppkommer. Balansen mellan policyrelevans 

och akademisk frihet kan vara svår, men skärningspunkten mellan den politiska världen och den 

akademiska är trots det nödvändig för att framställa relevant forskning och välinformerade beslut. NAI 

har under årens lopp inriktat sig på just denna balans och avser att fortsätta att främja detta unika 

format; övertygad om formatets styrka och nödvändighet.  

 

4. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till att bygga upp kapacitet när det gäller 

kunskapsproduktion om Afrika.  

Resultatet av NAIs verksamhet sträcker sig utanför den forskning som produceras vid institutet i 

Uppsala. Genom sin verksamhet har NAI som syfte att bygga upp kapacitet för kunskapsproduktion 

bland forskare i de nordiska länderna, Afrika och globalt. Institutets forskningsprogram kommer att 

utformas i syfte att förbättra forskares och gästforskares kompetenser och färdigheter, både individuellt 

och kollektivt. Dessutom kommer stipendieprogrammen att fortsätta att bygga upp kapacitet bland 

afrikanska och nordiska forskare genom att dessa ges möjlighet att flytta över sin forskning till NAI, där 

de kan ta tillvara den expertis och de omfattande biblioteksresurser som finns tillgängliga på institutet. 

Biblioteket bidrar till kapacitetsuppbyggnad som en källa till dokumentation om det moderna Afrika, 

som annars inte är möjlig eller svår att få åtkomst till.  

Bibliotekariernas sakkunskap, deras s.k. verksamhetsnära arbete, bidrar till kapacitetsuppbyggnad både 

bland de forskare som kommer till institutet och Afrikaforskare i de nordiska länderna, genom att 

tjänster i litteratursökning, citering och publicering tillhandahålls. Dessutom bidrar institutet till 

kapacitetsuppbyggnad av sina forskares kommunikationskunskaper genom att utbilda och bistå dem vid 

presentation och spridning av forskningsresultat och policybudskap. 

 

5. Nordiska Afrikainstitutet ska säkerställa och diversifiera sina resurser. 

Eftersom politiska och ekonomiska fluktuationer kan göra att den offentliga biståndsfinansieringen 

minskar eller blir alltmer oförutsägbar, är det viktigt att NAI säkerställer, utvidgar och diversifierar sin 

resurstilldelning genom medvetna ansträngningar. För att skapa en stabil och säker ekonomisk situation 

för institutet behöver följande steg tas: 

 Göra verksamhetens effekter och policyrelevans ännu synligare för institutets aktörer, dvs. 

regeringarna i de nordiska länder som finansierar NAI. 

 Sträva efter att diversifiera finansieringskällorna för alla kärnverksamhetsområden – forskning, 

kommunikation och bibliotek – genom att undersöka möjliga resurser från exempelvis EU, icke-

statliga organisationer och den privata sektorn. 

 Sträva efter att utveckla partnerskap för gemensam finansieringsverksamhet tillsammans med 

samarbetspartner i Norden, Europa och Afrika. 
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 Utveckla och genomföra en intern strategi för resursmobilisering. 

 

6. Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad organisation. 

Som ett led i offentlig förvaltnings gemensamma värdegrund, ska NAI eftersträva att kännetecknas 

internt liksom externt för följande värderingar: 

 Engagemang, vilket kräver lagarbete, ansvarstagande, förutsättningar, deltagande, ledarskap 

och vägledning; 

 Kommunikation, som ska vara trovärdig, aktuell, tydlig och strategisk; 

 Förtroende, som utvecklas genom ömsesidig respekt, empati, integritet och lojalitet; och 

 Transparens, vilket leder till kvalitet, ansvarsskyldighet och öppenhet. 

Institutet och dess personal ska främja dessa värderingar, som ska synliggöras internt och i NAIs externa 

arbete och verksamhet. 
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Bilaga 2. Publikationslista 2020 

Publikationer utgivna av NAI  Titel Författare 

Claude Ake Memorial Papers  

nr 12 

Federal solutions to state failure in Africa 

Nordiska Afrikainstitutet; Uppsala 

universitet, 2020 

Osaghae, Eghosa  

NAI Policy Notes 

(i nummerordning) 

Titel Författare 

2020/1 Shifting the narrative on African migration: 

the numbers, the root causes, the 

alternatives – get them right! 

Bjarnesen, Jesper 

2020/2 Visions of urban modernity and the 

shrinking of public space: challenges for 

street work in African cities 

Lindell, Ilda; 

Adama, Onyanta 

2020/3 Resources, relevance and impact – key 

challenges for African universities: how to 

strengthen research and higher education in 

Africa 

Hallberg Adu, Kajsa 

2020/4 Multiple shocks call for alternative ways 

forward: African economies after the Covid-

19 pandemic 

Levin, Jörgen 

2020/5 Ouattara's third-term bid raises old fears: 

risk of violence in Côte d'Ivoire's upcoming 

presidential elections 

Bjarnesen, Jesper; 

van Baalen, 

Sebastian 

2020/6 Women, peace and security in Rwanda: 

promises and pitfalls 

Madsen, Diana 

Höjlund 

2020/7 A step forward but no guarantee of gender 

friendly policies: female candidates spark 

hope in the 2020 Ghanaian elections 

Madsen, Diana 

Höjlund; Aning, 

Kwesi; Hallberg 

Adu, Kajsa 

2020/8 The politics of citizenship: social contract 

and inclusivity in Africa 

Bjarnesen, Jesper; 

Hallberg Adu, 

Kajsa;  

Henning, Melber; 

Lanzano, Cristiano 

2020/9 The legacy of Pan-Africanism in African 

integration today 

 

Adetula, Victor; 

Bereketeab, Redie; 

Laakso, Liisa; 

Levin, Jörgen 

Antal Policy Notes: 9   
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Publikationer utgivna av NAI i 

samarbete med annat förlag 

(Africa Now /ZED books, Africa 

Yearbook /Brill) 

Titel Författare 

Samlingsverk (redaktörskap) Invisibility in African displacements: from 

structural marginalization to strategies of 

avoidance 

London; Uppsala: Zed Books; Nordiska 

Afrikainstitutet, 2020 

Bjarnesen, Jesper; 

Turner, Simon 

Samlingsverk (redaktörskap) Gendered institutions and women's political 

representation in Africa 

London; Uppsala: Zed Books; Nordiska 

Afrikainstitutet, 2020 

Madsen, Diana 

Höjlund 

Externt utgivna publikationer 

av NAI-forskare 

Titel Författare 

Samlingsverk (redaktörskap) Regional Economic Communities and 

Peacebuilding: Lessons from ECOWAS and 

IGAD 

London and New York: Routledge, 2021*. , 

s. 246 

Adetula, Victor; 

Bereketeab, Redie; 

Obi, Cyril 

Bok Alternatives to Neoliberal Peacebuilding 

and Statebuilding in Africa 

London: Routledge, 2020, 1 ed. 

Bereketeab, Redie 

Refereegranskade artiklar och 

bokkapitel av NAI-forskare 

(alfabetiskt på författare) 

Titel Författare 

1 (artikel) Education as an instrument of Nation-

Building in Postcolonial Africa 

Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 

20, nr 1, s. 71-90 

Bereketeab, Redie 

2 (artikel) State legitimacy and government 

performance in the Horn of Africa 

African Studies, Vol. 79, nr 1, s. 51-69 

Bereketeab, Redie 

3 (bokkapitel) Emerging from the Doldrums?: Governance 

and Politics in Eritrea 

Governance, Security and Development 

Nexus: Africa Rising / [ed] Kenneth Omeje, 

Cham: Palgrave Macmillan, 2020, s. 295-

313 

Bereketeab, Redie 

4 (bokkapitel) Peacebuilding in Africa: popular progressive 

versus neoliberal peacebuilding 

Regional Economic Communities and 

Peacebuilding in Africa: Lessons from 

ECOWAS and IGAD / [ed] Victor Adetula, 

Bereketeab, Redie 
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Redie Bereketeab, Cyril Obi, London and 

New York: Routledge, 2021**, s. 35- 

5 (bokkapitel) The paradoxes of migrant in/visibility: 

understanding displacement 

intersectionalities in Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso 

Invisibility in African displacements: from 

structural marginalization to strategies of 

avoidance.  

London; Uppsala: Zed Books; Nordiska 

Afrikainstitutet, 2020, s. 236-251 

Bjarnesen, Jesper 

6 (bokkapitel) Introduction: the production of invisibility in 

African displacements 

Invisibility in African displacements: from 

structural marginalization to strategies of 

avoidance. 

London; Uppsala: Zed Books; Nordiska 

Afrikainstitutet, 2020, s. 1-15 

Bjarnesen, Jesper;  

Turner, Simon 

7 (artikel) Economic Benefits, Local Participation,and 

Conservation Ethic in a GameManagement 

Area: Evidence From Mambwe, Zambia 

Tropical Conservation Science, Vol. 13, s. 

1-16 

Bwalya Umar, 
Bridget; 
Kapembwa, Julius 

 

 

8 (artikel) Environmental discounting behaviour of 

smallholder farmers in ChibomboDistrict, 

Central Zambia 

Land use policy, Vol. 95 

Bwalya Umar, 
Bridget; 
Mubanga, Fiona 
 

9 (artikel) Dataset on Women’s empowerment, land 

and donor-driven agricultural interventions 

in Eastern Zambia 

Data in Brief, Vol. 32 

Bwalya Umar, 
Bridget 
et. al 

10 (artikel) Women’s empowerment, land and donor-

driven agricultural interventions in Eastern 

Zambia 

World Development Perspectives 

Bwalya Umar, 
Bridget 
et. al 

11 (artikel) World literature, Kampala 1961-1968: 

literary circulation in Transition***  

Etudes littéraires africaines, nr 48, s. 55-72 

Falk, Erik 

12 (artikel) ‘That little space’: Locating Abdulrazak 

Gurnah in the Global Literary Marketplace 

Nordic Journal of English Studies, Vol. 19, 

nr 4, s. 150-168 

Falk, Erik 

13 (bokkapitel) That little space’: Locating Abdulrazak 

Gurnah in the Global Literary Marketplace 

Past Imaginings: Studies in Honor of Åke 

Bergvall / [ed] Maria Holmgren Troy, 

Falk, Erik 
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Fredrik Svensson, Andreas Nyström, 

Karlstad: Karlstad University Press, 2020, s. 

143-160 

14 (artikel) Mapping Academic Literature on Governing 

Inclusive Green Growth in Africa: 

Geographical Biases and Topical Gaps 

Sustainability, Vol. 12, nr 5, s. 1956- 

Fisher, Eleanor 

15 (artikel) Sustainable agriculture for health and 

prosperity: stakeholders' roles, legitimacy 

and modus operandi 

Development in Practice, Vol. 30, nr 7, s. 

965-971 

Fisher, Eleanor 

et. al 

16 (bokkapitel) Uganda: Gold as a (Trans) National 

Treasure: Gold as a (Trans) National 

Treasure 

Global Gold Production Touching Ground: 

Expansion, Informalization and 

Technological Innovation / [ed] Boris 

Verbrugge and Sara Geenen, Cham: 

Palgrave Macmillan, 2020, s. 225-244 

Fisher, Eleanor et. 

al 

17 (bokkapitel) Guinea Conakry and Burkina Faso: 

Innovations at the Periphery 

Global Gold Production Touching Ground: 

Expansion, Informalization, and 

Technological Innovation / [ed] Boris 

Verbrugge and Sara Geenen, Cham: 

Palgrave Macmillan, 2020, s. 245-262 

Lanzano, Cristiano 

18 (bokkapitel) From informal to formal and back: 

Theoretical reflections on the formal-

informal divide in the Base of the Pyramid 

markets 

Base of the Pyramid Markets in Africa: 

Innovation and Challenges to Sustainability 

/ [ed] Judy N. Muthuri, Marlen Gabriele 

Arnold, Stefan Gold, and Ximena Rueda, 

New York: Routledge, 2020, s. 228-252 

Lanzano, Cristiano 

et. al 

19 (artikel) Temporality and the discursive dynamics of 

the Rwandan National Action Plans on 

Women, Peace and Security from 2009 and 

2018 

International feminist journal of politics, Vol. 

22, nr 4, s. 550-571 

Madsen, Diana 

Höjlund;  

Hudson, Heidi 

20 (bokkapitel) Concluding remarks 

Gendered institutions and women's political 

representation in Africa / [ed] Diana Højlund 

Madsen, London ; Uppsala: Zed Books; 

Nordiska Afrikainstitutet, 2020, s. 241-247 

Madsen, Diana 

Höjlund 
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21 (bokkapitel) Gender, Politics and Transformation in 

Ghana: The Role of 'Critical Actors' 

Women: Opportunities and Challenges / 

[ed] Eligio Fallaci, New York: Nova Science 

Publishers, Inc., 2020, s. 55-83 

Madsen, Diana 

Höjlund 

22 (bokkapitel) Introduction: [Gendered institutions and 

women's political representation in Africa] 

Gendered institutions and women's political 

representation in Africa, London; Uppsala: 

Zed Books; Nordiska Afrikainstitutet, 2020, 

s. 1-19 

Madsen, Diana 

Höjlund 

23 (artikel)  Geingob 2.0: Namibia's new government 

Journal of Namibian Studies, nr 27, s. 101-

121 

Melber, Henning 

24 (artikel) Germany and Namibia: negotiating 

genocide 

Journal of Genocide Research, ISSN 1462-

3528, Vol. 22, nr 4, s. 502-514 

Melber, Henning 

25 (artikel) In the Shadow of Apartheid: The Windhoek 

Old Location 

Southern Journal for Contemporary History, 

Vol. 45, nr 2, s. 33-58 

Melber, Henning 

26 (artikel) Namibia's parliamentary and presidential 

elections: the honeymoon is over 

The Round Table, Vol. 109, nr 1, s. 13-22 

Melber, Henning 

27 (bokkapitel) Climate Change Adaptation Through 

Sustainable Water Resources Management 

in Kenya: Challenges and Opportunities 

African Handbook of Climate Change 

Adaptation / [ed] Leal Filho W., Ogugu N., 

Adelake L., Ayal D., da Silva I., Cham: 

Springer Nature, 2020 

Muliyil Asokan, 

Shilpa et al  

28 (artikel) Wandile 

Lambda Nordica: Tidskrift om 

homosexualitet, Vol. 25, nr 1, s. 166-171 

Omarjee, Nadira 

29 (bokkapitel) Decolonising research methods: ideas on 

scholarship and epistemic integrity 

Scholarly engagement and decolonisation: 

views from South Africa, the Netherlands 

and the United States / [ed] Maurice Crul, 

Liezl Dick, Halleh Ghorashi & Abel 

Valenzula Jr, Stellenbosch: AFRICAN SUN 

MeDIA, 2020, s. 163-186 

Omarjee, Nadira 

30 (bokkapitel) Emergent urbanism in Angola and 

Mozambique: management of the unknown 

Routledge Handbook of Urban Planning in 

Udelsmann 

Rodrigues, Cristina 
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Africa / [ed] Carlos Nunes Silva, Abingdon, 

Oxon; New York: Routledge, 2020, s. 233-

247 

 

Antal refereegranskade artiklar 

och bokkapitel: 30 

  

Övrigt vetenskapligt 

(alfabetiskt på författare) 

  

Artikel Covid-19 and Eritrea’s Response 

Kujenga Amani, nr 2020-05-14 

Bereketeab, Redie 

Bokkapitel Côte d'Ivoire 

Africa Yearbook Volume 16: Politics, 

Economy and Society South of the Sahara 

in 2019 / [ed] Albert K. Awedoba, Benedikt 

Kamski, Andreas Mehler, David 

Sebudubudu, Leiden: Brill Academic 

Publishers, 2020, s. 72-81 

Bjarnesen, Jesper 

Bokkapitel Dieter Neubert und eine 

Entwickungssoziologie jenseits von Afrika: 

Eine einleitende Würdigung 

Die Welt aus der Perspektive der 

Entwicklungssoziologie: Festschrift für 

Dieter Neubert / [ed] Artur Bogner, Reinhart 

Kössler, Rüdiger Korff, Henning Melber, 

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 

2020, s. 7-12 

Melber, Henning  

et al  

Bokkapitel Annäherungsversuche an "afrikanische 

Mittelklasse(n)" 

Die Welt aus der Perspektive der 

Entwicklungssoziologie: Festschrift für 

Dieter Neubert / [ed] Artur Bogner, Reinhart 

Kössler, Rüdiger Korff, Henning Melber, 

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 

2020, s. 209-214 

Melber, Henning 

Bokkapitel Namibia 

Africa Yearbook Volume 16: Politics, 

Economy and Society South of the Sahara 

in 2019 / [ed] Albert Awedoba, Benedikt 

Kaminski, Andreas Mehler, David 

Sebudubudu, Leiden: Brill Academic 

Publishers, 2020, s. 506-514 

Melber, Henning 

Samlingsverk (redaktörskap)  Die Welt aus der Perspektive der 

Entwicklungssoziologie: Festschrift für 

Dieter Neubert 

Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 

2020. 

Melber, Henning 
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Övrigt; populärvetenskap, debatt 

mm. (alfabetiskt på författare) 

Titel Författare 

Recension Routledge Handbook of Translation and 

Activism 

Med andra ord, nr 105, s. 26-28 

Falk, Erik 

Artikel "För den som behöver en plats att rymma 

till är Lagos perfekt": möte med 

romanförfattaren Chibundu Onuzu 

Karavan, nr 2, s. 66-74 

Falk, Erik; 

Wallin, Birgitta 

Artikel "Vår föreställningsförmåga gör världen ny 

igen": intervju med Ben Okri 

Karavan, nr 2, s. 48-55 

Falk, Erik; 

Wallin, Birgitta 

Blogg Can marginalised urban communities face 

Covid-19 without state support? 

Coronatimes.net  

Mususa, Patience;  

Marr, Stephen 

Rapport  Intra-African Migration: study 

Brussels: European Parliament, Directorate-

General for External Policies, 2020. , s. 54 

Udelsmann 

Rodrigues, Cristina;  

Bjarnesen, Jesper 

 
* Utgivningsår 2021 men publicerades 2020 

** Utgivningsår 2021 men publicerades 2020 

** Utgivningsår 2019 men publicerades 2020 

Bilaga 3. Forskningsprojekt vid NAI 2020 

Bilaga 3a. Kärnfinansierade forskningsprojekt 2020 

Projekttitel Forskare Projektperiod 

Conflict and State Building in the Horn of 

Africa 

Redie Bereketeab 2010-01-01 –  

Regional Economic Communities as Agents 

of Peacebuilding in Africa 

Redie Bereketeab 2018-01-01 –  

Dynamics of Violent Conflicts since the 

Wave of Democratization in West Africa: 

Riots, Insurgencies and Counter-

Insurgencies 

Victor Adetula 2015-11-01 – 2020-10-31 

Gender, Poverty and Access to Justice David Lawson 2018-01-01 – 2020-09-30 

What Works for Africa’s Extreme Poor: 

Identification and Measurement of 

Programmes and Policies 

David Lawson 2018-01-01 – 2020-09-30 

Global Talk Local Walk – the Translation of 

the 'Women, Peace and Security' Agenda 

Into Practice in Postconflict Liberia and 

Rwanda 

Diana Højlund 

Madsen 

2018-03-01 –  
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Gendered Institutions and Women’s Political 

Representation 

Diana Højlund 

Madsen 

2018-06-01 –  

Inclusive development – Financing options Jörgen Levin 2019-01-01 –  

Inclusive Growth in Urban and Rural Africa Jörgen Levin 2019-01-01 –  

Climate Change and Fresh Water 

Resources in Africa - Impacts, Vulnerability, 

Mitigation and Adaptation 

Shilpa Asokan 2019-07-01 –  

A feminist decolonial pedagogy: flipping the 

classroom 

Nadira Omarjee 2019-10-01 – 2020-10-16 

Intersection of smallholder agricultural 

development, land resource governance, 

climate change and gender 

Bridget Bwalya 2020-11-01 –  

 

Bilaga 3b. Forskningsprojekt vid NAI 2020 med extern bidragsfinansiering 

Projekttitel Forskare Finansiär Projektperiod Beviljat 

bidrag (tkr) 

Den urbana klimatpolitikens 

styrning och tillämpning samt 

omställningsförmågan i 

samhällets utkanter 

Patience 

Mususa, 

Cristina 

Udelsmann 

Rodrigues 

Formas 2017-01-01 – 

2021-12-31 

5 931 

Världslitteraturer: 

kosmopolitisk och vernakulär 

dynamik  

Erik Falk Stockholms 

universitet  

2018-01-01 -

2020-12-31 

1 270 

Hållbarhetsomvandlingar i 

icke-industriell och småskalig 

guldutvinning: ett 

transregionalt 

Multiaktörsperspektiv  

Cristiano 

Lanzano 

Vetenskapsrådet 2018-06-01 -

2021-05-31 

2 593 

Mjuka infrastrukturer: 

Arbetsmobilitet genom och 

emellan småstäder i 

Västafrika  

Jesper 

Bjarnesen, 

Cristiano 

Lanzano, 

Gabriella Körling 

Vetenskapsrådet 2019-01-01 - 

2022-12-31 

4 414 

The Space and Role of 

Political Science in the 

Evolving Democratic 

Transformation in Africa  

Liisa Laakso, 

Kajsa Hallberg-

Adu 

Tammerfors 

universitet 

2019-01-01 – 

2020-12-31 

2 196 

Städers förändrade 

boendeformer: migration, 

Cristina 

Udelsmann 

Rodrigues, 

Riksbankens 

Jubileumsfond 

2020-01-01 – 

2023-12-31 

4 486 
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tillfälliga bosättningar och nya 

former av urbanism i Afrika  

Patience 

Mususa 

Forskningsseminarium: 

Tjugoårsjubileum av FN:s 

resolution 1325 – afrikanska 

perspektiv på jämställdhet och 

säkerhet (konferensbidrag)  

Diana Höjlund 

Madsen 

Riksbankens 

Jubileumsfond 

2019-09-06 – 

2020-05-31 

225 

Från 

klimatförändringsanpassning 

till klimatresiliens – Identifiera 

saknade länkar 

(nätverksbidrag) 

Shilpa Asokan Vetenskapsrådet 2020-12-01 – 

2023-12-31 

443 

 

Bilaga 4. Ansökningar till finansiärer 2020 

Titel på ansökan Finansiär Bidrag Resultat 

 Från klimatförändringsanpassning till 

klimatresiliens – identifiera saknade 

länkar (Nätverksbidrag) 

Vetenskapsrådet SEK 442 814 Beviljad 

Soft Infrastructures Labour mobilities 

across and between secondary cities in 

West Africa 

Wiser, Regions2050 

International 

Research Programme 

USD 3 000 Beviljad 

The role of socio-economic status in 

experiences of displacement: The case 

of displaced Burundians in Kigali  

EU Horizon 2020- 

Marie Sklodowska-

Curie individual 

Fellowships 

EUR 305 778 Resultat väntas i 

februari 2021 

Eliminera gapet mellan könen: 

Maktdelning och produktivitet för en 

hållbar utveckling i Afrika 

Riksbankens 

Jubileumsfond 

SEK 4 489 292 Avslag 

Ung i förändring: Förhoppningar och 

strategier ur utanförskap i Ghana  

Vetenskapsrådet SEK 5 980 000 Avslag 

Från tillfälligt till permanent: Migration 

och skapandet av afrikanska 

stadsområden  

Vetenskapsrådet  SEK 5 784 156 

 

Avslag 

Migration, tillfälliga bosättningar och 

nya former av urbanism i Afrika  

Formas SEK 2 956 625 Avslag 

Hur påverkar en ojämlik fördelning av 

resurser inkomstfördelningen? En 

studie baserad på individdata från 

Kenya och Tanzania  

Vetenskapsrådet SEK 4 474 347 Avslag 
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Villkor och påverkan av akademisk 

frihet i Afrika  

Vetenskapsrådet SEK 4 495 848 Avslag 

Internationellt program om dekolonial 

feminism (INDeF)  

Vetenskapsrådet 12 489 345 Avslag 

 

Bilaga 5. Interna forskarseminarium 2020  

Datum Titel Namn 

28 januari Africa’s Democratic Experiments, Limits of 

Liberal Democracy and the Imperative of 

Culture 

Victor Adetula (NAI forskare) 

4 februari Anti-sexual Violence Activism us Uniting and 

Dividing: Oppositional Consciousness among 

Feminists in Post-Revolutionary Egypt 

Emma Sundkvist (nordisk stipendiat) 

11 februari The Paradoxes of Migrant In/Visibility: 

Understanding displacement 

intersectionalities in Bobo-Dioulasso, Burkina 

Faso 

Jesper Bjarnesen (NAI forskare) 

5 maj Mapping Higher Education at NAI Moderator: Kajsa Hallberg Adu (NAI 

forskare) 

12 maj Corona and Multiple shocks – 

Macroeconomic Consequences 

Jörgen Levin (NAI forskare) 

2 juni Climate change adaptation and resilience 

mapping - Kenya and Tanzania 

Shilpa Asokan (NAI forskare) 

9 juni African youth and development policy: 

perspectives from anthropology 

Cristiano Lanzano (NAI forskare) och 

Jesper Bjarnesen (NAI forskare) 

22 september Making life out of disorder on the Zambian 

Copperbelt 

Patience Mususa (NAI forskare) 

15 oktober The Politics of Academic Freedom in Africa: 

Insights from Ghana and Cameroon 

Liisa Laakso (NAI forskare) och 

Kajsa Hallberg Adu (NAI forskare) 

4 november Crumbling Futures: Reading Inequality 

through Urban Materialities in Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso 

Jesper Bjarnesen (NAI forskare):  

16 december Customary land certification, governance and 

natural resources use in Zambia: A social 

learning approach 

Bridget Bwalya (NAI forskare) 
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Bilaga 6. Events ordnade av NAI 2020 

 Datum Titel och typ av event Organisatör/partner Deltagare från:  

(exempel på organisationer och 

länder för att visa räckvidd). 

1 5-6 
mars 

 

Changing Urban 
Residency: migration, 
temporary settlement and 
new urbanisms in Africa, 
Inception Workshop  
 
Workshop, (fysisk)  

NAI Universitet/forskningsinstitut  

Storbritannien, Danmark, 
Belgien.  

2 9-10 
mars 

African Perspectives on 
the 20th Anniversary of 
UNSCR 325 - Gendering 
Peace and Security 
 

Forskningsseminarium, 
(fysiskt) event 1 av 2. 

NAI Universitet, forskningsinstitut, 
ECOWAS, namibiska UD, 
Rwanda Women’s Network.  

Afrika, Europa, USA, Asien. 

3 10 
mars 

Gender and Peace in 
Africa:Taking Stock of 20 
Years With Resolution 
1325 
 
Publikt symposium 
(fysiskt), event 2 av 2. 

Organiserat av NAI i 
partnerskap med 
Namibias ambassad i 
Stockholm. 

 

Sida, FBA, departement och 
myndigheter, Afrikagrupperna, 
Operation 1325, Forum Syd, 
UNDP, Amnesty, YLE, IKFF, 
SIPRI, International Court of 
Justice, universitet. 

Afrika, Europa, USA, Asien. 

4 7 maj Covid-19 and Africa: 
pandemics in a globalized 
world.(del 2 av 3) 

Webbinarium (digitalt) 

Organiserat av 
Föreningen för 
utvecklingsstudier 
(FuF) i samarbete med 
NAI 

Universitet, press och media, 
civilsamhälle, offentlig sektor. 

 
Sverige 

5 14 maj                                                                  The impact of the 
coronavirus pandemic on 
higher education in Africa 
with a focus on 
digitalization and 
inclusion. 

Webbinarium, event 1 av 
2. (digitalt) 

Organiserat av NAI i 
partnerskap med AAU 

 

Universitet och högskolor. 

Europa, Afrika. 

6 15 maj                                                                       Mapping data collection 
on African higher 
education  
Webbinarium, event 2 av 
2. Digitalt 
rundabordssamtal.  

Organiserat av NAI i 
partnerskap med AAU 

 

Universitet, HSRC, CHET, 
ESSA, UNESCO.  

Europa, Afrika, Nordamerika. 

7 12 juni The Impact of COVID-19 
on Africa/European Union 
(EU) Migration. 
Webbinarium, serie 
(event 1 av 2.) 

Organiserat av IPATC 
i samarbete med NAI 

Ambassader, AU, UNDP, 
ECDPM, ECOWAS, EU, 
AMADPOC, DIRCO, 
Migrationsverket, finska UD.  

Afrika, Europa, USA, Oceanien.  

8 25 juni Covid-19 and the Future 
of Transitional Justice. 
With Howard Varney  
 

NAI Ambassader, universitet, ATJLF, 
finska UD, Think Africa CSO, 
EU, Sida, PABASA, DOI, 
Physicians for Human Rights, 
Mitsui & Co. Global Strategic 



ÅRSREDOVISNING 2020 - NORDISKA AFRIKAINSTITUTET   67 

 

Webbinarium (digitalt). 

 

Studies Institute, CMI, African 
Union Commission, HSF, 
Diakonia, ATJLF, MINUSMA, 
Raoul Wallenberg Institutet, 
SCAS, Western Cape 
Government. 

Afrika, Europa.  

9 26 juni The Impact of COVID-19 
on Africa/European Union 
(EU) Migration 
 

Webbinarium serie, event 
2 av 2.  

 

Organiserat av IPATC 
i samarbete med NAI 

Ambassader, universitet, AU, 
UNDP, EU, DIRCO, ADF, 
MENA, UNSC, Delmi, AHI, 
DIRCO, ACP International, 
Migrationsverket, svenska och 
finska UD.  

Afrika, Europa, USA, Oceanien. 

10 24 
sept  

Africa after the Corona 
crisis: Digitalisation, 
Culture and Freedom. 
 
Bok- och 
biblioteksmässan, 
Globala torget (digitalt). 

Bok- och biblioteks-
mässan och Olof 
Palmes Internationella 
centrum i samarbete 
med NAI 

Öppet evenemang för 
allmänheten. 

 

Global räckvidd. 

11 26 
sept 

Curing a hangover by 
removing monuments. 
Bok- och 
biblioteksmässan, 
Globala Torget (digitalt). 

Bok- och biblioteks-
mässan och Olof 
Palmes Internationella 
Centrum i samarbete 
med NAI 

Öppet evenemang för 
allmänheten. 

 

Global räckvidd. 

12 22 okt Risk of violence in Côte 
d'Ivoire's upcoming 
presidential elections. 
Lansering av Policy Note 
(digitalt). 

NAI med medverkan 
av Sebastian van 
Baalen, Uppsala 
universitet (förf. till 
policy note) 

Universitet, ambassader, 
svenska UD, The Carter Center. 

Europa, USA. 

13 9 nov Gendered perspectives of 
the Ghana elections 
2020. 
 
Webbinarium (digitalt). 

 

NAI Universitet, ambassader, 
Gender Concerns International, 
National Centre for Women 
Development, FSI, DFPA, 
Oxfam IBIS, IDEG, T-TEL, 
Consultant agencies, KAIPTC, 
UNDP, YADI, HURDS 
Foundation, NABA, Teachers 
Service Commission, 
NORSAAC, ATCWAR. 

Europa, Afrika, Nordamerika. 

14 25 nov Economic projections for 
Africa – impacts of Covid-
19 on growth, jobs and 
poverty. 
 
Webbinarium med inbjudna 
externa gäster (digitalt). 

NAI-Sida; föreläsning 
med Sidas 
chefsekonom, 
Susanna Gable 

Universitet, Sida, KAIPTC, EBA, 
Zziyika, LLC. 

 

Afrika, Europa, Nordamerika.   

15 26 nov Digitalization and the 
Developmental State. 

Webbinarium (digitalt). 

 

NAI Experter och forskare, AERC, 
National Planning Authority 
Uganda, UNIDO, Stein Brothers, 
Sida, ILO, EBA, forskare.   

Afrika, Europa, Nordamerika.  
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16 30 nov The Nordic contribution to 
EU-Africa cooperation in 
times of threatened 
multilateralism  

Rundabordssamtal 
(digitalt) -  

Event 1 av 2.  

Organiserat av NAI i 
partnerskap med 
Hanaholmen -
kulturcentrum för 
Sverige och Finland 

Ambassader och 
utrikesdepartment, universitet, 
FN, ISS, KAIPTC, IDEA, EU, 
ETTG, AEGIS, Sida, UNDP, 
CMI, AfriKo, FDRA, EGIGFA, 
SOAS, UF, SOS, YLE, Freedom 
Park, AU, ECPER, CSIR, 
KANCO. 

Europa, Afrika, Nordamerika.  

17 3 dec Editors Briefing (digital). NAI Inbjudna journalister 

Sverige, Norge, Finland, Island.  

18 3 dec Reimagining Human 
Mobility 

Webbinarium (digitalt). 

 

Organiserat av UNDP i 
samarbete med NAI 

Universitet, UNDP, Unicef, 
WHO, svenska UD, AFAES, 
Sida, IOM, MSB, Rädda Barnen, 
Skolverket, UNHCR.  

Europa, Afrika, Nordamerika. 

19 9 dec Africa’s COVID-19 
Response within the 
Extractives Sector – The 
Future of Mining. 

Webbinarium (digitalt). 

 

Organiserat av 
Afrikanska 

utvecklingsbanken i 
samarbete med NAI 

 

Reuters, Sahara Natural 
Resources Ltd, TRANSCO 
CLSG, Erisco Foods Limited, 
African Legal Support Facility, 
Ghana Atomic Energy 
Commission, AMLA, Salconst, 
TUBAF, Association of Women 
in Mining in Africa, RDGN, EITI, 
CNSC, Elixir Audits, Citibank 
SA, Ministry of Mineral 
Resources and Energy, Ghana 
Geological Survey Authority, 
Oxfam, forskare, studenter. 

Afrika, Europa, Asien, Oceanien. 

 



ÅRSREDOVISNING 2020 - NORDISKA AFRIKAINSTITUTET   69 

 

Bilaga 7. Övriga aktiviteter (urval av policyinriktade aktiviteter) 

Datum Typ av, och titel på aktiviteten/partner/inbjuden talare 

15 jan Enheten för Afrikas horn, Afrikaenheten, UD besökte NAI. Möte och presentationer. 
 

29 jan Afrika Nå: Why is the Gulf so interested in the Horn of Africa? Seminarium i Oslos 
kulturhus, medverkan av NAIs forskare  
 

31 jan Rundabordssamtal “Citizen-State Relationships in Africa” samt boklansering av Africa 
Year Book 2019 på Afrikaenheten, UD 
 

5 feb. Paneldebatt om The future role of the EU arrangerat av Föreningen för 
Utvecklingsstudier, samt bilateralt möte med biträdande direktör av ECDPM (fysiskt, 
Stockholm) 
 

21 feb Briefing, UD, Stockholm. 
Med statssekreterare för utveckling och bistånd, Per Olsson Fridh.  
Tillsammans med forskare från Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala 
universitet. 
 

26 feb Direktör och kommunikationschef besökte finska utrikesdepartementet, Helsingfors för 
möten och seminarier.  
 

1-5 mars Deltagande i regionala årsmötet för Utrikesdepartementet, Kampala, Uganda 
 

9-10 mars Deltagande i ETTG-UNDP agendasättande event, Addis Abeba, Etiopien.  
 

22 april Presentation för Sidas styrelse av NAIs direktör (digitalt) 
 

19 maj Deltagande i panel vid seminariet Afrika och Covid-19 – internationella samfundets roll 
och svenska påverkansmöjligheter/aktörskap, Utrikesdepartementet 
 

9 sept Officiellt besök av Sidas generaldirektör samt delar av Sidas ledningsgrupp på NAI. 
 
 

23 sept Briefing av personal (digital) kring Nordiskt samarbete med Statssekreterare Per Olson 
Fridh, Sverige och undersekreterare Ms Elina Kalkku, Finland 

29 sept Workshop (digital) om Nordicness med inbjudna talare: 
 
-Professor Adebayo Olukoshi, Internationella IDEA 
-ASG/Direktör Ulrika Modéer, UNDP 
 

14 okt Besök (fysiskt/digitalt, NAI). 
Afrikaenheten, svenska UD med presentationer av NAIs forskare. 
 

16 okt Inledningsanförande av NAIs forskare Patience Mususa på Sidas utvecklingsforum: 
Reimagining community in a connected but uneven world  
 

5 nov NAIs forskare deltog som expert vid finska UDs diskussioner om EU-Afrika partnerskap, 

talare för kommissionär Jutta Urpilainen samt ministrarna Pekka Haavisto and Ville 

Skinnari. 

19 nov NAIs forskare presenterade rapport om intern migration i Afrika som skrivits för 

Europaparlamentets utskott för utveckling (DEVE). Eventet webbsändes.  
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