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Direktören har ordet
Under det gångna verksamhetsåret har Nordiska Afrikainstitutet fortsatt att öka förståelsen
för hur den institutionella strategin för perioden 2017 – 2021 bäst ska genomföras. Våra
resurser ökade under 2018 och vi har lyckats leverera många positiva resultat, såväl
kvantitativa som kvalitativa. Alla institutets tre kärnverksamhetsområden: forskning och
kapacitetsbyggande, kommunikation och policyrådgivning samt bibliotek och
dokumentation har haft en fortsatt hög aktivitetsnivå och genererat resultat som ställt ny
kunskap till förfogande för NAIs olika målgrupper, i Sverige, Finland, Island, på den
afrikanska kontinenten och i övriga världen.
Personalresursmässigt har 2018 varit ett framgångsrikt år. Den planerade rekryteringen av
nya forskare blev mycket lyckad eftersom institutet kunde välja de mest kompetenta
forskarna bland många sökande. Vi lyckades samtidigt genomföra tre stora
utvecklingsinsatser under året, en ny grafisk profil, förslag till en omorganisering av
forsknings- och administrativt stöd samt nya riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet.
När det gäller tematisk inriktning för året hade verksamheten en koncentration på
utveckling i södra Afrika. Institutet har ordnat olika evenemang om regionen både i Norden
och i södra Afrika för akademiska experter och beslutsfattare. Samtidigt har vi lyckats täcka
in de andra geografiska delarna av Afrika och med hjälp av våra olika instrument och
produkter producerat kunskap för alla intresserade målgrupper. Årets mest
uppmärksammade tillika mest resurskrävande programpunkt var vår stora konferens
Nordiska Afrikadagarna som anordnas vartannat år. Temat African Mobilities – Reshaping
narratives and practices of circulation and exchange var relevant för såväl akademiker som
beslutsfattare och lockade en stor grupp av afrikanister från Norden och den afrikanska
kontinenten.
Efterfrågan på NAIs service och kunskap har varit fortsatt hög under året. Jag vill rikta ett
stort tack till ledamöterna i Program- och forskningsrådet från Sverige, Finland, Island och
Norge, våra ”NAI Associates” och andra viktiga intressenter för deras fortsatta stöd till och
intresse för institutet. Utan ert stöd och er finansiering skulle vi inte ha kommit så långt på
vägen mot vår vision att bli ett framstående kunskapscentrum om Afrika.
Med denna årsredovisning är det faktiskt dags för mig att tacka - inte endast för året 2018 –
utan även för alla de sex år som jag har fått verka som direktör vid institutet. Institutet är på
väg mot ännu ett ambitiöst verksamhetsår med planerad överlämning till en ny direktör i
mitten av 2019. Det är med stolthet jag lämnar över en verksamhet med hög ambition att
vara den bästa ingången för relevant, aktuell och högkvalitativ kunskap om Afrikas sociala
och ekonomiska samhällsutveckling. Önskar er en trevlig läsning, och hoppas att få träffa er
alla igen på något av institutets nästkommande spännande evenemang.

Iina Soiri
Direktör
Nordiska Afrikainstitutet
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1. NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 2018
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 2018, i maj och i november. Myndigheten
hade 35 anställda (årsmedeltal) under 2018.
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 NAI framgår av regleringsbrev för 2018:
•

integrera ett rättighetsperspektiv, fattiga människors perspektiv på utveckling, ett
jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och konfliktperspektiv i
verksamheten;

•

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;

•

fortsätta stärka forskningens policyrelevans;

•

analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen
synliggjorts samt kanaler för spridning till myndighetens målgrupper.
Redovisningen ska vara såväl kvantitativ sam kvalitativ, och inkludera relevanta
resultat av den forskning som bedrivs.

•

redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl a de nordiska
biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen.

•

redovisa bidrag som tagits emot från nationella och internationella finansiärer och
vad dessa medel använts till.

Myndigheten fick även i uppdrag att bidra till regeringens satsning på moderna
beredskapsjobb i staten och eftersträva att anställda personer som står långt från
arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter.
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Strategiska mål 2017 – 2021
Nordiska Afrikainstitutet har antagit en långsiktig institutionell strategi som gäller för
perioden 2017 – 2021. Strategin syftar till att vägleda arbetet vid myndigheten i ett längre
perspektiv och bygger på myndighetens strävan att arbeta för de globala hållbarhetsmålen
och Agenda 2030. I strategin ingår indikatorer för verksamheten som operationaliseras genom
den årliga verksamhetsplanen. I årsredovisningen för 2018 presenteras resultatsammanfattningen utifrån institutets sex strategiska mål och i kapitlen för kärnverksamhetsområden redovisas detaljerade resultat utifrån återrapporteringskrav som finns i
myndighetens regleringsbrev för verksamhetsåret 2018 och kopplat till måluppfyllelse av den
årliga verksamhetsplanen.
I linje med svenska regeringens mer tillitsbaserade styrning, som inneburit färre
återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev från och med 2017, har institutet valt
att styra resultatredovisningen mer mot rapportering för de långsiktiga strategiska målen. De
sex strategiska målen för NAI är följande (utförlig beskrivning av målen finns i bilaga 1):
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-Syd och Syd-Nord dialog.
3. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska
länderna.
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.

Disposition av 2018 års resultatredovisning
Nordiska Afrikainstitutet presenterar den detaljerade resultatredovisningen uppdelad i tre
huvudavsnitt utifrån kärnverksamhetsområdena forskning och kapacitetsbyggande,
kommunikation och policyarbete samt bibliotek och dokumentation. Inledningsvis redogörs
kortfattat för utvecklingen av myndighetens finansiering under 2018 och därefter
presenteras en sammanfattning av väsentliga resultat från det gångna verksamhetsåret
kopplat till de sex långsiktiga strategiska målen i verksamheten. I det avslutande avsnittet
redogörs för hur myndigheten har säkerställt kompetensförsörjningen och utvecklat
organisationen för att fullgöra uppdraget.
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Finansieringen av Nordiska Afrikainstitutet 2018
Enligt NAIs strategiska mål nummer 5 ska institutet 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 2018 får:
Nordiska Afrikainstitutet 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.
I budgetunderlag 2018 – 2020 yrkade Nordiska Afrikainstitutet på en ökning av
verksamhetsanslaget till följd av den minskade nordiska samfinansieringen och för att
kunna rekrytera ny forskarkompetens för genomförandet av de långsiktiga strategiska
målen för verksamheten. Regeringen ökade därefter anslagen till NAI med cirka 3,5 Mkr.
Institutet finansierades under 2018 till cirka 80 % av anslag från svenska statens
utgiftsområde 7 för internationellt bistånd. Myndighetens förvaltningskostnader
finansierades helt av svenskt anslag. Kärnverksamhetsområdena forskning, bibliotek och
kommunikation finansierades av svenskt verksamhetsanslag liksom bidrag från de finska
och isländska regeringarna. Den nordiska finansieringen stod under 2018 för cirka 5 % av
institutets totala intäkter. NAI har samarbetsavtal för åren 2018 – 2019 med Finlands
utrikesdepartement för samfinansieringen och med Islands utrikesdepartement avtalas
bidraget på årsbasis. I tabell 1 visas myndighetens intäktskällor under 2018, omfattning samt
intäktutveckling under en 5 års period 2014 - 2018.
Tabell 1. Nordiska Afrikainstitutets finansiering 2014 - 2018 (tkr)
2018
2017
2016
Anslag*)
07 1:1 ap. 8
15 963
13 926
13 656
07 1:3 ap. 1
15 594
14 052
14 060
Summa anslag:
31 557
27 978
27 716
Bidrag för verksamhet
-varav Nordisk samfinansiering
Bidrag för transfereringar
-varav Nordisk samfinansiering
Intäkter av avgifter
Finansiella intäkter
Summa övrig finansiering:
SUMMA:

2014

14 055
14 665
28 720

14 259
13 997
28 256

6 179
2 013
1 521
101
436
3
8 139

8 647
3 011
505
109
318
3
9 473

10 041
2 514
1 416
44
321
14
11 792

15 908
7 925
2 773
376
341
9
19 031

24 242
7 061
5 061
390
438
110
29 851

39 696

37 451

39 508

47 751

58 107

*) Avser utgifter enligt anslagsredovisningen inkl transfereringsverksamhet
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Bidrag för transfereringar i tabell 1 avser huvudsakligen medel från forskningsfinansiärer och
nordiska bidrag för ändamålet forskningssamarbeten och stipendier som institutet utbetalar.
Avgiftsintäkterna 2018 utgjordes av institutets bokförsäljning och konferensintäkter.
Ökningen av intäkterna jämfört med 2017 består i huvudsak av de konferensavgifter som
togs ut i samband med Nordiska Afrikadagarna 2018.
Vid sidan av den svenska, finska och isländska finansieringen av kärnverksamheten
bekostas en del av institutets biblioteksförvärv från Uppsala universitetsbibliotek (UUB).
Storleken på förvärvsbidraget från UUB minskade med cirka 400 tkr från 2016 till ett bidrag
på 800 tkr under 2017 och under 2018 har ytterligare en minskning skett till 600 tkr. UUB har
motiverat bidragsreduceringen utifrån en åtstramad omfördelning av medel till enskilda
ämnesfälts litteraturförsörjning. Konsekvensen av det minskade stödet är att NAI nu i ökad
grad måste täcka upp förvärvskostnaderna från det svenska anslaget för att säkerställa en
god och bibehållen utveckling av biblioteksverksamheten.
Forskningsverksamheten vid NAI finansieras i huvudsak av det svenska
verksamhetsanslaget och den nordiska samfinansieringen. Det finns dock även annan
forskningsfinansiering som kommer från främst svenska forskningsfinansiärer och
samarbetsparters. I bilaga 4 visas de 8 forskningsprojekt som haft sådan extern finansiering
under 2018. Projekten har främst finansierats av Vetenskapsrådet, Riksbankens
Jubileumsfond och Formas. Bland annat har ett projekt om hållbarhetsomvandlingar i småskalig gruvnäring påbörjats under året som del av ett större forskningskonsortium inom
ramen för Belmont Forum. Medel till NAIs medverkande forskare slussas via
Vetenskapsrådet. NAI har under året även haft två forskare som finansierats via
forskningsprojekt på Folke Bernadotteakademin och Stockholms universitet.
I slutet av 2018 tecknades ett avtal mellan NAI och universitetet i Tampere för en tvåårig
finansiering av ett forskningsprojekt som ska ledas av institutets nyrekryterade finska
forskare. Projektet med titeln “The Space and Role of Political Science in the Evolving
Democratic Transformation in Africa” löper 2019 – 2020. Samfinansierat arbete om regionala
ekonomiska samarbeten och fredsbyggande i Afrika har bedrivits med Social Science
Research Council – African Peacebuilding Network (USA) även om en del
publikationsprojekt blivit kraftigt försenade. Därtill gav tidskriften Review of African
Political Economy (förlag Taylor and Francis) stöd till en konferens om moraliska
dimensioner av ekonomiskt liv i Afrika.
Tabeller 2 och 3 visar verksamhetens intäkter och kostnader 2016 – 2018 fördelat på
myndighetens tre kärnverksamhetsområden bibliotek, forskning och kommunikation.
Beräkningsprincipen för fördelningen av indirekta verksamhetskostnader har gjorts utifrån
lokalyta, årsarbetskrafter och övriga driftskostnader. Fördelningen mellan intäkter och
kostnader per verksamhetsområde har varit tämligen likartad över den senaste tre åren,
med tungvikt på forskningsverksamheten som stått för ca 58 % av kostnaderna. Biblioteksoch kommunikationsverksamheten stod för 22 respektive drygt 20 % av de totala
kostnaderna. Förändringar i personalsammansättningen och långdragna
rekryteringsprocesser bidrog till en viss minskning av personalkostnader inom forskningen

8

Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2018

2018 jämfört med det föregående året. Detta kompenserades under året genom ökad
budgetsatsning på olika konferensaktiviteter och utåtriktade program.
Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2016 – 2018 fördelade på verksamhetsområden (tkr)
2018
2017
Anslag
6 718
6 108
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
87
73
Intäkter av bidrag
1 510
1 875
Finansiella intäkter
1
1
Bibliotek totalt
8 316
8 057
Anslag
17 343
15 652
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
279
171
Intäkter av bidrag
4 107
6 049
Finansiella intäkter
2
2
Forskning totalt
21 732
21 874
Anslag
6 791
5 615
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
70
73
Intäkter av bidrag
561
724
Finansiella intäkter
1
1
Kommunikation totalt
7 423
6 412

2016
5 343
75
1 690
2
7 110
16 928
204
7 875
9
25 016
5 162
42
476
2
5 681

Anslag totalt

30 852

27 375

27 432

Totalt

37 471

36 343

37 808

Totala intäkter inkl anslag och bidrag

Tabell 3. Verksamhetens kostnader 2016 – 2018 fördelade på verksamhetsområden (tkr)
2018
2017
2016
Kostnader för personal
4 831
4 947
4 125
Kostnader för lokaler
874
837
825
Övriga driftkostnader
2 592
2 236
2 126
Finansiella kostnader
10
12
8
Avskrivningar och nedskrivningar
10
25
27
Bibliotek totalt
8 316
8 057
7 110
Kostnader för personal
14 638
15 834
18 191
Kostnader för lokaler
2 161
2 036
2 194
Övriga driftkostnader
4 872
3 887
4 477
Finansiella kostnader
29
38
35
Avskrivningar och nedskrivningar
32
79
119
Forskning totalt
21 732
21 874
25 016
Kostnader för personal
5 191
4 471
4 118
Kostnader för lokaler
641
565
462
Övriga driftkostnader
1 569
1 344
1 067
Finansiella kostnader
10
11
8
Avskrivningar och nedskrivningar
11
22
27
Kommunikation totalt
7 423
6 412
5 681
Totalt
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36 343

37 808

Sammanfattning av huvudsakliga verksamhetsresultat och strategisk
måluppfyllelse 2018
Nedan presenteras ett urval av väsentliga resultat från Nordiska Afrikainstitutets
verksamhetsår som bidragit till arbetet mot NAIs mål i den strategiska planen 2017 – 2021.
Dessa resultat har extraherats från den detaljerade resultatredovisningen av
kärnverksamhetsområdena och är baserade på huvudsakliga prestationsmått. Detaljerade
resultat per verksamhetsområde beskrivs i respektive avsnitt.
1. Nordiska Afrikainstitutet ska bedriva, stödja och uppmuntra akademisk och
policyrelevant forskning om det moderna Afrika.
Samtliga av institutets tematiska forskningsområden – tillväxt, fattigdom och ojämlikhet/
klimatförändringar och hållbar utveckling/ konflikter, säkerhet och demokratisk omvandling/ rörlighet
och migration/ jämställdhet – visar på framsteg och har genererat en rad olika resultat under
2018. Antalet publikationer, konferenser, workshops och andra forskningsforum som NAIs
forskarkollektiv har bidragit till har nått upp till nästan alla uppsatta mål i årets
verksamhetsplan.
Forskningen vid NAI har ofta överlappande och kompletterande inslag som innebär
kopplingar till mer än ett av de tematiska områdena. Denna mångdimensionella karaktär
främjar bidrag till diskussion i såväl akademiska- som policykretsar. Aktiviteter särskilt
värda att nämnas under 2018 i det avseendet var satsningen på att organisera en
internationell konferens om kvinnor och politisk representation i Afrika som kan bidra till
att öka kunskapen kring att genomföra Sveriges feministiska utrikespolitik,
tillgängliggörandet av NAIs biblioteksresurser i Island och grundandet av ett
forskningsnätverk om Afrika i Finland.
Institutets största evenemang, konferensen Nordiska Afrikadagarna (NAD) anordnades i
september 2018 med temat African Mobilities – Reshaping narratives and practices of circulation
and exchange. Under två konferensdagar genomfördes 33 olika paneler och andra
programpunkter så som rundabordssamtal och boklanseringar. Bland de 272 NADdeltagarna fanns 40 länder representerade varav 20 afrikanska. Konferensprogrammets två
tematiska rundabordssamtal fokuserade på policyrelevanta teman som migration från
Afrika kopplat till krisen på Medelhavet samt sociala mediers roll och potential för
avkolonisering och lockade många åhörare.
Även andra av årets konferenser blev uppmärksammade. Under 2018 fokuserades särskilt
på att lyfta utveckling i södra Afrika och diverse evenemang anordnades om regionen både i
Norden och i södra Afrika. Några exempel är en konferens om regionala ekonomiska
samarbeten och fredsbyggande i södra Afrika som organiserades i samarbete med
Botswanas universitet i Gaborone, och en konferens om ”rural transformation” som ägde
rum i Maputo i samarbete med partners från Mocambique, Norge och Finland. Dessa
evenemang bidrog till att stärka institutets nätverk i södra Afrika men resulterade också i
deltagande från olika aktörer inom policysfären.
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Institutets publikationer inom alla kategorier ligger på liknande nivåer som tidigare år trots
färre anställda forskare under det första halvåret. Totalt kan NAI redovisa 51 vetenskapliga
publikationer av olika slag samt ett flertal debattartiklar (exempelvis i ”The Conversations”)
och bloggposter som bidragit till diskussionen inom det akademiska fältet. Institutet delar
tillsammans med African Studies Centre (ASC) i Leiden och German Institute of Global and
Area Studies (GIGA) det institutionella ansvaret för projektet Africa Yearbook och för första
gången var två av de fyra medredaktörerna anslutna till NAI. Årsboken är allmänt erkänd
som en resurs för forskare, men också för biståndsorgan och beslutsfattare.
Såväl gamla som nya kanaler har använts för spridning av institutets forskning och dess
resultat och samtidigt har nya partnerskap inletts. Nyhetsbrevet, som innehåller både
uppdateringar om institutets forskning och forskarkommentarer till olika händelser och
skeenden i Afrika, publicerades tio gånger 2018. Dessutom har NAI återigen spridit kunskap
via sin uppskattade webbsida, många kanaler i sociala media och DiVA (det vetenskapliga
arkivet och publiceringssystemet).
Bibliotekssamlingen är en viktig del av infrastrukturen för forskning och för dialog mellan
Nord och Syd. För att stödja forskningsprocessen har biblioteket utvecklat begreppen
”verksamhetsnära bibliotekarie” bland annat genom en gemensam workshop kring stöd i
forskningsprocessen tillsammans med bibliotekariekollegor på African Studies Centre i
Leiden. Totalt 72 användarundervisningar i biblioteket under året har bidragit till forskares
kompetensutveckling när det gäller att identifiera källor för sina studier/forskning, och
denna aktivitet är en del av konceptet ”verksamhetsnära bibliotekarie”.
2. Nordiska Afrikainstitutet ska ha för avsikt att stödja positiv utveckling i afrikanska
länder grundat på en Nord - Syd och Syd - Nord dialog.
Institutet har valt forskningsagenda med syfte att bidra till positiv utveckling i afrikanska
länder. En viktig del av det är att lyfta Afrikas egna perspektiv och att
kunskapsproduktionen kanaliseras och synliggörs i både Afrika och Norden. Samtidigt har
institutet ökat tillgängligheten till resurser för de som behöver kunskap för beslutsfattande
gällande Afrikafrågor och för att utveckla nordiskt stöd.
En stor del av institutets konferenser och aktiviteter i år har planerats med syfte att bidra till
kunskapsökning, och beslutsfattare har bjudits in till många evenemang i både Norden och
Afrika. Ett exempel är den workshop med många afrikanska experter som behandlade
politiska trender och ekonomisk utveckling med fokus i södra Afrika och som bidrog till
förståelse av bristande demokratisk utveckling i regionen. Pågående klimatförändringar
och formerna för-, och effekterna av resursutvinningsindustrin i södra Afrika har
analyserats inom projekten ”The Practice and Politics of Urban Climate mitigation and
adaptation efforts at the Margins” och ”Making New Mining Towns and Reviving Olds in
Africa's Copperbelt”. En annan inriktning har varit urban-rural mobilitet i projektet
”Changing Urban to Rural Movement in Angola and Mozambique” vilket bland annat
resulterat i ett antal olika publikationer samt en workshop i Maputo som behandlade rurala
transformationsprocesser i Mocambique.
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För att bidra till beslutsfattande baserat på kunskap är det viktigt för NAI att tillhandahålla
en rik bibliotekssamling som även inkluderar maximalt antal resurser författade och
publicerade i Afrika. För bibliotekets distansanvändare krävs en konstant ökning av nya
titlar och resurser som sedan hålls tillgängliga och synliga för användarna på olika sätt. Att
aktivt förvärva Open Access-material till samlingen har därför fortsatt setts särskilt viktigt
att kunna erbjuda relevanta resurser för distansanvändare.
Nya partnerskap har inletts 2018 t.ex. med Afrikanska unionens bibliotek som innebär att
NAIs publikationer läggs upp som poster i en databas med AU-politiker och andra AUintressenter som främsta målgrupp. Ytterligare samarbete påbörjades med ReliefWeb, FN:s
webbsajt för information om humanitära katastrofer, som används av hundratals
internationella hjälporganisationer i samordningen av global katastrofhjälp. ReliefWeb
publicerar sedan våren 2018 institutets Policy Notes som därigenom kan läsas av alla
medlemmar och besökare på webbsidan och de kan på så sätt dra nytta av NAIs resurser.

3. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska
länderna.
Institutet har under året fortsatt att bidra till diverse former av policyprocesser både i
Norden och i Afrika i enlighet med regleringsbrev och den strategiska inriktningen. Under
året har NAI publicerat sammanlagt åtta Policy Notes vilket är en markant ökning jämfört
med tidigare år. Dessa ger korta summeringar av aktuella frågor av politisk och social
relevans för afrikanska angelägenheter och riktar sig mot strateger, analytiker och
beslutsfattare inom utrikespolitik, biståndsfrågor och utveckling. De Policy Notes som
publicerades under 2018 täckte ett brett spektrum av allmänna och specifika frågor och har
rönt uppskattning bland sina läsare.
NAI inledde 2013 ”ambassadörscoachningsprogrammet” som sedan dess blivit något av en
institutionell framgångsprodukt. Programmet har blivit mer känt efter hand, och har utökats
till att inkludera andra chefer inom de nordiska ländernas utrikesförvaltningar, nordiska
chefer utsända för EU i Afrika, chefer som arbetar med Afrikarelaterade frågor inom
myndigheter, samt chefer för civilsamhällesorganisationer som arbetar med Afrika. Under
2018 var det särskilt glädjande att en nyutnämnd ambassadör från Island kom till ett
coachningstillfälle.
Under året har olika informationssessioner hållits vid Utrikesdepartementet som också
inkluderat tjänstemännen på Afrikaenheten. Utöver detta har institutet flera gånger under
året tagit emot afrikanska ambassadörer och högt uppsatta diplomatiska och politiska
besökare från afrikanska länder. Återkopplingen från dessa institutets intressenter har
genomgående varit positiv.
En annan policyaktivitet att nämna är ett mycket välbesökt seminarium som ordnades
tillsammans med Medieinstitutet Fojo och Forum Syd under Mänskliga Rättigheter-dagarna
i Stockholm i november 2018. Den 12 november anordnades även en offentlig paneldebatt
om ”Miljardlyftet och Afrikas framtid” på ABF-huset i Stockholm i samarbete med ABF och
Ordfront för att erbjuda en aktuell politisk analys för en intresserad allmänhet. Tillsammans
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med Marockos ambassad i Sverige samordnades ett rundabordssamtal under Nordiska
Afrikadagarna som gav möjlighet för interaktion mellan beslutsfattare och forskare.
Därutöver har arbetet med att göra NAIs expertis alltmer tillgänglig varit framgångsrikt.
Olika intressenter har sökt NAIs expertis och råd på ad-hoc-basis vilket bidragit till att ge
idéer för att producera nya former och innehåll relevant för olika målgrupper. Exempelvis
anordnades ett rundabordssamtal för både forsknings- och policysektorerna, på temat the
Future of Cooperation between EU-Africa (Afrikas och EUs framtida samarbete) i Accra i
april. Evenemanget lockade seniora policyaktörer från de nordiska länderna, och resulterade
i planer för uppföljning genom ett rundabordsevent i Finland som blir EU-ordförande
under andra halvan av 2019. Vidare höll NAIs associerade seniorforskare Henning Melber
och gästprofessor Heidi Hudson en briefing om Sydafrikas utrikespolitik på UD i Stockholm
efter deras efterfrågan.

4. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till att bygga upp kapacitet när det gäller
kunskapsproduktion om Afrika.
Nordiska Afrikadagarna var det mest omfattande kapacitetsbyggande eventet under 2018,
då det samlade nära 300 forskare från mer än 40 länder. Ett flertal juniora afrikanska
forskare kunde tack vare stöd från Sida bjudas in för att ventilera sin forskning under
konferensen. Enligt utvärderingssvar var detta ett mycket uppskattat tillfälle för forskarna
att öka sina insikter och sin kompetens genom möte och diskussioner med seniora forskare.
Detsamma gällde för ett antal medverkande yngre forskare från Norden och övriga
europeiska länder.
Institutets stipendieverksamhet som ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen hade
under 2018 tre olika spår och tog emot en rad olika gäster från Norden och Afrika. Institutet
var under året värd för totalt åtta afrikanska gästforskare (fyra kvinnor, tre män, en
transperson) från Egypten, Moçambique, Nigeria, Sydafrika (3), Tanzania och Uganda och
åtta nordiska (fyra av dem afrikanska) stipendiater (tre kvinnor, fem män) från universiteten
i Helsingfors (3), Jyväskylä (2), Lund, Stockholm och Umeå. 2018 års Claude Ake professor
var Professor Heidi Hudson, från University of the Free State i Bloemfontein, Sydafrika. I
den årliga Claude Ake föreläsningen som hölls i Universitetshuset, Uppsala, deltog närmare
50 personer och den efterföljande diskussionen bjöd på många engagerade kommentarer
och frågor. Institutet har även tagit emot andra självfinansierade gäster under året som
genom sin vistelse kunna dra nytta av olika resurser för kapacitetsutveckling.
Utvärderingar av stipendietiden från de afrikanska forskarna och nordiska studenter visar
på i huvudsak positiva erfarenheter från vistelsen och att man överlag är mycket nöjd med
den service och resurser som institutet erbjudit. Bibliotekets många och diversifierade
resurser beröms även om det också fanns något påpekande om brist på aktuellt material om
utveckling och miljö i den nordafrikanska regionen.
I mars blev bibliotekets Open Access-resurser äntligen direkt sökbara i den isländska
söktjänsten Leitir. Arbetet med att integrera NAIs Open Access-resurser i en isländsk portal
har pågått under flera år och integrationen i Leitir kan räknas som en milstolpe.
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NAI-forskare tjänstgör också som externa granskare och/eller examinatorer eller handledare
för akademiska examina (på master- och doktorandnivå) vid olika universitet med syfte att
bidra till att skapa framtidens Afrikaexperter.

5. Nordiska Afrikainstitutet ska säkerställa och diversifiera sina resurser.
En anslagsökning 2018 på drygt 3,5 Mkr från Sverige välkomnades och medelstillskottet
delades upp i enlighet med verksamhetens strategi och kompetensbehov. Ett nytt tvåårigt
samarbetsavtal med Finland tecknades med totalt EUR 400 000 tilldelat för perioden 20182019. Även stödet från den isländska regeringen har fortsatt under 2018. Planer för nya
aktiviteter och dialog med Norge fick skjutas fram på grund av en omorganisering av den
norska biståndsbranschen.
Under 2018 har NAI intensifierat arbetet kring resursmobilisering bland annat genom
fokuserat arbete med kvalitetssäkring av ansökningar och genom att stödja forskare i att
hitta relevanta finansieringskällor. Delvis som resultat av det intensifierade arbetet ökade
antalet forskningsansökningar från NAI-forskare till främst de svenska
forskningsfinansiärerna. En ansökan blev under året godkänd från Sida för ett bidrag till
afrikanskt deltagande i NAD 2018.
En intern strategi för resursmobilisering har tagits fram av en tillsatt arbetsgrupp. Beslut om
strategin kommer att fattas i början av 2019.
Det finns även andra resultat kring resursmobilisering som är värdefulla för institutet.
Forskare vid NAI har aktivt uppmuntrats och stöttats i att söka alternativ finansiering för
aktiviteter, och nätverkande inom och utanför Norden har främjats. Detta har exempelvis
resulterat i ett utvecklat samarbete mellan institutet och Afrikanska Utvecklingsbanken, ett
antal nordiska och afrikanska ambassader och Utrikespolitiska institutet. Marockos
ambassad i Sverige delfinansierade ett rundabordssamtal under NAD-konferensen.
Som ett led i arbetet med att säkerställa och diversifiera institutets resurser, beslutades tidigt
2018 att en ny visuell profil skulle utvecklas, som till finansiärer, partners och andra
besökare ska kommunicera det moderna kunskapscentrum NAI har utvecklats till. Under
hösten 2018 hölls en workshop med hela personalen där institutets identitet analyserades.
Workshopen följdes av en utvecklingsprocess som skulle utmynna i en lansering av en ny
visuell profil i början av 2019.
6. Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad organisation.
Under 2018 omorganiserades institutets ledningsgrupp och ledningen har satsat på att utöka
synergier i arbetet med strategin. En särskild investering gjordes under året på insatser för
kompetensutveckling vad gäller samarbete och kommunikation för ledningen. Planeringen
av den nya visuella profilen erbjöd möjlighet för hela personalen att diskutera och ge form
till institutets vision och identitet och fungerade som en värdefull teambyggande övning.
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Under året lyckades institutet äntligen implementera den långsiktiga planen för rekrytering
av forskare vilket innebar att sju kompetenta seniora forskare rekryterades. Dessutom
rekryterades nya medarbetare till kommunikationsenheten, en kommunikationschef och en
webbredaktör. Genom de nya medarbetarna har kompetens tillförts som gör det möjligt att
fortsätta att utveckla verksamheten.
Vid institutet tillämpas ett integrerat jämställdhetsperspektiv vid planering och utveckling
av verksamheten. Institutet är även en fysiskt väl tillgänglig arbetsplats och det innebär att
det inte finns några hinder för att anställa personer med olika funktionsvariationer.
Nordiska Afrikainstitutet har bidragit till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb
genom att anställa en person på biblioteket som omfattas av den arbetsmarknadspolitiska
åtgärden moderna beredskapsjobb.
En viktig verksamhetutvecklingsprocess under hösten har varit en extern analys av
institutets administration och forskningsstödjande enhet samt HR-funktion. En slutrapport
lämnades, med rekommendationer att omorganisera forskningsstöd, administration och HR,
som ledningsgruppen kommer att ta ställning till i början av 2019.
Därutöver har institutet utarbetat nya riktlinjer mot korruption och fört särskild diskussion
vid personalmöte om vilka olika situationer som korruption kan uppstå i inom ramen för
NAIs verksamhet. Även systemet kring redovisning av medarbetares bisysslor har
utvecklats under året.
Institutet har en ambitiös miljöstrategi men många utmaningar kvarstår. Den mest
belastande faktorn för institutets miljöpåverkan är flygresor. En särskild satsning och
diskussion har därför under året ägnats åt att ta fram förslag för att minska miljöpåverkan.
Institutets miljögrupp uppdaterade miljöplanen och en ny resepolicy togs fram.
Energiförbrukningen är dock i institutets lokaler fortsatt låg vilket beror på automatisk
belysning i samtliga kontorsrum och i trapphuset samt att energisparlägen används på
datorer och kontorsmaskiner. Institutet källsorterar alla sopor och inga miljö- och
hälsoskadliga ämnen används vid städning eller rengöring. Vidare deltar institutet på ett
övergripande plan tillsammans med andra statliga myndigheter i arbetet med att nå de
globala målen i Agenda 2030.
Under året utförde Riksarkivet en inspektion av arkivvården vid institutet. Detta
tillsammans med uppdraget i RB 2018 föranledde att NAI gav Uppsala universitets
säkerhetsavdelning ett specifikt uppdrag kring informationssäkerhet enligt krav i
regleringsbrevet 2018.
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2. FORSKNING OCH KAPACITETSBYGGANDE
Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift:
Att 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.

Återrapporteringskrav
Enligt regleringsbrev 2018 ska Nordiska Afrikainstitutet:
- Prioritera att integrera ett rättighetsperspektiv, fattiga människors perspektiv på utveckling, ett
jämställdhetsperspektiv, ett miljö-och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv i verksamheten;
- 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;
- Prioritera att fortsatt stärka forskningens policyrelevans;
- Analysera och redovisa forskningens resultat. Redovisningen ska vara kvantitativ såväl som
kvalitativ, och inkludera relevanta resultat av den forskning som bedrivs;
- Redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a de nordiska
biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen.

Prestationsmått forskning och kapacitetsbyggande
Det kanske mest framträdande prestationsmåttet för institutets forskningsverksamhet är
resultatet av arbetet med publiceringar. Publikationer är grundläggande verktyg för
forskare i spridningen av sina forskningsresultat och kunskap till olika mål- och
intressegrupper. Forskningens konferens- och seminarieaktiviteter är ytterligare
prestationer som bidrar till att främja, sprida, befästa och utveckla den kunskap om det
moderna Afrika som produceras. Vid institutet finns en väl etablerad stipendieverksamhet
som är ytterligare ett prestationsmått i kapacitetsbyggande avsikt där möjlighet ges för
studenter och forskare att fördjupa och utveckla sin Afrikarelaterade forskning.
Stipendieverksamheten bidrar även till det grundläggande uppdraget att stimulera
samarbete och utbyte mellan nordiska och afrikanska forskare. Diversifiering av- och
utökning av finansiering är en tydlig del i institutets strategiska målsättning.
Resursmobilisering och ansökningar om extern finansiering för forskning och
forskningsrelaterade aktiviteter är därför ytterligare ett prestationsmått inom
forskningsverksamheten. Samtliga prestationsmått för forskningen är avgörande för
institutets strategiska långsiktiga mål.
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Resultatsammanfattning forskning och kapacitetsbyggande
Nordiska Afrikainstitutet bedriver, som en del av sitt uppdrag, unik och högkvalitativ
forskning om det moderna Afrika. Forskningsverksamheten har under 2018 planerats och
genomförts utifrån uppdrag i regleringsbrev och i linje med verksamhetsplan för 2018-2019
samt institutets långsiktiga strategi 2017-2021. Sammanfattningsvis har NAIs
forskningsverksamhet under året genomfört ett stort antal aktiviteter som bidragit till
aktuella och akademiska diskurser nationellt och internationellt kring Afrikas utveckling
och framtid.
Forskningsprojekt inom institutets fem tematiska forskningsområden – tillväxt, fattigdom och
ojämlikhet/ klimatförändringar och hållbar utveckling/ konflikter, säkerhet och demokratisk
omvandling/ rörlighet och migration/ jämställdhet – visar på många framsteg och har genererat
en rad olika resultat från året. Detta avspeglas inte minst i antalet publikationer,
konferenser, workshops och andra forskningsforum som NAIs forskarkollektiv bidragit till.
Intellektuellt utbyte och interagerande mellan forskare på institutet har utvecklats bland
annat genom frekventa interna forskningsseminarier.
Institutets forskargrupp har trots ett år präglat av påtagliga personalomsättningar lyckats
upprätthålla en hög och jämn aktivitetsnivå. Sju lyckade forskarrekryteringar har
genomförts och på så sätt kompletterat forskarkompetensen med två utvecklingsekonomer,
en konfliktforskare, en kulturgeograf, en migrationsexpert och en genusvetare. Vid slutet av
året hade institutet avslutat alla rekryteringar och hade därmed full bemanning med
sammanlagt 11 anställda forskare via kärnfinansiering. Fyra forskare arbetade därtill för
institutet i olika deltidsupplägg med externt finansierade projekt. Ytterligare en rekrytering
till den finska forskartjänsten vid institutet avslutades med tillträde av den nya forskaren i
januari 2019. Genom rekryteringarna har institutet lyckats stärka sin kompetens och
kapacitet, särskilt inom de socioekonomiska områdena och disciplinerna. Den nya
forskarkompetensen breddar institutets kunskapsbas genom komplettering av främst
utvecklingsinriktad genus- och ekonomiforskning.
Även om året påverkades mycket av rekryteringsinsatserna, då kompetensluckor i
personalstyrkan inte kunde fyllas förrän under andra halvan av året, kunde betydande
forskningsresultat uppnås och i vissa fall överskreds de fastställda målen i
verksamhetsplanen. Under 2018 publicerades exempelvis åtta Policy Notes vilket är två
Policy Notes mer än det mål på sex Policy Notes som hade fastställts i institutets
verksamhetsplan för 2018. Även övriga publikationsresultat (böcker och artiklar) från året är
goda även om just utgivna böcker inte riktigt nått det uppsatta målet på 7 böcker.
Produktionen av vetenskapligt granskade artiklar och bokkapitel samt externt utgivna
böcker har dock ökat jämfört med 2017 (se sammanställning i tabell 18).
Regleringsbrevets anvisning om att fokusera verksamheten på ”ett Afrika i förändring, med
ökad tonvikt på aktuella trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av
Agenda 2030” har till viss del uppfyllts. Kopplingen mellan institutets forskningsområden
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och Agenda 2030 behöver dock mer uppmärksamhet och ytterligare finjustering. Även om
det mesta av den forskning som bedrivs är direkt eller indirekt kopplad till vissa av målen
för hållbar utveckling är relevansen inte alltid tydlig eller tillräckligt synlig. Inom ramen för
institutets publikationer Policy Notes skulle man exempelvis kunna överväga att inkludera
ett mer uttalat fokus på målen för hållbar utveckling för några av de aktuella frågorna som
presenteras, och en särskild Policy Note om utvecklingsmålens relevans för institutets
forskningsagenda kanske kan utarbetas under 2019.
Institutets forskare har under året haft en löpande och aktiv medverkan i olika
policyaktiviteter (samråd, informationsträffar, möten, seminarier, mm). Inte minst har
forskare kunna dela med sig av sin expertis till besökare inom ramen för institutets
ambassadörscoachningsprogram.
Ett institutsövergripande arbete som intensifierats under 2018 och som bör lyftas särskilt är
insatser som syftar till resursmobilisering. Detta resulterade i att totalt 14
finansieringsansökningar lämnades in under året (se bilaga 5) medan det övergripande
målet i verksamhetsplanen 2018 var 7 ansökningar. Hittills har en ansökan beviljats, några
har fått avslag och några beslut har ännu inte fattats.
Ett annat resultat från året som inte uppnåtts enligt i verksamhetsplanen uppsatta mål är
genomförda fältarbeten för forskare. Den huvudsakliga anledningen till det var den
ofullständiga personalstyrkan men även sjukfrånvaro har spelat in.
Forskningstematiska områden
Som framgår av NAIs strategi för 2017–2021 har institutets mandat för forskning och
kapacitetsuppbyggnad ett särskilt fokus på fem tematiska områden. Ibland ger dock
inordningen under en av områdets rubriker inte en tillräckligt rättvisande bild av
forskningens flerdimensionella tematiska inriktning. Forskningen vid NAI har ofta
överlappande och/eller kompletterande inslag och aspekter som är kopplade till mer än ett
av de tematiska områdena just på grund av deras mångdimensionella karaktär.
Överlappningen bidrar positivt till samarbete och interaktion mellan forskarna och till en
diversifiering av perspektiv, metoder och teoretiska insikter som främjar överföring av
akademiska resultat till mer policyrådgivande format.
Konkreta resultat från den forskning som bedrivs vid Nordiska Afrikainstitutet står framför
allt att finna i de olika projekt som bedrivs och de olika publikationer som genereras av
temaområdenas forskare. I det följande stycket redogörs för huvudsakliga resultat inom de
fem tematiska forskningsområdena vid Nordiska Afrikainstitutet:
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Tillväxt för alla, fattigdom och ojämlikhet i städer och på landsbygden i Afrika
Genom rekrytering av två utvecklingsekonomer fick detta tematiska område en väsentlig
förstärkning och tydlig profilering under året. Temats forskare har inlett gemensamma
projekt inom området inkluderande tillväxt och extrem fattigdom, samtidigt som de
fokuserat på olika relevanta socioekonomiska aspekter: kontantöverföringar, beskattning
och gruvdrift.
En av temats forskare har bland annat analyserat formerna för-, och effekterna av
resursutvinningsindustrin i södra Afrika inom projekten ”The Practice and Politics of Urban
Climate mitigation and adaptation efforts at the Margins” och ”Making New Mining Towns
and Reviving Olds in Africa's Copperbelt”.
En annan inriktning inom temat har studerat urban till rural transformation i projektet
”Changing Urban to Rural Movement in Angola and Mozambique” vilket bland annat
resulterat i ett antal olika publikationer samt en workshop i Maputo i maj som behandlade
rurala transformationsprocesser i Mocambique. Workshopen planerades och samordnades
på uppdrag av NAI av och i samarbete med Instituto de Estudos Sociais en Económicos och
Observatório de Meio Rural i Moçambique, Christian Michelsen-institutet i Norge och
universitetet i Jyväskylä i Finland.
Under året har även arbete inletts med en bok i NAIs serie med Zed-books med titeln The
Practice and Politics of Do-it-yourself Urbanism in Africa’s Cities.
Klimatförändringar och hållbar utveckling
Det finns två publikationer från året som särskilt visat på institutets kapacitet och
kompetens inom detta tematiska område. Det handlar om publikationen Agricultural
Transformation in Ethiopia. State Policy and Smallholder Farming i Africa Now-serien och den
första volymen i serien ”Water Finance Innovations in Context” med titeln Innovative Water
Finance in Africa, som producerades av institutet.
Aktuella projekt inom temat är ”Agricultural Water Management: role of irrigation in
climate change adaptations in Africa” och ”Smallholder Agricultural Change and
Transformation” samt projektet ”Dammed or damned development? Climate change and
sustainable development”, som gick in i en slutfas och vars sista publikation blev The Sources
of the White Nile and Paradoxes of Religious Waters.
Ett annat projekt vars idé, utformning och ämnen vittnar om överlappningen av forskning
vad gäller olika tematiska områden är “African studies, the moral turn in anthropology and
the concept of ’moral economy/ies” där forskarna organiserade en workshop tillsammans
med samarbetspartners från University of Leeds och University of Cologne med titeln
”Moral Dimensions of Economic Life in Africa”.
Ytterligare ett projekt med koppling till temat var ett samarbete med forskare i Ghana som
resulterade i artikeln ”Perceptions and knowledge on climate change in local communities
in the Offinso Municipality, Ghana”.
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Konflikter, säkerhet och demokratisk omvandling
En av temats forskare har, förutom arbetet som forskningschef, ägnat sin tid åt projektet
”Immediate and remote causes of insecurity and violent conflicts, their structure, their
dynamics and their implications for economic development and democratic stability”.
Ett betydelsefullt resultat inom konfliktområdet var volymen Violence in African Elections.
Between Democracy and Big Man Politics i Afrika Now-serien där en av institutets nuvarande
forskare var medredaktör samt medförfattare till två kapitel och flera andra medverkade
forskare är tidigare anställda forskare vid NAI.
Ett annat forskningsområde som utvecklats under året är konflikter i området Afrikas horn
med projekten ”Konflikt och statsbyggande på Afrikas horn” och “Regionala ekonomiska
samarbeten (RECs) för fredsbyggande i Afrika”. Inom dessa projekt arbetas med kommande
publikationer om Afrikas horn, mer specifikt om ”Alternatives to Neoliberal Peace Building
and State Building in Africa”. Ett kapitel från arbetet publicerades i African Foreign Policies in
International Institutions.
Ett projekt i slutfasen är ”Warlord Democrats”, som avslutas med en bok i början av 2019.
Inom detta projekt publicerades artikeln Commanding Abuse eller Abusing Command? ExCommand Structures and Drugs in Liberia. Inom detta tematiska område har även ansvar
funnits för samordningen av Claude Ake-professuren i samarbete med Institutionen för
Freds-och konfliktkunskap. Detta beskrivs mer i avsnittet om stipendieverksamheten.

Mobilitet och migration
Den tematiska ramen för årets Nordiska Afrikadagar avspeglade i stor utsträckning
forskningsprioriteringarna inom detta område, vilket framgår av konferenstiteln ”African
Mobilities – Reshaping narratives and practices of circulation and exchange”. Mobilitet och
migration var genomgående fokus i konferensens huvudanföranden, rundabordssamtal och
panelsessioner. En av institutets migrationsforskare ansvarade för det övergripande
akademiska upplägget i konferensen och organiserade/modererade även rundabordssamtal
om afrikansk migration samt om krisen på Medelhavet.
Projekt inom temat är”Invisible Displacements” och ”Transborder Connections of Urban
Centres in West Africa”. Förutom flera publikationer har även bokförslag till ”Africa Now”serien som publiceras tillsammans med Zed Books producerats och antagits på temat
”Invisibility in African Displacements”. Temats forskare har även haft delat redaktörskap av
en särskild utgåva av tidskriften Africa med tema ”Urban Kinship”.
Jämställdhet
Under 2018 rekryterade institutet en ny forskare med inriktning mot genus och jämställdhet
och därmed har projektet ”Gendered Institutions and Women's Political Representation”
initierats. Ett första resultat från året var konferensen ”Gendered Institutions and Women's
Political Representation in Africa” som ägde rum i december. I konferensen deltog såväl ett
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antal seniora kvinnliga forskare från Afrika och Europa som några mer juniora afrikanska
forskare vilket bidrog till stort kunskapsutbyte forskarna emellan. Ett annat projekt inom
temat är ”Global Talk Local Walk – the Translation of the ‘Women, Peace and Security’
Agenda into Practice in Postconflict Liberia and Rwanda”, som också delvis berör temat
konflikt och säkerhet.
Vid Nordiska Afrikainstitutet har under 2018 forskning initierats inom ramen för projekt
som behandlar ”gender transitions” i Afrika. Samarbeten mellan institutets forskare har
även lett till ett nytt projekt på temat ”Closing the gender-gap”. En av forskarna är
medredaktör för titeln Gender, Poverty and Access to Justice: Policy Implementation som
kommer publiceras i mitten av 2019 tillsammans med Routledge.
Inom detta tema finns tydliga exempel på att institutets forskare är verksamma inom flera
områden och att de tematiska områdena inte sällan överlappar varandra. Ytterligare
exempel på detta är Claude Ake-professuren som huvudsakligen är kopplad till temat
konflikt och säkerhet men som 2018 hade en tydlig genusdimension som manifesterades i
årets Claude Ake-minnesföreläsning ”Amos Tutuola and the Gendering of Peace in Africa”.

Publikationer och policydialog
Förutom att producera högkvalitativ forskning ingår det i institutets mandat att bidra till att
sprida information och kunskap om Afrika som kan stötta policyprocesser både i Norden
och i Afrika. Forskningens publikationsarbete är en viktig del i detta hänseende.
Under året har NAI publicerat sammanlagt åtta Policy Notes vilket är en markant ökning
jämfört med tidigare år. Policy Notes är korta sammanfattningar av aktuella frågor av
politisk och social relevans för afrikanska angelägenheter, riktade till strateger, analytiker
och beslutsfattare inom utrikespolitik, biståndsfrågor och utveckling och täcker oftast in ett
brett spektrum av allmänna såväl som specifika frågor.
Institutets publikationer inom alla kategorier ligger i linjer med föregående års resultat (se
tabell 18). Under året publicerades fyra böcker och ytterligare fyra godkändes för
publikation, medan flera andra böcker var under utarbetande (målet för 2018 var sju
böcker). Målet på 27 tidskriftsartiklar och bokkapitel uppnåddes med råge.
Institutet delar tillsammans med African Studies Centre (ASC) i Leiden och German
Institute of Global and Area Studies (GIGA) det institutionella ansvaret för projektet Africa
Yearbook. Årsboken är allmänt erkänd som en resurs för forskare, men också för
biståndsorgan och beslutsfattare. För första gången var två av de fyra medredaktörerna
anslutna till NAI och de bidrog till innehållet om västra respektive södra Afrika samt ett
flertal landskapitel. Ytterligare en forskare från NAI bidrog med kapitlet om
Elfenbenskusten.
Forskningen har under året bidragit i väsentlig omfattning till att stötta/informera
diplomater från de nordiska medlemsländerna inför nya posteringar på den afrikanska
kontinenten. Detta har skett i form av skräddarsydda sessioner vid institutet. (Se mer om
ambassadörscoachning i kapitel 3: Kommunikation och policyarbete.) Återkopplingen från
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denna kategori besökare har genomgående varit positiv. Informationssessioner vid
Utrikesdepartementet hölls också för tjänstepersoner i Afrikaenheten, liksom ett
förberedande möte inför FN-enhetens besök hos den sydafrikanska FN-enheten i Pretoria.
Dessutom tog institutet flera gånger under året emot afrikanska ambassadörer och högt
uppsatta diplomatiska och politiska besökare från afrikanska länder för diskussioner med
forskare.
Till andra exempel på policydialoger hör rundabordssamtal om pressfriheten i Tanzania och
Kenya, ett heldagsseminarium om politiska trender och ekonomisk förändring i södra
Afrika sedan 1990-talet. I det senare deltog högt uppsatta forskare från delregionen för att
erbjuda en analytisk inblick i första hand för diplomater och beslutsfattare. Även en offentlig
paneldebatt om ”Miljardlyftet och Afrikas framtid” på ABF-huset i Stockholm anordnades i
samarbete med ABF och Ordfront för att erbjuda en aktuell politisk analys till den
intresserade allmänheten.
Andra delar av den aktiva policydialog som institutet medverkat till under 2018 beskrivs
mer utförligt i avsnitt om kommunikation och policyarbete och i bilaga 6. NAI har under
året inte haft något särskilt uppdrag från de nordiska utrikesdepartementen men däremot
varit samarbetspartner i och gett expertis till en rad olika evenemang som efterfrågats av så
väl det svenska som finska utrikesdepartementen. Detta beskrivs mer i kapitlet om
kommunikationsverksamhet och sektionen om policydialog.
Nätverkande
Utöver enskilda forskares initiativ har nätverkande under året också ägt rum bland annat
genom NAIs deltagande i Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies (AEGIS) och
European Association for Development Research and Training Institutes (EADI). Direktören
deltog även i det största samhällsvetenskapliga programmet på den afrikanska kontinenten;
CODESRIAs generalsamling och konferens i Dakar i december. Under året var NAI-forskare
också involverade i ett nätverk kallat NARN- Nordic Africa Research Network. NAI stod till
exempel värd för de möten som hölls med deltagare i nätverket.

Konferens- och seminarieverksamhet
Till forskningsverksamheten vid NAI hör att anordna workshops, konferenser, akademiska
seminarier och andra publika program där forskningsresultat presenteras och diskuteras.
Denna verksamhet är en del i institutets kärnuppdrag att främja och stimulera forskning samt
att sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika.
Verksamheten bidrar på samma sätt till institutets strategiska mål #1 att producera, stödja och
främja akademisk och policyrelevant forskning om det nutida Afrika och # 2 att stödja positiv utveckling
i afrikanska länder baserat på Nord-Syd och Syd-Nord dialog.
Konferens- och seminarieverksamheten är en grundläggande del i resultatredovisningen för
forskningen vid NAI. Kostnader för konferens- och seminarieverksamheten ingår i den
övergripande redovisningen av utgifter för forskningsverksamheten och övriga
verksamhetskostnader (se tabell 3). Vid institutet görs ingen arbetstidsredovisning för
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personal per projekt eller specifik aktivitet och därför kan inte exakta kostnader per
aktivitet redovisas. Frågan om förändring i tidsredovisningskrav för forskare har diskuterats
i institutets Program- och forskningsråd där gemensam ståndpunkt varit att NAI inte bör
kräva detaljerad tidsredovisning i det avseendet. Det är viktigt att notera att till de
sammanlagda utgifterna för konferens- och seminarier hör också kostnader för insatser av
forskningsstöd, kommunikation och i viss mån även av insatser från bibliotekspersonal.

Konferenser 2018
I tabell 4 visas de 12 konferenser och workshops som institutet under 2018 arrangerat i egen
regi eller i tillsammans med samarbetspartners. Liksom under föregående år har drygt
hälften av evenemangen ägt rum i afrikanska länder. Sammanlagt medverkade 621 som
registrerade deltagare i årets konferenser, varav cirka hälften var kvinnor och hälften män
(se tabell 5). Den största andelen deltagare kom från den afrikanska kontinenten som tabell 6
över deltagarnas geografiska verksamhetsort visar. Bland de afrikanska deltagarna fanns
forskare från de flesta av kontinentens regioner.
Institutets vartannat år återkommande konferens Nordiska Afrikadagarna med temat
African Mobilities – Reshaping narratives and practices of circulation and exchange var årets mest
uppmärksammade och mest resurskrävande program med nästan hela institutets
personalstyrka involverad. Under två konferensdagar genomfördes 33 olika
programpaneler och en andra sidoevent så som rundabordssamtal och boklanseringar.
Bland de 272 deltagarna i NAD fanns 40 länder representerade varav 20 afrikanska. Med
finansiellt stöd från Sida kunde institutet erbjuda 20 forskare från Afrika konferensstöd för
sitt resande och därmed möjliggöra deras deltagande. Huvudtalare under NAD var dels
Kah Walla, politisk aktivist och entreprenör från Kamerun, som höll sitt anförande på temat
afrikansk mobilitet – styrning för att göra afrikansk rörelse fri och rättvis, dels Francis
Nyamnjoh, professor på universitetet i Kapstaden som talade om mobilitet, globalisering,
medborgarskap och tillhörande i 2000-talets verklighet. Konferensprogrammets två
tematiska rundabordssessioner fokuserade på teman som migration från Afrika kopplat till
krisen på Medelhavet samt sociala medias roll och potential för avkolonisering. Båda
lockade många åhörare. NAD avspeglade till stor del institutets nuvarande
forskningsagenda i och med att frågeställningar och aktuella problem under konferensen
hade fokus på migrations- och säkerhetsfrågor, ofta med genusperspektiv, med en koppling
till diaspora, klimatförändringar och digitalisering som extra komponenter. Konferensen
gav samtidigt goda möjligheter till att stärka befintliga samarbeten och få tillgång till nya
nätverk.
Till andra uppmärksammade konferenser under året hör konferensen om regionala
ekonomiska samarbeten och fredsbyggande i södra Afrika som organiserades i samarbete
med Botswanas universitet i Gaborone, och konferensen om ”rural transformation” som
ägde rum i Maputo i samarbete med forskningspartners i Mocambique, Norge och Finland.
Inte minst bidrog dessa evenemang till att stärka institutets nätverk i södra Afrika. I
december organiserades en konferens på NAI som behandlade kvinnors politiska och
institutionella representation i Afrika. Ansvarig för programmet var institutets
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nyrekryterade genusforskare och konferensen var en viktig inledande aktivitet för den nya
genusinriktade forskningen vid NAI.
Tabell 4. Konferenser anordnade av NAI under verksamhetsåret 2018
Konferens/Workshop Titel

Datum

Plats

Arrangerad av

kv

män

The practice and politics of
urban climate mitigation and
adaption efforts at the
margins

19-23
februari

Uppsala,
NAI, Malmö,
universitet och
Malmö kommun

NAI, Malmö universitet,
Malmö kommun

11

8

Brainstorming workshop on
RECs and peacebuilding in
Central Africa

26-27
februari

Yaoundé,
Kamerun

NAI

15

5

Policy-research roundtable
on future cooperation
between European union
and Africa
Nordoc annual conference
highlighting developing
countries

9-10 april

Accra, Ghana

NAI, University of Ghana,
Third World Network

4

12

23 maj

NAI

NAI

15

7

Policy dialogue on RECs and
peacebuilding in Southern
Africa

23-24 maj

Gaborone,
Botswana

NAI och University of
Botswana

18

25

Transformation of the rural
spaces in Mozambique.
Connections to the past and
visions of the future.

28-29 maj

Maputo,
Mozambique

NAI, IESE Mozambique,CMI,
Norge, Jyväskylä univ.
Finland och Observatório de
meio rural, Mozambique.

33

46

Political trends and
economic change in
Southern Africa since the
1990s

6-8 juni

Stockholm

NAI, UD

29

33

The moral dimensions of
economic life in Africa

14-15 juni

NAI

NAI, University of Leeds,
Global South Study Center
Cologne, Review of African
Political Economy

9

13

Nordic Africa Days 2018

19-21
september

Uppsala,
Universitetshuset

NAI

133

139

Policy Dialogue on new
trends, possibilities and
challenges in Africa´s mining
sector

16-17
oktober

NAI

NAI

6

11

Emerging water governance
systems in Ethiopia´s
development trajectories

22 oktober

Bahir Dar,
Etiopien

NAI och Universitetet i
Bahir Dar

4

25

Gendered institutions and
women´s political
representation in Africa

12-13
december

NAI

NAI

18

2

Totalt

295

326
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Tabell 5. Andelen kvinnor respektive män som deltagit inom konferensverksamheten 2016-2018
2018

2017

2016

Andelen kvinnor

48%

32%

51%

Andelen män

52%

68%

49%

Totalt (i absoluta tal)

621

618

433

Tabell 6. Konferens- och workshopdeltagarnas fördelning på olika länder i Norden, Afrika och
övriga länder 2016-2018*
2018

2017

2016

Sverige

224

110

108

Norge

16

7

8

Finland

19

112

36

Danmark

11

4

10

Island

5

5

6

Afrika

258

354

153

Övriga

88

26

105

Totalt (i absoluta tal)

621

618

426 (433)

* Statistik för geografisk fördelning baseras på landet där deltagaren är verksam. (för 7 deltagare 2016 saknas
uppgift för land)

Seminarier 2018
Vid institutet har en rad andra programpunkter med forskarmedverkan anordnas under
2018 så som seminarier, publika föreläsningar och andra sammankomster med specifikt
tematiskt fokus. I bilaga 6 finns en verksamhetsövergripande sammanställning av de olika
forsknings- och policyinriktade evenemang som NAI medverkat i under året. Evenemangen
bidrar till att synliggöra och sprida forskningsresultat från institutet och att samverka och
stärka relationer till andra forskningscentra i Norden och i Afrika. I många av programmen
har deltagare från policysfären aktivt medverkat som initiativtagare eller som inbjudna
talare och aktiviteterna är därför särskilt viktiga för det strategiska målet #3 – att bidra till
policyagendan för Afrika i de nordiska länderna.
En specifik del av NAIs interna verksamhet är de akademiskt fokuserade
forskarseminarierna som riktar sig mot anställda forskare, tillfälliga gäster vid NAI men
även särskilt inbjudna forskare från olika nätverk. Seminarierna utgör en plattform för
presentation och diskussion kring pågående forskning på hög akademisk nivå. Den
forskning som presenteras på seminarierna är oftast färdig för publicering och seminarierna
bidrar därför dessutom till utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan forskare som vistas
vid institutet. Under 2018 har 13 seminarier hållits med gott resultat vad gäller ambitionen
att utveckla forskning och forskarsamvaro vid institutet. I bilaga 7 finns detaljer kring de
specifika forskningsområden som presenterats på årets seminarier.
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Stipendieverksamheten
Till institutets grunduppdrag hör såväl att främja och stimulera till forskning om Afrika,
som att bidra till att skapa kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Stipendieverksamheten utgör en viktig del i institutets arbete för att uppfylla dessa
uppdrag. NAIs forskare och forskningsstödjande personal ansvarar för verksamheten.
Stipendieverksamheten bidrar till det fjärde strategiska målet om att bidra till
kapacitetsbyggande av kunskapsproduktion om Afrika. De olika forskningsstudier inom ramen
för utvecklingsforskning som stipendiemottagande studenter och forskare bedriver under
sin vistelse vid institutet ligger vidare i linje med Agenda 2030s mål om utbildning och
kapacitetsbyggnad.
Under 2018 har NAI haft tre olika spår inom stipendieverksamheten. För det första ett
stipendiespår riktat mot mastersstudenter, doktorander och postdoktorer som bedriver
Afrikaorienterade studier/forskning i samhällsvetenskap och humaniora och är anslutna till
universitet/forskningscentra i Sverige, Finland och Island. För det andra ett spår för
disputerade forskare som är verksamma på den afrikanska kontinenten. Därtill kommer
gästprofessuren Claude Ake som sedan 2003 samfinansieras med Institutionen för freds- och
konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Nordiska stipendieprogrammet
Stipendiet för sökande i Sverige, Finland och Island erbjuder en finansierad vistelse under
en månad i institutets forsknings- och biblioteksmiljö. I nedan tabeller 7 och 8 visas statistik
över antalet ansökningar, utdelade stipendier för respektive land samt könsfördelningen
bland de som mottagit stipendier av NAI under 2018. Till det nordiska
stipendieprogrammet 2018 inkom endast 15 ansökningar vilket är en kraftig minskning
jämfört med föregående år. Något entydigt svar på anledningen till minskningen inför 2018
års stipendierunda finns inte, även om NAIs ledning sökte råd från program och
forskningsrådet för att diskutera denna utveckling och övrigt kring olika former för
kapacitetsbyggande. Spridningen av stipendieutlysningen har skett enligt samma principer
som under tidigare år. En möjlig förklaring är att det blivit mindre attraktivt att vistas en
månad vid institutet då digital utveckling möjliggör att ta del av institutets biblioteks- och
forskningsresurser på distans. Med anledning av det minskade antalet ansökningar
utdelades bara åtta stipendier under året.
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Tabell 7. Andelen utdelade nordiska stipendier efter stipendiaternas lärosäten 2016-2018
Land
2018
2017
2016
Sverige
Finland
Island

antal
utdelade
3
5
0

i % av sökta
fr resp land
60%
56%
0%

antal
utdelade
3
6
2

i % av sökta
fr resp land
30%
29%
33%

antal
utdelade
4
4
0

i % av sökta
fr resp land
50%
25%
0%

Summa

8

53%
(totalt 15
ansökningar)

11

30%
(totalt 37
ansökningar)

8

33%
(totalt 24
ansökningar)

Tabell 8. Andelen kvinnor respektive män som mottagit nordiska stipendier 2016-2018
2018
2017
2016
Andel kvinnor
37,5%
36%
37,5%
Andel män
62,5%
64%
62,5%
Antalet kvinnor som sökte nordiskt stipendium 2018 var 7 och antalet män som sökte var 8.
Urvalet som gjordes baserades primärt på ansökningarnas kvalitet och relevans.
Stipendiaterna lämnar in utvärderingar vid slutet på sin vistelse som är till nytta för
uppföljning och utveckling av verksamheten. Utvärderingarna från 2018 vittnar om att tiden
som spenderats vid institutet varit uppskattad och värdefull. Ett par av stipendiaterna
kommenterade att en förlängd vistelse vid institutet skulle ha varit värdefull då en månad
upplevdes som lite för kort. De som investerat en månads tid på NAI har varit nöjda vilket
delvis motsäger teorin om att det skulle vara mindre intresse för vistelse på grund av ökad
tillgång till digitala källor.
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, besöka och bygga nätverk med
andra forskningscenter i Norden och att publicera forskningsresultat via institutets kanaler.
Tabeller 9 och 10 presenterar statistik över antalet ansökningar och utdelade stipendier samt
könsfördelningen för afrikanska gästforskarprogrammet 2016 - 2018.
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Tabell 9. Utdelade afrikanska gästforskarstipendier efter stipendiaternas lärosäten 2016-2018
Land
2018
2017
2016
Tanzania
Sverige
Burkina Faso
Nigeria
Mocambique
Kenya
Uganda
Sydafrika
DRC
Egypten
Sudan
Summa

antal
utdelade
1

i % av sökta
fr resp land
50%

antal
utdelade
1

i % av sökta
fr resp land
33%

1
1

3%
33%

1

3%

1
3

25%
15%

1

14%

1

33%

1
1

8%
50%

1

33%

antal
utdelade
1
1
1
1

i % av sökta
fr resp land
25%
25%
100%
5%

1

8%

8*

7%
6
5%
5
6%
(totalt 101
(totalt 126
(totalt 79
ansökningar)
ansökningar)
ansökningar)
*Ett av de utdelade stipendierna 2018 var för en ansökan som kom in i 2017 års ansökningsrunda.

Tabell 10. Andel kvinnor respektive män som mottagit afrikanska gästforskarstipendier 2016-2018
2018
2017
2016
Andel kvinnor
50%
67%
20%
Andel män
50% *
33%
80%
*Varav en person transgender = ’other’
Intresset för det afrikanska gästforskarstipendiet var fortsatt stort även inför 2018 om än
med aningen färre ansökningar än året innan. Stipendier delades ut till 8 forskare varav 4
kvinnor, 3 män och en transperson som kom från Sydafrika, Tanzania, Mocambique,
Nigeria, Uganda och Egypten. Flera av forskarna deltog i Nordiska Afrikadagarna och
presenterade sina forskningsresultat i olika paneler under konferensen. Samtliga åtta
gästforskare presenterade även sin forskning inom ramen för NAIs interna
forskningsseminarium.
Utvärderingar av stipendietiden från de afrikanska forskarna visar på i huvudsak positiva
erfarenheter från vistelsen och att gästforskarna varit mycket nöjda med den service och de
resurser som institutet erbjudit. Bibliotekets många och diversifierade resurser beröms även
om det även finns någon som påpekade att de saknade mer aktuellt material om utveckling
och miljö i den nordafrikanska regionen. Det fanns vidare vissa kommentar i
utvärderingarna om bristen på kontakt med institutets forskare under vistelsen. Någon
annan har pekat på behovet av förstärkt spridning i Afrika av utlysningarna av stipendiet.
Synpunkterna är värdefulla för den vidare utvecklingen av stipendieprogrammet.
Claude Ake Visiting Chair
Professuren instiftades 2003 och NAI och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid
Uppsala universitet ansvarar gemensamt för värdskapet. Till stipendiet för Claude Akeprofessuren 2018 inkom 9 nomineringar. Av dessa valde urvalskommittén att tilldela
stipendiet till Heidi Hudson, dekan vid Humanistiska fakulteten vid University of the Free
State i Bloemfontein, Sydafrika, professor i internationella relationer och tidigare direktör för
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Center for Gender and Africa Studies. Professor Hudson vistades i Uppsala från september
till november och deltog under sin vistelse i Uppsala i flera institutionella program både på
NAI och på Institutionen för freds- och konfliktforskning. Årets gästprofessur avslutades
som brukligt med Claude Ake-minnesföreläsning som hölls den 21 november på temat ”(A
(wo)man for all seasons: Amos Tutuola and the gendering of peace in Africa”. Temat gav genom sin
övergripande infallsvinkel uttryck för hur olika men kompletterande områden inom
institutets forskningsagenda (i detta fall säkerhet och genderstudier) överlappar och
korsbefruktar varandra. I föreläsningen som hölls i Universitetshuset, Uppsala, deltog
närmare 50 personer och den efterföljande diskussionen bjöd på många frågor och
kommentarer från engagerade åhörare.

Resursmobilisering
Institutets strategiska mål #5 innebär att NAI ska säkerställa och diversifiera sin finansiering.
Inom forskningsverksamheten är resursmobilisering ett särskilt viktigt arbetsområde inte
minst för forskare som har tidsbegränsade anställningar. Resursmobiliseringsarbetet vid
NAI avser dock inte enbart forskares ansökningar om externa medel utan även
övergripande institutionella insatser för att stärka samarbeten och samfinansiering av
aktiviteter, institutionellt stöd i kartläggning och bevakning av forskningsfinansiärer samt
rådgivning och stöd till forskare.
Under 2018 har NAI intensifierat arbetet kring resursmobilisering bland annat genom att
koncentrerat arbeta med kvalitetssäkring av ansökningar och genom att stödja forskare i att
hitta relevanta finansieringskällor. En hel del extra resurser har lagts på detta från
forskningsstödets sida under året och har bland annat resulterat i att en resurssida på
intranätet med länkar till aktuell information om forskningsfinansiering har skapats och att
informationssessioner har hållits med institutets forskare. Därtill har i enlighet med ett av
delmålen i institutets strategi 2017 – 2021 en intern strategi för NAIs resursmobilisering
tagits fram av arbetsgruppen. Beslut om strategin kommer att fattas i början av 2019.
2018 var ett ovanligt produktivt år vad gäller antalet forskningsansökningar som skickats in
till främst svenska forskningsfinansiärer. Det mål för antal inskickade
forskningsansökningar som satts till 7 i verksamhetsplan för 2018 överträffades med god
marginal. Till svenska Vetenskapsrådet skickades 7 ansökningar in och till FORMAS
skickades fyra ansökningar in av NAI-forskare. Därtill ansöktes även om bidrag från Sida,
Riksbankens Jubileumsfond och en forskare var partner i en ansökan till EU finansiering.
Utfallet från ansökningsperioden nådde tyvärr inte upp till det i verksamhetsplanen satta
målet om 3 beviljade ansökningar. Endast en ansökan blev under året godkänd och det var
ett bidrag till afrikanskt deltagande under NAD 2018 från Sida. Några av bidragsbeslut har
dock i skrivande stund ännu inte fattats.
Det finns även andra resultat kring resursmobilisering som är värdefulla för institutet.
Forskare vid NAI har till exempel aktivt uppmuntrats och stöttats i att söka alternativ
finansiering för aktiviteter och för ökat nätverkande inom och utanför Norden. Detta har
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bland annat resulterat i ett utvecklat samarbete mellan institutet och Afrikanska
utvecklingsbanken. En planerings-och metod-workshop hölls i oktober och då slöts en
överenskommelse om att arrangera en policydialog på temat “Present and Future
Opportunities and Challenges in the Extractive Sector in Africa” under andra halvan av
2019. Ett annat gott exempel på en innovativ insats inom resursmobilisering är värdskapet
för workshopen ”Political Trends and Economic Change in Southern Africa since the 1990s”
i juni 2018 som fick finansiellt stöd från ett antal nordiska och afrikanska ambassader.
Utöver detta hölls en föreläsning med ordföranden i Afrikanska unionens (AU)
reformkommitté Donald Kaberuka och ledamoten Cristina Duarte samt en efterföljande
paneldiskussion om AU:s pågående reformer som samfinansierades med Utrikespolitiska
institutet och Rwandas ambassad.
Även stödet till årets största institutionella konferens, Nordiska Afrikadagarna, som Sida
bidrog med för att främja afrikanskt deltagande och stödet från Marockos ambassad i
Sverige till ett rundabordssamtal under konferensen, är värdefulla resultat i sammanhanget.
Dessa tillfällen erbjöd på samma gång givande möjligheter för viktig interaktion mellan
beslutsfattare och forskare.
Utöver ovan finns även externa parter som genom egen finansiering på olika sätt kan bidra
till NAIs forskningsmiljö. Exempel på det är en samarbetspartner vid Norges teknisknaturvitenskaplige universitet som beviljats finansiering från Vetenskapsrådet för en
konferens som ska äga rum i Uppsala 2019. Även en forskare från Universitet i Finland
beviljades bidrag från det finska Academy Mobility Program för en finansierad vistelse vid
institutet under 2019 och kan därigenom samverka och etablera nätverk med forskare på
NAI. I bilaga 5 finns en sammanställning av de ansökningar med NAI som planerad
medelsförvaltare som lämnats in till olika finansiärer under 2018.
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3. KOMMUNIKATION OCH POLICYARBETE
Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift att
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.
Återapporteringskrav
Analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen synliggjorts samt
kanaler för spridning till myndighetens målgrupper.

Prestationsmått kommunikation och policyarbete
Kommunikations- och policyverksamhetens prestationsmått baseras på resultat av
aktiviteter för spridning av forskningsresultat och publicerade skrifter till målgrupper via
organisationens olika kanaler. I detta ingår bland annat resultat från arbetet med
publicering, synlighet i press och sociala medier och spridning av NAIs nyhetsbrev. Även
omfattningen av besök på NAIs hemsida utgör ett viktigt prestationsmått för
kommunikationsverksamheten. Prestationsmåtten för kommunikation och policyarbete är
alla viktiga bidrag i arbetet för de övergripande strategiska målen för verksamheten.

Resultatsammanfattning kommunikation och policyarbete
Under 2018 har kommunikationsarbetet vid NAI fortsatt fokuserat på institutets vision, att
vara ett ledande kunskapscentrum om Afrika i Norden. Kommunikationsverksamheten
bidrar till institutets samtliga strategiska mål.
Flera av kommunikationsverksamhetens verktyg och metoder, såsom medieträning av
forskare, och coachning av ambassadörer och andra chefer inom utrikesförvaltningen, har
funnit en bra och välfungerande form.
Medieträningen erbjuds alla nya forskare, och är mycket uppskattad. Trots att den initialt
var tänkt som ett verktyg inför intervjuer, har den också varit användbar som övning inför
forskarnas publika framträdanden, vilket bidrar till att bättre kommunicera institutets
forskning i flera kanaler.
Ambassadörscoachningen (där forskarna briefar nyutnämnda nordiska ambassadörer inom
vissa områden) börjar bli så pass känd bland de nordiska utrikesförvaltningarnas chefer att
flera förfrågningar om möjligheten att delta i coachningen inkommit till institutet, medan
det under tidigare år alltid varit institutet som tagit initiativet till att bjuda in ambassadörer.
För att öppna fler kanaler för spridning av institutets forskning, har nya partnerskap inletts.
Bland annat organiserades ett mycket välbesökt seminarium under Mänskliga Rättigheterdagarna i Stockholm i november 2018 tillsammans med Medieinstitutet Fojo och Forum Syd.
Ett annat partnerskap har inletts med ReliefWeb, FN:s webbsajt för information om
humanitära katastrofer, som används av hundratals internationella hjälporganisationer i
samordningen av global katastrofhjälp. ReliefWeb publicerar sedan våren 2018 institutets
policynoter som därigenom kan läsas av alla medlemmar och besökare. Ett samarbete med
Afrikanska unionens bibliotek har inletts som innebär att NAIs publikationer läggs upp som
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poster i en databas med AU-politiker och andra AU-intressenter som främsta målgrupp
(mer om detta i biblioteksavsnittet).
Som ett led i arbetet med att säkerställa och diversifiera institutets resurser, beslutades tidigt
2018 att en ny visuell profil skulle utvecklas, som till finansiärer, partners och andra
besökare ska kommunicera det moderna kunskapscentrum NAI har utvecklats till. Under
hösten 2018 hölls en workshop med hela personalen där institutets identitet analyserades,
vilken sedan följdes av en utvecklingsprocess som skulle utmynna i en lansering av en ny
visuell profil i början av 2019.
Samtidigt, i och med att kommunikationsenhetens sammansättning förändrats med ny
enhetschef och webbansvarig har flera delar av kommunikationsarbetet analyserats, och
grunden lagts för fortsatt utvecklingsarbete under 2019.

Nyhetsbrev
Institutets nyhetsbrev attraherade även under 2018 ett stort antal nya prenumeranter. För
andra året i rad ökade antalet prenumeranter med 49 procent. Nyhetsbrevet, som innehåller
både uppdateringar om institutets forskning och forskarkommentarer till olika händelser
och skeenden i Afrika, publiceras tio gånger per år. Nyhetsbrevet stödjer främst de
strategiska målen 1 och 3.
I slutet av 2018 hade nyhetsbrevet 2 511 prenumeranter, 831 stycken fler än ett år tidigare.
Sverige står för störst antal prenumeranter, följt av Nigeria, Finland, Sydafrika, och Kenya.
Tabell 11. Antal prenumeranter av nyhetsbrev
Antal prenumeranter
Nyhetsbrevet (NAI Newsletter)

December 2018
2 511

December 2017
1 680

December 2016
862

Totalt går nyhetsbrevet ut till prenumeranter i 97 länder, varav 40 länder i Afrika.
Nyhetsbrevets öppningsgrad, det vill säga hur många av mottagarna som öppnar mejlet,
ligger fortsatt högt med ett snitt på 38 procent, jämfört med övriga nyhetsbrev inom samma
sektor, där den genomsnittliga öppningsgraden är 22 procent. Även klickgraden, det vill
säga hur många som klickar sig vidare till olika artiklar när de väl öppnat nyhetsbrevet,
ligger konstant flera gånger högre än jämförbara sektorer.
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Synlighet i massmedia
Synlighet i massmedier är ett viktigt mått på hur väl institutet lyckas sprida sin expertis.
Arbetet stödjer de strategiska målen 1 och 3.
Tabell 12. Antal träffar i nordisk och internationell press
Antal artiklar (digitalt publicerad text, utanför
betalvägg)
Sverige
Finland
Island
Danmark
Norge
Övriga internationella
Totalt

2018

2017

2016

406
13
0
4
15
81
519

951
20
2
34
51
112
1 170

392
7
0
14
10
93
516

Afrika har skapat färre rubriker i världens medier under 2018 jämfört med 2017, då det
tumultartade valet i Kenya och avsättandet av president Robert Mugabe i Zimbabwe fick
stort utrymme. Undantaget de veckor under början av året då Sydafrikas president Jacob
Zuma tvingades ge plats för Cyril Ramaphosa, har de stora skeendena under 2018 ofta haft
karaktären av långsiktiga processer, som Etiopiens politiska kursändring och närmande till
forna fienden Eritrea eller vägen mot att skapa en afrikansk frihandelsunion, en typ av
förändringar som media mera sällan uppmärksammar eftersom de är svåra att omsätta i
nyheter enligt massmedial logik.
Även Nordiska Afrikainstitutets experter har förekommit mindre i massmedia under 2018
jämfört med året innan, i alla fall om man ser till antal träffar (då Nordiska Afrikainstitutet
nämns) i en sammanställning som gjorts med hjälp av Meltwaters verktyg för
omvärldsbevakning. Enligt Meltwaters verktyg figurerade NAI 519 gånger i svenska och
utländska medier under år 2018. Det är väsentligt lägre än rekordåret 2017 (11 70 träffar)
men högre än åren 2016 (516) och 2015 (443).
Man får inte någon komplett bild av NAIs massmediala synlighet genom att räkna träffar i
Meltwater. Snarare handlar det om att få en indikation om i vilken grad NAI förekom i
nyhetsrapportering i främst tidningar, där nyhetsbyråernas rapportering ger särskilt stort
utslag.
Inslag i tv och radio fångas bara upp av Meltwater i de fall då NAI nämns i en text om
inslaget på mediehusets hemsida. Det är inte heller alla tidningsartiklar som fångas upp. Till
exempel missades en handfull publiceringar i finska tidningar under 2018, som exempelvis
Helsingin Sanomat (där en intervju med institutets direktör gavs flera sidor i en helgbilaga),
samt Lapin Kansa och Hämeen Sanomat, eftersom artiklarna var placerade bakom
betalväggar.
NAIs tipsmejl är en tjänst för journalister i Norden som vill få tips om NAI-forskare som kan
analysera och ge intervjuer om nyhetsrelevanta händelser. Mejlen skickas både som
regelbundna uppdateringar om vad forskarna arbetar med, som tips på experter inför
exempelvis politiska val och som snabba tips vid pågående nyhetshändelser som
kuppförsök eller katastrofer. Under året tillkom 28 prenumeranter, samtidigt som tio
journalister togs bort ur registret pga jobb-byte och liknande. Totalt är i dag 248 nordiska
journalister och redaktioner anslutna. Tipsmejlet har utvecklats till NAIs primära verktyg
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för att nå journalister och används flitigt av utrikesredaktioner i främst Sverige, men även i
övriga Norden.

Policydialog
Ambassadörscoachning
Institutet inledde ambassadörscoachningsprogrammet 2013. Programmet har blivit mer känt
allt eftersom, och har utökats till att inkludera andra chefer inom de nordiska ländernas
utrikesförvaltningar, nordiska chefer utsända för EU i Afrika, chefer som arbetar med
Afrikarelaterade frågor inom myndigheter, samt chefer för civilsamhällesorganisationer som
arbetar med Afrika.
Tanken med programmet, och anledningen till att det breddats, är att beslutsfattare i de
länder i Norden som stödjer institutet ska kunna använda sig av NAIs kunskap för att öka
sin egen kompetens inför arbete och beslut som har med Afrika att göra. Det är ett mycket
direkt sätt att bidra till policyagendan om Afrika i Norden, det vill säga det strategiska målet
3.
Det är särskilt glädjande att en nyutnämnd ambassadör från Island kom till coachningen
under 2018.
En utmaning och möjlig framtida svaghet i programmet och i eventuell utbyggnad av det, är
att det är helt beroende av hur mycket tid forskarna anser sig ha tid och möjlighet att lägga
på policydialog och de aktiviteter det innebär. Det finns också en inbyggd begränsning i
antalet i och med att främst nyutnämnda ambassadörer/chefer bjuds in att delta i
programmet.
Tabell 13: Antal coachade ambassadörer och andra chefer i utrikesförvaltningarna samt EU
Finland
Island
Sverige
Totalt

2018

2017

2016

3
1
6
10

3
0
11
14

2
0
4
6

Övrig policydialog
NAIs engagemang i och inbjudan till olika former av policydialoger ökar stadigt år från år.
Institutets direktör, forskningschef och flera andra medarbetare inom institutet blir
regelbundet inbjudna att medverka som experter i processer som rör relationer mellan
nordiska och afrikanska länder.
Några av de policyengagemang som är särskilt värda att nämnas under 2018 är:
•
•
•

34

NAIs direktör Iina Soiri var deltagande medlem i referensrådet för Sveriges medlemskap i FN:s
säkerhetsråd åren 2017-2018
NAIs direktör inbjöds att delta i svenska UD:s regionmöte i Abuja i februari.
NAI anordnade ett rundabordssamtal för både forsknings- och policysektorerna, på temat the
Future of Cooperation between EU-Africa (Afrikas och EUs framtida samarbete) i Accra i april.
Evenemanget lockade seniora policymakare från nordiska länder.
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•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

NAIs direktör inbjöds att tala om institutets forskning om jordbrukspolitik i Afrika på LRF:s
(Lantmännens Riksförbund) riksförbundsstämma i maj.
Inför folkomröstningen om grundlagen i Burundi i maj 2018, höll NAI ett samtal i Stockholm med
forskare samt inbjudna från UD och Migrationsverket. Under mötet lanserades även boken
Violence in African Elections.
Tillsammans med University of Botswana, anordnade NAI en policydialog om Regional
Economic Communities (SADC) and Peacebuilding (de afrikanska utvecklingsgemenskaperna
och fredsbyggande) i Gaborone i maj. Representanter för SADC samt seniora nordiska
representanter deltog i dialogen.
Tillsammans med UD anordnades en workshop om politiska trender och ekonomisk utveckling I
södra Afrika. Både forskare och policymakare var brett representerade.
NAIs direktör och kommunikationschef diskuterade Afrikaforskning, och institutets tjänster, med
riksdagspartiernas talespersoner inom områdena utrikespolitik, bistånd, migration, och
forskning, under Almedalsveckan.
NAIs associerade seniorforskare Henning Melber och gästprofessor Heidi Hudson höll briefing
om Sydafrikas utrikespolitik på UD i Stockholm.
I oktober organiserade NAI, tillsammans med Utrikespolitiska Institutet och Rwandas ambassad,
en föreläsning med ordförande i Afrikanska unionens (AU) reformkommitté Donald Kaberuka
och ledamot Cristina Duarte samt en efterföljande paneldiskussion om AU:s pågående reformer.
Tillsammans med Medieinstitutet Fojo och biståndsorganisationen Forum Syd organiserade NAI
ett seminarium under Mänskliga Rättigheter-dagarna I Stockholm i november, om det minskande
demokratiska utrymmet i Afrika. Medverkande i panelen var bland andra Sidas generaldirektör
Carin Jämtin.
NAIs direktör presenterade i november de viktigaste trenderna i Afrika för det nyligen
sammansatta utrikesutskottet i Sveriges riksdag.
NAIs direktör presenterade i november de viktigaste trenderna i Afrika för det finska
socialdemokratiska partiets globala policygrupp.
NAIs direktör inbjöds till ett seminarium i Vilnius anordnat av Litauens utrikesdepartement och
organisationen AfriKo för att diskutera utrikespolitik och Afrika.

En komplett lista över institutets policyengagemang under 2018 återfinns i bilaga 6,
Aktivitetslista 2018.

Webbplatsen
NAIs externa webbplats är en central kanal för att nå målgrupperna och visa institutets
resurser, bredd och expertis. Den stödjer därmed främst arbetet mot de strategiska målen 1
och 5. Om man räknar på den engelska och svenska versionen av webbplatsen tillsammans,
så ser man en ökning av sessioner, användare, sidvisningar, och genomsnittlig
sessionslängd samt en minskad avvisningsfrekvens (då en besökare snabbt klickat sig
vidare).
Delar man de två versionerna blir det tydligt att den svenska versionen har en minskning av
användare med 9,6 procent men i övrigt inga större förändringar. Däremot visar den
engelska versionen på en rejält ökad aktivitet. Antalet användare under året har ökat med
29,2 procent.
Sverige har som enskilt land flest användare på webbplatsen med drygt 18 procent - en
ökning med cirka åtta procent. Därefter har webben flest användare från USA, Nigeria,
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Sydafrika, UK, Kenya (alla dessa har ökat stort, jämfört med 2017), Finland, Zimbabwe,
Tyskland, Norge (dessa har minskat något).
Webbplatsens sidvisningar har ökat cirka 25 procent om man tittar totalt på både svenska
och engelska versionen. De mest besökta sidorna är Nordiska Afrikadagarna (NAD), lediga
tjänster, stipendier, bibliotek och personal.
Kontentan kring innehåll är att det framförallt är NAD som gjort att webbplatsen fått fler
sidvisningar, fler sessioner och fler användare, då NAD-sidorna tillsammans står för 18
procent av alla sidvisningar 2018. Den främsta anledningen är att panelbeskrivningar och
”papers” endast publicerades digitalt, till skillnad från tidigare år, som ett led i arbetet med
att minska pappersanvändningen. Detta styrde konferens deltagare till hemsidan för att
komma åt information de tidigare fått i tryckt pappersversion.
Besökarna har kommit till webbplatsen framförallt från sökmotorer som Google. Fler har
kommit direkt in på sajten medan antalet besökare via sociala medier minskat något.
Tabell 14. Statistik för hemsidans svenska version
www.nai.uu.se
Antal sessioner
Antal användare
Antal sidvisningar
Antal sidor/session
Genomsnittlig längd på besöken
Avvisningsfrekvens
Procent nya sessioner

2018
18 666
7 757
63 569
3,41
3 min 5 sek
44,54%
40,30%

Tabell 15. Statistik för hemsidans engelska version
www.nai.uu.se
Antal sessioner
Antal användare
Antal sidvisningar
Antal sidor/session
Genomsnittlig längd på besöken
Avvisningsfrekvens
Procent nya sessioner

2018
100 832
66 455
246 055
2,44
2 min 17 sek
64,58%
65,06%

2017
19 381
8 581
62 393
3,22
3 min
45,65 %
43,79 %

2016
21 452
9 392
65 498
3,05
2 min 54 sek
47,55 %
41,67 %

2017
77 288
51 430
185 423
2,40
2 min 20 sek
63,04 %
66,35 %

2016
76 419
49 640
205 882
2,69
2 min 52 sek
60,39 %
63,56 %

Sociala medier
NAI använder sig av sociala medier som viktiga kanaler för att sprida kunskap om Afrika,
lyfta institutets forskning, och tillkännage exempelvis lediga tjänster och kommande
konferenser. Facebook och Twitter bedöms vara de mest relevanta kanalerna för institutets
målgrupper och är de som används mest. Linkedin används främst för att sprida
information om lediga tjänster.
Under året har filmade inslag - publicerade på hemsidan med länk från Facebook eller från
nyhetsbrevet - använts allt mer för att sprida intervjuer med forskare, och sammandrag av
seminarier. Seminarier har dokumenterats och kommunicerats främst genom filmade inslag
på ca 3-6 minuter. Bedömningen är att det genererar större intresse än hela filmade
seminarier, som kräver mycket tid och engagemang av tittaren. De filmade inslagen verkar
tas emot väl, och ligger på liknande nivå som textbaserade poster i spridning.
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Under 2018 ökade antalet följare på Facebook med 10,4 %, på Twitter med 16,8 % och på
LinkedIn med 6,4 %.

Tabell 16. Följare i sociala medier 2018
Plattform
Facebook (antal som följer)
Twitter (antal som följer)
Linkedin (antal som följer)

2018
8 522
6 973
1 077

2017
7 718
5 968
1 012

2016
6 884
5 070
921

Blogg
NAIs blogg Nordic Shades of Africa är tänkt som ett verktyg för att sprida forskning om och
analys av afrikanska frågor. Bland skribenterna finns både institutets egna, och externa
forskare. Under 2018 publicerades sju poster i institutets blogg, jämfört med elva
bloggposter under 2017. Trots att ett mindre antal poster publicerades, ökade både antalet
visningar och antalet besökare med 11 respektive 11,2 procent. Besökare från Sverige, USA,
och Storbritannien dominerade, medan Sydafrika, Zambia och Gambia hade flest visningar
bland afrikanska länder. Den bloggpost som var mest visad under året var ”Why are water
wars back on the agenda? And why we think it’s a bad idea!” som visades 646 gånger.
Tabell 17. NAIs blogg

Nordic Shades of Africa
Antal visningar (totalt)
Antal besökare (totalt)

2018
3 060
2 191

2017
2 757
1 970

2016
563
326

Publikationer
NAIs publikationer används för att nå flera strategiska mål; att lyfta institutets
forskningsresultat (mål 1), att bidra till en nord-syd och syd-nord dialog (mål 2), och att
bidra till Afrikapolicyagendan i Norden (mål 3). NAI har flera egenproducerade
publikationsserier: Policy Notes, Policy Dialogue, Current African Issues (CAI), och Claude
Ake Memorial Paper (CAMP). Tillsammans med det brittiska bokförlaget Zed Books ger
institutet även ut bokserien Africa Now, och i partnerskap med förlaget Brill ger NAI ut
Africa Yearbook. Under 2018 så gavs en egenutgiven bok ut, två böcker tillsammans med
Zedbooks samt Africa Yearbook.
Under 2018 ordnades ett antal lanseringar av framförallt de två samutgivna böckerna i
Africa Now-serien, bland annat två lanseringar i Stockholm av Violence in African Elections.
Det kan dock konstateras att arbete återstår för att lyckas sprida institutets publikationer på
ett än bättre sätt. För att klara det krävs en viss omprioritering av det interna arbetet, då det i
dagsläget inte finns tillräckligt med tid för att klara lansering och marknadsföring på ett
tillfredsställande sätt.
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Tabell 18. Antal publikationer 2018
Typ av publikation

2018

2017

2016

Böcker utgivna av NAI

1

2

4

NAI Policy Notes

8

4

6

Böcker utgivna i samarbete med annat förlag

3

3

3

Totalt utgivna eller samutgivna av NAI

12

9

13

Externt utgivna publikationer av NAIs forskare

2

2

1

Externt utgivna böcker och tidskrifter med
redaktörskap av NAI-forskare

1

2

3

Vetenskapligt granskade artiklar och bokkapitel av
NAIs forskare

36

32

19

Totalt externt utgivna av NAI-forskare

39

36

23

NAIs publikationer samt forskarnas externa publikationer under året syns i tabellen ovan.
Värt att notera är att förutom den vetenskapliga publiceringen är några av institutets
forskare aktiva som skribenter i internationella fora där frågor som ligger institutet nära
diskuteras. Ett av dessa fora är The Conversation, en global webbplats där forskare anlitas för
att skriva artiklar om angelägna ämnen. De har enligt egna uppgifter en publik på över tio
miljoner användare per månad, och av dem är mer än tio procent policyaktörer. Det gör The
Conversation till en viktig kanal för att lyfta institutets forskare och expertis. Institutets
forskare publicerar även populärvetenskapliga artiklar.
Tabell 19: Övriga artiklar, populärvetenskapligt och debatt (registrerade i DiVA)
2018
4

Externt publicerade artiklar av NAIs forskare

2017
2

2016
6

Under tidigare år har institutet redovisat kostnad för produktion och spridning av NAIs
publikationer. För 2018 års redovisning frångås detta mått eftersom det är ineffektivt och
ibland helt missvisande. Vissa av NAIs publikationer är på ett fåtal sidor, tar några dagar i
anspråk och trycks i huset, andra är böcker på hundratals sidor som tar flera månader att
färdigställa och trycks på annan plats. Under vissa perioder, exempelvis vid sjukdom eller
annan frånvaro i gruppen, måste extern hjälp köpas in för bokproduktion. Vissa år
produceras fler korta än längre publikationer, ibland är läget annorlunda. En snittkostnad
ger därför ingen väsentlig information värd att jämföra över år.
Tabell 20. Intäkter av NAIs bokförsäljning
Intäkter inklusive royaltyintäkter (kr)
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2018

2017

2016

32 164

43 773

24 583
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DiVA
NAI använder sig av det vetenskapliga arkivet och publicerings-systemet DiVA som är en
söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. För varje
titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen en sammanfattning och en länk till
fulltexten där arbetet är publicerat (i de fall då publikationen finns tillgänglig i fulltext).
Antalet titlar inlagda i DiVA ökade under 2018 med drygt tre procent, vilket är ungefär i
nivå med fjolårets ökning men avsevärt under tillväxten 2016 och 2015 som låg kring sex
procent. Det hänger till viss del samman med att NAI givit ut färre publikationer de senaste
två åren, men framför allt beror det på att forskarna redovisat avsevärt färre vetenskapliga
artiklar i DiVA.
Tabell 21. Titlar och nedladdning i DiVA
Aggregerat antal titlar/poster inlagda i DiVA
Årstillväxt
Antal nedladdningsbara fulltexter
Årstillväxt
Totala antalet nedladdade fulltexter
Antal nedladdade fulltexter per fulltextpost

2018

2017

2016

1 615
52
984
11
107 574
109

1 563
47
973
6
197 207
203

1 516
86
967
17
365 678
378

Andelen nedladdningsbara fulltexter minskar för fjärde året i följd. Institutet ligger fortsatt
högt i antal nedladdningar per fulltextpost jämfört med andra svenska lärosäten i DiVAsamarbetet. För 2018 låg institutet på plats 3 av 47 i antal nedladdningar per fulltextpost.
Man kan dock inte använda andelen fulltextposter som mått på hur väl NAI lever upp till
sitt mål att göra så mycket som möjligt av institutets forskning tillgänglig för Open Accessnedladdning. Ett antal av de titlar som läggs in utan nedladdningsbara fulltexter i DiVA
finns tillgängliga för Open Access i andra repositorier, databaser och hemsidor. Något bra
sätt att mäta hur hög den andelen är har institutet i dagsläget inte.
För att förstå vad minskningen av nedladdningsbara fulltexter beror på måste siffrorna
studeras i detalj. Till exempel för 2018 kan konstateras att endast 11 av 61 inlagda titlarna
har fulltexter. Nio av de elva fulltextposterna motsvarar NAIs egen utgivning. De övriga två
fulltextposterna är Africa Now-böcker som publicerats föregående år (2017). I institutets
avtal med Zed Books finns en klausul som förbinder NAI att vänta nio månader innan
titlarna läggs ut i Africa Now-serien som fulltext-pdf:er. Dessutom finns ytterligare fem
poster som registrerats tillsammans med en länk till en extern sida (en databas, ett
repositorium eller ett förlags webbplats) där publikationen kan laddas hem i fulltext, open
access. (Dessa ingår inte i statistiken över antal nedladdningsbara fulltexter eftersom de inte
finns uppladdade i DiVA)
Att den årliga tillväxten i fulltextsposter var så mycket högre för tre-fyra år sedan beror på
att det lades stora resurser på att retroaktivt lägga ut tidigare NAI-publikationer under åren
närmast efter NAIs inträde i DiVA-samarbetet (år 2009). Under dessa år, cirka 2009-2012
skannades en mängd gamla publikationer från institutets historiska utgivning in. De lades
ut på DiVA och utgör sedan dess en stor och dominant del av det totala antalet poster. Vad
gäller det totala antalet nedladdade fulltexter så har DiVA från 2018 använt ett uppgraderat
statistikverktyg som är bättre än det tidigare på att känna igen sökmotorer, botar, och spam.
DiVA har även under året infört begränsningar för vissa stora sökmotorers indexering,
vilket sänker det totala antalet nedladdningar av fulltexter något.
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4. BIBLIOTEK OCH DOKUMENTATION
Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift:
Att 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.

Prestationsmått bibliotek och dokumentation
I institutets uppdrag ingår att tillhandahålla en rik bibliotekssamling för låne-, referens- och
informationsservice samt att bevaka och tillgängliggöra litteratur om det moderna Afrika.
För biblioteksverksamheten har antal förvärvade böcker och AV-media valts som det
främsta kvantifierbara prestationsmåttet men även antal öppna dagar samt antal
biblioteksvisningar/undervisningstimmar redovisas som prestationsmått. Bibliotekets
prestationsmått bidrar främst till arbetet med de strategiska målen om kapacitetsbyggande
för kunskapsproduktion och främjande av akademisk och policyrelevant forskning.
Samlingen vid Nordiska Afrikainstitutets bibliotek består idag av ca 80 000 tryckta böcker
och tidskrifter samt drygt 4 750 elektroniska titlar. Utöver det erbjuds elektroniska resurser
via hemsidan bestående av en stor mängd länksamlingar, databaser, tidskrifter och andra
sökverktyg. Arbetet vid institutets bibliotek innebär följande: att bevaka och tillgängliggöra
litteratur och annan media, att sprida information om relevant Afrikaforskning via
bibliografiska verktyg såsom databaser, att hålla samlingen tillgänglig för lån,
nerladdningar och arbete via webben och via det fysiska biblioteket, att marknadsföra
biblioteket, att via informations- och referensarbetet identifiera relevanta resurser inom olika
frågeställningar för användarna och handleda vid informationssökning, att genomföra
biblioteksvisningar och användarundervisning. Både e-resurser och den fysiska samlingen
används till största del av de nordiska länderna men användarna är spridda över hela
världen. Institutets format med tre kärnverksamheter möjliggör för biblioteket att arbeta
verksamhetsnära. I begreppet verksamhetsnära ligger interaktion och informationsutbyte
mellan bibliotekarier och forskare vilket höjer kvaliteten på bland annat förvärvsaktiviteter
och på andra aktiviteter som stöttar i forskningsprocessen.

Resultatsammanfattning bibliotek och dokumentation
Bibliotekets kärnverksamheter; förvärv och användartjänster har prioriterats under 2018. Att
ha en rik mångfacetterad samling som är både tillgänglig och synlig är en viktig del av s
arbete att nå de strategiska målen 1, 2 och 4. Bibliotekssamlingen är en del av
infrastrukturen för forskning och för dialog mellan nord och syd.
I mars blev bibliotekets Open Access-resurser direkt sökbara i den isländska söktjänsten
Leitir. Arbetet med att integrera NAIs Open Access-resurser i en isländsk portal har pågått
under flera år och integrationen i Leitir kan räknas som en milstolpe. Resurserna bidrar till
både mål 1, 2 och 4 när det gäller de isländska målgrupperna. Att aktivt förvärva Open
Access-material till samlingen är viktigt för att kunna tillhandahålla resurser för
distansanvändare.
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Under hösten fokuserades arbetet på Open Access-tidskrifter och ett större antal titlar har
identifierats för förvärv under kommande år.
Biblioteket höll i en gemensam workshop kring stöd i forskningsprocessen tillsammans med
bibliotekariekollegor på African Studies Centre i Leiden och dessutom deltog institutets
bibliotekarier i det årliga SCOLMA-mötet (UK Libraries and Archives Group on Africa
committe) som i år fokuserade på litterära arkiv med en presentation av erfarenheterna med
projektet African Street Literature.

Tillhandahålla en rik samling
Detta avsnitt och nästa avsnitt handlar främst om att institutets byggande och
tillhandahållande av en specialsamling är en del av infrastrukturen som möjliggör forskning
och studier om Afrika. Det svarar främst mot de strategiska målen 1, 2 och 4. De
prestationsmått som redovisas, antal förvärvade böcker och AV-media, antal öppna dagar
samt antal biblioteksvisningar/undervisningstimmar är inte redovisade med koppling till
kostnader. Prestationsmåtten ger en sammanlagd bild av hur institutet väljer att förvalta
resurser som går till biblioteksverksamheten för att svara upp mot
myndighetsinstruktionen. Över tid går det således att följa om biblioteket hålls tillgängligt,
om litteratur bevakas och köps in samt att det tillhandahålls referens och
informationsverksamhet.
De inköpta verken i samlingen katalogiseras och innehållet i dessa beskrivs med hjälp av
engelska ämnesord. De registrerade katalogposterna exporteras sedan till nationella och
internationella söktjänster där de bidrar till disseminering av både forskning och
information om Afrika. Eftersom en stor del av det som förvärvas till biblioteket är unika
titlar i Norden blir också forskning och åsikter med rötter i Afrika synliga i Norden. Genom
att kunna tillhandahålla en bred samling för forskare och studenter via vilken de kan ta del
av olika perspektiv och forskningsresultat om en fråga, underlättas deras
kunskapsuppbyggnad.
Antal inköpta titlar har ökat något men det totala förvärvet har gått ner jämfört med 2017, se
tabell 22. Det beror på att antalet donerade titlar har minskat. Nästan varje år får biblioteket
in donerat material till samlingen som integreras i samlingen i mån av tid. Under 2017
integrerades ca 250 donerade statstryckstitlar i samlingen. 2018 integrerades bara 42
donerade titlar. Samtidigt har en tidigare större donation av småtryck från Afrikagrupperna,
ca 25 boxar integrerats i småtryckssamlingen under 2018.
Antalet löpande tryckta tidskrifts/årsbokstitlar (prenumerationer) är svårt att uppskatta.
Tidskriftsutgivningen är inte alltid regelbunden och vissa titlar upphör under året utan att
det kommer information om det. Inför 2018 drog Uppsala universitetsbibliotek ytterligare
ner på sitt bidrag till förvärvet. Ett tiotal tidskrifter inom främst humaniora sades upp på
grund av det. Ett paket med 11 franska titlar, i huvudsak inom samhällsvetenskap, köptes in
istället.
E-tidskrifterna ökar och innehållet är dynamiskt. Tidigare tryckta tidskrifter övergår till
elektroniskt format, titelbyten sker, äldre årgångar släpps som Open Access och tidskrifter
sägs upp. Vid uppsägningar kan accessen till tidskrifters tidigare årgångar försvinna.
Bibliotekets A-Z lista över e-tidskrifter innehåller både löpande och äldre tidskriftstitlar.
Under hösten har flera källor för Open Access-tidskrifter gåtts igenom systematiskt och
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möjliga titlar identifieras för förvärv under 2019. Flera av de identifierade titlarna är
publicerade i Afrika vilket kommer att underlätta att ta del av perspektiv från kontinenten
vilket svarar mot det strategiska målet 2.
Under våren uppdaterades bibliotekets länksamling med länkar till fler nyhetskällor. En stor
genomgång gjordes av samlingen och ca 5 % uppdaterades eller makulerades.
Tabell 22. Förvärv och katalogisering av böcker, tidskrifter och elektroniska publikationer
2018
2017
2016
Böcker samt film/musik/cd-skivor (prestationsmått)

1 769

2 042

2 059

- varav tryckta

1 449

1 430

1 506

- varav elektroniska

247

296

382

- varav film/musik/cd-skivor

31

24

68

- varav donationer

42

292

103

Tryckta löpande titlar (prenumerationer)

207

250

234

E-tidskrifter

487

450

444

Länkar i ”A guide to Africa

71

26

3

Tidskrifter, årsböcker och andra seriella
publikationer

Förvärvet av böcker har nästan nått uppsatt mål i verksamhetsplanen. Både förvärvet av
antal tryckta titlar och online titlar är dock tillsammans ca 200 titlar lägre än uppsatt mål för
2018.
Under året skedde ett stort nationellt byte av både katalogiseringsformat och
katalogiseringsverktyg. En del av bibliotekariernas arbetstid för förvärv och katalogisering
gick därför till att utarbeta nya rutiner. Det nationella nya systemet har också visat sig vara
mer tidskrävande än det tidigare systemet vilket påverkade flödet av nya titlar negativt
under 2018. Det har varit viktigt att finna nya rutiner för att fortsatt ha en god kvalité i
informationstjänster/produkter. En del av arbetet för att nå de strategiska målen 1 och 2 är
att sprida titlars bibliografiska uppgifter (katalogposter) via databaser och tjänster för att nå
målgrupper. En hög kvalité på katalogposter borgar för att de kan återanvändas i andra
tjänster. 2010 besöktes biblioteket av Garoma Daba från Afrikanska unionens bibliotek.
Besöket var ett studiebesök med fokus på katalogisering, indexering och webbaserade
tjänster. Nu åtta år senare kan katalogposter återanvändas på Nordiska Afrikainstitutets
egna publikationer i Afrikanska unionens nya databas African Knowledge base. AUpolitiker och andra AU-intressenter hittar information om och fulltextlänkar till
publikationerna direkt i sin egen databas vilket bidrar positivt till det strategiska målet 2.
Tryckta tidskrifter som förnyas varje år fortsätter att minska och e-tidskrifterna att öka. Mål
och resultat stämmer inte när det gäller tidskrifterna, främst beroende på skiftet från tryckt
till elektroniskt.
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Öka synligheten och tillgängligheten till bibliotekets resurser
Biblioteket var under 2018 öppet 166 dagar för allmänheten. Interna användare och tillfälliga
gäster vid institutet har möjlighet att utnyttja biblioteket dygnet runt. Att biblioteket varit
öppet tre dagar mindre än 2017 beror på en studieresa till Nederländerna samt på ett
nätverksmöte som hölls för nordiska bibliotek inriktade mot utvecklingsländer då
biblioteket höll stängt. Det är viktigt med ett öppet bibliotek även om många använder sig
av biblioteket på distans. Just att få stöd av en bibliotekarie i sin frågeställning bidrar till det
strategiska målet 4.
Tabell 23. Dagar med öppet för allmänheten
Dagar med öppet för allmänheten (prestationsmått)

2018

2017

2016

166

169

172

Antal besök till biblioteket har gått upp något jämfört med 2017 trots att biblioteket var
stängt tre extra dagar, se tabell 24. Det beror främst på Nordiska Afrikadagarna och den
mottagning som hölls i biblioteket i samband med konferensen.

Tabell 24. Besök på NAIs bibliotek automatiskt räkneverk
Besök i biblioteket

2018

2017

2016

10 156

9 903

10 624

Antalet bokade användarundervisningar samt biblioteksintroduktioner har fortsatt att gå
upp, 72 tillfällen jämfört med 56 tillfällen under 2017. Det beror på ökat antal besök till
institutet, fler gäster och stipendiater under året. För 2018 redovisas denna del av
verksamheten som ett prestationsmått. Vid undervisning/visningar får besökarna kunskap
om hur de navigerar mellan/i institutets olika informationsresurser. De får också förslag på
nya källor de kan använda sig av. Både mötet med en bibliotekarie i denna form och den
informella ad-hoc undervisningen som sker vid spontana besök är starkt kopplade till det
strategiska målet 4. Det bidrar till individens kompetensutveckling när det gäller att
identifiera källor för sina studier/forskning och är en del av begreppet ”verksamhetsnära
bibliotekarie”.

Tabell 25. Visningar/användarundervisningar på NAIs bibliotek
2018
Påbörjade arbetstimmar för personal (antal
visningar)
Antal deltagare

2017

2016

79 (72
visningar)

68 (56
visningar)

68 (52 visningar)

237

240

257

Distanstillgång till 5 databaser erbjuds läsårsvis till forskare och studenter som är knutna till
nordiska högskolor och universitet. Det är svårt att nå ut med information till målgrupper
om tjänsten. NAI informerar både bibliotek i sina nätverk och enskilda studenter/forskare.
Tjänsten löper per läsår, för läsåret 2017/18 registrerade sig knappt 30 personer från Sverige
och Finland. Databaserna som erbjuds är flera av dem unika i Norden och innehåller både
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referenser och fulltext till publikationer och nyhetsmaterial från den afrikanska kontinenten.
Att få fler personer att använda sig av databaserna och att hitta material från Afrika bidrar
till de strategiska målen 1 och 2. Nationellt i Sverige ökar universitetsbibliotekens
elektroniska medier och användandet av dessa. Det är möjligt att studenter och i viss mån
forskare nöjer sig med det som erbjuds via lärosätena istället för att söka sig vidare till de
mer unika resurserna. I sig är detta inte ett problem men samtidigt kan det indirekt bidra till
att perspektiv från den afrikanska kontinenten blir mindre synliga.
Bibliotekets Open Access-resurser blev direkt sökbara i den isländska söktjänsten Leitir i
mars. Förutom NAIs egna fulltextpublikationer så är drygt 4 000 publikationer integrerade i
tjänsten. Frågan om en liknande integrering av Open Access- resurser i den finska
söktjänsten Finna.fi följdes upp. Tjänsten är under utveckling och NAIs resurser kommer
troligtvis tas med i fas 2 i Finnas eget projekt. Den fasen är planerad för 2019.
Synliggörandet av bibliotekets resurser i Finland och Island bidrar till de strategiska målen
1,2 och 4.
Biblioteket arbetar på olika sätt för att marknadsföra informationsresurser. En temaresurs
med titeln ”African mobilities” togs fram i samband med Nordiska Afrikadagarna. För att
berika institutets webb-artiklar levererar biblioteket förslag på boktitlar och färdiga
sökningar direkt in i bibliotekskatalogen. Under året kompletterades 38 webbartiklar med
denna form av lästips. Tanken är att aktiviteten ska bidra till främjandet av Afrikaforskning,
strategiskt mål 1, genom att få intresserade att fördjupa sig i frågorna.
Arbetet med att synliggöra småtryckssamlingen finansierat via moderna beredskapsjobb har
fortsatt under året. Innehållet i uppemot 350 boxar har listats för en senare publicering.
Projektet har bidragit till de strategiska målen nr 1 och 5.
Varje år sker katalogisering av äldre ej katalogiserade enstaka titlar i samlingen. I år har ca
800 titlar, främst statstryck blivit katalogiserade och synliggjorda.
De fysiska lånen från samlingen är jämförbara med 2017, se tabell 26. Under 2018 har omlån
ökat internt på institutet medan studenters lån har gått ner. Det är svårt att spåra varför just
studentlånen gått ner kraftigt.
Tabell 26. Lån fördelat på låntagargrupper 2018
NAI personal och gäster
Externa forskare
Studenter
Övriga besökare
Läsesalslån
Lån till svenska bibliotek (fjärrlån)
Lån till övriga nordiska bibliotek (fjärrlån)
Lån totalt

2018

2017

2016

2 358
1 542
913
539
338
635
1 162
7 487

2 167
1 253
1 431
545
395
655
1 039
7 485

2 895
1 583
1 446
543
477
707
1 052
8 703

Arbetet med att länka ihop de elektroniska tidskrifterna med sökverktyget Africalitplus för
att rationalisera katalogiseringen av elektroniska publikationer har gått framåt men har inte
kunnat avslutas helt på grund av fördröjningar i samband med det nationella bytet av
katalogiseringsverktyg. Systembibliotekarien har arbetat med GDPR-anpassning och varit
dataskyddsombud under året vilket också påverkat.
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Under 2018 har sökningar samt nedladdningar minskat från sökverktyget Africalitplus
vilket ser negativt ut eftersom flera av institutets Open Access-resurser hittas den vägen.
2017 marknadsförde biblioteket enstaka titlar via institutets Facebook-sida och antalet
webartiklar som kompletterades med lästips var fler under 2017 än 2018. Flera av Facebookinläggen var inriktade på hållbarhetsmålen. Den minskade exponeringen av resurser kan
dock inte ensamt stå för den minskande användningen av Africalitplus.
Senare delen av 2017 lanserades landssidor på institutets webbplats. Syftet med
landssidorna var att samla institutets resurser om länder och underlätta för användare att
hitta information och publikationer. Om det kan ha genererat färre sökningar i år innan
användaren hittar relevant material är det positivt , samtidigt är det svårt att se om det
verkligen är så. Lånen har inte gått ner vilket kan tyda på att det ändå finns en viss relation.
Andra orsaker som kan ha påverkat mängden sökningar kan vara att studenter har sökt
efter och lånat färre titlar.
Tabell 27. Sökningar och nedladdade publikationer från AfricaLitPlus
Antal nerladdade
dokument via
AfricaLitplus
Sökningar i Africalitplus

2018
2 686

2017
3 181 (varav clickon-title
jansept = 1227)

2016
3 936 (varav click-ontitle jan-sept = 951)

11 957

17 496

16 116

Evenemang
Institutet höll under året en rad evenemang och möten i biblioteket. Flera bokutställningar
anordnades under året, ofta i anslutning till institutsaktiviteter, besök eller aktuella
händelser. I samband med Nordiska Afrikadagarna hölls en mottagning för deltagarna i
biblioteket och i oktober arrangerades en välbesökt Spoken-Word kväll med 4 poeter från
Sydafrika i samarbetet med Ordsprakfestivalen i Uppsala. Evenemangen i biblioteket bidrar
till strategiska målen 1 och 4 och blir ett skyltfönster för institutet. Evenemang med en
bredare publik som målgrupp liknande Spoken word kvällen bidrar inte till de strategiska
målen på samma sätt som de evenemang som anordnas i anslutning till institutsaktiviteter
men kan indirekt bidra till marknadsföring av institutet lokalt.
Utfallet av aktiviteter är inte alltid lätta att mäta eftersom deltagare kan utnyttja
bilioteksresurser långt efter evenemangen. Rent generellt kan sägas att när
biblioteksevenemang hålls med koppling till institutets forskare eller ihop med andra
arrangörer blir det ett bättre genomslag.
Biblioteket deltog i flera möten under året och arrangerade det årliga mötet för nordiska
bibliotek med inriktning mot utvecklingsländer, NorDoc. Erfarenheterna från arbetet med
projektet African Street Literature presenterades på det årliga mötet för UK
Library & Archives Group on Africa (SCOLMA) i Birmingham. Temat för det mötet var
“Things come together? Literary archives from, in and for Africa”. I projektet där forskare
samlar in nya litterära uttrycksformer från tre afrikanska länder tar biblioteket fram
arbetsmetoder för hur materialet kan integreras i bibliotekssamlingar. Syftet med
presentationen var att informera om nya arbetssätt till kollegor vid andra Afrikabibliotek i
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Europa. Biblioteket besökte arkiv och bibliotek med Afrikainriktning i Nederländerna och
en workshop kring forskarsupport hölls tillsammans med biblioteket vid African Studies
Centre i Leiden. Biblioteket arrangerade också ett pedagogiskt café kring landsresurser för
undervisningsbibliotekarier vid Uppsala universitetsbibliotek.
Syftet med att delta i olika nätverk är både att bidra till andra organisationers
kompetensutveckling när det gäller Afrikadokumentation och att säkerställa att NAIs egna
bibliotekarier bygger upp sin kompetens för att utveckla verksamheten. Det bidrar till NAIs
strategiska mål nr 4.
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5. KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Återrapportering
Nordiska Afrikainstitutet ska särskilt prioritera att integrera jämställdhetsperspektiv och miljö- och
klimatperspektiv i verksamheten. Vidare ska Nordiska Afrikainstitutet bidra till regeringens satsning
på moderna beredskapsjobb i staten.

Personal- och verksamhetsutveckling
Under året implementerades den långsiktiga planen för rekrytering av forskare vilket
innebar att sju forskare rekryterades. I och med det uppnåddes målen i strategin genom att
ny kompetens tillfördes inom forskningsområden som tidigare saknats. Dessutom
rekryterades nya medarbetare till kommunikationsenheten. Genom de nya medarbetarna
har kompetens tillförts som gör det möjligt att fortsätta att utveckla verksamheten.
Vid institutet är det viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv vid planeringen och
utvecklingen av verksamheten för att inga hinder ska finnas för att både kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och förutsättningar i arbetet. Institutet är en arbetsplats som är
öppen för alla och kännetecknas av mångfald genom medarbetarnas olika bakgrund och
erfarenheter och de kvaliteter som medarbetarna tillför verksamheten är av yttersta vikt för
att målen för verksamheten ska nås. En viktig prioritering är att underlätta för medarbetarna
att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap och att samtliga medarbetare ges möjlighet
till kompetensutveckling. Institutet är en fysiskt tillgänglig arbetsplats och det innebär att
det inte finns några hinder för att anställa personer med olika funktionsvariationer.
Nordiska Afrikainstitutet har bidragit till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb
genom att anställa en person på biblioteket som omfattas av den arbetsmarknadspolitiska
åtgärden moderna beredskapsjobb.
Institutets ledningsgrupp omorganiserades under året och ledningen har satsat särskilt på
att utöka synergier i arbetet med verksamhetsstrategin. Planeringsdagar med särskilt fokus
på synergier och samarbeten hölls i början av året och resulterade i ökad förståelse för
vikten av väl fungerande samarbete för att uppnå strategiska mål och övriga årliga
verksamhetsmål. Ytterligare en workshop arrangerades för ledningen för
kompetensutveckling kring teamwork och kommunikation.
Under hösten genomförde företaget Sonder en analys av administration och
forskningsstödjande enheten samt HR. Sonder fick uppdraget efter att ett
förfrågningsunderlag skickats till samtliga företag som omfattades av det statliga
ramavtalet. Sonder har i en slutrapport lämnat sina rekommendationer som
ledningsgruppen i början på nästa år kommer att ta ställning till.
Riktlinjer mot korruption har tagits fram under året och särskilt diskuterades vid ett
personalmöte med fokus på vid vilka olika situationer som korruption kan uppstå. Det är en
viktig insats eftersom samtliga medarbetare måste delta i arbetet för att motverka
korruption i verksamheten. Institutet har deltagit i Statskontorets nätverk mot korruption.
Utveckling skedde också vad gäller medarbetares redovisning av eventuella bisysslor.
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Arbetsmiljö
Utveckling av institutets arbetsmiljö är viktig inte minst för att detta bidrar till den sjätte av
de långsiktiga strategiska målen: Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad
organisation.
Under året genomfördes en första hjälpen utbildning med hjälp av Previa AB som syftade
till att öka kunskapen bland medarbetarna för att de vid behov ska kunna utföra första
hjälpen.
För att främja hälsan och för att undvika att medarbetarna får problem med rygg och nacke
har satsningen på massage på arbetsplatsen fortsatt under året.
På årets personaldag gjordes ett uppskattat besök i Sala Silvergruva.

Miljö
Energiförbrukningen i institutets lokaler är fortsatt låg vilket beror på automatisk belysning
i samtliga kontorsrum och i trapphuset samt att energisparlägen används på datorer och
kontorsmaskiner. På det sättet är institutets klimatpåverkan låg när det gäller lokalerna.
Institutet källsorterar alla sopor och inga miljö- och hälsoskadliga ämnen används vid
städning eller rengöring.
Vad gäller institutets ekologiska fotavtryck är den mest belastande faktorn resor. Särskilda
insatser har därför under året ägnats åt diskussioner kring hur NAI bäst kan minska
miljöbelastning och institutets miljögrupp uppdaterade den interna miljöplanen och en ny
resepolicy togs fram. Dessutom inledde institutet medverkan i satsningen cykelvänlig
arbetsplats för att uppmuntra medarbetare att ta cykeln till arbetet. Institutet deltar
tillsammans med andra statliga myndigheter i arbetet med att nå de globala målen i Agenda
2030.

Informationssäkerhet
Enligt regleringsbrev 2018 ska NAI:
- 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.
Inom ramen för det mångåriga samarbetet som institutet har med Uppsala universitets ITavdelning har riktlinjer för IT-incident rapportering tagits fram. Riktlinjerna innebär att alla
IT-incidenter rapporteras in till Uppsala universitet som gör en bedömning av incidenten
och vid behov leder rapporteringen vidare till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
I augusti 2018 utförde Riksarkivet en inspektion av arkivvården vid institutet. I
inspektionsrapporten förelades NAI att upprätta en plan för informationssäkerhet för
elektroniska handlingar. Detta tillsammans med uppdraget i RB 2018 föranledde att NAI
gav Uppsala universitets säkerhetsavdelning ett specifikt uppdrag kring
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informationssäkerhet. Uppdraget som utfördes av expertis från säkerhetsavdelningen
tillsammans med institutets arbetsgrupp för digitalisering resulterade i framtagandet av en
policy och riktlinjer för informationssäkerhet på NAI. Under uppdraget gjordes samtidigt en
omfattande kartläggning och klassificering av den information som hanteras vid NAI.
Under 2019 planeras kompetensutvecklande insatser inom området för personalen.
Institutet har därtill uppdaterat sin riskanalys med sektion som berör informationssäkerhet.
Sammantaget har de åtgärder som vidtagits lagt grunden för en bättre och mer konsekvent
informationshantering och nya rutiner för uppföljning som säkerställer att
informationsflöden och informationslagring hanteras på ett korrekt sätt i myndighetens
verksamhet. Det inledda myndighetssamarbetet med Uppsala universitet om
informationssäkerhet kommer att fortsätta för att vidareutveckla kompetens och kunskap
inom området.

Verksamhetens kompetensbehov
Den myndighetsgemensamma introduktionsutbildningen som genomförs i samarbete med
Södertörns högskola har erbjudits samtliga nyanställda under året. I utbildningen ingår
bland annat statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden.
Två av institutets chefer har deltagit i utbildningen ”Chef i staten” som genomfördes
tillsammans med andra myndigheter i Uppsala.
Flera av medarbetarna har deltagit i medieträning som kommunikationsenheten ansvarat
för.
En föreläsning om värdskap genomfördes inför Nordiska Afrikadagarna. Det är en viktig
prioritering vid institutet att gäster och konferensdeltagare upplever att de blir väl mottagna
och att institutet erbjuder ett gott värdskap.

Personalsammansättning
Under 2018 var antalet anställda vid NAI 35 personer (årsmedeltal) varav 16 kvinnor och 19
män vilket innebär att institutet hade en relativt jämn könsfördelning bland medarbetarna.
Personalsammansättningen innebär också en förändring i och med att det för första gången
på många år är fler män än kvinnor som är anställda på institutet.
Antalet årsarbetskrafter var 29.21. Samtliga forskare vid institutet har disputerat.
Bilden över personalsammansättningen vid institutet visar i tabell 28 på en minskning i
antalet anställda från 2017 till 2018 med 2,87 årsanställda. Detta förklaras i huvudsak av att
rekryteringen av forskare blev senarelagd.
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Tabell 28. Personalsammansättning vid institutet
2018
2017

2016

Administration

4,86

4,52

4,9

Forskning

12,15

14,14

16,19

Policy och forskningsstöd

2,09

2,83

2,7

Kommunikationsenhet

4,57

4,71

4,1

Bibliotek

5,54

5,88

5,2

Totalt:

29,21

32,08

33,09

Tabell 29. Sjukfrånvaro 2018 ( %)
Sjukfrånvaro
2018

2017

2016

4,52
57,94
5,86
3,21
0*
3,71
6,07

3,45
73,96
3,63
3,28
0*
3,72
2,93

Totalt
Andelen 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda – 29 år
Anställda 30 – 49 år
Anställda 50 år –

2,16
30,26
0,87
3,31
0*
1,20
3,90

*Uppgiften lämnas inte eftersom den skulle kunna hänföras till en enskild individ.
Som framgår i tabell 29 har sjukfrånvaron vid institutet minskat från 2017 till 2018. Skälet till
detta är bland annat att det under året inte förekommit någon långtidssjukskrivning bland
kvinnliga medarbetare.
NAI Associates och associerade forskare
NAI Associates består av sex seniora afrikanister i Norden som i sina respektive nordiska
länder arbetar för att främja institutets arbete och mål. Associates har under 2018 varit aktiva
med föreläsningar och seminarier där de även informerat om NAIs verksamhet. Ett möte
hölls med fem av institutets Associates inför Nordiska Afrikadagarna och på mötet
diskuterades inom vilka områden som de kan bidra med sina kunskaper och sina nätverk.
Under 2018 var ett av de uttalade målen att inom ramen för NAI Associates-programmet
planera och ordna ett Afrikaseminarium i norska stortinget. Dessa planer sköts på framtiden
efter att flera samtal och sonderingar gjort klart att det i nuläget inte finns tillräcklig politisk
vilja för en förnyad dialog mellan Norges regering och institutet.
Institutet har 2018 haft fem associerade forskare varav tre är professorer. De associerade
forskarna främjar forskning och kunskapsspridning om Afrika och stärker den profil som
anges i strategin 2017-2021.
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6. RESULTATRÄKNING
Not

2018

2017

30 852
436
6 179
3

27 375
318
8 647
3

37 471

36 343

-24 660
-3 676
-9 033
-49
-53

-25 252
-3 437
-7 466
-61
-126

-37 471

-36 343

0

0

677

603

1 420

396

101
-2 198

109
-1 108

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

1
2
3
4

Summa

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

5
6
7

Summa

Verksamhetsutfall
Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag
Lämnade bidrag
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7. BALANSRÄKNING
Not

(tkr)

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

10
11

Summa
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

12

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter

13
14

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

2018-12-31

2017-12-31

57
93

54
140

150

195

330
0

247
2

330

248

1 508
0
91

1 533
74
27

1 599

1 633

-1 402

-1 349

Summa

-1 402

-1 349

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

10 691

7 714

Summa

10 691

7 714

11 368

8 442

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
(tkr)

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar

Not

2018-12-31

2017-12-31

0
0
0

0
0
0

167
538

388
492

705

879

150
1 278
619
478

140
1 718
734
470

2 525

3 062

1 065
7 072

913
3 588

8 138

4 500

11 368

8 442

16

17
18

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

19
20
21

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

22
23

Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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8. ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
Ing.
överföringsbelopp

Anslag
(tkr)

Not

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Indragning

Totalt Utgifter Utgående
disponiöverbelt
föringsbelopp
belopp

Uo 7 1:1 Ramanslag
Biståndsverksamhet
ap.8
Verksamhetsbidrag

24

418

16 000

0

16 418 -15 963

455

Uo 7 1:3 Ramanslag
ap.1 Nordiska
Afrikainstitutet

25

958

16 103

-520

16 541 -15 594

947

1 376

32 103

-520

32 959 -31 557

1 402

Summa

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

Anslag/
Anslagsbenämning
(tkr)

Not

Tilldelat
bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Utestående
åtagandenas
fördelning per år
2019 2020 2021

Uo 7 1:1 Ramanslag
Biståndsverksamhet
ap.8 Verksamhetsbidrag
Summa

54

26

1 000

923

999

999

0

0

1 000

923

999

999

0

0
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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 4 januari. Brytdagen föregående år var den 5 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först
vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2017, 28 tkr,
har år 2018 minskat med 28 tkr.

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. Avskrivningstiden 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.
Tillämpade avskrivningstider
3 år
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licenser, rättigheter
Datorer och kringutrustning
Ljud- och bildöverföringsutrustning
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5 år

7 år

Bibliotekssystem
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Byggnadsinventarier
Datanät
Ellås-, larm och
passersystemsanläggningar
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
Iina Soiri, Direktör
Bostads- och reseförmån
Styrelseuppdrag: Oy Efano AB
Styrelseuppdrag: Uongozi Institute of African Sustainable leadership, Tanzania

Program- och forskningsrådet / andra styrelseuppdrag

Lön (tkr)
1 081
101

Ersättning

(tkr)

Elina Oinas, representant för Finland
UniPID, the University Partnership for International Development

2

Pertti Anttinen, representant för Finland
Ledamot EU Emergency Trust Fund for Africa
Ledamot EFSD:s operativa styrelse
Observatör EITI styrelse

-

Marianne Rönkä, ersättare för Finland

-

Pétur Skúlason Waldorff, representant för Island

1

Thordis Sigurdardottir, representant för Island

-

David Bjarnason, ersättare för Island

-

Ian Bryceson, representant för Norge

-

Mia Rimby, representant för Sverige

-

Ilda Lindell, representant för Sverige
Granskningspanel Humaniora, samhälls- och beteendevetenskap,
Vetenskapsrådet

2

Lars Burman, representant för Sverige
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 50.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

2018

2017

30 852
30 852

27 375
27 375

333
31
102
436

244
42
74
318

3 579
2 600
6 179

4 654
3 993
8 647

Summa "Intäkter av anslag" (30 852 tkr) skiljer sig från summa
"Utgifter" i anslagsredovisningen.
Skillnaden beror dels på utfall av "Medel som erhållits från
statens budget för finansiering av bidrag" (677 tkr) dels på
minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år
2009 (28 tkr). Denna post har belastat anslaget Uo 7 1:3 ap1,
men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not

3

Intäkter av bidrag

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
- varav försäljning av publikationer
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från icke statliga motparter
Summa

Minskningen beror främst på en lägre kostnadsbelastning i några av institutets
externfinansierade forskningsprojekt.

Not

4

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa

1
1
2
3

0
1
2
3

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

Not
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5

Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
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15 570
208
8 004
1 086
24 660

16 045
199
8 292
915
25 252

Not

Not

6

7

Övriga driftkostnader

Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa

2018

2017

2 376
1 149
5 509
9 033

1 717
1 458
4 292
7 466

40
8
49

48
13
61

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

Not

8

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Not

9

Lämnade bidrag

Bidrag från Nordiska länder
Summa

Bidrag till statliga myndigheter
Bidrag till organisationer/föreningar
Stipendier till enskilda
Summa

101
101

109
109

1 040
380
778
2 198

447
-51
712
1 108

Ökningen beror på fler forskningssamarbeten i de externfinansierade projekten.
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Balansräkning
Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa

2018-12-31

2017-12-31

54
8
63
-6
-6
57

0
54
54
0
0
54

4 516
0
-50
4 466
-4 375
-47
50
-4 373
93
Fel belopp

4 454
65
-4
4 516
-4 254
-126
4
-4 375
140

239
92
330

181
65
247

831
677
1 508

813
720
1 533

91
91

27
27

-1 376
31 557
-32 103
520

-760
27 978
-28 594
0

-1 402

-1 376

28
-28

28
0

0

28

-1 402

-1 349

Not 13 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda nyttjanderätter leverantörsfakturor
Summa

Not 14 Övriga upplupna intäkter
Lönebidrag
Summa

Not 15 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Summa Avräkning med statsverket
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Not 16 Myndighetskapital

2018-12-31

2017-12-31

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning

388

489

1

80

-221
167

-182
388

Ingående balans

492

444

Årets förändring
Utgående balans

46
538

48
492

140
63
-53
150

201
65
-126
140

1 000

1 000

156
489
633
1 278

183
507
1 028
1 718

443
35
478

444
26
470

730
28
256
51
1 065

646
0
267
0
913

Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

Not 18 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Not 19 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not 20 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder till andra myndigheter
Summa

Not 21 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder till personalen
Summa

Not 22 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna inomstatliga kostnader
Upplupna utomstatliga kostnader
Summa
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2018-12-31

2017-12-31

3 855

3 001

3 217
7 072

587
3 588

inom tre månader

1 822

553

mer än tre månader till ett år

1 272

1 451

mer än ett år till tre år
Summa

762
3 855

997
3 001
Fel belopp

Not 23 Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller
privatpersoner
Summa
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

Under året har ett nytt samarbete inletts med Tampere universitetet i Finland.
I december erhölls 2,2 mnkr som i huvudsak förklarar ökningen av balansposten.

Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Not 24 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 14 000 tkr enligt
regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella
finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten.

Not 25 Uo 7 1:3 ap.1
Nordiska Afrikainstitutet

Enligt regleringsbrevet disponerar Nordiska Afrikainstitutet en anslagskredit på
483 tkr. Under 2018 har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Nordiska Afrikainstitutet får disponera 438 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 14 594 tkr enligt
regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella
finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten.
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Redovisning av beställningsbemyndigande
Not 26 Uo 7 1:1 ap.8
Verksamhetsbidrag
Nordiska Afrikainstitutet har beställningsbemyndigande på 1 000 tkr för år 2019.
Utestående belopp är 999 tkr som kommer att belasta anslaget Uo 7 1:1 ap.8.
Kostnaderna avser beviljade stipendier, gästforskarprogram samt en
gästprofessur.
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10. SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

1 000
150

1 000
140

1 500
201

2 000
283

2 500
948

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

1 000
0

1 000
0

1 000
0

1 000
0

1 100
0

1
40

0
48

0
42

0
28

86
0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter

0
31
405

0
42
276

0
20
301

0
59
282

0
40
398

Anslagskredit
Beviljad Uo 7 1:1 ap.8
Utnyttjad
Beviljad Uo 7 1:3 ap.1
Utnyttjad

0
0
483
0

0
0
438
0

0
0
434
0

0
0
431
0

0
0
430
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande Uo 7 1:1 ap.8
Anslagssparande Uo 7 1:3 ap.1

455
947

418
958

344
416

107
12

161
324

Bemyndiganden
Tilldelade Uo 7 1:1 ap.8
Summa gjorda åtaganden

1 000
999

1 000
923

1 000
785

0
0

0
0

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*

29,21
35

32,08
39

33
40

39
49

46
56

Driftkostnad per årsarbetskraft

1 279

1 127

1 139

1 116

1 115

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* I beräkningen av medelantalet anställda från och med 2014 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 2019 -02-22

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 Nord-Syd och Syd-Nord samarbete och
utbyte. NAI är redan en föregångare när det gäller detta arbetssätt.
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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-Syd och Syd-Nord 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 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.
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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.

•

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:
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•

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. Medarbetare vid Nordiska Afrikainstitutet under 2018
Funktion

Namn

Tj grad

Direktör
Personalchef

Iina Soiri
Eva-Lena Svensson

100 %
75 %

Anställningstid

Administration och forskningsstöd
Administrativ chef
Administratör
Forskningsadministratör
Forskningsadministratör
Forskningsadministratör
Vaktmästare
Ekonomiassistent
Assistent till direktören

Tania Berger
Kahina Chache
Julia Falkerby
Annika Franklin
Marie Karlsson
Kent Eriksson
Susanne Hagström
Anette Wengelin

100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100%

Åsa Lund Moberg
Ingela Dahlin
Kalle Laajala
Mattias Åkesson
JanOle Nordgaard
Jan Pettersson
Cecilia Hedlund

75 %
100 %
90 %
100 %
20 %
100 %
100 %

Victoria Engstrand Neacsu
Susanna Dukaric
Henrik Alfredsson
Mattias Sköld
Johan Sävström
Sebastian Danielsson

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Victor Adetula
Prince Osei-Wusu Adjei
Anna Baral
Redie Bereketeab
Atakilte Beyene
Jesper Bjarnesen
Erik Falk
Mikael Eriksson
Diana Højlund Madsen
Sirkku Hellsten

100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
75 %
50 %
80 %
100 %
100 %

vikarie
föräldraledig 1/1 - 6/9 2018
föräldraledig under 2018
(80% 1/5-31/12)
vikarie fr 14/8-30/11 2018

Biblioteket
Bibliotekschef
Bibliotekarie
Bibliotekarie
Bibliotekarie
Vik. Bibliotekarie
Biblioteksassistent
Assistent

Partiellt tjl 1/1-31/12 2018
t o m 6/5 2018

Kommunikationsenheten
Kommunikationschef
Webbansvarig
Kommunikatör
Kommunikatör
Kommunikatör
Webbansvarig

fr o m 18/1 2018
t o m 8/5 2018

fr o m 1/9 2018

Forskningsenheten
Forskningschef
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
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fr o m 10/7 2018
fr 18/6-31/12 2018

fr o m 1/2 2018
t o m 31/1 2018
fr o m 11/6 2018
t o m 6/2 2018

Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskningsassistent

David Lawson
Jörgen Levin
Cristiano Lanzano
Patience Mususa
Cristina U Rodrigues
Anders Sjögren
Anders Themnér
Terje Østigård
Henrik Persson

80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50 %
45 %
100 %
100 %

Research Associates
Henning Melber, Sverige
Deborah Fahy Bryceson, Storbritannien
Timothy Murithi, Sydafrika
Stephen Marr, Sverige
Eva Tobisson, Sverige
NAI Associates
Mekuria Bulcha, Sverige
Ingunn Klepsvik, Norge
Anders Oljelund, Sverige
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Pekka Peltola, Finland
Rune Skarstein, Norge
Peter Wallensteen, Sverige
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fr o m 2/10 2018
fr o m 1/10 2018

t o m 31/12 2018
t o m 31/10 2018
t o m 31/12 2018

Bilaga 3. Publikationslista 2018
Böcker egenutgivna av
NAI (Claude Ake

Titel

Memorial Paper, Current
African Issues)

Water finance innovations in context. Uppsala.
NAI Policy Notes

Böcker utgivna i
samarbete med annat
förlag
(Africa Now /ZED books,
Africa Yearbook /Brill)
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Titel

Författare

Beyene, Atakilte;
Ngonzo Luwesi Cush
(red.)
Författare

Debt, aid and poverty in Mozambique : lessons
learned from the Mozambican debt crisis (NAI
Policy Note nr 1)
Security without sabre-rattling: counteracting
increased militarisation in Africa (NAI Policy
Note nr 2)
Rival priorities in the Sahel : finding the balance
between security and development (NAI Policy
Note nr 3)
Peace and security challenges in Southern
Africa : governance deficits and lacklustre
regional conflict management (NAI Policy Note
nr 4)
The future of EU-Africa cooperation beyond
the Cotonou agreement (NAI Policy Note nr 5)
Africa’s mineral economies : breaking their
dependence on mining (NAI Policy Note nr 6)
Violence in African elections (NAI Policy Note
nr 7)
Peace negotiations and agreements in Africa :
why they fail and how to improve them (NAI
Policy Note nr 8)
Titel

Navarra, Cecilia;
Udelsmann Rodrigues
Cristina
Eriksson, Mikael

Agricultural transformation in Ethiopia
Africa Now. London; Uppsala: Zed Books;
Nordiska Afrikainstutet
Violence in African elections : between
democracy and Big Man politics. London;
Uppsala: Zed Books; Nordiska Afrikainstutet
Africa Yearbook Volume 14 : Politics, Economy
and Society South of the Sahara 2017 (1st ed.).
Leiden: Brill.

Beyene, Atakilte
(red.)
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Bøås, Morten
Aeby, Michael

Adetula, Victor
Adu, George et al.
Bjarnesen, Jesper et
al.
Adetula, Victor, et al.
Författare

Söderberg Kovacs,
Mimmi & Bjarnesen,
Jesper, (red.)
Adetula, Victor and
Melber, Henning et
al.

Externt utgivna
publikationer av NAIforskare

Titel

Författare

The Religious Nile: Water, Ritual and Society
since Ancient Egypt
Referee-granskad bok, London: I.B. Tauris.
Nilens livgivende vann: Ritualer og religioner
fra kildene til den egyptiske sivilisasjonen.
Uppsala. Occasional papers in archaeology

Østigaard, Terje

Titel

Författare

Bjarnesen, J., & Utas, M. (Eds.). (2018). Urban
Kinship: special issue of the Journal Africa.
Cambridge. Volym 88, March 2018.
Titel

Bjarnesen, Jesper &
Utas, Mats

Decentralized forest governance and
community representation outcomes : analysis
of the modified taungya system in Ghana.
Environment, Development and Sustainability.
Epub ahead of print.
Perceptions and knowledge on climate change
in local communities in the Offinso
Municipality, Ghana. Information
Development. Epub ahead of print.
Religion and Health : exploration of attitudes
and health perceptions of faith healing users in
urban Ghana. BMC Public Health. Published
online (fulltext available).
Deadly elections : post-election violence in
Nigeria. Journal of Modern African Studies,
56(1), 143–167
Introduction Urban kinship : the micro-politics
of proximity and relatedness in African cities.
Africa, 88(S1), S1–S11.
Gold digging and the politics of time : changing
timescapes of artisanal mining in West Africa.
The Extractive Industries and Society, 5(2),
253–259.
Gender, Power and Institutional Change : the
Role of Formal and Informal Institutions in
promoting Women’s Political Representation in
Ghana. Journal of Asian and African Studies.
Epub ahead of print.

Adjei, Prince OseiWusu et al.

Uppsala: Uppsala universitet.

Externt utgivna böcker
och tidskrifter med
redaktörskap av NAIforskare

Vetenskapligt
granskade artiklar av
NAI-forskare
(alfabetiskt på
författare)
1

2

3

4
5
6

7
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Østigård, Terje

Författare

Adjei, Prince OseiWusu et al.
Adjei, Prince OseiWusu et al.
Angerbrandt, Henrik
Bjarnesen, Jesper &
Utas, Mats
Lanzano, Cristiano

Madsen, Diana H

8
9
10

11
12
13

14
Vetenskapligt
granskade bokkapitel
av NAI-forskare
(alfabetiskt på
författare)
15

16

17
18

19

20
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Knowledge Production and Decolonisation Not only African challenges. The Strategic
Review for Southern Africa, 40(1), 4–15.
Populism in Southern Africa under liberation
movements as governments. Review of African
Political Economy. Epub ahead of print.
Looking East/Going South : The NamibianChinese ‘All Weather Friendship’. Stichproben :
Vienna Journal of African Studies, 18(35), 25–
50.
Who is setting Africa's intellectual agenda?
Codesria Bulletin, Nos 1 & 2, s. 5-7, 2017
(published first in June 2018)
Commanding abuse or abusing command?: Excommand structures and drugs in Liberia. Third
World Thematics : A TWQ Journal, 3(1), 46–62.
Precarity in Angolan diamond mining towns,
1920–2014 : tracing agency of the state, mining
companies and urban households. Journal of
Modern African Studies, 56(1), 113–141.
Private condominiums in Luanda : more than
just the safety of walls, a new way of living.
Social Dynamics, 44(2), 341–358.
Titel

Melber, Henning

Africa, United States and Terrorism : Revisiting
Sulayman Nyang on US-Led GlobalWar against
Terrorism. Ingår i: African Intellectuals and
State of the Continent : Essays in Honor of
Professor Sulayman S. Nyang (pp. 196–218).
Newcastle upon Tyne, UK
Sub-Saharan Africa. Ingår i: Africa Yearbook
Volume 14 : Politics, Economy and Society
South of the Sahara in 2017 (pp. 3–19). Leiden:
Brill.
West Africa. Ingår i: Africa Yearbook Volume
14 : Politics, Economy and Society South of the
Sahara in 2017 (pp. 39–47). Leiden: Brill.
The Intergovernmental Authority on
Development : Internal Culture of Foreign
Policymaking and Sources of Weaknesses. Ingår
i: African Foreign Policies in International
Institutions (pp. 113–125). New York.
Concluding remarks. Ingår i: Agricultural
transformation in Ethiopia : state policy and
smallholder farming (pp. 180–185). London ;
Uppsala: Zed Books ; Nordiska Afrikainstutet
Large-scale canal irrigation management by
smallholder farmers. Ingår i: Agricultural

Adetula, Victor &
Osegbue, C
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Melber, Henning
Melber, Henning

Mususa, Patience
Themnér, Anders
Udelsmann
Rodrigues, Cristina
Udelsmann
Rodrigues, Cristina
Författare

Adetula, V., Abbink, J.
Mehler, A., Melber, H
Adetula, Victor
Bereketeab, Redie

Beyene, Atakilte

Beyene, Atakilte

21

22

23
24

25

26
27

28

29

30

31
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transformation in Ethiopia : state policy and
smallholder farming (pp. 63–79). London ;
Uppsala: Zed Books ; Nordiska Afrikainstutet.
State policies and questions of agrarian
transformation. Ingår i: Agricultural
transformation in Ethiopia : state policy and
smallholder farming (pp. 1–22). London ;
Uppsala: Zed Books ; Nordiska Afrikainstutet.
Why does Africa need innovative water
financing mechanisms?:prologue. Ingår i:
Water finance innovations in context (pp. 17–
38). Uppsala.
Africa’s water sector development and
financing outlook. Ingår i: Water finance
innovations in context (pp. 43–57). Uppsala.
The core business of integrated water
management : achieving water governance
performance. Ingår i: Water finance
innovations in context (pp. 61–79). Uppsala.
Cross-border perpetrator recruitment in the
Ivorian civil war : The motivations and
experiences of young Burkinabe men in the
Forces Nouvelles rebel movement. Ingår i:
Perpetrators and perpetration of mass
violence : Actions, motivations and dynamics
(pp. 169–186). Abingdon, Oxon ; New York, NY.
Côte d’Ivoire. Ingår i: Africa Yearbook : Politics,
Economy and Society South of the Sahara in
2017 (pp. 70–78). Leiden: Brill.
The geography of violence in Burundi’s 2015
elections. Ingår i: Violence in African elections:
Between Democracy and Big Man Politics / [ed]
Mimmi Söderberg Kovacs and Jesper
Bjarnesen, London: Zed Books, 2018, s. 87-113
The Politics of Inclusion and Exclusion in Urban
Burkina Faso. Ingår i: What Politics? : Youth and
Political engagement in Africa (pp. 123–140).
Leiden.
Conclusion : Beyond Democracy and Big Man
Politics. Ingår i: Violence in African elections :
Between democracy and Big Man politics (pp.
250–262). London; Uppsala: Zed Books;
Nordiska Afrikainstitutet.
World Literary Studies and East African
Anglophone Literature. Ingår i World
Literatures : Exploring the CosmopolitanVernacular Exchange (pp. 383–395).
Stockholm.
The shifting grounds of emancipation : From
the anti-colonial struggle to a critique of postcolonial society. In Writing Namibia : Literature
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Beyene, Atakilte

Beyene, Atakilte, &
Ngonzo Luwesi, Cush
Beyene, Atakilte et al
Beyene, Atakilte et al

Bjarnesen, Jesper

Bjarnesen, Jesper
Bjarnesen Jesper &
Nindorera, Willy

Bjarnesen Jesper

Bjarnesen, Jesper., &
Söderberg Kovacs,
Mimmi.
Falk, Erik

Melber, Henning

32

33
34
35

36

Övrigt;
populärvetenskapligt,
debattartiklar av NAIforskare
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in Transition (pp. 17–38). Windhoek, Namibia:
UNAM Press.
United in Separation? : Lozi Secessionism in
Zambia and Namibia. In Secessionism in African
Politics : Aspiration, Grievance, Performance,
Disenchantment (pp. 293–328). Cham.
Southern Africa. In Africa Yearbook Volume 14 :
Politics, Economy and Society South of the
Sahara in 2017 (pp. 415–423). Leiden: Brill.
Namibia. In Africa Yearbook Volume 14 :
Politics, Economy and Society South of the
Sahara in 2017 (pp. 485–493). Leiden: Brill.
Wielding the stick again : the rise and fall and
rise of state violence during presidential
elections in Uganda. Ingår i: Violence in African
elections : between democracy and Big Man
politics (pp. 47–66). London; Uppsala: Zed
Books ; Nordiska Afrikainstutet.
Migração, Movimento e Urbanização em
Angola e Moçambique. In Desafios para
Moçambique 2018 (pp. 449–470). Maputo:
Instituto de Estudos Sociais e Económicos.
Titel

Aus dem Schatten der Geschichte treten :
Deutsche Vergangenheit, deutsche Gegenwart
für die Zukunft in Namibia. In Namibias
schwieriger Umgang mit seiner
Kolonialgeschichte : Versuche zu verstehen.
(pp. 51–55). Windhoek: Deutsche EvangelischLutherische Kirche in Namibia.
Political authoritarianism amidst growing
inequalities in Southern Africa. Pambazuka
News : Voices for Freedom and Justice.
Is China really to blame for Zambia’s debt
problems? Al Jazeera English, 11 October 2018.
Risk för nya manipulationer när Kenya går till
nyval. Artikel i Utrikesmagasinet (UI)
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Melber, Henning &
Zeller, Wolfgang
Melber, Henning
Melber, Henning
Sjögren, Anders

Udelsmann
Rodrigues, Cristina
Författare

Henning Melber

Mususa, Patience
Mususa, Patience &
Laterza, Vito.
Sjögren, Anders

Bilaga 4. Forskningsprojekt vid NAI 2018 med extern bidragsfinansiering
Projekttitel / NAI forskare

Finansiär

Projektperiod

Hatiska demagoger eller fredliga
demokrater? Varför f.d.
krigsherrar säkerhetiserar
krigsidentiteter under val
(Anders Themnér, Henrik
Persson)
Kampen om gränsdragningar.
Omstridd decentralisering i
Kenya och Uganda (Anders
Sjögren)
AU som fredsutövare?
Militarisering av den afrikanska
freds- och säkerhetsstrukturen
(Mikael Eriksson)
Utanför det humanitära
synfältet: Om den osynliga
rörelsen mellan arbetsmigration
och flykt i Burkina Faso och
Elfenbenskusten (Jesper
Bjarnesen, Anna Baral)
Den urbana klimatpolitikens
styrning och tillämpning samt
omställningsförmågan i
samhällets utkanter (Patience
Mususa, Cristina Udelsmann
Rodrigues)
Världslitteraturer: kosmopolitisk
och vernakular
Dynamik (Erik Falk)
Hållbarhetsomvandlingar i ickeindustriell och småskalig
guldutvinning: ett transregionalt
Multiaktörsperspektiv (Cristiano
Lanzano)
Nordic Journal of African Studies
2018 (Nordic Africa Research
Network)

Vetenskapsrådet

2014-01-01 – 2019-12-31

4 505

Vetenskapsrådet

2016-01-01 – 2019-12-31
UU medelsförvaltare
fr.o.m. 2019-01-01

2 400

Folke
Bernadotteakademin

2017-04-01 – 2018-12-31

979

Riksbankens
Jubileumsfond

2016-01-01 – 2019-12-31

2 352

FORMAS

2017-01-01 – 2021-12-31

5 931

Stockholms universitet

2018-01-01—2019-12-31

897

Vetenskapsrådet

2018-06-01—2021-05-31

2 593

Vetenskapsrådet

2018-01-01—2018-12-31

120

77

Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2018

Bidrag (tkr)

Bilaga 5. NAI Ansökningar till finansiärer under 2018
Titel på ansökan/(sökande på NAI)

Finansiär

Support to African participation in the Nordic Africa Days 2018 (Tania Berger,
Iina Soiri)
Promoting Euro-African Memories (PROMOEUAFRICAMEMO) (Cristina
Udelsmann Rodrigues)
Consolidating Unforeseen Residency: migration, temporary settlement and the
creation of urban spaces in Africa (Cristina Udelsmann Rodrigues, Patience
Mususa)

Sida - Afrikaenheten

A social study of higher education funding in Africa: implications for economic
development, inequality and conflict (Redie Bereketeab)

VR- Research project grant Development Research

Wage work, self-employment and their interconnectedness: an interdisciplinary
analysis of the Ethiopian labour market (Cecilia Navarra, former NAI researcher)
Soft infrastructures: Labour mobilities across and between secondary cities in
West Africa (Jesper Bjarnesen, Cristiano Lanzano)
When water becomes thicker than blood: Opportunities and challenges facing
new user-based water allocation in Ethiopia (Atakilte Beyene, Terje Östigård)
Changing Urban Residency: migration, temporary settlement and new
urbanisms in Africa (Cristina Udelsmann Rodrigues, Patience Mususa)
Agrarian value chains in Mozambique (in times of crisis): effects on
smallholders’ livelihoods, food security and gender dynamics. (Cecilia Navarra,
former NAI researcher)

VR- Research project grant Development Research
VR- Research project grant Development Research
VR- Research project grant Development Research
FORMAS

Large-scale irrigation and smallholder farmers in Ethiopia: Can transformative
change be achieved? (Atakilte Beyene, Terje Östigård)

FORMAS

Planning amidst precarity: Lessons from urban Africa and beyond on the
practice and politics of creating the sustainable city (Patience Mususa)
Colonisation, Decolonisation and Statehood: Eritrea, Namibia and Western
Sahara (Redie Bereketeab, Kahina Chache)
More important than climate change: Water crises and how to understand
future challenges along the Nile (Terje Östigård, Atakilte Beyene)
My city and yours - dealing with climate change at the urban margins (Victoria
Engstrand, Patience Mususa)

VR, NOS-HS Workshops 2018
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European Research Council
VR - Research project grant Development Research

FORMAS

Riksbankens Jubileumsfond
(Conference funding)
VR- Projektbidrag Sustainability
and resilience
FORMAS

Bilaga 6. Aktivitetslista för Nordiska Afrikainstitutet 2018 (exkl. konferenser)
Datum/ Plats

Aktivitet

Hela året 2018

Referensrådet för FNs Säkerhetsråd

10 januari/ NAI

Besök av Uppsala läns landshövding.

Iina Soiri och ledningsgruppen

19 januari/ Uppsala
Slott

Islands president på statsbesök i Sverige. Direktören deltog
och mötte presidenten samt hans delegation inkluderat
utrikesministern.
EADI – Nordiskt möte på NAI.
Arbetsmiddag för Sahels speciella sändebud och
samarbetspartner med representation från Finlands och
Norges Sahel ambassadörer. Värd: Anna-Karin Eneström,
utrikesråd för politiska frågor, UD.
Rundabordssamtal på temat pressfrihet i Kenya och
Tanzania. David Cheruiyot (Kenya) forskare Karlstads
universtitet och Ansbert Ngurumo (Tanzania) journalist och
redaktör medverkade.
Warwick Africa Summit. Direktören deltog i en panel på
temat kultur och historia.
Deltagande i svenska UD:s regionala möte för utsända i
Afrika.
Besök av Jutta Urpilainen, riksdagsledamot samt Finlands
utrikesministers speciella representant för Afrika.
Besök på finska UD (och CMI samt Kepa). Föreläsning för
finländska journalister som deltog i finska UDs kurs
utvecklingsakademin.
Länsmiddag hos Upplands läns landshövding
Möte med afrikanska ambassadörer i Sverige och direktören
föreläste om EU och globala affärer.
Ambassadörscoachning: John Skoglund,
departementssekreterare, Gruppen för Afrikas horn och
västra Afrika, UD.
Pedagogiskt café för undervisande bibliotekarier på Uppsala
universitetsbibliotek kring landsresurser.
Besök av Life and Peace Institute.
Middag på Namibias ambassad i samband med den
namibiska ambassadörens, Kaire Mbuende, besök till EU.
(Ambassadör Mbuende besökte även NAI den 21 April).
Deltagande i Dag Hammarskjöld föreläsning/ Mottagning
med FNs General sekreterare António Guterres.
Global Bar Talks; “Chatham House style talk” på temat
Emerging donors in Aid. Organiserad av Global Reporting.
Seminarium och boklansering vid Islands Nationalmuseum:
What politics? Youth and political engagement in
comtemporary Africa.
Stockholm Forum för Fred och Utveckling. Direktören deltog
och nätverkade.
Besök av Sudans ambassadör Nuraldin
Boklansering och diskussion om Burundi på temat
folkomröstning och konstitution.

Iina Soiri

19 januari/ NAI
24 januari/ Stockholm

24 – 25 januari/ NAI

27-28 januari/
Warwick, England
19-23 februari/ Abuja,
Nigeria
8 mars/ NAI
14-15 mars/
Helsingfors, Finland
16 mars/ Uppsala
21 mars/ Rwandas
ambassad, Stockholm
5 april/ NAI
12 april/ NAI
17 april/ NAI
20 april/ Namibias
ambassad, Stockholm
22 april/ Uppsala
26 april/ Stockholm
3 maj/ Reykjavik,
Island
7 maj/ Stockholm
8 maj/ NAI
14 maj/ Stockholm
16 maj/ NAI
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Besök av Lina Nordquist, liberalernas riksdagsledamot för
Uppsala län.
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Deltagare från NAI/
Samarbetspartner
Iina Soiri

Iina Soiri och Henning Melber
Iina Soiri

Victoria Engstrand-Neacsu och
Patience Mususa
Iina Soiri
Iina Soiri
Victoria Engstrand-Neacsu
Iina Soiri och Victoria
Engstrand-Neacsu
Iina Soiri
Iina Soiri
Kommunikationsenheten,
forskare och Iina Soiri
Bibliotekets personal
Iina Soiri
Iina Soiri
Iina Soiri
Iina Soiri och Victoria
Engstrand-Neacsu
Iina Soiri. I samarbete med
Helsingfors universitet och
Islands universitet
Iina Soiri
Iina Soiri
Jesper Bjarnesen, Johan
Sävström, Mattias Sköld och
Henrik Alfredsson
Iina Soiri och Åsa Lund Moberg

17 maj/ Stockholm
21 maj/ Stockholm
26-27 maj/
Helsingfors, Finland
4 juni/ NAI

11 juni/ Helsingfors,
Finland
12 juni/
Medelhavsmuseet,
Stockholm

AgriCord's generalförsamling i Stockholm och LRF
(Lantbrukarnas Riksförbund). Direktören föreläste om NAIs
arbete i jordbruk och livsmedelssäkerhet.
SADC Business seminarium anordnat av SADC ambassader i
Sverige. Direktören modererade och nätverkade.
Bokbord på World Village Festival.
Seminarium på temat Conflict Trends in the Sahel och på
Nigeria's and South Africa's roles in Africa där Morten Böås
(NUPI Norway) och Adekeye Adebayo (University of
Johannesburg, Sydafrika) medverkade.
Möte med finländska Afrikaner och etablerande av nätverk.
Seminarium och boklansering på temat Electoral Violence in
Africa.

27 juni/ NAI

Seminarium The Boko Haram Crisis- prospects for peace i the
Lake Chad region med två guvernörer från norra Nigeria och
Sveriges ambassador i Nigeria.

4-5 juli/ Almedalen

Frukostmöte för referensgruppen för FNs referensråd.
Samtal med riksdagsledamöter som ansvarar för
internationella frågor, bistånd och migration.
Ambassadörs coachning: Jessica Svärdström, Sveriges
ambassadör till Mali.

23 juli/NAI
13 augusti/ NAI

14 augusti/ NAI

17 augusti/ NAI
28 augusti/ NAI
30 augusti/ Leiden,
Nederländerna
10 september/ NAI
2 oktober/ NAI
8 oktober/
Helsingfors, Finland
10-12 oktober/ Wien,
Österrike
18 oktober/ NAI
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Ambassadörscoachning: Anna Merrifield, Finlands chef för
den politiska sektionen i EU: s delegation i Kampala. Daniel
Johansson Århem, Afrikaenheten, UD. Ola Hällgren, SIDA,
chef för enheten utvecklingssamarbete vid Sveriges
ambassad i Kampala. Unnur Orradottir Ramette, Islands nya
ambassadör till Uganda.
Ambassadörscoachning: Jyrki Pulkkinen, Finlands
ambassadör till Nigeria (samt Ghana, Benin och Kamerun).
Erik Lundberg, Finlands ambassadör till Kenya (även
ackrediterad till Uganda, Somalia, Eritrea, Seychellerna,
UNEP och FN-habitat.)
Besök av Etiopiens ambassadör Merga Courtesy
Ambassadörs coachning: Jan Sadek, Sveriges EU ambassadör
till Gaborone, Botswana och Anna Ekman,
departementssekreterare, Utrikesdepartementet.
Workshop på African Studies Center- Biblioteket i Leiden
kring biblioteksstöd i forskningsprocessen.
Besök av H.E. Mr. Alaa Hegazy, ambassadör av Egyptens
Ambassad i Sverige, tillsammans med Ms. Dina El Mahi,
konsulär.
Spoken-Word kväll i biblioteket med 4 poeter från Sydafrika.
Föreläste på finska UD om Tanzania och diskuterade deras
prioriteringar för 2019.
Direktörsmöte organisationen EADI
Ambassadörscoaching: Anders Sjöberg, svenska
ambassadören till Tanzania.
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Iina Soiri
Iina Soiri
Ingela Dahlin och Victoria
Engstrand-Neacsu
Victor Adetula

Iina Soiri, Victor Adetula och
gästforskare från Sydafrika
Jesper Bjarnesen, Victoria
Engstrand-Neacsu,
Kommunikationsenheten. I
samarbete med FBA
Victoria Engstrand-Neacsu. I
samarbete med UD
Iina Soiri och Victoria
Engstrand-Neacsu
Victoria Engstrand-Neacsu, Ole
Martin Gaasholt och Åsa LundMoberg
Kommunikationsenheten,
forskare och Iina Soiri

Kommunikationsenheten,
forskare och Iina Soiri

Iina Soiri, Redie Bereketeab och
biblioteket
Kommunikationsenheten,
forskare
Bibliotekets personal
Iina Soiri och NAIs gästforskare
från Egypten
Bibliotekets personal och Erik
Falk. I samarbetet med
Ordsprakfestivalen i Uppsala.
Iina Soiri
Iina Soiri och Henning Melber
Kommunikationsenheten, NAIs
forskare och Iina Soiri.

24 oktober/ NAI
25 oktober/ UI,
Stockholm

30 oktober/
Stockholm
6 November/ NAI
8 november/
Stockholm
12 november/ NAI
12 november/ ABFhuset, Stockholm
13 november/
Finlands ambassad,
Stockholm
16 november/
Stockholm

Besök av ambassadören L. Talonpoika, Finland
Föreläsning och paneldiskussion med Dr. Donald Kaberuka,
f.d. President av den Afrikanska utvecklingsbanken.
Medverkande: Heidi Hudson, University of the Free State,
Sydafrika och Cristina Duarte, guvernör av den Afrikanska
utvecklingsbanksgruppen.
Välkomstlunch med Moçambiques nya ambassadör i Sverige,
Mr. Florencio Joel Sele. Värd : UD.
Forskarseminarium med Stephanie Cawood, University of
the Free State, på temat Gendered in(securities) and the
memorialisation of struggle in postliberation Africa.
Henning Melber och Heidi Hudson föreläste för UDs
Afrikaenhet om Sydafrikas globala politik.
Besök från den Tunisiska ambassaden, H.E ambassadör Moez
El Mahdi Mahmoudi och Mr. Wissem Boudriga.
Paneldiskussion Miljardlyftet och Afrikas framtid med Anders
Bolling, Erik Esbjörnsson, Johan Ripås.
Möte med alla Afrikas ambassadörer som täcker Finland i
samband med besöket av generaldirektören för
Afrikaavdelninge, UD Finland och vice direktör för Afrika och
Mellanöstern.
MR-dagarna. Seminarium: Is development possible in a
shrinking democratic space?

20 november/
Stockholm
21 november/
Uppsala

Presentation av NAI och Afrika-trender inför
Utrikesutskottet.
Claude Ake Annual lecture 2018: Amos Tutuola and the
Gendering of Peace in Africa av Heidi Hudson, University of
the Free State, Bloemfontein, Sydafrika.

29 november/
Helsingfors, Finland
30 november/ NAI
Uppsala

Information om Afrika inför Finlands SDP Global Policy
Group/ny finländsk Afrikapolicy.
Östafrikagruppen från UDs Afrikaenhet höll en planeringsdag
på NAI och NAIS forskare berättade om sin forskning.

5 december/ NAI

Föreläsning med Gordon Mathews, The Chinese University
of Hong Kong, på temat The World In Guangzhou: Africans
and Other Foreigners in South China's Global Marketplace.
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Iina Soiri och biblioteket.
Iina Soiri, Victor Adetula. I
samarbete med Utrikespolitiska
institutet och Rwandas
ambassad
Iina Soiri
Diana Højlund Madsen
Henning Melber och Heidi
Hudson
Iina Soiri och biblioteket.
Iina Soiri och Jörgen Levin. I
samarbete med ABF och
Ordfront
Iina Soiri

Anders Sjögren, Victoria
Engstrand-Neacsu och Mattias
Sköld. I samarbete med Forum
Syd och Medieinstitutet Fojo.
Iina Soiri och Victoria
Engstrand-Neacsu
Annika Franklin och Anders
Themnér. Samorganiserad av
Inst. för Freds- och
konfliktforskning vid Uppsala
Universitet och NAI.
Iina Soiri
Victoria Engstrand-Neacsu,
Jörgen Levin, David Lawson och
Anders Sjögren
Jesper Bjarnesen

Bilaga 7. Interna forskningsseminarier vid NAI 2018
6 februari: Obert Hodzi, stipendiat, “The End of a Nonintervention Era: China in African Civil
Wars”. Moderator: Redie Bereketeab, NAI

19 juni: B Camminga, gästforskare, “African
‘(Trans)Gender Refugees’ in Northern Mediascapes
and Digital Diasporic Voices”. Moderator: Cristiano
Lanzano, NAI

20 februari: Martin J. Murray, Professor of Urban
Planning, Taubman College, University of Michigan.
“Do it Yourself Urbanism (DIY) in African Cities”.
Opponent: Patience Mususa, NAI

19 juni: Sandra Manuel, gästforskare, "The centrality
of “respect” in structuring romantic relationships
among privileged young adults in Maputo".
Moderator: Cristina Udelsmann Rodrigues, NAI

27 februari: Josephine Musango, gästforskare,
“Urbanisation and Sustainable Electricity for all in
African Cities: The case of Cape Town”.
Moderator: Patience Mususa, NAI

9 oktober: Richard Sambaiga, gästforskare,
"Competition and intersection in the struggle for
Hegemony and Legimancy of
(anti)Abortion discourses in Tanzania". Moderator:
Terje Östigård, NAI

24 april: Anthony Diala, gästforskare, “Bottom-up
peacebuilding: The interface between state law and
non-state commercial laws in Southern Nigeria”.
Moderator: Victor Adetula, NAI

15 oktober: Aziza Moneer, gästforskare, “It is not all
about economic growth”: Epistemology of the South
and environmental movements in Egypt, Morocco
and Algeria. Moderator: Atakilte Beyene, NAI

22 maj: Laura Evans, Sheffield Hallam University,
UK, “We Came from Different Places": Regimes and
Repertoires of Apartheid Relocation”. Moderator:
Patience Mususa, NAI

30 oktober: Guðrún Sif Friðriksdóttir, Department of
Anthropology, University of Iceland. “Reintegrating
into neutrality: Ex-combatants’ engagement with
politics in “post”- conflict Burundi”. Moderator:
Jesper Bjarnesen, NAI. Opponent: Angela Muvumba
Sellström, Institutionen för freds- och
konfliktforskning, Uppsala Universitet

5 juni: Olumuyiwa Adegun, gästforskare, “Just
sustainability thinking in slum upgrading in Africa”.
Moderator: Patience Mususa, NAI

13 november: Tabitha Naisiko, gästforskare,
“(Re)socialization of Men Towards Adaptation of
Alternative Sources of Livelihoods in Karamoja region
of Uganda”. Moderator: Cristina Udelsmann
Rodrigues, NAI. Opponent: Anna Baral, NAI

12 juni: Jörg Wiegratz (University of Leeds, UK) in
connection with the workshop Moral dimensions of
economic life in Africa: “The politics of neoliberal
moral restructuring in Africa: the case of Uganda”.
Moderator: Cristiano Lanzano, NAI
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