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Direktören har ordet 

I årsredovisningen för Nordiska Afrikainstitutet 2017 presenterar vi resultat för det första 

årets genomförande av den nya institutionella strategin för åren 2017 – 2021. NAI har under 

det gångna verksamhetsåret fortsatt att med hög intensitet och med god kvalitet utföra 

aktiviteter för olika målgrupper inom institutets tre kärnverksamhetsområden: forskning 

och kapacitetsbyggande, kommunikation och policyrådgivning samt bibliotek och 

dokumentation. Genom såväl etablerade arbetsmetoder som nya angreppssätt har vi lyckats 

integrera och implementera alla dessa kärnverksamhetsområden i riktning mot visionen att 

bli ett framstående kunskapscentrum om Afrika.  

Vi kan med tillfredsställelse konstatera att efterfrågan på vår service och kunskap under året 

fortsatt varit hög. Institutets Program- och Forskningsråd, våra ”NAI Associates” och andra 

viktiga intressenter har alla bidragit med goda idéer om hur vi bättre kan vara relevanta för 

våra målgrupper. Samtidigt som några av våra medarbetare lämnat institutet under året har 

vi lyckats attrahera nya forskare. Under 2017 fattades ett avgörande beslut att strategiskt 

kartlägga institutets forskarresurser genom att introducera en omfattande rekryterings- och 

bemanningsplan för hela strategiperioden 2017 - 2021.  

Jag vill särskilt tacka medlemmarna i det nya Program- och Forskningsrådet från Sverige, 

Finland, Island och Norge för deras omfattande stöd till och intresse för institutet. Därtill vill 

jag särskilt lyfta betydelsen av den svenska regeringens beslut 2017 att efter många år av 

likartad budget ge institutet stärkt finansiering från och med 2018. Det är inte bara ett 

välkommet tillskott till institutets resurser utan också ett viktigt bevis för att vi levt upp till 

ställda förväntningar. Samtidigt är det fortsatta stödet från Island och Finland mycket 

uppskattat och en garanti för att vi verkligen är nordiska i vårt arbete och vår utåtriktade 

verksamhet. Faktum är att vi under 2017 ordnade två mycket välbesökta program i både 

nämnda länders huvudstäder: i Africa’s Urban Future- konferensen i Helsingfors i maj deltog 

nästan 140 deltagare, och i seminariet Damns and Development i Reykjavik i början på 

november deltog både framträdande forskare och beslutsfattare från Island.                                                               

När vi nu går mot ännu ett ambitiöst verksamhetsår kommer denna årsredovisning inte 

enbart användas som kommunikationsmedel för NAIs resultat, utan också som ett verktyg 

för fortsatt lärande om hur vi kan förbättra vårt arbete. Under de senaste decennierna, av 

detta som av många beskrivits som ”Afrikas århundrade”, är vi stolta över att ha lyckats vara 

en bro mellan Norden och den afrikanska kontinenten i hela 55 år. I en jämförande analys 

som under 2017 genomfördes av Africa Studies Center i Leiden blev NAI rankad på tredje 

plats av 14 globalt framstående Afrika-forskningscenter vad gäller sammantagna 

prestationerna. Detta gör oss mycket stolta!  

NAIs ambition är fortsatt att vara den bästa ingången för den mest relevanta, aktuella och 

högkvalitativa kunskapen om Afrikas sociala och ekonomiska samhällsutveckling. Genom 

att skapa plattformar för intellektuella utbyten och en grund för Afrikas eget berättande 

bidrar vi till ambitionen att afrikanska lösningar hittas på afrikanska problem - samtidigt 

som vi lär oss hur vi i Norden kan spela en konstruktiv roll.  

Iina Soiri 

Direktör Nordiska Afrikainstitutet 
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Nordiska Afrikainstitutet 2017 
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 kompetenscentrum för kunskap om det moderna Afrika med placering i Uppsala.  

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 2017: 

 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; 

 bidra till refereringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten och eftersträva 

att anställda personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för 

att utföra enklare arbetsuppgifter;  

 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. 
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Strategiska mål 2017 – 2021 

Nordiska Afrikainstitutet antagit en långsiktig institutionell strategi som gäller för perioden 

2017 – 2021. Strategin syftar till att vägleda arbetet vid myndigheten i ett längre perspektiv 

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 2017 presenteras resultatsammanfattningen 

utifrån institutets sex strategiska mål och i kapitlen för kärnverksamhetsområdena redovisas 

detaljerade resultat utifrån återrapporteringskrav som finns i myndighetens regleringsbrev 

för verksamhetsåret 2017 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. 

Organisation 

Nordiska Afrikainstitutet är en enrådsmyndighet belägen i Uppsala 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 hade från och med 2017 

en ny komposition och sammanträdde två gånger under 2017, i maj och i november. 

Myndigheten hade under 2017 strax under 40 anställda. 

 

Disposition av 2017 års resultatredovisning 

Nordiska Afrikainstitutet presenterar 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 2017, de huvudsakliga prestationsmåtten 

för de tre kärnverksamhetsområdena samt 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 sitt uppdrag. 
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Finansieringen av Nordiska Afrikainstitutet 2017 

I den strategiska planen för Nordiska Afrikainstitutet 2017 – 2021 ingår som en av sex 

primära målsättningar att stärka och diversifiera finansieringen för verksamheten.  

Enligt regleringsbrevet för Nordiska Afrikainstitutet 2017 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. 

Verksamheten vid Nordiska Afrikainstitutet finansierades under 2017 till cirka 75 % av 

anslag från svenska statens utgiftsområde 7 för internationellt bistånd. Det svenska anslaget 

finansierade till fullo myndighetens förvaltningskostnader medan kostnader för 

kärnverksamhetsområdena forskning, bibliotek och kommunikation finansierades av 

svenskt verksamhetsanslag och bidrag från de finska och isländska regeringarna. Den 

nordiska finansieringen utgjorde under 2017 cirka 8 % av institutets totala intäkter. Till 

grund för den finska och isländska finansieringen ligger samarbetsavtal som förhandlats och 

undertecknats med respektive utrikesdepartement. Tabell 1 presenterar myndighetens 

intäktskällor under 2017, omfattning samt utveckling av intäkter under en 5-års period    

2013 - 2017. Den minskning av totala intäkterna som skett under perioden förklaras främst 

av minskad nordisk samfinansiering och minskade externa bidrag för forskning och 

biblioteksverksamhet.   

Tabell 1. Nordiska Afrikainstitutets finansiering 2013 - 2017 (tkr) 

    2017 2016 2015 2014 2013 

Anslag*)        

07 1:1 ap. 8  13 926 13 656 14 055 14 259 13 525 

07 1:3 ap. 1  14 052 14 060 14 665 13 997 14 332 

Summa anslag:  27 978 27 716 28 720 28 256 27 857 

        

Bidrag för verksamhet  8 647 10 041 15 908 24 242 18 505 
-varav Nordisk 
samfinansiering  3 011 2 514 7 925 7 061 7 366 

Bidrag för transfereringar   505 1 416 2 773 5 061 1 395 
-varav Nordisk 
samfinansiering  109 44 376 390 355 

Intäkter av avgifter  318 321 341 438 334 

Finansiella intäkter  3 14 9 110 202 

Summa övrig finansiering:  9 473 11 792 19 031 29 851 20 436 

        
SUMMA:   37 451 39 508 47 751 58 107 48 293 

*) Avser utgifter enligt anslagsredovisningen inkl transfereringsverksamhet  
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Bidrag för transfereringar i tabell 1 utgörs av medel från forskningsfinansiärer och delar av 

nordiska bidrag som är avsedda för vidareförmedling till forskningssamarbeten och 

stipendier. En minskning har skett i detta avseende jämfört med föregående år med anledning 

av flera externfinansierade projekt avslutats.  

Avgiftsintäkter 2017 bestod av inkomster från institutets bokförsäljning som till stor del ägde 

rum under den europeiska konferensen för Afrika forskning ECAS 7 i Schweiz som NAI 

deltog i.   

Förutom den svenska, finska och isländska finansieringen av kärnverksamheten bidrar 

Uppsala Universitetsbibliotek (UUB) med finansiering avsedd för biblioteksförvärv. I och 

med ett nytt avtal med UUB reducerades förvärvsbidraget med cirka 300 tkr från 2016 till ett 

bidrag på 800 tkr under 2017. Motiveringen till minskningen var enligt UUB en åtstramad 

omfördelning av medel till enskilda ämnesfälts litteraturförsörjning. 

Huvuddelen av forskningsverksamheten vid NAI finansieras av det svenska 

verksamhetsanslaget och den nordiska samfinansieringen. Vid sidan av detta tillkommer 

dock forskningsfinansiering från andra främst svenska forskningsfinansiärer och olika 

samarbetsparters. Under de senaste åren har en minskning i detta avseende skett både vad 

gäller intäktsvolym och antal externfinansierade forskningsprojekt.     

Bilaga 4 innehåller en lista över de externfinansierade forskningsprojekt som varit aktiva vid 

myndigheten under 2017. Till finansiärerna för projekten hör främst Vetenskapsrådet och 

Riksbankens Jubileumsfond. I slutet av 2017 godkändes även ett omfattande 

forskningsbidrag av Formas för ett projekt med start i januari 2018.  

Vid sidan av den externa finansieringen för olika forskningsprojekt har institutet under 2017 

erhållit externa bidrag för konferensverksamheten. Ett bidrag från Riksbankens 

Jubileumsfond finansierade en konferens om Afrikanska Unionen och militarisering som 

hölls i Uppsala. Vidare undertecknades 2017 för andra året i rad en överenskommelse med 

Social Science Research Council – African Peacebuilding Network, NAIs samarbetspartner i 

USA, om finansiering för konferens- och publikationssamarbeten inom den tematiska ramen 

regionala ekonomiska samarbeten och fredsbyggande i Afrika. Institutet har under 2017 

även haft delfinansiering från UNESCO i Tanzania för ett digitaliseringsprojekt som 

genomförts inom ramen för biblioteksverksamheten. 

I tabellerna 2 och 3 visas verksamhetens intäkter och kostnader uppdelat på myndighetens 

tre kärnverksamhetsområden bibliotek, forskning och kommunikation. Beräkningsprincipen 

för fördelningen av indirekta kostnader har i detta tagit hänsyn till lokalyta, årsarbetskrafter 

och övriga driftskostnader. Fördelningen mellan intäkter och kostnader per 

verksamhetsområde har varit tämligen likartad över senaste tre åren, med en fördelning där 

störst andel tilldelats forskning. 2017 visar på en fördelning med cirka 60% till forskning, 

22% till bibliotek och 18% till kommunikations- och policyverksamheten. På grund av 

utdragna rekryteringsprocesser, långtidssjukskrivningar och avslutade externfinansierade 

forskningsprojekt har en tydlig minskning skett under 2017 jämfört med de två föregående 

åren vad gäller personalkostnader inom forskningsverksamheten.  
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Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2015 – 2017 fördelade på verksamhetsområden 

          2017 2016 2015 

Anslag     6 108 5 343 5 226 

Intäkter av avgifter o andra ersättningar  73 75 131 

Intäkter av bidrag    1 875 1 690 2 911 

Finansiella intäkter    1 2 1 

Bibliotek totalt         8 057 7 110 8 270 

Anslag     15 652 16 928 16 035 

Intäkter av avgifter o andra ersättningar  171 204 121 

Intäkter av bidrag    6 049 7 875 10 998 

Finansiella intäkter    2 9 6 

Forskning totalt         21 874 25 016 27 160 

Anslag     5 615 5 162 6 751 

Intäkter av avgifter o andra ersättningar  73 42 88 

Intäkter av bidrag    724 476 2 000 

Finansiella intäkter    1 2 2 

Kommunikation totalt       6 412 5 681 8 841 

          

Anslag totalt    27 375 27 432 28 013 

          

Totalt         36 343 37 808 44 271 
Totala intäkter inkl anslag och bidrag     

 

Tabell 3. Verksamhetens kostnader 2015 – 2017 fördelade på verksamhetsområden 

          2017 2016 2015 

Kostnader för personal   4 947 4 125 4 831 

Kostnader för lokaler   837 825 823 

Övriga driftkostnader   2 236 2 126 2 497 

Finansiella kostnader   12 8 6 

Avskrivningar och nedskrivningar  25 27 113 

Bibliotek totalt         8 057 7 110 8 270 

Kostnader för personal   15 834 18 191 19 820 

Kostnader för lokaler   2 036 2 194 2 147 

Övriga driftkostnader   3 887 4 477 4 702 

Finansiella kostnader   38 35 25 

Avskrivningar och nedskrivningar  79 119 466 

Forskning totalt         21 874 25 016 27 160 

Kostnader för personal   4 471 4 118 4 928 

Kostnader för lokaler   565 462 541 

Övriga driftkostnader   1 344 1 067 3 250 

Finansiella kostnader   11 8 6 

Avskrivningar och nedskrivningar  22 27 116 

Kommunikation totalt       6 412 5 681 8 841 

          

Totalt         36 343 37 808 44 271 
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Prestationsmått för kärnverksamheten forskning, 
kommunikation och bibliotek 

 

Forskning och kapacitetsbyggande  

Ett huvudsakligt prestationsmått för forskningsverksamheten är resultatet av arbetet med 

publiceringar. Publikationer i olika former är primära verktyg för forskare för att sprida 

forskningsresultat och kunskap till mål- och intressegrupper.  Föreläsnings-, konferens- och 

seminarieaktiviteter som bedrivs vid institutet är ytterligare prestationer inom 

forskningsområdet som bidrar till att främja, sprida, befästa och utveckla den kunskap om 

det moderna Afrika som produceras. Vidare är den mångåriga stipendieverksamheten vid 

institutet ett viktigt prestationsmått i kapacitetsbyggande avsikt där möjlighet ges för 

studenter och forskare att fördjupa och utveckla sin Afrikarelaterade forskning. Genom 

stipendieverksamheten kan NAI bidra till det viktiga uppdraget att stimulera samarbete och 

utbyte mellan nordiska och afrikanska forskare. Diversifiering och utökning av finansiering 

är en tydlig del i institutets strategiska målsättningar. Resursmobilisering och ansökningar 

om extern finansiering för forskning och forskningsrelaterade aktiviteter är därför 

ytterligare ett väsentligt prestationsmått inom forskningsverksamheten. Samtliga 

prestationsmått för forskningen är betydelsefulla i arbetet mot de strategiska långsiktiga 

målen för NAI.    

 

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 och kontakter. I detta ingår bland annat resultat från arbetet 

med publicering, synlighet i media/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.  

 

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 monografititlar valts som det främsta 

kvantifierbara prestationsmåttet och även antal e-tidskrifter som erbjuds via webben. 

Bibliotekets prestationsmått bidrar främst till arbetet med de strategiska målen om 

kapacitetsbyggande för kunskapsproduktion och främjande av akademisk och 

policyrelevant forskning. 
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Sammanfattning av huvudsakliga verksamhetsresultat och 
strategisk måluppfyllelse 2017 

Nedan presenteras ett axplock av några väsentliga resultat från Nordiska Afrikainstitutets 

verksamhetsår 2017 som har bidragit till arbetet med NAIs sex huvudsakliga mål i den 

strategiska planen 2017 – 2021: 

  

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

policyrelevant forskning om det moderna Afrika. 

 

Utifrån den nya strategin för 2017 – 2021 har forskningsenheten under 2017 framgångsrikt 

utfört sitt uppdrag och i väsentlig grad lyckats uppnå resultaten i Verksamhetsplanen för 

perioden 2017 – 2018. Forskningsverksamheten har samtidigt på ett betydelsefullt sätt 

bidragit till måluppfyllelsen för institutets uppdrag. Ett övergripande resultat är att 

institutet under året expanderat och fördjupat forskningens omfattning och intellektuella 

engagemang på den afrikanska kontinenten, inte minst genom ett fokus på Nordafrika.  

 

Genom skapande av olika akademiska plattformar och andra former av intellektuella 

utbyten har institutet framgångsrikt genomfört djupgående analyser av utveckling i Afrika 

och fått god spridning av forskningsresultat. Anordnade programaktiviteter har fört 

akademiker, policyaktörer, partners inom utvecklingssamarbete och andra intressenter 

samman för att diskutera utmaningar och möjligheter för utveckling i Afrika.   

 

Institutet har uppmuntrat och stött NAIs forskare så att de under året haft möjlighet att 

medverka i olika framträdande akademiska fora och program som organiserats av andra 

aktörer inom forsknings- och utvecklingssamfundet på såväl det nationella som 

internationella planet. Exempel på detta är deltagande i ECAS 7 och Sipri Säkerhetsforum. 

 

NAIs forskare och andra associerade medarbetare har publicerat en stor mängd 

monografier, kapitel och artiklar i olika akademiska böcker, tidskrifter, recensioner och 

andra publikationer. Institutes egna bokserie ”Africa Now” har under 2017 presenterat två 

uppmärksammade volymer: Warlord Democrats in Afrika: Ex-Military Leaders and Electoral 

Politics och Private Security in Africa: From the global assemblage to the everyday.  

Även böckerna State Building and National Identity Reconstruction in the Horn of Africa som 

gavs ut av förlaget Palgrave Macmillan, och National Liberation Movements as Governments in 

Africa som gavs ut av Routledge är viktiga resultat av NAIs forskningsverksamhet. 

Sammantaget publicerade NAI under 2017 även 36 externa vetenskapliga artiklar samt fyra 

Policy Notes.  

 

NAIs synlighet i media mer än fördubblades jämfört med 2016, med 1170 träffar i media 

jämfört med 516 året innan. Den kraftigt ökade synligheten har flera förklaringar. Under 

2017 utspelades flera dramatiska nyhetshändelser på den afrikanska kontinenten; institutets 

forskare och direktör var alltid tillgängliga för intervjuer, och institutet arbetade intensivt 

med att snabbt föra ut relevant information till medierna under nyhetshändelser. 

Oroligheterna kring valet i Kenya, och president Mugabes fall i Zimbabwe, var två tillfällen 

då efterfrågan på NAIs expertis var särskilt hög. 
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Biblioteksresurserna utökas varje år med ny litteratur och samlingen hålls aktuell för att 

kunna finnas som en del av den infrastruktur för Afrikaforskning i Norden som institutet 

tillhandahåller.  Under 2017 följdes kontakter upp för att möjliggöra resursernas synlighet i 

Finland och Norge.  

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

länder grundat på en Nord-Syd och Syd-Nord dialog.  

I september 2017 organiserade NAI i samarbete med Social Science Research Council-Africa 

Peacebuilding Network, USA och the African Institute for Peacebuilding and 

Conflict Transformation, Marocko en två dagar lång policydialog om regionala ekonomiska 

samarbeten och fredsbyggande i Maghreb, Sahel och Centralafrika. Programmet hölls i 

Rabat i Marocko och lockade strax över 70 deltagare från såväl akademin som policysfären. 

Även den konferens på temat afrikansk diaspora och utveckling som hölls i Ibadan, Nigeria 

med strax över 100 deltagare syftade till dialog mellan Nord och Syd. 

 

Under året har två omfattande boklanseringar ägt rum i London (i samarbete med Chatham 

House) och i Pretoria (i samarbete med Freedom Park, Sydafrika). Under tillfällena gavs 

goda möjligheter till diskussion och utbyten mellan medverkande aktörer från såväl Europa 

som Afrika. 

NAI organiserade ett symposium på temat Afrikansk utveckling och globala hållbarhetsmål 

där forskare från Norden och Afrika diskuterade aktuella frågor med medverkande 

representanter från Marockos, Mocambiques, Namibias, Sydafrikas, Zimbabwes och 

Tunisiens ambassader i Sverige.  

Genom ett intensivt samarbete och utbyte med UNESCO i Dar es Salaam, Tanzania, 

genomförde NAI under 2017 ett digitaliseringsprojekt för material rörande de afrikanska 

frihetskamperna. Totalt 793 dokument digitaliserades och skickades ner till Tanzania. 

Projektet finansierades i huvudsak av Moderna beredskapsjobb.  

Bibliotekets förvärv av Afrikapublicerat material bidrar i hög grad till informationsflödet 

mellan Syd och Nord. Genom det bibliografiska arbetet vid biblioteket och dess 

disseminering av litteratur presenteras publikationer från syd jämsides med publikationer 

från nord i flera av de informationsverktyg som nordiska forskare och studenter använder 

sig av i sina informationssökningar. I slutet av året provade institutet att lägga ut boktips på 

Facebook sidan kopplade till hållbarhetmålen vilket fick ett visst genomslag.  

3. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska 

länderna. 

Institutet har under det gånga året gjort riktade insatser för att lyfta teman som varit av 

särskilt intresse för NAIs målgrupper i den nordiska regionen. Genom olika forsknings- och 

policyinriktade aktiviteter har teman så som målen för hållbar utveckling, genus och 

mänskliga rättigheter, förvaltning av naturresurser och det urbana Afrika belysts. En ingång 

till biblioteksresurser med anknytning till hållbarhetsmålen lades exempelvis upp som 
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klickbara sökningar på webbsidan för att underlätta för användare att hitta fram till relevant 

litteratur kring målen. 

Den årliga föreläsningen ”Claude Ake Memorial lecture” hölls på temat fattigdom och eliter 

i Afrika och gav infallsvinklar till behoven av nya tankesätt vad gäller diskursen kring detta 

i tider av global transformation. I ett annat program som hölls i Helsingfors i maj 2017 

diskuterades Afrikas urbana framtid och bland deltagarna fanns en rad personer som 

arbetar med policy- och utvecklingsfrågor i Finland. Även en konferens på Island som NAI 

arrangerade tillsammans med universitet i Reykjavik väckte intresse bland policyaktörer i 

landet. 

 

NAIs program för coaching av ambassadörer, som syftar till att erbjuda speciellt utformade 

utbildningspaket på relevanta Afrikateman, har fortlöpt och intensifierats under 2017. Ett 

ökat antal personer har anmält intresse och deltagit i programmet. Utöver medverkande 

från den diplomatiska kåren har även Afrikagruppernas generalsekreterare och biträdande 

enhetschef för Afrika på Sida besökt institutet som en del av programmet. 

 

Utöver institutets planerade bidrag till policydialog och –agenda har arbetet med att göra 

NAIs expertis alltmer tillgänglig varit framgångsrikt. Massmedier, beslutsfattare och andra 

aktörer i de nordiska länderna söker allt oftare NAIs expertis och råd på ad-hoc-basis, vilket 

ligger i linje med institutets strävan att vara den primära ingången i Norden för kunskap om 

Afrika.  

4. Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till att bygga upp kapacitet när det gäller 

kunskapsproduktion om Afrika. 
 

Institutets verksamhet bidrar på många sätt till kapacitetsbyggande för kunskapsproduktion 

om Afrika. Tydliga exempel på detta är den utvidgning av nätverk och partnerskap med 

afrikanister, Afrikaforskare och forskningsinstitut såväl i Afrika som i det globala Nord som 

skett under 2017. Under året har existerande partnerskap stärkts (samarbete med Social 

Science research Council i USA), nya partnerskap ingåtts bland annat med forskningsinstitut 

i Nigeria (Universitetet i Ibadan), Algeriet (Universitetet i Alger), Moçambique (Instituto de 

Estudos Sociais e Economicos) och Ryssland (Russian Academy, Moskva). Därtill har 

insatser från NAIs Associates och årets gästforskare bidragit med väsentliga insatser i detta 

avseende. 

  

Konferensverksamheten har under året varit omfattande med fem konferenser som 

anordnades på den afrikanska kontinenten. Således har en ovanligt stor andel afrikanska 

forskare haft möjlighet att delta i och bidra till kunskapsproduktion och ventilering i 

institutets regi.   

 

Biblioteket bidrar till kapacitetsbyggandet bland annat genom arbetet med att lyfta fram 

resurser för distansanvändare. Speciella landsidor med en egen ingång från institutets 

startsida lanserades exempelvis under hösten. Användare kan därmed lättare navigera till 

NAIs egna resurser i form av forskare, webbartiklar, publikationer samt bibliotekets stora 

resurser och utvalda externa resurser rörande olika länder. En satsning på open access 

tidskrifter resulterade i att tillgången till tidskrifter för distansanvändare har ökat.  
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NAI har fortsatt att utveckla kanaler för att globalt tillgängliggöra seminarier genom live 

och interaktiva sändningar via sociala medier. I september sändes exempelvis ett 

seminarium om utvecklingar kring valet i Kenya via Facebook Live. 

 

Institutets stipendieverksamhet har fortsatt med framgång och rönt mycket uppskattning 

från årets stipendiater. Under 2017 delades 11 stipendier ut till studenter och forskare från 

nordiska lärosäten och 6 stipendier till forskare från den afrikanska kontinenten. En viss 

ökning av intresseanmälningar noterades för det nordiska stipendieprogrammet 2017. 

 

Institutet har bidragit till arbetet och publiceringen av boken Africa Yearbook vol. 13 2016 som 

kom ut under det gångna året. Boken ger en omfattande beskrivning av årets politiska och 

socio-ekonomiska utveckling på kontinenten. 

Alla gäster och anställda vid institutet erbjuds fortlöpande biblioteksvisningar och 

skräddarsydda visningar av relevanta informationsresurser för sin forskning. Biblioteket tar 

även emot externa grupper och individer för introduktioner. 

 

5. Nordiska Afrikainstitutet ska säkerställa och diversifiera sina resurser. 

Under 2017 lyckades institutet motivera behovet av tillskott till budget på ett sätt som 

resulterade i en anslagsökning på drygt 3,5 Mkr från Sverige inför det kommande 

verksamhetsåret. Det var första gången på över ett decennium som en sådan anslagshöjning 

godkänts för institutet och således ett mycket glädjande och välkommet besked. 

2017 var det sista året i ett treårigt samarbetsavtal för den finska finansieringen till institutet. 

Förhandlingar inleddes mot slutet av året kring ett nytt avtal med Finland.  

En annan positiv utveckling var att det isländska bidraget till institutet höjdes med 10% 

under 2017.  

 

Institutet hade under det gångna året framgång i arbetet med att söka externa resurser för 

verksamheten. Det tydligaste tecknet för detta var ett beviljat bidrag på strax över 5 Mkr 

från FORMAS för ett forskningsprojekt om den urbana klimatpolitikens styrning och 

tillämpning. Projektet löper under perioden 2018 – 2020. Även ansökningar om 

konferensbidrag beviljades vilket gav ett positivt resultat för insatser för resursmobilisering.      

 

Genom fortsatt gott samarbete med det amerikanska forskningsrådet Social Science 

Research Council har ytterligare bidrag erhållits för samfinansierade aktiviteter inom 

konferens- och publikationsområdet. 

 

En workshop på temat resursmobilisering ordnades i december 2017 på NAI för 

kompetensutveckling och för att ge stöd och vägledning i arbetet. Viktiga lärdomar och 

kunskaper kunde därmed inhämtas och diskuteras med extern expertis inom området.   



14  Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2017 
 

Moderna beredskapsjobb möjliggjorde för institutet att ingå ett samfinansierat projekt med 

UNESCO i Dar es Salaam kring digitalisering av småtryck. Samarbetet har också lett till att 

småtryckssamlingen vid institutets som rör befrielsekamperna i Afrika blivit mer synlig. 

6. Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad organisation. 

Nordiska Afrikainstitutet är en mångkulturell arbetsplats som har medarbetare som 

kommer från olika kulturer. För institutet är det viktigt att ta vara på olikheterna och att ha 

en positiv helhetssyn på människor och att betrakta olikheterna som en tillgång. Det innebär 

också möjligheter till utveckling för både verksamheten och medarbetarna. Att arbeta för 

mångfald innebär att tillföra ny kunskap, nya erfarenheter, idéer och perspektiv i 

verksamheten.  

Under året genomfördes en insats för ledningsgruppen med hjälp av Previa AB som syftade 

till att förbättra kommunikationen inom gruppen samt att få ledningsgruppen att arbeta mer 

som ett team. 

Tre medarbetare har deltagit i en utbildning om statstjänstemannarollen där bland annat 

den statliga värdegrunden ingick. Samtliga nyanställda har särskilt informerats om den 

statliga värdegrunden. 

 

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. 

 

Institutet har även tagit emot en praktikant som ingick i uppdraget som regeringens gett alla 

myndigheter om att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökanden. 

 

Vid institutet finns en miljögrupp som fokuserar sitt arbete på åtgärder för att skapa en 

hållbar utveckling. Institutet hyr lokaler i ett miljöklassat hus och genom bland annat låg 

energianvändning bidrar institutet till Sveriges miljömål om hållbar utveckling.  
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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 2017 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 k 

kvalitativ, och inkludera relevanta resultat av den forskning som bedrivs; 

- Redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a de nordiska 

biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen. 

 

Forskningen vid NAI 2017 

Nordiska Afrikainstitutet bedriver, som en del av sitt uppdrag, högkvalitativ policyrelevant 

forskning om aktuella politiska och socio-ekonomiska förhållanden och tendenser i Afrika. 

Institutet verkar också som en katalysator för kunskapsbaserad policyrådgivning om Afrika.  

Under 2017 bedrev institutet faktabaserad forskning i linje med de globala målen och 

agenda 2030 och därifrån nedbrutet utifrån de tematiska områden som fastlagts i NAIs 

långsiktiga strategi nämligen: ekonomisk tillväxt och utmaningar med ojämlikhet och 

fattigdom: klimatförändringar och hållbar utveckling; konflikter, säkerhet och demokratisk 

omvandling; rörlighet och migration samt genusperspektiv, jämställdhet och mänskliga 

rättigheter. Forskningsprojekten vid NAI har alla anknytning till dessa temaområden. 

Utöver de temaområden som beskrivs i strategin för 2017–2021 fortsätter institutet även sin 

mångåriga forskning om det urbana Afrika.  

 

Regelbunden spridning av forskningsresultat och fördjupade analyser av utvecklingen i 

Afrika ägde under året rum genom organiserade akademiska plattformar och andra former 

av intellektuella forum. Dessa inkluderar konferenser, arbetsseminarium och policydialoger 

som samlade akademiker, beslutsfattare, utvecklingspartners och andra intressenter för att 

diskutera utmaningar och utsikter för Afrikas utveckling, med fokus på fred och säkerhet, 

mänskliga rättigheter, hantering av naturresurser, internationell utveckling och 

stadsutveckling. Resultatet från sådana plattformar och intellektuella forum sammanfattas 

sedan i olika former av publikationer. Dessa förväntas i sin tur att bidra till allmänhetens 

kunskap om Afrika och påverka policyengagemanget både i Norden och i Afrika.  
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Resultatsammanfattning forskning och kapacitetsbyggande 

 

Med vägledning i den institutionella strategin för 2017–2021 kunde forskningsverksamhet 

framgångsrikt genomföras och till övervägande del uppnå de mål som satts i 

verksamhetsplanen 2017 och på så sätt bidra till att förverkliga institutets uppdrag och 

strategiska mål. 

  

Under 2017 har institutet utökat och fördjupat omfattningen av forskningen och det 

intellektuella engagemanget om den afrikanska kontinenten. Det intellektuella 

engagemanget och samarbetet har under året särskilt stärkts i Västafrika men även 

utvidgats genom nytt nätverk som skapats med forskarsamhällen i Nordafrika. Under första 

kvartalet 2017 organiserade institutet en policykonferens på temat ”Nordafrika och Afrika 

söder om Sahara – parallella världar eller panafrikanska systrar” i Uppsala. I programmet 

deltog forskare, diplomater och beslutsfattare som diskuterade och utbytte idéer om olika 

aspekter och dimensioner av säkerhetsutmaningar i Afrika, och behovet för de afrikanska 

länderna att agera samlat inom ramen för den moderna panafrikanismen som understryker 

vikten av en utveckling inriktad på människor.  Institutets möjligheter att debattera 

utvecklingen i Nordafrika förstärktes ytterligare under andra halvan av 2017 då institutet, i 

samarbete med Social Science Research Council-Africa Peacebuilding Network i USA (APN-

SSRC) och den lokala partnern i Marocko, African Institute for Peacebuilding and Conflict 

Transformation (AIPECT), anordnade en tvådagars policydialog om regionala ekonomiska 

gemenskaper och fredsbyggande i Maghreb, Sahel och Centralafrika i Rabat, Marocko. Det 

var en uppföljning av ett tidigare framgångsrikt projekt som byggde på ett partnerskap 

mellan Nordiska Afrikainstitutet (NAI), SSRC-APN och Institute of Peace and Conflict 

Resolution (IPCR) i Abuja, Nigeria.  

 

I juni 2017 samarbetade institutet med Institute of African Studies, vid universitetet i Ibadan, 

Nigeria, för att organisera en internationell konferens på temat ”Befria den afrikanska 

diasporan: jämförande anteckningar från Afrika söker om Sahara” i Ibadan, Nigeria. Detta 

tvådagarsevenemang resulterade i en produktiv plattform för att diskutera situationen och 

förhållandet mellan Afrika och dess olika former av diaspora som spridits över hela världen. 

Institutet anordnade även i samarbete med Institute for Justice and Reconciliation från 

Kapstaden, Sydafrika, en tvådagars fredsförhandlingar och fredsavtal i Afrika i Kapstaden, 

Sydafrika, den 7–8 november 2017. Detta evenemang möjliggjorde interaktion mellan NAI-

forskare och associerade forskare från afrikanska kontinenten med beslutsfattare och 

utvecklare för att utbyta erfarenheter och tankar kring hur utmaningar förknippade med 

medling, fredsförhandlingar och genomförandeprocessen bäst hanteras. Även den 

konferens som hölls mot slutet av året som fokuserade Afrikanska unionen och 

militarisering har liksom övriga konferensaktiviteter i väsentlig grad bidragit till det 

strategiska målet 1 om att bedriva och främja forskning om det moderna Afrika.  

 

Som ett viktigt bidrag till det strategiska målet 3 om att medverka till policyagendan för 

Afrika i de nordiska länderna organiserade NAI under året några särskilt riktade 

forsknings- och policyengagemang för NAIs intressenter i Norden.  Ett framträdande 

exempel var det symposium om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 och Afrika som 

hölls i mars 2017 vid institutet.  
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Symposiet fungerade som en plattform för att stimulera diskussioner för ökad förståelse för 

utmaningarna med utvecklingen i afrikanska länder och de pågående ansträngningarna för 

att övervinna dessa utmaningar inom ramen för arbetet med den globala agendan.  

 

Behovet att reflektera över samtida diskurser om det urbana Afrika ledde till konferensen 

som institutet ordnade i Helsingfors, Finland, i maj 2017 på temat Afrikas urbana framtid i 

samarbete med Helsingfors universitet och nordiska utvecklingsfonden. Konferensen 

möjliggjorde bland annat framgångsrika interaktioner med utrikesministeriet i Finland. 

Evenemanget gav också enorma möjligheter till återkoppling för institutet när det gäller 

intressenternas prioriteringar, angelägna frågor och intressen.  

 

I januari höll institutet en policy dialog på Sida som fokuserade småskaligt lantbruk och det 

rurala Afrika med medverkande från Sida, UD och NAI. I september 2017 anordnades i 

Stockholm ett liknande policyseminarium om genus och naturresursrelaterade konflikter i 

Afrika. Evenemangen organiserades i samarbete med Sida och samlade många forskare, 

beslutsfattare, utvecklare och andra aktörer som fick möjlighet att diskutera nya 

forskningsresultat och erfarenheter. Förutom att lägga grunden för framtida 

forskningssamarbete med Sida, fick evenemangen medverkande att fundera över 

utmaningar och möjligheter kring forskning och policyengagemang inom ramen för den 

afrikanska utvecklingen. Dessutom gavs möjlighet för NAIs forskare att dela sina 

forskningsresultat och rikta beslutsfattares och andra intressenters uppmärksamhet mot sitt 

arbete.  

 

Ytterligare en workshop som fokuserade frågor som rör dammar, beslut, diskurser och 

utveckling i länderna i Nildeltat organiserades i november 2017 på Islands universitet i 

Reykjavik, Island. Syftet med workshopen var att fördjupa förståelsen för den roll som 

dammar spelar i utvecklingsstrategierna i Afrika och på vilka grunder dammar planeras och 

tas i bruk (konstbevattning, vattenkraft eller flera olika ändamål). Programmet samlade 

forskare från olika länder i Nildeltat med stor erfarenhet och kommer att resultera i 

publikationer. 

 

Liknande möjligheter till interaktioner och återkopplingar ägde även rum vid ett antal 

tillfällen mellan NAI-forskare och tjänstemän på utrikesdepartementet i Stockholm, där 

forskare hade möjlighet att ställa frågor och få klargöranden om förväntningar och aktuella 

intresseområden.   

 

Under 2017 publicerades arbeten från NAIs forskare på många olika akademiskt högt 

skattade publiceringsplattformar, inklusive böcker, vetenskapliga tidskrifter, granskningar 

och sammanställningar. Arbetet med forskningspublikationer bidrar i väsentlig grad till 

strategiska mål 1,2, 3 och 4.  

 

Till de främsta resultaten 2017 hör utgivningen av två titlar i NAIs serie ”Africa Now” –

Warlord Democrats in Africa och Private Security in Africa. Palgrave Macmillan publicerade 

State Building and National Identity Reconstruction in the Horn of Africa för vilken NAIs Redie 

Bereketeab var redaktör.  Dessutom publicerades ett antal forskningsrapporter i institutets 

aktuella serie om aktuella afrikanska frågor.  
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I bilaga 3 finns en detaljerad redogörelse av årets sammanlagda publikationsresultat från 

forskningsverksamheten vid NAI. Den vidare redovisningen av institutens egen 

producerade publikationer finns i avsnittet Kommunikation och Policyarbete. 

 

Under 2017 var ett särskilt mål satt för institutet som rörde stärkande av nätverk och 

partnerskap med Afrikakännare, Afrikaforskare och deras institutioner i både Afrika och i 

övriga världen. Institutet lyckades under året utveckla befintliga partnerskap, bygga nya 

forskningsnätverk och fick samtidigt betydande bidrag från associerade forskare och 

gästforskare. Ett antal samförståndsavtal undertecknades med forskningsinstitutioner i 

Afrika, särskilt universitetet i Ibadan, Nigeria, universitetet i Alger 2, Algeriet och med ett 

forskningsinstitut i Mocambique (IESE). Ett samförståndsavtal undertecknades under året 

även med ett forskningsinstitut i Ryssland (Institute for African Studies of the Russian 

Academy).  

 

Det finansiella och aktivitetsbaserade samarbetet med African Peacebuilding Network of the 

Social Science Research Council (SSRC-APN) i USA fortsatte under året med fler olika 

samorganiserade aktiviteter. Även det samarbete som skedde med den sydafrikanska 

organisationen Freedom Park kring lansering av institutets bok om afrikanska medelklassen 

i Pretoria i november bidrog till att stärkt partnerskap och diskussion kring gemensamma 

intresseområden. Programmet utfördes mot bakgrund av det bilaterala samarbetsavtalet 

inom kulturområdet som den svenska regeringen undertecknat med Sydafrika. 

 

Därtill har NAIs forskare medverkat i aktiviteter som andra institutionella partners 

arrangerat under året. Exempel på detta är den stora europeiska Afrikakonferensen ECAS 7 

som nätverket AEGIS anordnade i juli i Basel, Schweiz, forsknings- och utvecklingsnätverket 

EADIs konferens om Globalisering som hölls i Bergen i augusti och det stora säkerhetsforum 

som SIPRI anordnade i Stockholm i maj 2017. Sammantaget bidrar resultaten av alla insatser 

för att stärka och utveckla nätverk och partnerskap till  strategiska mål 1, 2 och 4. 

 

NAI forskarnas deltagande i framstående akademiska forum och andra evenemang och 

program, organiserade av utbildningssamhället och professionella organ, uppmuntrades 

och stöddes. På liknande sätt har institutet fortsatt att överbrygga kompetensluckor så snart 

de upptäckts. Till exempel organiserades en utbildning om genus- och jämställdhetsanalys 

för NAIs forskare för att förbättra integreringen av genusperspektivet i institutets 

forskningsaktiviteter. Evenemanget byggde vidare på ett program som hölls i början av året 

i syfte att knyta NAIs forskare till sina motsvarigheter i Centrum för genusvetenskap vid 

Uppsala universitetet.  

 

Utöver resultaten som NAIs anställda forskare levererat under året har även NAIs nära 

associerade forskare på olika sätt bidragit till forskningsverksamheten och till 

måluppfyllelse.  

 

Arbetet med det strategiska mål 5 som rör resursmobilisering har gett goda resultat under 

året med intensiva forskarinsatser kring ansökningar om forskningsfinansiering och beviljad 

extern finansiering för såväl långsiktig forskning som konferensstöd.  
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2017 har inte saknat utmaningar för forskningen vid NAI. I början av 2016 genomförde 

institutet en omorganisering av sin forskningsverksamhet som resulterade i att det tidigare 

klustersystemet avslutades. Det gjordes främst för att tydliggöra administrationen och 

organisationen av forskningsaktiviteterna inom institutet för att uppnå bättre effektivitet. 

Händelserna som följde på omorganisationen har haft konsekvenser för forskningsgruppen 

och har under en övergångsfas inneburit vissa utmaningar i genomförandet av 

forskningsverksamheten. I stort sett har dock anpassning skett, men institutet har dragit 

lärdom av erfarenheten och har även inlett planering för en extern utvärdering av den nya 

organisationen. 

 

Under 2017 har institutet inte haft några efterfrågestyrda uppdrag finansierade från de 

nordiska biståndsmyndigheterna eller utrikesdepartementen. 
 

Föreläsnings-, konferens-, och seminarieverksamhet 
 

Föreläsningar, konferenser, workshops och forskningsseminarium utgör en betydande del 

av forskningsverksamheten vid NAI. Syftet med aktiviteterna är att bidra till institutets 

uppdrag att främja och stimulera till forskning samt att sprida kvalificerad och relevant 

information baserad på forskning om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden. 

Aktiviteterna är också viktiga delar i arbetet för att uppnå institutets strategiska mål 1 att 

producera, stödja och främja akademisk och policyrelevant forskning om det nutida Afrika, mål 2 att 

stödja positiv utveckling i afrikanska länder baserat på Nord-Syd och Syd-Nord dialog och mål 4 att 

medverka till kapacitetsbyggande av kunskapsproduktion. De föreläsningar, konferenser och 

forskningsseminarier som genomförts under året utgör således viktiga komponenter i 

resultatredovisningen för forskningsverksamheten. 

När det gäller redovisningen av kostnader för föreläsnings-, seminarie- och 

konferensverksamheten ingår den i övergripande utgifter för forskningsverksamheten och 

övriga verksamhetskostnader (se tabell 3). Eftersom ingen projektuppdelad tidsredovisning 

tillämpas för forsknings- eller stödpersonal vid NAI görs ingen uppdelad redovisning per 

aktivitet. Frågan om förändring i tidsredovisningskrav för forskare diskuterades 2016 i 

institutets Program och Forskningsråd med slutsatsen att rådet inte rekommenderade NAI 

att göra ändring i det avseendet. Det bör påpekas att till de sammanlagda kostnaderna för 

verksamheten hör även omkostnader för insatser av forskningsstöd, kommunikation och i 

viss mån även av insatser från bibliotekspersonal. 

Föreläsningsverksamhet 

I tabell 4 listas de publika föreläsningsevenemang som NAI anordnat under 2017. 

Evenemangen har bidragit till att synliggöra och sprida forskning från institutet och andra 

forskningscentra i Norden och i Afrika. En rad talare och publik från olika biståndsaktörer 

och diplomati har under året medverkat i programmen vilket ses som ett gott resultat i NAIs 

strävan att bidra till policyagenda för Afrika i de nordiska länderna (strategiskt mål 3). En 

god balans vad gäller könsfördelningen mellan medverkande kvinnor och män har 

eftersträvats och uppnåtts i väsentlig grad. 
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Tabell 4. NAIs publika föreläsningsprogram 2017 

Datum/Plats Titel/Huvudtalare 

18 januari / Sida Policydialog på temat “Smallholder farmers – The Backbone of Rural Africa” / Kåre 
Joohard (Sida), Iina Soiri (NAI), Lisa Fredriksson (Sida), Gun Eriksson Skoog (Sida), Cecilia 
Navarra (UNU-Wider), Terje Östigård (NAI), Atakilte Beyene (NAI), Stefan Isaksson (UD), 
Ola Möller (Sida), Torbjörn Pettersson (Sida) 
-I samarbete med Sida 

22 februari / 
Riksdagen 

”Hållbar Utveckling Afrika: med fokus på konflikt och klimat- Parlamentens ansvar” / 
Staffan Smedby (Sida), Terje Östigård (NAI), Gabi Björsson (Afrikagrupperna) 
-I samarbete med AWEPA 

20 april / 
Uppsala 
Konstmuseum 

“Social movements, gender equality and identities in contemporary South Africa” / Elina 
Oinas (Helsinki University), Miles Rutendo Tanhira (Queerstion Media), Mathabo Khau 
(NAI), Patience Mususa (NAI) 
-I samarbete med Uppsala Konstmuseum 

2 maj / NAI “Regulations for Fairer Mining in African Countries” /  
 Nneoma Veronica Nwogu (World Bank Group), Patience Mususa (NAI)   

2 maj / NAI Författarsamtal: ”Vi är alla afrikaner” / Lasse Berg (Författare), Iina Soiri (NAI), Victor 
Adetula (NAI) 
-I samarbete med Afrikagrupperna 

30 maj / NAI ”The Past in the Present: Germany’s Colonial Genocide” / Henning Melber (NAI), Andreas 
Eckert (Humboldt University) 

2 juni / London Seminarium och boklansering ”Warlord Democrats in Africa: Ex-Military Leaders and 
Electoral Politics” / Anders Themnér (NAI), Nayanka Paquete Perdigão (African 
Leadership Centre, King’s College), Alex Vines (Chatham House) 
-I samarbete med Chatham House 

10 aug / 
Pretoria 

Boklansering: “The rise of Africa’s middle class: Myths, realities and critical 
engagements” / Henning Melber (NAI), Maxi Schoeman (University of Pretoria), Barney 
Pityana (University of South Africa), Grace Khunou (University of Johannesburg), Max 
Boqwana (Thabo Mbeki Foundation), Jason Musyoka (University of Pretoria) 

20 sept / NAI “Fraud and Courage in the Kenya Elections” / Sirkku Hellsten (NAI), Anders Sjögren (NAI) 

6 okt / Sida Seminarium på temat “Gender and Resource-Related Conflicts in Africa / Iina Soiri (NAI), 
Cristiano Lanzano (NAI), Bosede Awodola (Institute for Peace and Conflict), Anna Collins 
Falk (Sida), Atakilte Beyene (NAI), Victor Adetula (NAI), Klara Fischer (SLU), Opportuna 
Kweka (University of Dar es Salaam), Gisela Strand (Sida)  -I samarbete med Sida 

9 okt / ABF 
Stockholm 

”Kenya – Hur ska valkrisen lösas?” / Anders Sjögren (NAI), Bo Göransson (Ambassadör), 
Emma Elfversson (Uppsala universitet), Beth Maina Ahlberg (Professor), Beatrice 
Kindembe (Afrosvenskarnas Förbund) 
-I samarbete med ABF 

9 nov / Pretoria Seminarium och boklansering: ”The Rise of South Africa’s Middle Class – Myths and 
Realities” / Jane Mufamadi (Freedom Park), Iina Soiri (NAI), Cecilia Julin (Svenska 
Ambassaden), Kari Alanko (Finska Ambassaden), Roger Southall (University of 
Witwatersrand), Claudia Gastrow (University of Johannesburg), Farai Maunganidze 
(University of Pretoria), Sabelo Ndlovu-Gathseni (UNISA), Jason Musyoka (University of 
Pretoria), Christi van der Westhuizen (University of Pretoria), Max Boqwana (Thabo 
Mbeki Foundation), Thabisani Ndlovu (Walter Sisulu University), Amuzweni Ngoma 
(Rhodes University), Elina Oinas (University of Helsinki), Henning Melber (NAI) 

28 nov / 
Uppsala 

Claude Ake Memorial Lecture 2017: “Poverty and Elites in Africa Towards a new Thinking 
in an Era of Global Transformation” / Rachid Tlemcani 

6 dec / NAI Föreläsning med anledning av 100 års firandet av Finland som självständig stat. / Olli 
Löytty 
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Konferensverksamhet 

Tabellerna 5, 6 och 7 presenterar de konferenser och workshops som institutet stått värd för 

under 2017, statistik över deltagarnas könsfördelning samt geografiska verksamhetsort. 

Under 2017 ägde sammanlagt 11 konferenser rum vilket är en ökning jämfört med 2016 

(2016: 10 konferenser och 2015 10 konferenser). Även det sammanlagda antalet deltagare i 

konferensverksamheten ökade markant i och med årets program. Speciellt för 2017 var att 

cirka hälften av konferenserna ägde rum på den afrikanska kontinenten och således gav 

NAI stor visibilitet och möjligheter till nya värdefulla kontaktytor. Konferensen som ägde 

rum i Ibadan, Nigeria, på temat afrikansk diaspora lockade en särdeles stor grupp med strax 

över 200 deltagare från såväl akademin som policysfären i Nigeria. Konferensen gjorde ett 

viktigt avtryck genom att den uppmärksammades påtagligt i Nigeriansk media. Av 

evenemangen som hölls i Norden var programmet om forskning och policy kopplat till 

Afrikas urbana framtid mycket uppmärksammat med ett hundratal deltagare från finska 

statsförvaltningen, forskarsamfundet, civila samhället och den privata sektorn. 

Tabell 5. Konferenser anordnade av NAI 2017 

Konferens/Workshop Titel Datum Plats Arrangerad av Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Northern Africa and the Sub-
Saharan – Parallel worlds or Pan-
African sisters? 

30 jan Uppsala NAI 26 15 

Two-day symposium on African 
Development and the SDGs 

30-31 mar Uppsala NAI  11 19 

Research and Policy Dialogue on 
Africa’s Urban Future   

12 maj Helsingfors NAI, Univ. of Helsinki, 
Nordic Development 
Fund och finska UD.  

73 63 

Enfranchising the African 
diaspora: Comparing notes across 
Sub-Saharan Africa 

21-22 jun Ibadan, 
Nigeria 
 

NAI och the Institute of 
African Studies, Ibadan. 

20* 196* 

Peacebuilding and the RECs in 
Africa 

4-5 sep  
 

Kampala, 
Uganda 

NAI, Makerere universitet 1 14 

RECs, peace and development in 
North and Central Africa 

28-29 sep Rabat,  
Marocko 

NAI, SSRC-APN, USA, 
AIPECT, Marocko  

25 46 

Dams, decisions discourses and 
developments in Nile Basin 
countries 

2 nov Reykjavik,  
Island 

NAI och Reykjaviks 
universitet 

3 5 

Peace negotiations and 
agreements in Africa 

7-8 nov  Cape Town, 
Sydafrika  

NAI och Inst. for Jus-tice 
and Re-conciliation 

6 17 

The African Union and unbridled 
militarization 

22-23 nov Uppsala NAI och Folke 
Bernadotteakademin 

14 14 

Gendering African research and 
gender in development planning 

28 nov Uppsala NAI 7 4 

The practice and politics of DIY 
urbanism in African cities 

4–7 dec 
 

Abuja, 
Nigeria 

NAI, Malmö högskola 
och Abuja University  

14 25 

*Efter konsultation med deltagare från NAI som närvarat på konferensen uppskattar vi att andelen kvinnor var ca 10 %. 
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Tabell 6. Andelen kvinnor respektive män som deltagit inom konferensverksamheten 2015 – 2017                                                                       

 2017 2016 2015 

Andelen kvinnor 32% 51% 48% 

Andelen män 68% 49% 52% 

Totalt (i absoluta tal) 618 433 284 

 

Tabell 7. Konferens- och workshopdeltagarnas fördelning på olika länder i Norden, Afrika och 
övriga länder 2015-2017*  

 2017 2016 2015 

Sverige 110 108 104 

Norge 7 8 2 

Finland 112 36 12 

Danmark 4 10 17 

Island 5 6 0 

Afrika 354 153 83 

Övriga 26 105 66 

Totalt (i absoluta tal) 618 426 (433) 284 

* Statistik för geografisk fördelning baseras på landet där deltagaren är verksam. För 2016 saknades angivelse för 7 

deltagare för verksamhets ort. 

Institutet eftersträvar jämn könsfördelning i alla grenar av verksamheten vilket även 

omfattar konferensaktiviteter. Vid planering av program och inbjudan av talare görs därför 

analys av könssammansättning för att få en bra balans. Statistiken för män och kvinnor som 

deltagit i NAIs konferenser under 2017 visar på en tydligt större andel män som deltagit än 

kvinnor. Förklaringen till detta bottnar delvis i att fler konferenser ägt rum i Afrika där det 

fortfarande generellt sett är män som har större möjligheter att delta i akademiska 

konferenser än kvinnor.    

 

 

Forskningsseminarium 

Forskningsverksamheten vid NAI innefattar interna forskarseminarier där anställda 

forskare och tillfälliga gäster vid institutet har möjlighet att presentera och diskutera sin 

pågående forskning ofta inför en kommande publicering. Under 2017 har 20 sådana 

forskarseminarier ägt rum. I bilaga 5 presenteras de teman som förekommit i seminarier 

under året.  

Forskningsseminarierna utgör viktiga delar i arbetet mot institutets strategiska mål och bidrar 

till att utveckla forskningsarbetet och att engagera forskare verksamma vid institutet.  

 

Stipendieverksamheten 2017 

Institutets stipendieverksamhet fyller en viktig funktion för myndighetens uppdrag att 

främja och stimulera till forskning om Afrika och för att stödja och bygga upp kontakter 
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mellan nordiska och afrikanska forskare. Till stipendieverksamhetens målgrupper hör 

magistersstudenter och doktorander som bedriver Afrikastudier liksom seniora forskare och 

professorer inom afrikanistik. Stipendieverksamheten är vidare en grundläggande byggsten 

i arbetet för NAI strategiska mål 2 och 4 för att stödja positiv utveckling i Afrika genom Nord-Syd 

och Syd-Nord dialog och bidra till kapacitetsuppbyggnaden av kunskapsproduktion om Afrika. 

NAI har under 2017 erbjudit två olika möjligheter för stipendier, dels för magisterstudenter, 

doktorander och forskare i Sverige, Finland och Island, dels för disputerade forskare från 

den afrikanska kontinenten. Därtill har stipendiet för gästforskarprofessuren Claude Ake 

utlysts i samarbete med institutionen för Freds- och Konfliktforskning på Uppsala 

Universitet. Då inga nya budgetmedel tillkommit efter nedskärningen 2016 i samband med 

att Norge avbröt finansieringen till institutet har resestipendieprogrammet inte aktiverats på 

nytt. Övriga stipendier har av samma anledning inte erbjudits till sökande från Norge eller 

Danmark.  

Nordiska stipendieprogrammet 

Magisterstudenter och doktorander vid lärosäten i Sverige, Finland och Island erbjuds 

genom stipendiet en finansierad vistelse under 1 månad i institutets forsknings- och 

biblioteksmiljö. Tabellerna 8 och 9 visar statistik över antalet ansökningar, utdelade 

stipendier och könsfördelningen bland de som mottagit stipendier av NAI under 2017. 2017 

beviljades 11 studie- och doktorandstipendier av 37 sökande för en månads vistelser vid 

institutet. Med anledning av den något stärkta finansieringen från Finland under 2017 

kunde antalet nordiska stipendieplatser utökas från 8, 2016, till 11 under 2017. Trots att 

stipendier sedan 2016 inte längre delas ut till sökande från Norge och Danmark kan en viss 

ökning (+ 13 st) i antalet ansökningar för stipendier från 2016 till 2017 noteras.  

Tabell 8. Andelen utdelade nordiska stipendier efter stipendiaternas lärosäten 2015-2017 

Land 2017 2016 2015 

 antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

Sverige 3 30% 4 50% 4 80% 

Norge 0 0 0 0% 7 64% 

Finland 6 29% 4 25% 7 64% 

Danmark 0 0 0 0% 1 100% 

Island 2 33% 0 0% 0 0% 

       
Totalt 11  30% 

(totalt 37 
ansökningar) 

8 33% 
(totalt 24 

ansökningar) 

19 68%     
 (totalt 28 

ansökningar) 

 

Tabell 9. Andelen kvinnor respektive män som mottagit nordiska stipendier 2015- 2017 

 2017 2016 2015 

Andel kvinnor 36% 37,5% 63% 

Andel män 64% 62,5% 37% 

 

Antalet kvinnor som sökte nordiskt stipendium 2017 var 18 och män som sökte var 19. 

Urvalet som gjordes baserades primärt på ansökningarnas kvalitet och relevans. 
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Vid avslutad vistelse vid institutet lämnar stipendiaterna in utvärderingar som är till nytta i 

uppföljningen av verksamheten. Utvärderingarna från 2017 vittnar om att tiden som 

tillbringats vid institutet varit uppskattad och värdefull. Institutet har lyckats i sitt värdskap 

av stipendiaterna och därmed bidragit till det goda utfallet. 

 

Stipendieprogrammet för gästforskare från Afrika    

Gästforskarprogrammet ger forskare från Afrika möjlighet till en finansierad vistelse vid 

institutet i tre månader. Stipendiet erbjuder gästforskarna möjlighet att ventilera pågående 

forskning i seminarier, ger även möjlighet till besök vid och nätverkande med andra 

forskningscentra, och att publicera forskningsresultat via institutets kanaler.  

I tabellerna 10 och 11 visas statistik över antalet ansökningar och utdelade stipendier samt 

könsfördelningen för afrikanska gästforskarprogrammet 2017. 

Tabell 10. Andelen utdelade afrikanska gästforskarstipendier efter stipendiaternas lärosäten 2015-

2017 

Land 2017 2016 2015 

 antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

Tanzania 1 33% 1 25%   

Sverige   1 25%   

Burkina Faso   1 100%   

Nigeria 1 3% 1 5% 3 27% 

Etiopien     1 14% 

Kenya 1 14%   1 12,5% 

Liberia       

Sydafrika 1 8% 1 8% 3 20% 

DRC 1 50%     

Sudan 1 33%     

 
TOTALT 

 
6 

  
5 

  
8 

 

 

Tabell 11. Andelen kvinnor respektive män som mottagit afrikanska gästforskarstipendier 2015- 

2017 

 2017 2016 2015 

Andel kvinnor 67% 20% 50% 

Andel män 33% 80% 50% 

 

Till 2017-års ansökningsperiod var det mycket stort intresse för det afrikanska 

gästforskarstipendiet, med 126 inkomna ansökningar vilket motsvarar en ökning på drygt 

60% jämfört med 2016. Sex forskare erhöll stipendier för året, varav fyra kvinnor och två 

män. Tilldelningen av stipendierna gick i högre grad an de senaste åren till kvinnliga 

forskare från den afrikanska kontinenten. De utvalda forskarna kom från Kenya, Sydafrika, 

Demokratiska Republiken Kongo, Tanzania, Nigeria och Sudan.  
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Under stipendieperioden fick gästforskarna presentera sin pågående forskning i NAIs 

interna forskningsseminarieserie och medverka i olika institutionella program. Flera av 

forskarna medverkade även i program anordnade av andra aktörer i Uppsala och Stockholm 

under vistelsen. 

Även de afrikanska stipendiaterna redogjorde vid slutet av sin vistelse vid institutet för sina 

erfarenheter och inryck av stipendietiden. Utvärderingarna från 2017 innehåller överlag 

positiva synpunkter kring vistelsen, NAIs värdskap, biblioteksresurser och huvudsakliga 

nyttan med stipendiet. Dock märks även viss kritik från gästerna vad gäller bristande tid 

och engagemang från NAIs forskare som stått värd för gästforskarna. Samtliga 

kommentarer är av nytta för NAI i steg mot utveckling och förbättring av arbetet med 

stipendieprogrammet. 

 

Claude Ake Visiting Chair 2017 

Samarbetet mellan NAI och Institutionen för Freds- och konfliktforskning vid Uppsala 

universitet har fortsatt under 2017 med gott resultat. Av 7 nomineringar till Claude Ake 

professuren för 2017 beslöt urvalskommittén att tilldela stipendiet till Professor Rachid 

Tlemcani, från universitetet i Alger, Algeriet. Professor Tlemcani deltog under sin vistelse i 

Uppsala i en mängd institutionella program och var även med i NAIs konferens som ägde 

rum i september månad i Rabat, Marocko, där han talade på temat konflikter och regional 

dynamik i Maghreb området. Inom ramen för sin vistelse kunde Professor Tlemcani även 

besöka en rad universitet och forskningsinstitut i Finland.  

Årets professur avslutades traditionsenligt med ”Claude Ake Memorial lecture” där temat 

var Poverty and Elites in Africa: Towards a New Thinking in an Era of Global Transformation. 

Föreläsningen som hölls i Uppsala Universitetshus var mycket välbesöktmed närmare 100 

personer och den efterföljande diskussionen bjöd på många frågor från engagerade 

studenter från såväl Uppsala Universitet som SLU.   

 

Egenfinansierade forskare vid NAI 2017 

Utöver stipendieprogrammen finns möjlighet för forskare med egen finansiering att under 

kortare perioder vistas på NAI. Under 2017 välkomnade institutet tre egenfinansierade 

forskare från den afrikanska kontinenten som därigenom fick möjligheter till att medverka i 

pågående aktiviteter, använda biblioteksresurser samt utbyte med institutets forskare.  

 

Resursmobilisering  

I institutets strategiska 5-års plan ingår resursmobilisering som ett av sex strategiska 

målsättningar. Resursmobilisering omfattar i den här kontexten en rad olika aspekter såsom 

arbete med ansökningar till externa finansiärer, samfinansiering med olika partners vid 

programaktiviteter, kartläggning av utlysningar av forskningsfinansiärer och rådgivning till 

forskare. Arbetet har under 2017 bedrivits främst genom en institutionell arbetsgrupp som 

bevakat, koordinerat och främjat arbetsområdet. I december 2017 anordnades en workshop 

av inhyrd expertis för arbetsgruppen och direktören i syfte att diskutera möjligheter och 

kanaler för resursmobilisering specifikt för NAI. Workshopen resulterade bland annat i 
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rekommendationer om att stärka grunden för det fortsatta resursmobiliseringsarbetet 

genom att internt utveckla och förstärka NAIs så kallade ”case of support” 

(marknadsföringspotential). 

Under 2017 har ett tiotal ansökningar om extern finansiering skickats till olika nationella och 

internationella finansiärer med NAI som såväl huvudsökande som partner i ansökan (se 

tabell 12).  

 

Tabell 12. Ansökningar om extern finansiering 2017 

  Titel på ansökan/primärt syfte Finansiär 

1.  “Euro-African imprints in European Cultural Heritage” (EACH)/ 
forskningsinitiering (partner) 

EU Horizon 2020 

2.  “The African Union and unbridled militarization? Approaches to African 
security governance”/ konferensstöd  

Riksbankens Jubileumsfond 

3.  “Mineral extraction and indigenous livelihoods”/ konferensstöd (partner) Vetenskapsrådet 

4.  “Sustainability Transformations in Artisanal and Small-scale Gold Mining: 
A Multi-Actor and Trans-Regional Perspective”/ forskningsinitiering 
(partner) 

Belmont Forum, Norface 
och Vetenskapsrådet 

5.  ”Snacka som folk”, ”Levande Afrika”, ”Visualisera din forskning”/ 
forskning-kommunikationsprojekt (3 stycken) 

Formas 

6.  “Concept note for Women In Business Programme in Mozambique”/ 
forskningsinitiering (partner) 

Svenska Ambassaden i 
Mocambique 

7.  “The Practice and Politics of Urban Climate Mitigation and Adaptation 
Efforts at the Margins”/ forskningsinitiering 

Formas 

8.  ”Gymnasieungdomar och jämställdhet – perspektiv från Afrika”/ 
forskning-kommunikationsprojekt 

Sida 

 

 

Resultatet för NAIs arbete med två ansökningar om konferensstöd utföll väl. En ansökan om 

konferensstöd för en konferens på temat säkerhetsmekanismer och Afrikanska Unionen 

beviljades bidrag från Riksbankens Jubileumsfond.  

Likaså beviljades av Vetenskapsrådet stöd till en konferens om mineralutvinning där NAI 

var en av de sökande och Universitet i Jyväskylä stod som medelsförvaltare.  

 

En omfattande ansökan (med 12 internationella medverkande forskningsinstitut) på temat 

afrikansk inverkan på Europeisk kultur och samhälle skickades i februari 2017 till EUs 

Horizon 2020. Dessvärre avslogs ansökan, men projektpartners beslöt att omarbeta ansökan 

och skicka in igen i nästa omgång.  

 

I november 2017 fick NAI ett glädjande besked från Formas om att ansökan med titeln Den 

urbana klimatpolitikens styrning och tillämpning samt omställningsförmågan i samhällets utkanter 

beviljats finansierings för ett treårigt internationellt forskningsprojekt. NAI står som 

medelförvaltare för projektet där två av institutets forskare ingår varav en är projektledare. I 

projektet ingår partners från Malmö Högskola samt Malawi University of Science and 

Technology.    
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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. 

Återrapporteringskrav     

Analysera och redovisa hur forskningsverksamhetens resultat och forskningen synliggjorts samt 

kanaler för spridning till myndighetens målgrupper.  

Kommunikationsverksamheten vid NAI har under 2017 verkat för att främja institutets 

långsiktiga vision och strategiska mål på en rad olika sätt. Institutet har under året varit mer 

synligt i massmedia än tidigare. Samtidigt har ett program lanserats för medieträning av 

institutets forskare och ledningsgrupp för att på sikt bli ännu bättre på att nå ut i 

massmedia. Synlighet i media är viktigt för att etablera NAI som ett kunskapscentrum i 

världsklass samt för att uppnå strategimål 1 (främja forskning) och strategimål 3 (bidra till 

policyagendan i Norden).  

Under året har kvaliteten på publikationsverksamheten höjts, bland annat genom rutinerna 

kring och satsning på arbetet efter publicering förbättrats. Precis som mediearbetet främjar 

publikationsverksamheten strategimål 1 och 3 samt dessutom strategimål 2 (nord-syd-nord-

dialog) och strategimål 4 (bygga kapacitet inom kunskapsproduktion om Afrika).   

Kommunikationsverksamheten vid institutet spelar en viktig roll i institutets policyarbete, i 

synnerhet gäller detta programmet för coachning av ambassadörer som växt och utvecklats 

under året. Coachningen spelar en central roll för att uppnå strategimål 3.   

 

Synlighet i massmedia      
 

Institutet hade under 2017 mycket hög synlighet i media, långt över de nivåer som uppmätts 

tidigare år. Orsaken är sannolikt en kombination av att stora nyhetshändelser inträffade, att 

institutets forskare och direktör var mycket tillgängliga för media och att institutet nådde ut 

till nordiska journalister med ”tipsmejl” både inför viktiga händelser såsom politiska val och 

snabbt vid dramatiska nyhetshändelser. En tänkbar ytterligare bidragande orsak är att 

medieträningen som lanserats under året förstärkt forskarnas positiva inställning till att ge 

intervjuer i massmedia. Två nyhetshändelser, kalabaliken runt presidentvalet i Kenya och 

Mugabes fall i Zimbabwe, stod för den övervägande delen av träffarna (då Nordiska 

Afrikainstitutet nämns) i sammanställningen som gjorts med hjälp av Meltwaters tjänst för 

omvärldsbevakning. 

Institutet figurerade 1170 gånger i svenska och utländska medier under år 2017. Det innebär 

en ökning med 126,7 procent jämfört med föregående år då NAI figurerade 516 gånger.  

Nordiska Afrikainstitutets synlighet i massmedia har ökat starkt i alla nordiska länder under 

året. Antal artiklar där institutet nämndes (föregående år inom parentes): Sverige: 951 (392), 

Finland: 20 (7), Island: 2 (0), Danmark: 34 (14) Norge: 51 (10). 
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Bakom de höga siffrorna i Sverige ligger framför allt ett stort antal artiklar av nyhetsbyrån 

TT, texter som spridits i många dagstidningar och andra kanaler. Under året har NAIs 

kommunikatörer haft mycket täta kontakter med TT:s journalister via tipsmejl, vanliga mejl 

och telefon. 

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 ett fyrtiotal prenumeranter, totalt är i dag 

254 nordiska journalister och redaktioner anslutna. Tipsmejlet har utvecklats till NAIs 

primära verktyg för att nå journalister och har fått många lovord från presskåren.  

Under 2017 har NAI medvetet satsat på att publicera brett populärvetenskapliga artiklar i 

icke-akademiska publikationer. Ett informellt samarbete har utvecklats med redaktionen för 

Utrikespolitiska institutets nättidning Utrikesmagasinet. I juli publicerade Utrikesmagasinet 

artikeln ”Inkludering nyckeln för att mota Boko Haram”, av NAIs forskare Henrik 

Angerbrandt, i september publicerades ”Risk för nya manipulationer när Kenya går till 

nyval”, av NAIs forskare Anders Sjögren. Till skillnad från tidigare år har NAI inte 

publicerat några debattartiklar. NAI har gjort bedömningen att efterfrågan på institutets 

expertis, och forskarna och direktörens synlighet i respekterade medier i Norden och andra 

länder på ett effektivare sätt än enstaka debattartiklar stärker bilden av institutet som 

kunskapscentrum, och har därför prioriterat detta arbetssätt.     

 

Sociala medier 
 

NAIs sociala medier-kanaler har stor och internationell räckvidd. Sociala medier är sedan 

länge en integrerad och viktig del av NAIs forskningskommunikation. Under 2017 ökade 

antalet följare på Facebook med 12 procent, på Twitter med 17,7 procent och på LinkedIn 

med 9,9 procent, se tabell 13.  

Tabell 13. Följare i sociala medier 2017 

Plattform 2017 2016 2015 

Facebook (antal som följer) 7718 6884 6184 

Twitter (antal som följer) 5968 5 070 4 351 

Linkedin (antal medlemmar som följer NAIs sida) 1012 921 824 

 

NAI har under året fortsatt att utveckla kompetensen när det gäller att skapa egna filmer. 

Genom korta och informativa filmklipp presenteras forskare, forskning och annat relevant 

om institutet som sedan tillgängliggörs via hemsidan och sociala medier. I ett samarbete 

mellan institutets olika delar har exempelvis ’Great Books on Africa’ producerats, en serie 

korta filmklipp där NAIs forskare och gäster presenterar sina favoriter bland böcker skrivna 

av afrikanska forskare, något som har genererat intresse på institutets Facebooksida, och 

stödjer strategimål 1. 
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Under 2017 har aktiviteten på institutets blogg ”Nordic Shades of Africa” varit stabil. Under 

året publicerades 11 artiklar och bloggen hade 1970 besökare.  

 

Nyhetsbrev 
 

Nyhetsbrevet NAI Newsletter används som en bred kanal för att ge regelbunden 

(månadsvis) aktuell information om institutet till samarbetspartners och andra intresserade. 

De personer som får nyhetsbrevet har själva anmält att de vill prenumerera. Under 2016 

bytte institutet till verktyget Mailchimp för produktion och distribution av nyhetsbrevet, och 

i samband med detta gjordes även en gallring av det gamla prenumerantregistret genom att 

alla som ville få nyhetsbrevet fick anmäla sig på nytt. Före gallringen hade nyhetsbrevet 

2397 prenumeranter. I december 2016 var antalet prenumeranter 862. Under 2017 har antalet 

prenumeranter närmast fördubblats och var i december uppe i 1680, se tabell 14. 

När det gäller öppningsgrad, hur stor andel av mottagarna som öppnar mejlet med 

nyhetsbrevet, ligger NAI högt jämfört med andra liknande organisationer. Öppningsgraden 

har under 2017 legat mellan 36,4 och 52,6 procent. Den så kallade klick-graden, hur stor 

andel som klickat sig vidare till någon av artiklarna i nyhetsbrevet, låg på mellan 9,7 och 

18,4 procent. 

Tabell 14. Antal mottagare per nyhetsbrev 

 Antal mottagare dec 2017  Antal mottagare dec 
2016  

Antal mottagare dec 
2015  

Nyhetsbrev ”NAI 
Newsletter”  

1680 862 2 392 

 

Hemsidan  

  

Antalet besökare på hemsidan under året minskade något på den svenska versionen medan 

det ökade något på den engelska. Generellt verkar besökarantalet ha stabiliserats efter 

kraftiga tapp år 2016 på den svenska och år 2015 på den engelska. Avvisningsfrekvensen 

(när en användare snabbt klickat sig vidare) har minskat när det gäller den svenska 

versionen men ökat när det gäller den engelska, se tabell 15 och 16. 

De mest besökta sidorna är liksom tidigare Stipendier och Biblioteket. Stipendier fortsatte 

öka medan besöken på bibliotekssidorna minskade något. Antalet besök på 

forskningssidorna har minskat generellt. Bara på några enskilda forskares sidor och enstaka 

forskningsprojekt har siffrorna gått upp. Lediga jobb-sidan var fortsatt populär och antal 

besök gick upp med över 50 procent. 

Antalet användare från Finland och Norge ökade. En förklaring kan vara att NAI haft 

evenemang i Finland under året. Ökningen i Norge kan ha ett samband med att NAIs 

synlighet i massmedia i Norge växt mycket kraftigt under 2017. När det gäller den 

afrikanska kontinenten tappade NAI användare från Kenya men fick ökat antal användare 

från Nigeria. Även där kan inriktningen på institutets evenemang ha påverkat resultatet. 
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Tabell 15. Statistik för hemsidans svenska version 

www.nai.uu.se 2017 2016 2015 

Antal sessioner 19 381 21 452 33 171 

Antal nya användare 8 487 9 392 15 895 

Antal sidvisningar 62 393 65 498 111 167 

Antal sidor/session 3,22 3,05 3,35 

Genomsnittlig längd på besöken 3 min  2 min 54 sek 3 min 5 sek 

Avvisningsfrekvens 45,65 % 47,55 % 46,72 % 

Procent nya sessioner 43,79 % 41,67 % 45,51 % 

 

Tabell 16. Statistik för hemsidans engelska version 

www.nai.uu.se 2017 2016 2015 

Antal sessioner 77 288 76 419 79 884 

Antal nya användare 51 997 49 640 53 806 

Antal sidvisningar 185 423 205 882 224 380 

Antal sidor/session 2,40 2,69 2,81 

Genomsnittlig längd på besöken 2 min 20 sek 2 min 52 sek 2 min 41 sek 

Avvisningsfrekvens 63,04 % 60,39 % 59,95 % 

Procent nya sessioner 66,35 % 63,56 % 65,45 % 

 

Publikationer   

 
NAI har flera egenproducerade publikationsserier: Policy Notes, Current African Issues 

(CAI), Claude ake Memorial Paper (CAMP), Policy Dialogue samt Working Papers. 

Tillsammans med det brittiska bokförlaget Zed Books ger institutet även ut bokserien Africa 

Now. Under 2017 satsades på att förbättra rutinerna kring och satsa mer på arbetet efter 

publicering, vilket bland annat resulterade i flera boklanseringsseminarier med olika 

medarrangörer – Sida i Stockholm i januari (”Cocoa in Post-Conflict Liberia”), Chatham 

House i London i juni (”Warlord Democrats”) och Freedom House i Pretoria i november 

(”The Rise of Africa’s Middle Class”, Witts-utgåvan), se tabell 17. 

Tabeller 17 och 18 summerar institutets publikationsproduktion under perioden 2014 – 2017 

och i bilaga 3 listas respektive titel och författare. I bilagan återfinns ett större antal artiklar 

än i tabellen, eftersom tabell 17 endast listar vetenskapligt granskade artiklar. Under 2017 

gav institutet ut nio egenproducerade publikationer, en minskning med fyra jämfört med 

året innan (se tabell 18). Förklaring till minskningen kan vara att NAI under året haft 

ovanligt få långtidskontrakterade forskare och tidsförskjutningar i publikationsprocesser. 

Intäkterna från bokförsäljning ökade något jämfört med året innan, se tabell 19.  
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Tabell 17: Antal publikationer 2017 uppdelat på böcker, vetenskapliga artiklar samt interna 

publikationer (se bilaga 3 för titlar)  

Böcker, samutgivning, externa    

År 2017 2016 2015 

Summa 3 7  8 

 

Vetenskapliga artiklar*, externa    

År 2017 2016 2015 

Summa 36 19 31 

 

Current African Issues (CAI), 
CAMP, böcker publ av NAI 

   

År 2017 2016 2015 

Summa 2 4 4 

 

Policy Notes och Occasional 
papers, interna 

   

År 2017 2016 2015 

Summa 4 6 14 

*Artiklar samt kapitel i bok, i kategorin vetenskapligt granskade, som genomgått en sk. Peer Review-

granskning.  

Tabell 18. Kostnad för produktion och spridning av NAIs publikationer 2015 – 2017  

 2017 2016 2015 

Antal publikationer 9 13 23 

Timmar  305 1 188 464 

Andel tot timmar 3,05% 11,88% 4,64% 

Produktionskostnad 380 236 271 204 906 244 

Lönekostnad 97 545 345 206 158 521 

OH-andel publikationer 74 042 261 547 107 539 

Summa kostnader 551 822 877 957 1 172 304 

Kostnad/publikation 61 314 67 535 50 970 

Fördelning av lönekostnader och OH sker utifrån andel timmar för publikationsverksamhet i förhållande till totalt 

tillgängliga timmar för kommunikationsenheten per år (10 000). Produktionskostnader avser bokförda direkta 

kostnader i verksamheterna 5031, 5032 och 504. 

 

Tabell 19. Intäkter av NAIs bokförsäljning 2014 – 2017 (kr)* 

2017 2016 2015 

43 773 24 583 61 212  

*Inklusive intäkter av royalty. 
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DivA 

Nordiska Afrikainstitutet 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). NAI har i dagsläget 973 publicerade poster med 

fulltexter i DiVA. Antalet nedladdade NAI-publikationer i DiVA minskade under 2017 stort 

jämfört med 2016 och 2015 men låg högre än 2014. Det är svårt att se någon tydlig förklaring 

till minskningen, se tabell 20. Rent allmänt kan man säga att nedladdningsfrekvensen inte är 

något mått på populariteten hos innevarande års titlar då en stor del av nedladdningarna 

gäller äldre publikationer.  Statistiken från DiVA under 2017 visar att Nordiska 

Afrikainstitutet har det överlägset högsta antalet nedladdningar per fulltext publiceringar av 

alla de universitet och forskningsinstitutioner som använder DiVA. 

 

Institutet har fortsatt att utveckla arbetet med så kallad open access, att göra NAIs 

publikationer fritt tillgängliga på nätet. Med undantag av bokserien Africa Now blir alla 

utgivna NAI-titlar direkt nedladdningsbara, dels som pdf i DiVA, dels som bläddringsbar e-

version på den digitala publiceringsplattformen Issuu. Böckerna i Africa Now-serien blir 

fritt tillgängliga nio månader efter utgivningsdatumet. Under 2017 gjordes tre Africa Now-

titlar från 2016 fritt nedladdningsbara genom open access: Aid and Authoritarianism in Africa, 

The Future of African Peace Operations och The Rise of Africa’s Middle Class. 

 

Tabell 20. Titlar och nedladdning i DiVA. 

 2017 2016 2015 

Antal titlar/poster inlagda i DiVA 1 563 1 516 1 430 

Antal nedladdningsbara fulltexter 973 967 950 

Totala antalet nedladdade fulltexter 197 207 365 678 259 031 

 

Coachning av ambassadörer 

Under 2017 fortsatte institutet att utveckla det program för coachning av ambassadörer som 

inleddes 2016. Programmet består av särskilt utformade heldagsutbildningar för 

nytillträdda ambassadörer. Vid varje utbildning sätter NAI ihop ett program utifrån 

ambassadörens individuella postering och önskemål. I programmet deltar forskare, direktör 

och annan personal utifrån den kompetens som efterfrågas. Under 2017 har programmet 

utökats till att omfatta en något vidare målgrupp med deltagare såsom Afrikagruppernas 

generalsekreterare Louise Lindfors och biträdande enhetschefen för Afrika på Sida, Erik 

Korsgren. Totalt hade programmet tretton deltagare vid tio tillfällen under året. 
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Policydialog 

Under 2017 ökade NAIs engagemang och deltagande i policyprocesser och -dialoger med 

beslutsfattare i de nordiska länderna, något som i enlighet med strategi 2017-2021 (Mål 3 

Nordiska Afrikainstitutet ska medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska 

länderna) har eftersträvats.  

NAIs direktör blev inbjuden som medlem i referensgruppen för att stödja Sveriges 

medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Direktören utnämndes även till styrelseledamot i det 

tanzaniska ledarskapsinstitutet Uongozi på begäran av Finlands regering.  

Som ett fåtal exempel på de möten och evenemang där NAI kunnat bidra till policydialogen 

och -agendan kan nämnas:  

 NAIs forskare Atakilte Beyene var huvudtalare vid evenemanget ‘Food security – the 

corner pillar for Development’ – där bland andra Finlands tidigare president Tarja 

Halonen, statsminister Juha Sipilä och en stor grupp av partipolitiker närvarade.  

 NAIs direktör medverkade, tillsammans med bl.a. EU:s Afrikachef, i en arbetslunch ledd 

av Pekka Haavisto, utrikesministerns Special Representative for Peace Mediation.  

 NAIs forskare Jesper Bjarnesen var inbjuden huvudtalare under Afrikadagen i samband 

med UD:s chefsmöte i Stockholm.  

 NAIs direktör inbjöds att tala om trender i Afrika vid UD:s Afrikaenhets planeringsdag. 

 NAIs direktör inbjöds att medverka i Paasikivi-samfundets Afrikapanel inför ett 

hundratal personer som inkluderade två finska presidentkandidater. Detta möte bidrog 

till att Afrikadimension fördes in i den finska presidentvalskampanjen. 

 NAIs direktör medverkade som presentatör på temat ’Decades of Africa Development’ 

under en kurs i utvecklingspolicy för finska parlamentariker, höga tjänstemän, 

företagsledare och mediechefer. 

 

Dessutom har institutets forskare och direktör medverkat i åtskilliga formella möten samt 

talat inför politiska beslutsfattare, ambassadörer (både från nordiska ambassader i Afrika 

och afrikanska ambassader i Norden), partipolitiker, högre tjänstemän, företagsledare, 

mediechefer och studenter i de nordiska länder som stödjer institutet.  

 

Utöver institutets planerade bidrag till policydialog, som består av stöd till de nordiska 

ländernas utrikesdepartement i enlighet med deras behov, så har NAIs arbete med att göra 

sin expertis alltmer tillgänglig gett resultat. Både massmedier (som nämnt i tidigare avsnitt), 

beslutsfattare och andra aktörer i de nordiska länderna söker allt oftare NAIs expertis och 

råd på ad-hoc-basis. Detta ligger i linje med institutets strävan att tillhandahålla oberoende 

och pålitlig information och att vara den primära ingångspunkten i Norden för kunskap om 

Afrika. 



34  Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2017 
 

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. 

 
Samlingen vid Nordiska Afrikainstitutets bibliotek består idag av ca 79 000 tryckta böcker 

och tidskrifter samt drygt 4600 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 disseminera information om relevant Afrikaforskning via 

bibliografiska verktyg, 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 e-resurserna är till stor del tillgängliga för användare över hela 

världen. 
 

Väsentliga resultat 

Bibliotekets kärnverksamheter, förvärv och användartjänster, har prioriterats under 2017. 

För att kunna erbjuda en rik samling för användarna krävs att den utökas med nya titlar och 

resurser som sedan hålls tillgängliga och synliga för användarna på olika sätt. Under 2017 

har biblioteket varit förstärkt med en 20 % bibliotekarietjänst som bland annat arbetat med 

yttre tjänst och tidskrifter. Det har möjliggjort ett utökat antal open access tidskrifter, fler 

aktiviteter på institutets webb och sociala medier samt att öppettiderna från 2016 kunnat 

behållas.  Speciella land-sidor med en egen ingång på institutets startsida har lanserats för 

enklare navigering till institutets resurser. En tematisk resurs för att lättare hitta till litteratur 

med anknytning till hållbarhetsmålen lades till på bibliotekets del av webben. Via ämnesord 

kan användare nu navigera till olika aspekter av målen. 

  

Tillhandahålla en rik samling  

Bidragen till de strategiska målen 1, 2 och 4 i detta avsnitt och även 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 bibliografiska arbetet 

som är kopplat till förvärv av informationsbärare bidrar till spridning av information som 

går att hitta i sökverktyg som används nationellt och internationellt. 

Eftersom en stor del av det som förvärvas till biblioteket är unika titlar i Norden blir 

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.  

Förvärvet är jämförbart med 2016, se tabell 21. Monografiförvärvet av nya titlar har minskat 

något medan antalet katalogiserade donationer har ökat.  
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Delar av en tidigare statistikdonation från Norge har katalogiserats.  Flera titlar har redan 

beställts via fjärrlån av distansanvändare. Det visar på att mottagande av donationer är 

relevant för biblioteksverksamheten och bidrar till att främja forskning om Afrika,  strategiskt 

mål 1. Antalet löpande tryckta periodikatitlar är svårt att uppskatta. Tidskriftsutgivningen är 

inte alltid regelbunden och vissa titlar upphör under året utan att det kommer information 

om det. Biblioteket har sagt upp ett tiotal tryckta tidskrifter men på grund av ett större antal 

anlända periodikatitlar 2017 ser antalet tidskrifter ut att ha gått upp. E-tidskrifterna ökar, 

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 årgångar av tidskrifter. Under 2017 har 

A-Z listan kompletterats med fler open access tidskrifter och ett paket med franska 

tidskrifter.1 Enstaka e-tidskrifter har sagts upp. Bibliotekets länksamling har uppdaterats 

med fler länkar än förra året.  

Tabell 21.   Förvärv av böcker, tidskrifter och online publikationer  

 2017 2016 2015 

Monografier samt AV-material 
(prestationsmått) 

2042 2059 2138 

-  varav tryckta 1430 1506 1532 

-  varav online 296 382 304 

-  varav AV-media 24 68 62 

- varav donationer 292 103 240 

Periodika     

Tryckta löpande titlar 250 234 420 

E-tidskrifter (prestationsmått)1 450 444 316 

Länkar i Guiden 26 3 30 

 

Förvärvet av tryckta monografier har nästan nått uppsatt mål i verksamhetsplanen. Liksom 

under 2016 har antalet online-publikationer överträffat målet. Tryckta tidskrifter som 

förnyas varje år fortsätter att minska och e-tidskrifterna fortsätter att öka. Mål och resultat 

stämmer inte när det gäller tidskrifterna, främst beroende på skiftet från tryckt till 

elektroniskt. 

 

Öka synligheten och tillgängligheten till bibliotekets resurser 

Biblioteket genomförde en användarundersökning under våren. Syftet var att fånga upp 

synpunkter på verksamheten. Svarsfrekvensen var låg men gav ändå indikationer på att 

besökare är nöjda med biblioteket. Aktiviteten kan kopplas till strategiska målet nr 6.  

                                                           
1 Redovisningen av e-tidskrifter har ändrats jämfört med tidigare år. Istället för att endast ta med löpande 

tidskrifter under året redovisas hela beståndet, både löpande tidskrifter och tidskrifter som inte ges ut längre 

men som fortfarande är tillgängliga elektroniskt. Biblioteket arbetar aktivt med att inkludera äldre 

tidskriftstitlar i samlingen när de släpps open access. 
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Biblioteket har under 2017 fortsatt att ha öppet 28 timmar i veckan under terminerna och 12 

timmar i veckan några lågsäsongsveckor.  

Möjligheten finns för besökare att ansöka om passerkort till biblioteket för att kunna utnyttja 

samlingarna utanför öppettiderna. Besöken till biblioteket har gått ner något jämfört med 

2016, se tabell 22. 

Tabell 22.  Besök på NAIs bibliotek automatisk räkneverk  

 2017 2016 2015 

Besök i biblioteket 9903 10 624 14 253 

 

Antalet bokade användarundervisningar samt biblioteksintroduktioner har gått upp något 

jämfört med 2016, 58 tillfällen jämfört med 52 tillfällen under 2016. Institutet har haft fler 

gäster och stipendiater under året. 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. Det bidrar till kompetensutveckling inom forskningsfälten och 

därmed till strategiska målet 4.  

 

Enstaka insatser för att marknadsföra de databaser som är tillgängliga för distansanvändare 

(remote access) har gjorts under året. Bland annat skickades information om tjänsten till två 

finska e-postlistor. Enstaka forskare/studenter registrerade sig för tjänsten i samband med 

det.  

 

Att kunna erbjuda ett öppet besöksprogram för intresserade som vill komma till institutet 

bidrar till det strategiska målet nr 1. Bibliotekets webbsida uppdaterades med en egen sida 

om bibliotekets besöksprogram, där det framgår vilken service och stöd besökare kan få. 

Programmet ger möjlighet för besökare med egen finansiering att vistas under perioder vid 

biblioteket. Information om besöksprogrammet skickades sedan ut till norska universitet 

som har Afrikastudier för information.  

 

Till vårens Program och forskningsrådsmöte förbereddes ett underlag för att belysa olika 

hinder och möjligheter för att göra bibliotekets resurser synliga i Finland respektive Island. 

De isländska representanterna initierade samtal med nationalbiblioteket på Island vilket 

senare följdes upp under hösten.  Under senare delen av hösten följdes frågan upp hos de 

finländska representanterna. Synliggörandet av bibliotekets resurser i Finland och Island 

bidrar till de strategiska målen 1,2 och 4. 
 

Under hösten sattes bibliotekets nya land-sidor i gång. Via en flik på institutets startsida kan 

användare därmed välja land och sedan navigera till NAIs egna resurser i form av forskare, 

webb-artiklar, publikationer, färdiga söksträngar in i biblioteksresurserna samt till utvalda 

externa resurser.  

 

Två av årets fem tematiska resurser riktade in sig på hållbarhetsmålen. De har båda direkt 

koppling till det strategiska målet nr 3. Den första lanserades i samband med ett tvådagars 

symposium på institutet om de globala målen för hållbar utveckling.  
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Resursen består av söksträngar in i Africalitplus (bibliotekets söktjänst) där olika aspekter av 

de enskilda målen lyfts fram. Resursen kommer att uppdateras löpande under kommande 

år. Tema-resursen uppskattades av deltagarna i symposiet. En andra temaresurs med titeln 

”Africa’s urban future”, lanserade i samband med ett urbant seminarium i Finland.   

 

För att ytterligare lyfta fram biblioteksresurser började biblioteket leverera förslag på 

boktitlar och söksträngar till institutets webb-artiklar.  

Under året kompletterades 52 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 och att lyfta fram olika titlar med anknytning till 

hållbarhetsmålen. Inslagen medförde en hel del aktivitet på NAIs Facebooksida, med både 

gillande och förfrågningar om titlarna fanns online. Störst intresse väckte de titlar som var 

fokuserade på hållbarhetsmål 5, jämställdhetsmålet.   

 
Fysiska lån från samlingen har fortsatt att minska, se tabell 23. I år är det främst interna och 

externa forskares omlån av böcker som minskat vilket påverkar statistiken negativt.  Det är 

svårt att spåra varför omlånen går ner och varför forskarna behåller böckerna kortare tid.  

 

Övriga gruppers lån är jämförbara med 2016. 
 

Tabell  23. Lån fördelat på låntagargrupper 2017  

 2017 2016 2015 

NAI personal och gäster 2167 2895 2760 

Externa forskare 1253 1583 1788 

Studenter 1431 1446 2161 

Övriga besökare 545 543 695 

Läsesalslån  395 477 338 

Fjärrlån Sverige 655 707 827 

Övriga Norden  1039 1052 1046 

Lån totalt 7485 8703 9615 

 
 

I slutet på september uppgraderades AfricaLitPlus’s gränssnitt. Årssiffrorna är inte helt 

jämförbara med de tidigare årens siffror eftersom uppgraderingen ledde till att mätpunkter 

byttes ut. Jämförs siffror från en enskild mätpunkt fram till september ser vi dock att 

nedladdningarna har ökat. Antal sökningar i AfricaLitPlus har också ökat, se tabell 24. 

För att förbättra länkningen mellan bibliotekskatalogen och fulltextresurser framöver 

förbereddes en koppling mellan LIBRIS, den svenska samkatalogen och bibliotekets verktyg 

för att koppla till fulltext i tidskrifter. Att bibliotekets informationssystem fungerar och är 

moderna är en viktig del av infrastrukturen för forskning och studier av Afrika. Bibliotekets 

användare hör till 95% till andra större organisationer och lärosäten. Att de kan använda ett 

känt verktyg när de söker information från institutet underlättar deras kunskapsinhämtande 

vilket bidrar till det strategiska målet nr 4. 
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Tabell 24. Sökningar och nedladdade publikationer från AfricaLitPlus  

 
 2017 2016 2015 

Antal nerladdade dokument via 
AfricaLitplus    

3 181 (varav click-on-title 
jan-sept = 1227) 

3936 (varav click-on-title 
jan-sept = 951) 

3609 

Sökningar i AfricaLitPlus  17 496 16 116 12 721 

 

Under 2017 samarbetade biblioteket med UNESCO i Dar es Salaam i ett samfinansierat 

projekt som syftade till att kartlägga, digitalisera samt överlämna digitala dokument 

rörande befrielsekamperna i Afrika, främst det materialet som belyste Tanzanias roll i andra 

länders befrielsekamper. Materialet som kartlades finns i bibliotekets småtryckssamling. En 

medarbetare anställdes för projektet, finansierat via moderna beredskapsjobb och 793 

dokument digitaliserades. I samband med projektet listades delar av småtryckssamlingen 

för att underlätta selekteringen av vilka dokument som skulle digitaliseras. Listorna 

kommer att publiceras på webbplatsen för att synliggöra materialet ytterligare.  Projektet 

redovisades med en rapport. Projektet har bidragit till de strategiska målen 1 och 5.  
 

Evenemang  
 

Institutet höll en rad evenemang och möten i biblioteket. Under institutets egna konferenser 

förläggs vissa pauser i programmet till biblioteket. Lasse Berg höll en föreläsning i 

biblioteket med ett femtiotal besökare. En ”Fellow Evening” hölls i samarbete med ISP på 

Uppsala universitet i biblioteket med tema fältstudier. Flera bokutställningar anordnades 

också under året, ofta i anslutning till institutsaktiviteter eller aktuella händelser. 

Evenemangen i biblioteket bidrar till strategiska målen 1 och 4. 2017 gäller det främst ”Fellow 

evening” som hade forskare och studenter som målgrupp. Pauserna i biblioteket under 

institutets egna konferenser syftar till att visa upp biblioteksresurserna för deltagarna.  

Utfallet av aktiviteter är inte alltid lätta att mäta eftersom vissa kan utnyttja resurserna långt 

efter evenemangen. Rent generellt kan sägas att när biblioteksevenemang hålls med 

koppling till institutets forskare eller ihop med andra arrangörer så blir det större 

genomslag.  

 

Biblioteket deltog i internationella och nationella möten med två presentationer. I oktober 

tog biblioteket emot en kollega från Sciences Po Bordeaux inom ramen för Erasmusutbyte. 

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 har kompetens för att utveckla verksamheten. Det bidrar till NAIs strategiska 

mål nr 4. 

 

Disseminera NAIs publikationer i DiVA          

 

Biblioteket hade hållit i genomgångar för institutets forskare om hur de registrerar sina 

publikationer i DiVA. Biblioteket granskar och kompletterar forskarnas poster för att hålla 

hög kvalité och underlätta återsökning. Registervård sker löpande under året. Under året 
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har också arbetet med auktorisering av personposter inletts efter riktlinjer från DiVA-

konsortiet. Arbetet med auktoriseringen kommer på sikt underlätta registreringarna.  Antal 

nedladdningar i DiVA redovisas i tabell 20. Arbetet med DiVA bidrar till strategiska målen 1 

och 2. Att institutets egna publikationer och forskarnas externt publicerade publikationer får 

konsekvent bibliografisk beskrivning underlättar disseminering och integrering av 

informationen i olika nationella och internationella sökverktyg. Att forskarna själva 

registrerar sina publikationer i DiVA bidrar till deras kompetens om informationssystem, 

strategiskt mål 4.  

 

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 rekryterades fyra korttidsanställda forskare för att fylla de vakanser som fanns 

vid forskningsenheten. På det sättet tillfördes ny kompetens till institutet. Tre av forskarna 

som anställdes var kvinnor. Institutet gjorde under 2017 en strategisk kartläggning av NAIs 

forskarresurser som resulterade i en omfattande rekryterings- och bemanningsplan för hela 

strategiperioden 2017 - 2021. Med planen som underlag utannonserades tre anställningar 

som seniora forskare med inriktning på genus, migration och rörlighet samt ekonomisk 

tillväxt, ojämlikhet och fattigdom. Även en tjänst som Nordisk forskare från Sverige utlystes. 

Dessutom ledigförklarades en anställning på ett år inom African Scholar Program (1-års 

program för forskare från den afrikanska kontinenten) som kommer att återupptas från 

tidigare år. 

Vid Institutet är det viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv vid planeringen och 

utvecklingen av verksamheten och att både kvinnor och män ges samma möjligheter och 

förutsättningar i arbetet. Institutet som arbetsplats kännetecknas av mångfald genom 

medarbetarnas olika bakgrund och erfarenheter. De kvaliteter som medarbetarna tillför 

verksamheten är av yttersta vikt för att målen för verksamheten ska nås. Det långsiktiga 

jämställdhetsarbetet har koncentrerats på att öka jämställdheten inom alla 

verksamhetsområden och det har medfört att institutet för närvarande är en jämställd 

arbetsplats. En viktig prioritering är att underlätta för medarbetarna att kunna förena 

arbetsliv och föräldraskap och att samtliga medarbetare ges möjlighet till 

kompetensutveckling. 

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. 

 
Policys och riktlinjer är viktiga för att skapa ett gemensamt synsätt inom myndigheten. Nya 

mallar för medarbetarsamtal och lönesättande samtal har tagits fram.  
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Dessutom har institutet med anledning av #metoo-rörelsen särskilt påmint samtliga 

medarbetare om planerna för att motverka sexuella trakasserier och kränkande 

särbehandling. 

 

Arbetsmiljö 
 

Under året genomfördes en insats för ledningsgruppen med hjälp av Previa AB som syftade 

till att förbättra kommunikationen inom gruppen samt att få ledningsgruppen att arbeta mer 

som ett team. 

För att främja hälsan och för att undvika att medarbetarna får problem med rygg och nacke 

gavs medarbetarna under hösten möjlighet att få massage på arbetsplatsen. 

 

Årets personaldag genomfördes på ”Taste of Africa” där samtliga fick delta och laga 

lunchmaten som skulle serveras. Dessutom har en rad olika hälsoaktiviteter ordnats som har 

varit inriktade på att skapa trivsel och gemenskap på Institutet. 

 

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. Antalet flygresor har under året ökat på grund av att flera konferenser har 

genomförts i Afrika och även ett ökat antal gäster har vistats vid institutet. Åtgärder har 

dock vidtagits för att undvika flygresor där så ha varit möjligt, det har skett bland annat 

genom att hålla möten via Skype. Institutets miljögrupp tog under året fram en blankett som 

medarbetare måste fylla i om de behöver flyga inrikes. Flygresan måste godkännas av 

närmaste chef innan resan genomförs och på blanketten ska skälen till att resan måste ske 

med flyg motiveras. Miljögruppen ordnade under året en föreläsning om matsvinn för att 

öka medarbetarnas kunskap om miljöfrågor. Institutet deltar tillsammans med andra statliga 

myndigheter i arbetet med att nå de globala målen i Agenda 2030. 

 

Verksamhetens kompetensbehov  

Under året har en introduktionsutbildning tagits fram gemensamt av flera statliga 

myndigheter i Uppsala. I utbildningen ingår bland annat statstjänstemannarollen och den 

statliga värdegrunden. Tre medarbetare vid institutet deltog i utbildningen. 

Flera av medarbetarna har deltagit i medieträning som kommunikationsenheten ansvarat 

för.  

För att öka medarbetarnas kunskaper om Afrika visas en gång i månaden en lunchfilm med 

olika Afrikateman, och forskarna håller regelbundna presentationer av sin pågående 

forskning under personalmötena som genomförs en gång per månad. 
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Personalsammansättning 

Under 2017 var antalet anställda vid NAI 39 personer (årsmedeltal); 20 kvinnor och 19 män 

vilket innebär att institutet hade en jämn könsfördelning bland medarbetarna. Antalet 

årsarbetskrafter var 32,08. Samtliga forskare vid institutet har disputerat, tre forskare är 

professorer och 3 forskare är docenter. 

Bilden över personalsammansättningen vid institutet visar i tabell 25 på en minskning i 

antalet anställda från 2016 till 2017. Detta förklaras i huvudsak av att rekryteringen av 

forskare blev senarelagd men även av det anställningsstopp som infördes 2016 på grund av 

ansträngt budgetläge. I bilaga 2 finns en lista över institutens medarbetare under året.  

 

 Tabell 25. Personalsammansättning vid institutet 

 2017 2016 2015 

Administration 4,52 4,9 5,8 

Forskning 14,14 16,19  18,8 

Policy och forskningsstöd 2,83 2,7 3,0 

Kommunikationsenhet 4,71 4,1 5,4 

Bibliotek 5,88 5,2 6,2 

 

Som tabell 26 visar har sjukfrånvaron stigit under 2017. Detta beror främst på att flera 

medarbetare varit långtidssjukskrivna.  

Tabell 26. Sjukfrånvaro 2017 ( %)   

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 

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

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 

1,7 
* 

2,4 
0,7 
0 

2,1 
0,9 

*Uppgiften lämnas inte eftersom den skulle kunna hänföras till en enskild individ. 

Med anledning av att två medarbetare gick på föräldraledighet under året rekryterades en 

vikarie till den administrativa- och forskningsstödjande enheten. På grund av bristande 

ordinarie resurser och sjukskrivna medarbetare har visst arbete med olika 

digitaliseringsprojekt inte kunnat genomföras under året.  

Institutet har under året tagit emot sju praktikanter som genomfört praktik som en del av 

sina studier på universitetet. Det är en viktig strategi att ta emot praktikanter bland annat 

för att öka intresset bland studenter för studier om Afrika. Dessutom har institutet tagit 

emot en praktikant som ingick i uppdraget som regeringens gett myndigheterna om att 

tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökanden. 
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Institutet har haft 6 aktiva ”NAI Associates” från de nordiska länderna under 2017. De har 

varit aktiva med föreläsningar och seminarier under året där de även informerat om NAIs 

verksamhet. Direktören ordnade ett årligt möte för alla Associates i syfte att diskutera 

möjligheter för ökad visibilitet av NAI i de nordiska länderna och lobbyarbete gentemot 

olika intressenter. 

Institutet har fem forskare som är associerade till institutet varav tre är professorer. De 

associerade forskarna främjar forskning och kunskapsspridning om Afrika och stärker den 

profil som anges i strategin 2017-2021. 

 

NAI alumniprogram 

Sedan 2015 driver institutet ett alumniprogram där nuvarande och tidigare personal och 

gäster är den primära målgruppen. Via en Facebookgrupp informeras alumner om olika 

aktiviteter och händelser vid NAI och ges samtidigt möjlighet att kommunicera med 

varandra och med institutets nuvarande medarbetare. Institutet använder forumet framför 

allt för att sprida information av annat slag än den som läggs upp via övriga sociala medier.  

Forumet fyller också en funktion för institutet att hålla kontakten med sina alumni. På grund 

av personalledighet och andra prioriteter under året har alumniverksamheten inte kunnat 

utvecklas i önskvärd omfattning. Strax över 120 personer ingick 2017 i alumnigruppen. 
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RESULTATRÄKNING     

(tkr) Not 2017   2016 

     

Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 27 375  27 432 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 318  321 

Intäkter av bidrag 3  8 647  10 041 

Finansiella intäkter 4 3  14 

Summa  36 343   37 808 

     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 5 -25 252  -26 434 

Kostnader för lokaler  -3 437  -3 480 

Övriga driftkostnader 6 -7 466  -7 670 

Finansiella kostnader 7 -61  -51 

Avskrivningar och nedskrivningar  -126  -173 

Summa  -36 343   -37 808 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

     

Transfereringar     

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag  603  284 

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag    396  1 372 

Övriga erhållna medel för finansiering av  
bidrag 8 109  44 

Lämnade bidrag 
 

9 -1 108  -1 700 

Saldo  0   0 

     

Årets kapitalförändring  0  0 
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BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2017-12-31   2016-12-31 

TILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 54  0 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 140  201 

Summa  195  201 

     
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos andra myndigheter 12 247  181 

Övriga kortfristiga fordringar  2  0 

Summa  248  181 

     
Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 13 1 533  1 534 

Upplupna bidragsintäkter 14 74  0 

Övriga upplupna intäkter 15 27  18 

Summa  1 633  1 522 
     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 16 -1 349  -732 

Summa  -1 349  -732 

     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  7 714  8 730 

Summa  7 714  8 730 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  8 442  9 931 

     

KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital 17    
Balanserad kapitalförändring  0  0 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0  0 

Summa  0  0 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 388  489 

Övriga avsättningar 19 492  444 

Summa  879  933 

     
Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 20 140  201 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  1 718  1 101 

Leverantörsskulder  734  622 

Övriga kortfristiga skulder 21 470  394 

Summa  3 062  2 318 

     
Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 22 913  732 

Oförbrukade bidrag 23 3 588  5 948 

Summa  4 500  6 680 
 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  8 442  9 931 
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ANSLAGSREDOVISNING    

       

       

Redovisning mot anslag     

       

Anslag   Ing,över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning disponi-  över- 

  belopp enl. regl. belt  förings- 

   brev belopp  belopp 

  Not           

       
Uo 7 1:1 Ramanslag       
Biståndsverksamhet       
ap.8 Verksamhetsbidrag 24 344 14 000 14 344 -13 926 418 

       

       
Uo 7 1:3 Ramanslag       

ap.1 Nordiska 
Afrikainstitutet 25 416 14 594 15 010 -14 052 958 

       
Summa   760 28 594 29 354 -27 978 1 376 

 

 

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen 

        

Anslag/ 
Anslagsbenämning   

Tilldelat 
bemyndi-

gande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående 
åtagandenas 

fördelning per år 

(tkr) Not       2018 2019 2020 

        

        

Uo 7 1:1 Ramanslag        

Biståndsverksamhet        

ap.8 
Verksamhetsbidrag 26 1 000 785 923 923 0 0 

        

Summa   1 000 785 923 923 0 0 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 
   
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd  
av detta kan summeringsdifferenser förekomma i tabeller.  
   

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
   

Redovisningsprinciper  
   
Tillämpade redovisningsprinciper  
Nordiska Afrikainstitutets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna   

råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605)   

om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

   
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)    

tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. 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 2016, 28 tkr,   
har år 2017 inte förändrats.  

   

  

Värderingsprinciper  
   
Anläggningstillgångar   
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade   
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 

om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 

Förvärv av likartade tillgångar till ett värde av minst 50 tkr redovisas också som   
anläggningstillgång även om respektive tillgång är av mindre värde.   
Övriga kriterier för anläggningstillgång ska dock vara uppfyllda.  

   
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivnings- 

tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående 

giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.  
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.  
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.   
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Tillämpade avskrivningstider   
   
3 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter  

 Datorer och kringutrustning  

 Ljud- och bildöverföringsutrustning  
   
5 år Bibliotekssystem  

 Maskiner och andra tekniska anläggningar  

 Byggnadsinventarier  

 Datanät  

 Ellås-, larm och passersystemsanläggningar  

   
7 år Inredningsinventarier (t o m år 2014 3 år)  

 Övriga inventarier  

   
Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd än 3 år 

och kostnadsförs därför direkt.  

   
Omsättningstillgångar  
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.  
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  

   
Skulder   
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
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Ersättningar och andra förmåner  
   
Program- och forskningsrådet / andra styrelseuppdrag  

    
Ersättning 

(tkr) 

   

Elina Oinas, representant för Finland 2 
UniPID, the University Partnership for International Development 
 
Pertti Anttinen, representant för Finland - 
Ledamot EU Emergency Trust Fund for Africa 
Ledamot EFSD’s operativa styrelse 
Observatör EITI styrelse 
 
Marianne Rönkä, representant för Finland - 

   

Pétur Skúlason Waldorff, representant för Island 2 
 
Thordis Sigurdadottir, representant för Island - 

  

David Bjarnason, representant för Island - 
 
Ian Bryceson, representant för Norge - 

  

Mia Rimby, representant för Sverige - 

  

Ilda Lindell, representant för Sverige - 

Ledamot Sveriges Television AB  

Granskningspanel Humaniora, samhälls- och beteendevetenskap,  

Vetenskapsrådet  

  

Lars Burman, representant för Sverige - 
Styrelseledamot Sveriges Television AB 
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, ledamot Sverige - 
Några ledamöter har avböjt arvode. Inga ledamöter, förutom angivna, har några andra styrelseuppdrag. 

 

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag   

    Lön (tkr) 

Iina Soiri, Direktör 1 070 

Bostads- och reseförmån 108 
Styrelseuppdrag: Oy Efano AB 
Styrelseuppdrag: Uongozi Institute of African Sustainable leadership, Tanzania   

 

Anställdas sjukfrånvaro 

  
Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen, se sid 42. 
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Noter    

(tkr)    

Resultaträkning   

      2017 2016 

     
Not 1 Intäkter av anslag   

  Intäkter av anslag 27 375 27 432 

  Summa 27 375 27 432 

     

  

Summa "Intäkter av anslag" (27 375 tkr) och "Medel som erhållits från 
statens budget för finansiering av bidrag" (603 tkr) överensstämmer med    

  "Utgifter" (27 978 tkr) på anslagen Uo 7 1:1 ap.8 och Uo 7 1:3 ap.1.   

     
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 244 298 

  -varav försäljning av publikationer 42 20 

  Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 74 23 

  Summa 318 321 

     
Not 3 Intäkter av bidrag   

  Bidrag från statliga myndigheter 4 654 6 797 

  Bidrag från icke statliga motparter 3 993 3 244 

  Summa 8 647 10 041 

     

  Minskning har skett med anledning av avslutade externfinansierade forskningsprojekt  

  och minskat bidrag från Uppsala Universitet för biblioteksförvärv.  

     

Not 4 Finansiella intäkter   

  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 1 1 

  Övriga finansiella intäkter 2 12 

  Summa 3 14 

     

  

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

     

Not 5 Kostnader för personal   

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 16 045 16 460 

  Varav lönekostnader ej anställd personal 199 207 

  Sociala avgifter 8 292 8 706 

  Övriga kostnader för personal 915 1 268 

  Summa 25 252 26 434 

     

  

Jämförelsesiffrorna för sociala avgifter och övriga kostnader för personal är justerade 
med anledning av omklassificering av avsättning för lokalt omställningsarbete. 
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      2017 2016 

Not 6 Övriga driftkostnader   

  Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 0 1 

  Resor, representation, information 1 717 1 489 

  Köp av varor 1 458 1 056 

  Köp av tjänster 4 292 5 124 

  Summa 7 466 7 670 

     

Not 7 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 48 42 

  Övriga finansiella kostnader 13 9 

  Summa 61 51 

     

  

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

  

 

  
Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  

  Bidrag från Nordiska länder 109 44 

  Summa 109 44 

     
Not 9 Lämnade bidrag   

  Bidrag till statliga myndigheter 447 258 

  Bidrag till organisationer/föreningar -51 1 114 

  Stipendier till enskilda 712 328 

  Summa 1 108 1 700 

     

  

Från och med år 2017 klassificeras ersättningar till stipendiater i form av resor och hotell 
som lämnade bidrag. Dessa kostnader har tidigare redovisats som övriga drifts-
kostnader. År 2017 har 382 tkr bokförts som lämnade bidrag. Motsvarande belopp år 
2016 beräknas till 251 tkr. 
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Balansräkning   

      2017-12-31 2016-12-31 

     
Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  Årets anskaffningar 54 0 

  Summa anskaffningsvärde 54 0 

  Summa ackumulerade avskrivningar 0 0 

  
Utgående bokfört värde 54 0 

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   

  Ingående anskaffningsvärde 4 454 4 462 

  Årets anskaffningar 65 0 

  Årets utrangeringar, anskaffningsvärde -4 -8 

  Summa anskaffningsvärde 4 516 4 454 

  Ingående ackumulerade avskrivningar -4 254 -4 089 

  Årets avskrivningar -126 -173 

  Årets utrangeringar, avskrivningar 4 8 

  Summa ackumulerade avskrivningar -4 375 -4 254 

  
Utgående bokfört värde 140 201 

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter   

  Fordran ingående mervärdesskatt 181 181 

  Kundfordringar hos andra myndigheter 65 0 

  
Summa 247 181 

Not 13 Förutbetalda kostnader    

  Förutbetalda hyreskostnader 813 822 

  Övriga förutbetalda leverantörsfakturor 720 712 

  
Summa 1 533 1 534 

Not 14 Upplupna bidragsintäkter   

  Inomstatliga 74 0 

  
Summa 74 0 

Not 15 Övriga upplupna intäkter   

  Lönebidrag 27 18 

  
Summa 27 18 

Not 16 Avräkning med statsverket   
  

Anslag i räntebärande flöde     
Ingående balans -760 -119   
Redovisat mot anslag 27 978 27 716   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -28 594 -28 464   
Återbetalning av anslagsmedel 0 107   

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 376 -760   
     

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 

har redovisats mot anslag     
Ingående balans 28 28   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 

har redovisats mot anslag 28 28        
Summa Avräkning med statsverket -1 349 -732 
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      2017-12-31 2016-12-31 

     

Not 17 Myndighetskapital   

  

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 

Not 18 
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

  

Ingående avsättning 489 0   

Årets pensionskostnad 80 546   

Årets pensionsutbetalningar -182 -57   
Utgående avsättning 388 489   

     
Under året har ytterligare en person beviljats delpension. 
   

Not 19 Övriga avsättningar   
  

Avsättning för lokalt omställningsarbete     

Ingående balans 444 395   

Årets förändring 48 49   
Utgående balans 492 444 

     

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   

     

  Ingående balans 201 283 

  Under året nyupptagna lån 65 92 

  Årets amorteringar -126 -174 

  Utgående balans 140 201 

     

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 000 1 500 

     

Not 21 Övriga kortfristiga skulder   

  Personalens källskatt 444 382 

  Övriga kortfristiga skulder till personalen 26 12 

  Summa 470 394 

     

Not 22 Upplupna kostnader   

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 646 491 

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 12 

  Upplupna inomstatliga kostnader 267 229 

  Summa 913 732 
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      2017-12-31 2016-12-31 

   

Not 23 Oförbrukade bidrag   

  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 3 001 5 429 

   

Bidrag som erhållits från icke-statliga 
organisationer eller privatpersoner 587 519 

  Summa 3 588 5 948 

     

  varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:  

  inom tre månader 553 1 578 

  mer än tre månader till ett år 1 451 2 294 

  mer än ett år till tre år 997 1 557 

  Summa 3 001 5 429 

 

 

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 438 tkr. Under 2017 har myndigheten inte utnyttjat 
krediten. 

  

Nordiska Afrikainstitutet får disponera hela det ingående 
överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års 
tilldelning 14 464 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 2018. Utestående belopp är 923 tkr som kommer att belasta 
anslaget Uo 7 1:1 ap.8. Kostnaderna avser beviljade stipendier, 
gästforskarprogram samt en gästprofessur. 

 

  



55  Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2017 
 

   

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 

UPPGIFTER      
(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

      

      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 1 000 1 500 2 000 2 500 2 500 

Utnyttjad 140 201 283 948 1 707 

      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 0 0 0 86 190 

Räntekostnader 48 42 28 0 0 

      
Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter 42 20 59 40 151 

Övriga avgiftsintäkter 276 301 282 398 183 

      
Anslagskredit      
Beviljad Uo 7 1:1 ap.8 0 0 0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Beviljad Uo 7 1:3 ap.1 438 434 431 430 425 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande Uo 7 1:1 ap.8 418 344 107 161 837 

Anslagssparande Uo 7 1:3 ap.1 958 416 12 324 3 

      
Bemyndiganden      
Tilldelade Uo 7 1:1 ap.8 1 000 1 000 0 0 0 

Summa gjorda åtaganden 923 785 0 0 0 

      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 32,08 33 39 46 42 

Medelantalet anställda (st)* 39 40 49 56 50 

      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 127 1 139 1 116 1 115 1 071 

      
Kapitalförändring      
Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

      
* 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 2018-02-16 

 

 

 

 
  

Iina Soiri 

Direktör 
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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 2017 

 

Funktion  Namn  Tj grad Anställningstid 

Direktör  Iina Soiri  100 % 

Personalchef  Eva-Lena Svensson 75 %  

 

 

Administration och forskningsstöd 

 

Administrativ chef Tania Berger  100 % 

Assistent till direktören Julia Falkerby  75 %   föräldraledig fr. 1/9 2017 

Forskningsadministratör Annika Franklin 80 % 

Forskningsadministratör Marie Karlsson 100 %  föräldraledig fr. 21/8 2017 

Vaktmästare  Kent Eriksson  100 % 

Ekonomiassistent Susanne Hagström 100 % 

Assistent till direktören Sara Taxén  100%  vikarie fr. 14/8-31/12 2017 

 

 

Biblioteket 

 

Bibliotekschef  Åsa Lund Moberg 75 % 

Bibliotekarie  Ingela Dahlin  100 % 

Bibliotekarie  Kalle Laajala  85 % Partiellt tjl 1/1-31/12 2017 

Bibliotekarie  Mattias Åkesson 100 % 

Vik. Bibliotekarie JanOle Nordgaard 100 % 20 % fr. 21/8 2017 

Biblioteksassistent Jan Pettersson  100 % 

Assistent  Cecilia Hedlund 100 % fr. 12/6 2017 

 

 

Kommunikationsenheten 

 

Kommunikationschef Elnaz Alizadeh  50 % t. o. m. 17/9 2017  

Webbansvarig  Susanna Dukaric 100 % 

Kommunikatör Henrik Alfredsson 100 % 

Kommunikatör Mattias Sköld  100 % 

Kommunikatör Johan Sävström 100 % 

Kommunikatör Mats Hellmark 100 % vikarie 16/10-31/12 2017 

 

 

Forskningsenheten 

 

Forskningschef Victor Adetula  100 % 

Forskare  Henrik Angerbrandt 100 %  fr. 3/4-31/12 2017 

Forskare  Shilpa Asokan  100 % fr. 18/4-31/12 2017 

Forskare  Redie Bereketeab 100 % 

Forskare  Atakilte Beyene 100 % 
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Forskare  Jesper Bjarnesen 75 % 

Forskare  Maria Eriksson Baaz 10 % t. o. m. 31/12 2017 

Forskare  Mikael Eriksson 80 % fr. 1- 31/1,1/10-31/12 2017 

Forskare  Linnea Gelot  75 % t. o. m. 19/3 2017 

Forskare  Sirkku Hellsten 100 % 

Forskare  Cristiano Lanzano 100 % 

Forskare  Patience Mususa 100 % 

Forskare  Cecilia Navarra 100 % fr. 14/6-13/12 2017 

Forskare  Sanna Ojalammi 100 % fr. 7/6-6/12 2017 

Forskare  Cristina U Rodrigues 100 % 

Forskare  Anders Sjögren 75 % 

Forskare  Anders Themnér 30 % 

Forskare  Eric Trovalla  65 % t. o. m. 4/8 2017 

Forskare  Ulrika Trovalla  65 % t. o. m. 13/7 2017 

Forskare  Lisa Åkesson  60 % t. o. m. 31/12 2017 

Forskare  Terje Østigård  100 %  

 

 

Research Associates 

 

Henning Melber 

Deborah Fahy Bryceson  

Tim Murithi  

Stephen Marr  

Petúr Waldorff t. o. m. 30/6 2017 
 

 

NAI Associates 

 

Mekuria Bulcha, Sverige   

Ingunn Klepsvik, Norge   

Anders Oljelund, Sverige   

Pekka Peltola, Finland                                                                                                                                      
Rune Skarstein, Norge                                                                                                                                             
Peter Wallensteen, Sverige 
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Bilaga 3. Publikationslista 2017    

 

Publikationstyp Titel Författare 

Africa Now  
(samutgiven bokserie) 

Private security in Africa: From 
the global assemblage to the 
everyday. London ; Uppsala: 
Zed Books; Nordiska 
Afrikainstutet  

Higate P., Utas M.., editors 

 Warlord Democrats in Africa: 
Ex-Military Leaders and 
Electoral Politics. London; 
Uppsala: Zed Books; Nordiska 
Afrikainstutet 

Themnér A., editor 

Övriga samutgivna böcker Africa Yearbook, vol 13, 2016. 
Co-published with Brill, in 
collaboration with African 
Studies Centre (ASC) in Leiden, 
the Institute of African Affairs 
(IAA) in Hamburg and the 
Nordic Africa Institute in 
Uppsala, 2017. 

Elischer, S., Mehler A., Melber 
H., editors 

Current African Issues (CAI), 
CAMP, PD,  
böcker publicerade av NAI 

 

The Nuer pastoralists – 
Between large scale 
agriculture and villagization : a 
case study of the Lare District 
in the Gambella Region of 
Ethiopia. Current African Issues 
No 64. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet  

Seide, W.M. 

 Africa's Urban Future. Report 
from a policy conference on 
urban research in Helsinki, 12 
May 2017. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet; 2017.  

Mususa P., Udelsmann 
Rodrigues C. 

Policy Notes Africa bridging the digital 
divides. Uppsala:  Nordiska 
Afrikainstitutet; 2017. NAI 
Policy Notes, 2017/4.  

Mohamed Nour S. S. 

 Nigeria and the Lake Chad 
Region beyond Boko Haram. 
Uppsala:  Nordiska 
Afrikainstitutet; 2017. NAI 
Policy Notes, 2017/3. 

Angerbrandt H. 

 Who put the ’Post’ in the Post-
Arab Spring? Uppsala:  
Nordiska Afrikainstitutet; 
2017. NAI Policy Notes, 
2017/2.  

Eriksson M. 

 Ethiopia in the UN Security 
Council 2017-2018. Uppsala:  

Adetula V. 
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Nordiska Afrikainstitutet; 
2017. NAI Policy Notes, 
2017/1.  

Externt utgivna monografier 
författade av NAI-forskare 

With Reinhart Kößler: 
Völkermord – und was dann? 
Die Politik deutsch-
namibischer 
Vergangenheitsbearbeitung. 
Frankfurt/Main: Brandes & 
Apsel 2017, 172 pp. 

Melber, H. 

 Namibia. 
Gesellschaftspolitische 
Erkundungen seit der 
Unabhängigkeit. 
Frankfurt/Main: Brandes & 
Apsel 2015, 214 pp. / Second, 
updated/enlarged edition 
2017, 232 pp. (NB. For the 
updated edition a new chapter 
was written: “Mehr Schein als 
Sein? – Präsident Geingobs 
erste Amtsjahre: eine 
Aktualisierung”, pp. 194-207) 

Melber, H. 

Refereegranskade 
vetenskapliga  
artiklar, redaktörskap samt 
kapitel, alfabetiskt på 
författare 

Adetula, Victor  Global South Perspectives on 
International Relations Theory 

 Adetula, Victor People's Democratic Party and 
2015 General Elections: The 
Morbidity of a Giant 

 Bereketeab, Redie  Conclusion : From 
Deconstruction to 
Reconstruction 

 Bereketeab, Redie  Introduction : Challenges of 
State Building, State 
Reconstruction and National 
Identity Reconfiguration 

 Bereketeab, Redie  Introduction : understanding 
national liberation movements 

 Bereketeab, Redie  Editor: National Liberation 
Movements as Governments 
in Africa 

 Bereketeab, Redie  Chapter: Problems of 
Transition to Civic Governance 
in Eritrea 

 Bereketeab, Redie  Editor: State Building and 
National Identity 
Reconstruction in the Horn of 
Africa 
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 Bereketeab, Redie  The Collapse of IGAD Peace 
Mediation in the Current 
South Sudan Civil War : When 
National Interest Dictates 
Peace Mediation 

 Bereketeab, Redie  The Role of the International 
Community in the Eritrean 
Refugee Crisis 

 Bjarnesen, Jesper Zouglou Music and Youth in 
Urban Burkina Faso : 
Displacement and the Social 
Performance of Hope 

 Gelot, Linnéa Civilian protection in Africa : 
How the protection of civilians 
is being militarized by African 
policymakers and diplomats 

 Hellsten, Sirkku Afrikkalainen filosofia ja 
rasismi 

 Melber, Henning “China and Namibia: An All-
Weather Friendship 
Investigated”. In: Young-Chan 
Kim (ed.), China in Africa. A 
New Paradigm of Global 
Business. London and New 
York: Palgrave Macmillan 
2017, pp. 219-241 

 Melber, Henning “Struggle Mentality versus 
Democracy: The Case of 
SWAPO of Namibia”. In: Redie 
Bereketeab (ed.), National 
Liberation Movements as 
Government in Africa. Oxon: 
Routledge 2017, pp. 143-157 

 Melber, Henning “The African middle class(es) – 
in the middle of what?” In: 
Review of African Political 
Economy, vol. 44, no. 151, 
2017, pp. 142-154 

 Melber, Henning With Daniela Kromrey and 
Martin Welz: “Changing of the 
Guard? An Anatomy of Power 
Within SWAPO of Namibia”. 
In: African Affairs, vol. 116, no. 
463, 2017, pp, 284-310 

 Melber, Henning “How Democratic Is Namibia’s 
Democracy? An Anatomy of 
SWAPO’s Political Hegemony”. 
In: Taiwan Journal of 
Democracy, vol. 13, no. 1, 
2017, pp. 143-161 
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 Melber, Henning “Mission Impossible: 
Hammarskjöld and the UN 
Mandate for the Congo (1960-
1961)”. In: African Security, 
vol. 10, no.3-4, 2017, pp. 254-
271 

 Melber, Henning “Explorations into modernity, 
colonialism and genocide: 
Revisiting the past in the 
present”. In: acta academica, 
vol. 49, no. 1, 2017, pp. 39-52 

 Melber, Henning “Heroic narratives, patriotic 
history and Namibian politics: 
The case of (Herman) Andimba 
Toivo Ya Toivo (1924-2017)”. 
In: Journal of Namibian 
Studies, vol. 22, 2017, pp. 45-
58 

 Melber, Henning “Genocide Matters. 
Negotiating a Namibian-
German Past in the Present”. 
In: Stichproben. Vienna 
Journal of African Studies, no. 
33, 2017, pp. 1-24 

 Navarra, Cecilia Contracts between 
smallholders and private firms 
in Mozambique and their 
implications on food security 

 Oestigaard, Terje Holy water : the works of 
water indefining and 
understanding holiness 

 Sjögren, Anders From rural rebellions to urban 
riots : political competition 
and changing patterns of 
violent political revolt in 
Uganda 

 Themnér, Anders Demobilisering och 
säkerhetsreform. Om krig och 
fred : en introduktion till freds- 
och konfliktstudier. Lund: 
Studentlitteratur. 

 Udelsmann Rodrigues, C. Angola Since the Civil War : 
Ricardo Soares de Oliveira, 
Magnificent and Beggar Land: 
Angola Since the Civil War. 
Journal of Southern African 
Studies 

 Udelsmann Rodrigues, C. Changes to Urban Society in 
Angola : From Limited to 
Multi-Criteria Stratification. 
African Studies Review. 
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 Udelsmann Rodrigues, C. Configuring the living 
environment in mining areas 
in Angola : contestations 
between mining companies, 
workers, local communities 
and the state. The Extractive 
Industries and Society. 

 Udelsmann Rodrigues, C. No walk in the park : 
Transboundary cooperation in 
the Angolan war-torn 
Okavango. Environmental 
Practice. 

 Udelsmann Rodrigues, C. Organization and 
Representation of Informal 
Workers in São Tomé and 
Príncipe : State Agency and 
Sectoral Informal Alternatives. 
African Studies Quarterly: The 
Online Journal of African 
Studies. 

 Udelsmann Rodrigues, C. Renovações da Polícia em 
Angola: cooperação e 
formação internacional. 
Politeia : Revista do Instituto 
Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna. 

 Udelsmann Rodrigues, C. The Kwanhama partitioned by 
the border and the Angolan 
perspective of cross-border 
identity. African Studies. 

 Udelsmann Rodrigues, C. Urban Modernity versus the 
Blood Diamond Legacy : 
Angola’s Urban Mining 
Settlements in the Aftermath 
of War. Journal of Southern 
African Studies. 

Allt övrigt, alfabetiskt på 
författare 

Inkludering nyckeln för att 
mota Boko Haram. 
Utrikesmagasinet : UI:s forum 
för analys och opinion 

Angerbrandt, H. 

 Risk för nya manipulationer 
när Kenya går till val. 
Utrikesmagasinet; UI:s forum 
för analys och opinion 

Sjögren, A. 
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Bilaga 4. Forskningsprojekt vid NAI 2017 med extern bidragsfinansiering  

 

Projekttitel Finansiär Projektperiod Bidrag för 
projektperioden 
(tkr) 

Infrastruktur som divination: 
Vardag i den postkoloniala 
staden 

Vetenskapsrådet 2013-01-01 – 2017-12-
31 

3 864 

Hatiska demagoger eller 
fredliga demokrater? Varför 
f.d. krigsherrar 
säkerhetiserar 
krigsidentiteter under val 

Vetenskapsrådet 2014-01-01 – 2019-12-
31 

4 505 

Arbetskraftsmigranter eller 
kolonisatörer? Den nya 
portugisiska migrationen till 
Angola och Kap Verde 

Vetenskapsrådet 2014-01-01 – 2017-12-
31 

3 612 

Kampen om 
gränsdragningar. Omstridd 
decentralisering i Kenya och 
Uganda 

Vetenskapsrådet 2016-01-01 – 2019-12-
31 

2 400 

AU som fredsutövare? 
Militarisering av den 
afrikanska freds- och 
säkerhetsstrukturen 

Vetenskapsrådet 2016-01-01 – 2017-03-
31 

1 250 

AU som fredsutövare? 
Militarisering av den 
afrikanska freds- och 
säkerhetsstrukturen 

Folke 
Bernadotteakademin 
(Vetenskapsrådet) 

2017-04-01 – 2018-12-
31 

979 

Utanför det humanitära 
synfältet: Om den osynliga 
rörelsen mellan 
arbetsmigration och flykt i 
Burkina Faso och 
Elfenbenskusten 

Riksbankens 
Jubileumsfond 

2016-01-01 – 2019-12-
31 

2 352 

Den urbana klimatpolitikens 
styrning och tillämpning 
samt omställningsförmågan i 
samhällets utkanter 

FORMAS 2017-01-01 – 2021-12-
31* 

5 931 

*Bidragsbeslut från 2017 men projektstart från och med januari 2018.  
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Bilaga 5. Interna forskningsseminarier vid NAI 2017 

21 februari Ludovick Myumbo, studiestipendiat, 
‘Gender, livelihoods and migration in Africa’. 
Moderator: Cristina Udelsmann Rodrigues, 
opponent: Jesper Bjarnesen. 

27 februari Said Juma, studiestipendiat, ‘Inclusive 
education development: Implications for policy, 
practice and teacher education in Zanzibar 
education system’. Moderator: Sirkku Hellsten. 

28 februari Atakilte Beyene, forskare vid NAI, 
’RED(D+) tape for climate mitigation in East Africa: 
Normative power Europe in action?’ Presentation av 
ansökan till Riksbanken och Wolksvagen. 

22 mars Hamadou Boiro, studiestipendiat, 
‘Trafficking is a heavy word: Bissau-Guinean Koran 
school students in Senegal’. Moderator: Cristina 
Udelsmann Rodrigues. 

11 april Cush Ngoso Luwesi, gästforskare, 
‘Innovative water finance in Africa’. Moderator: 
Atakilte Beyene. 

25 april Mathabo Khau, gästforskare, ’What you see 
is not what you get’. Moderator: Cristina Udelsmann 
Rodrigues. 

9 maj Linnet Hamasi, gästforskare, ’Sources, trends 
and influences on radicalization of women and girls 
in Kenya’. Moderator: Redie Bereketeab. 

16 maj Samia Satti Nour, gästforskare, ’Migration of 
higher education students from North Africa region’. 
Moderator: Jesper Bjarnesen. 

24 maj Deborah Bryceson, University of Edinburgh, 
‘Artisanal Gold Rush Mining & Frontier Democracy: 
Juxtaposing 19th-21st Century Experiences (1850s 
California & Australia, 2010s Tanzanian and 
Mongolia)’. Moderator: Cristina Udelsmann 
Rodrigues. 

13 juni Shilpa M Asokan, forskare vid NAI, Africa’s 
Water Challenges’. Moderator: Victor Adetula. 

12 september Horman Chitonge, gästprofessor, 
‘Elusive industrialisation in Africa: A long-run 
Perspective’. Moderator: Patience Mususa. 

19 september Cecilia Navarra, forskare vid NAI, 
‘Small enterprises in urban areas between 
formalization policies and social protection needs; A 
discussion on the Ethiopian case’. Moderator Redie 
Bereketeab. 

26 september Sanna Ojalammi, forskare vid NAI, 
‘Power of conservation and wildlife policies in Africa: 
Case studies from Tanzania, Namibia and 
Botswana’. Moderator: Cristiano Lanzano. 

3 oktober Gabriel Ezecchukwu, 
studiestipendiat, 'Living and experiencing: On being 
a Sub-Saharan African and an academic in 
Finland'. Moderator: Patience Mususa. 

10 oktober Gudrun Sif Fridriksdottir, 
studiestipendiat, ’Unmaking the ex-combatant: 
Efforts of Burundian former fighters to shed the ex-
combatant identity’. Moderator: Anders Sjögren. 

31 oktober David Cheruiyot, studiestipendiat, 
‘Media criticism in an African journalistic culture’. 
Moderator: Mikael Erikson, opponent: Anders 
Sjögren. 

7 november Nancy Rushohora, gästforskare, ‘The 
‘Maji’ of the Majimaji war: Rituals and conservation 
of water resources in southern Tanzania’. 
Moderator: Terje Östigård. 

10 november Professor Kanyandago Uganda 
Martyrs University, Uganda, ‘The African worldview 
and peacebuilding: An approach to solving African 
conflicts’. Moderator: Bernard Cyamuresi. 

14 november Idris Badiru, gästforskare, 
‘Nollywood’s coverage and framing of agriculture in 
the transformation agenda period in Nigeria’. 
Moderator: Patience Mususa. 

5 december, Jesper Bjarnesen, forskare vid NAI, 
’Kafka in the slums? Governance through inaction in 
urban Burkina Faso’. Moderator: Cristiano Lanzano. 
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