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Direktören har ordet
I linje med den nya visionen som skapades 2016 fortsätter Nordiska Afrikainstitutet sitt
uppdrag som ett framstående Afrikacentrum i Norden. Trots åtstramade budgetramar för den
nordiska biståndsverksamheten och ändrade fördelningsprioriteter har Nordiska
Afrikainstitutet lyckats hålla sig i framkant som en källa för aktuell kunskap och information
och utgjort en central plattform för reflektion och diskussion om det moderna Afrika. Under
året färdigställdes institutets första 5-årsstrategi för 2017 – 2021 som sammanbinder och
befäster institutets vision, uppdrag, strategiska mål och avsikter. I samma anda sammanfördes
forskningen vid NAI till en ny forskningsenhet vilket medföljde ökade synergier mellan
institutets tre kärnverksamhetsområden: forskning, kommunikation-policyarbete samt
bibliotek.
Genomförandet av de vartannat år återkommande Nordiska Afrikadagarna 2016 i Uppsala
präglade till stor del årets aktiviteter och resurser. Konferensen med dess valda tema Gender
and Change, global challenges for Africa? var en stor framgång och lockade 230 deltagande
forskare och policyaktörer från 31 olika länder. En annan framträdande händelse var den
forsknings- och policydialog om ECOWAS och IGADs roll för fredsbyggande som NAI
organiserade med samarbetspartnern IPCR (Institute for Peace and Conflict Resolution) i
Abuja, Nigeria och som samfinansierades av SSRC (Social Science Research Council) i USA.
Därtill har en rad akademiska konferenser, workshops, boklanseringar, och föreläsningar
anordnas på aktuella teman såsom exempelvis migration, gruvnäring och Afrikanska
unionens fredsinsatser. Aktiviteter har ägt rum så väl i Sverige och Finland som på den
afrikanska kontinenten.
Efterfrågan på information och rådgivning från institutet har varit fortsatt hög. NAI erbjuder
aktivt bakgrundsinformation och nyheter till nordisk och internationell media, och media
söker aktivt institutets expertis. Under 2016 förekom NAI och institutets forskare i media inte
mindre än 516 gånger, vilket är en ökning med 16,5% från 2015. Antalet följare av institutet på
Facebook och Twitter går stadigt uppåt. För att kunna tjäna en allt större grupp
Afrikaintressenter utanför Uppsala har institutets digitala tillgänglighet utökats. Detta har
resulterat i att nedladdningar av institutets digitala resurser ökat med hela 40%.
I en ständigt förändrad teknologisk omvärld har NAIs bibliotek lyckats upprätthålla en unik
samling av Afrikaresurser, såväl i fysiskt som digitalt format. Den fysiska bibliotekssamlingen
kombinerad med institutets intellektuella miljö för afrikanister attraherar många studenter och
forskare till Uppsala vilket också främjar institutets forskningsproduktion. Under 2016
finansierades åtta forskare från Norden och fem forskare från den afrikanska kontinenten för
att spendera 1-3 månader vid institutet. Därtill vistades två egenfinansierade gästforskare vid
institutet. Ett intressant bevis för NAIs bibliotekssamlings aktualitet är att samtliga böcker som
fanns med i listan över den mest betydelsefulla afrikanska litteraturen 2016 i det populära New
African Newsletter, finns redan i eller är beställda till NAIs bibliotek. Varje år väljer
internationella forskare att besöka institutet och arbeta med vårt biblioteks unika samlingar.
Under 2016 var det Guinea Bissau-delen av samlingen som tilldrog sig särskilt stort intresse
från flera forskare.
3

Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2016

Utifrån den nya strategin och målsättningen att diversifiera sin resursbas fortsätter institutet
att utveckla nya vägar för att erbjuda service till sina intressenter. Institutet erbjuder
skräddarsydd coachning av nyutnämnda nordiska ambassadörer vilket var mycket uppskattat
och utnyttjat under 2016. Året innehöll därtill fortsatt aktiva samarbeten och besök av
framstående afrikanska forskare, organisationer och ledare som exempelvis Mauritius
president, Ameenah Gurib-Fakim. På följande sidor kommer ytterligare resultat av institutets
arbete att visas.
Slutligen riktas stor tacksamhet till våra finansiärer – det fortsatta stödet från Sverige, Finland
och Island ger oss en grund och ett ansvar för fortsatt arbete mot vår vision: The Nordic Africa
Insitute shall be a centre of excellence for knowledge on Africa.

Iina Soiri
Direktör Nordiska Afrikainstitutet
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Nordiska Afrikainstitutet 2016
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är en myndighet som grundades 1962 och lyder under
Utrikesdepartementet (UD). NAI finansieras gemensamt av Sverige, Finland, Norge och
Island och är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning 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 2016:
•

analysera och redovisa forskningens resultat. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ
som kvalitativ, och inkludera slutsatser av den forskning som bedrivs;

•

redovisa hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper
inklusive omfattning, kostnader och intäkter av dessa;

•

redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen som
bidrar till myndigheten, och relevanta myndigheter, upprätthålls och utvecklas samt
hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller
aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika;

•

redovisa i vilken omfattning biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via
internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden;

•

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

•

redovisa hur myndigheten integrerar ett rättighetsperspektiv, ett
jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv samt ett konfliktperspektiv i
organisation och genomförande av verksamheten.

Organisation
Institutet är en enrådsmyndighet som leds av en direktör och har ett program- och
forskningsråd, med representanter för nordiska länder (Finland, Island, Norge och Sverige).
Program- och forskningsrådet är rådgivande bland annat om forskningsinriktningen vid
institutet. Program- och forskningsrådet sammanträdde två gånger under 2016, i maj och i
november.
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Disposition av 2016 års resultatredovisning
Nordiska Afrikainstitutet presenterar resultatredovisningen uppdelad i tre huvudavsnitt
utifrån kärnverksamhetsområdena forskning, kommunikation och policyarbete samt bibliotek. I det
inledande avsnittet redogörs för den aktuella situationen och utvecklingen av myndighetens
finansiering. Därefter presenteras de prestationsmått som institutet valt för sina
verksamhetsgrenar och några av de huvudsakliga resultaten från det gångna året
sammanfattas. I den avslutande delen av redovisas hur myndigheten har arbetat med att
säkerställa kompetensförsörjningen för att fullgöra sina uppgifter.
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Finansieringen av Nordiska Afrikainstitutet 2016
Enligt regleringsbrevet för Nordiska Afrikainstitutet 2016:
- ska myndigheten fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och
forskningskonferenser.
- Nordiska Afrikainstitutet får 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.
Anslagsfinansiering och nordisk samfinansiering
Den största andelen, motsvarande 70 procent av Nordiska Afrikainstitutets finansiering, kom
2016 från svenska anslag från statens utgiftsområde 7 för internationellt bistånd.
Myndighetens förvaltningskostnader täcks helt från svenskt anslag medan
kärnverksamheterna forskning, bibliotek och kommunikation finansieras gemensamt av
svenskt verksamhetsanslag och nordiska statliga bidrag. Den nordiska samfinansieringen från
Finland, Island och Norge motsvarade under året cirka 6% av de totala intäkterna. Historiskt
har den nordiska finansieringen till institutet varit mer omfattande genom tidigare stöd från
samtliga nordiska länder. 2013 drog Danmark tillbaka sitt stöd till institutet och från och med
2016 minskade den nordiska samfinansieringen än mer i och med att Norge inte förnyade
samarbetsavtal samtidigt som Finland temporärt reducerade bidraget till följd av en mycket
ansträngd finsk statsbudget 2016. För 2017 är dock en ökning av det finska bidraget avtalat.
NAI var det enda forskningsinstitut som fick finskt statligt bidrag för utvecklingsforskning
under 2016. Sammantaget innebar minskningen i nordisk finansiering från 2015 till 2016 cirka
6 miljoner svenska kronor och motsvarande 16% reduktion av institutets kärnfinansiering.
Även om det tidigare norska samarbetsavtalet med NAI inte förlängdes från och med 2016
kunde institutet efter godkännande från norska utrikesministeriet använda resterande medel
från det norska bidraget 2015 till att finansiera programmet African Scholar Programme. Detta
var en 1-års pilotinsats för en ekonomispecialiserad forskare från Afrika som inleddes efter
rekommendation från norska UD. Till grund för den finska finansieringen ligger ett 3-årigt
samarbetsavtal till och med december 2017 och med Island förhandlas bidraget på årsbasis.
En stor förändring skedde under 2016 vad gäller institutets momsbetalningar. Fram till och
med 2015 hade NAI som en av få svenska myndigheter inte rätt till momskompensation. I och
med regleringsbrevet 2016 ändrades detta och myndigheten fick möjlighet till
momsersättning. Detta innebar en utveckling i positiv bemärkelse som var särskilt
betydelsefull under året i och med den minskade nordiska finansieringen. Det sammanlagda
beloppet 2016 för institutets första momsåterbetalning motsvarade cirka 677 tkr.
Tabell 1 åskådliggör de olika intäktskällorna under 2016, storleken på finansieringen samt
utvecklingen av intäkter 2013 - 2016. Posten bidrag för transfereringar i tabell 1 avser medel som
i huvudsak förmedlas vidare till andra forskningsinstitutioner för insatser av forskare som på
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deltid ingår i NAIs forskningsprojekt samt till stipendier som institutet delar ut. Intäkter av
avgifter 2016 utgörs av inkomster från institutets bokförsäljning samt konferensavgifter.
Tabell 1. Nordiska Afrikainstitutets finansiering 2013 - 2016 (tkr)
2016

2015

2014

2013

Anslag*)
07 1:1 ap. 8
07 1:3 ap. 1
Summa anslag:

13 656
14 060
27 716

14 055
14 665
28 720

14 259
13 997
28 256

13 525
14 332
27 857

Bidrag för verksamhet

18 505

10 041

15 908

24 242

-varav Nordisk samfinansiering

2 514

7 925

7 061

7 366

Bidrag för transfereringar

1 416

2 773

5 061

1 395

-varav Nordisk samfinansiering

44

376

390

355

Intäkter av avgifter
Finansiella intäkter
Summa övrig finansiering:

321
14
11 792

341
9
19 031

438
110
29 851

334
202
20 436

SUMMA:

39 508

47 751

58 107

48 293

*) Avser utgifter enligt anslagsredovisningen inkl transfereringsverksamhet

Bidragsfinansierad verksamhet
Vid sidan av anslag och nordisk samfinansiering av kärnverksamheten tar institutet emot ett
årligt avtalat bidrag från Uppsala universitet som är öronmärkt för biblioteksförvärv. Under
2016 skedde en omförhandling av biblioteksavtalet mellan NAI och Uppsala
universitetsbibliotek (UUB) som innebär en 32% reducering av bidraget från och med
verksamhetsåret 2017. Den huvudsakliga anledningen till minskningen var enligt UUB en
översyn av enskilda ämnesfälts litteraturförsörjning och en mer proportionerlig omfördelning
av medel.
Forskningsverksamheten vid NAI finansieras utöver anslag och den nordiska
samfinansieringen genom externa bidrag från forskningsfinansiärer och samarbetspartners.
Medan de anslagsbaserade intäkterna inte förändrats väsentligt under det senaste decenniet
har däremot en tydlig minskning skett under perioden 2014 - 2016 vad gäller den
bidragsfinansierade verksamheten. Vid sidan av den tidigare nämnda reduceringen i nordisk
samfinansiering har även bidragen från forskningsfinansiärer och från Sida minskat. En viktig
förklaring till minskningen är den övergripande omräkningen av svenska biståndsmedel
under delar av perioden 2015 – 2016 till förmån för flyktingrelaterade statliga utgifter och
medföljande minskning av finansiering för utvecklingsforskning hos både Vetenskapsrådet
och Sida.
För att kunna konkurrera med universitet och lärosäten när det gäller att locka forskare att
placera sina externa forskningsmedel vid NAI har ett medvetet val gjorts i att institutet
tillämpar en jämförelsevis låg OH-debitering motsvarande 25 procent för externfinansierade
forskningsprojekt. Då den faktiska OH kostnaden för projekten är högre täcks denna genom
8
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en medfinansiering av NAI. Detta har varit ett strategiskt val i syfte att bidra till att NAI når
de uppsatta målen för verksamheten.
I bilaga 3 finns en översikt av de bidragsfinansierade forskningsprojekt som NAI varit
medelsförvaltare för under 2016 med respektive tematiska inriktning. Vetenskapsrådet,
Formas och Riksbankens Jubileumsfond är de tre huvudsakliga externa finansiärerna av
nämnda forskningsprojekt. I samband med årsslutet 2016 avslutades fem av NAIs totalt elva
externfinansierade forskningsprojekt.
Utöver bidrag för forskningsprojekt har även konferensverksamheten under 2016 till viss del
finansierats med bidrag. Ett konferensbidrag från Sida användes till att delfinansiera
medverkan av forskare från Afrika i årets största konferens Nordiska Afrikadagarna och ett
annat konferensbidrag från Formas användes som stöd till en konferens om småskalig
gruvnäring i Afrika.
Under verksamhetsåret 2016 inledde NAI ett samarbete med Social Science Research Council
(SSRC) i USA. Ett avtal undertecknades för en samfinansierad aktivitet rörande afrikanska
regionala samarbeten och fredsbyggande insatser. Bidraget från SSRC syftade till att anordna
en policykonferens i Abuja, Nigeria samt till att täcka kostnader för publikationer med resultat
och rekommendationer från konferensen. Samarbetet inleddes som ett viktigt steg för
institutets nya strategiska målsättning att diversifiera finansieringsgrunden. Förnyat
samarbete har även inletts med Högskolan i Dalarna vad gäller Afrikastudier.
Fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader
Tabeller 2 och 3 redovisar verksamhetens intäkter och kostnader fördelat på institutets tre
kärnverksamhetsområden. Indirekta kostnader är fördelade enligt en beräkningsprincip som
tar hänsyn till lokalyta, årsarbetskrafter och övriga driftskostnader. Under de senaste åren har
fördelningen mellan intäkter och kostnader per verksamhetsområde varit tämligen konstant
med störst andel till forskning och ungefär lika stora budgetandelar för kommunikations- och
biblioteksverksamheten. Resultatet från 2016 visar på en fortsatt liknande bild med 66 procent
för forskningsverksamheten, 19% för bibliotek och 15% för kommunikation och
policyverksamhet. Den övergripande budgetminskningen 2016 för programverksamheten
resulterade framför allt i minskade medel för aktiviteter inom forsknings- och
kommunikations/policyområdet. Exempelvis gjordes av besparingsskäl till skillnad mot
föregående år ingen satsning på medverkan av NAI i politikerveckan i Almedalen. Även
antalet konferenser och workshops organiserade av institutet begränsades under året.
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Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2014 - 2016 fördelade på verksamhetsområden
2016
2015
Anslag
5 343
5 226
Intäkter av avgifter o andra ersättningar
75
131
Intäkter av bidrag
1 690
2 911
Finansiella intäkter
2
1
Bibliotek totalt
7 110
8 270
Anslag
16 928
16 035
Intäkter av avgifter o andra ersättningar
204
121
Intäkter av bidrag
7 875
10 998
Finansiella intäkter
9
6
Forskning totalt
25 016
27 160
Anslag
5 162
6 751
Intäkter av avgifter o andra ersättningar
42
88
Intäkter av bidrag
476
2 000
Finansiella intäkter
2
2
Kommunikation totalt
5 681
8 841

2014
5 034
111
2 899
15
8 060
15 615
319
19 607
80
35 621
6 739
8
1 736
15
8 498

Anslag för förvaltningsändamål

27 432

28 013

27 389

Totalt

37 808

44 271

52 179

Totala intäkter inkl anslag och bidrag

Tabell 3. Verksamhetens kostnader 2014 - 2016 fördelade på verksamhetsområden
2016
2015
Kostnader för personal
4 125
4 831
Kostnader för lokaler
825
823
Övriga driftkostnader
2 126
2 497
Finansiella kostnader
8
6
Avskrivningar och nedskrivningar
27
113
Bibliotek totalt
7 110
8 270
Kostnader för personal
18 191
19 820
Kostnader för lokaler
2 194
2 147
Övriga driftkostnader
4 477
4 702
Finansiella kostnader
35
25
Avskrivningar och nedskrivningar
119
466
Forskning totalt
25 016
27 160
Kostnader för personal
4 118
4 928
Kostnader för lokaler
462
541
Övriga driftkostnader
1 067
3 250
Finansiella kostnader
8
6
Avskrivningar och nedskrivningar
27
116
Kommunikation totalt
5 681
8 841
Totalt
10
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44 271

2014
4 628
838
2 472
15
108
8 060
24 739
2 326
7 903
79
575
35 621
4 659
561
3 155
15
108
8 498
52 179

Prestationsmått för kärnverksamheten forskning, kommunikation
och bibliotek
Forskning
Den främsta prestationen inom forskningsverksamheten är kunskapsproduktion i form av
publikationer. Genom publikationer i varierande format kan resultat och slutsatser från
forskningen spridas till olika intressenter och målgrupper. Kunskapsproduktion är ett
kumulativt arbete och därför ligger styrkan hos NAI som ett kunskapsbyggande institut i att
publikationer har relevans långt efter den faktiska publiceringen. Vid sidan av publiceringar
utgör även föreläsnings-, konferens- och seminarieaktiviteter väsentliga prestationer för
forskningen och dess främjande, nätverksbyggande, kunskapsspridande och utvecklande
uppdrag. Ett annat betydelsefullt prestationsmått som är kopplat till forskningens
kapacitetsfrämjande uppdrag är stipendieverksamheten som ger möjligheter för utveckling
och fördjupning inom olika forskningsområden som rör den afrikanska kontinenten.
Stipendieverksamheten bidrar i linje med NAIs uppdrag till att stärka samarbete och
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare samt att främja forskning om Afrika i
Norden. Ytterligare ett prestationsmått inom forskningsverksamheten är kopplat till
ansökningar om extern forskningsfinansiering. NAI har i uppdrag att aktivt bredda
finansieringsgrunden genom extern finansiering och resultat av insatser för
resursmobilisering ingår således också som mått på prestationer för forskningen.
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.
Bibliotek
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 därför antal förvärvade monografititlar valts som det främsta
kvantifierbara prestationsmåttet, följt av antal e-tidskrifter som erbjuds via webben.
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Sammanfattning av verksamhetsresultat och måluppfyllelse 2016
Institutet har historiskt alltid präglats av osäkerhet vad gäller finansieringen främst med
anledning av bristen på långsiktiga avtal. 2016 blev ett särskilt år eftersom den långa
traditionen med stöd från Norge till NAI bröts på grund av ändrade prioriteringar i den
norska regeringens biståndsbudget. Även bidraget till institutet från Finland påverkades
negativt 2016 utifrån förändringar i den finska biståndsfinansieringen. Trots färre forskare och
en minskad budget visar institutet under året på goda resultat från samtliga
kärnverksamhetsområden. Detta har till stor del möjliggjorts genom en noggrann anpassning
och användning av resurser för att uppnå maximala resultat inom de mest väsentliga
verksamhetsområdena.
Ett betydelsefullt institutionellt resultat från året är att NAI avslutat en långsiktig
planeringsprocess och därigenom för första gången någonsin tagit fram en 5-årsstrategi.
Genom strategin möjliggörs ett starkare fokus på aktuella och relevanta teman i Afrika och i
relationer mellan Norden och Afrika inom forskningen vid NAI, samtidigt stärks och främjas
samverkan mellan alla kärnverksamhetsområden.
Under året har NAIs forskare deltagit i och arrangerat ett stort antal konferenser, seminarier
och workshops. Spridning av forskningsresultat, samarbeten och nätverkande med andra
forskare är såväl fundamentala som viktiga för den framtida utvecklingen. Nya
forskningssamarbeten har resulterat i forskningsansökningar i nya konstellationer.
Framgångsrika forskningsansökningar är essentiella för institutets framtid då finansieringen
visar en nedåtgående trend.
Att kunna bidra med forskningsbaserad kunskap till beslutsfattare och föra en aktiv
policydialog är en viktig del av institutets verksamhet och kontakten med såväl svenska som
finska utrikesdepartementet har varit omfattande under året. Till exempel har två seminarier
specifikt riktade till personal på finska utrikesdepartementet anordnats (tema migration och
mobilitet samt om olika regioner i Afrika) där NAIs forskare presenterat sin forskning. Aktiva
policydialoger har också ägt rum med afrikanska beslutfattare, främst kring konflikt- och
säkerhetsfrågor i Addis Abeba, Etiopien såväl som Abuja, Nigeria.
Institutet strävar efter att kunna erbjuda relevant kunskap till beslutsfattare om dagsaktuella
frågor. I ambitionen att stärka kontakten till policyaktörer har exempelvis seminarier om
aktuella situationen i Rwanda, Sydsudan, Burundi, kring migration och Agenda 2030 hållits.
Bland samarbetspartners för dessa evenemang finns nordiska organisationer och departement
och i vissa fall de afrikanska ländernas ambassader i Stockholm.
Intresset för NAI har inte minst bevisats genom de många besök på hög nivå som ägt rum
under året, bland annat av Mauritius president, Sydafrikas vice kulturminister,
riksdagsledamöter från Sydsudan, samt Riksdagens utrikesutskott.
NAIs gästforskarprogram visade goda resultat under året, flera besök resulterade i
forskningssamarbeten mellan NAIs egna forskare och gästforskare och institutet gästades av
prominenta forskare så som Barney Pityana och Tim Murithi från Sydafrika som under sin
vistelse var aktiva föreläsare. Flera gästande forskare visade efter sin vistelse intresse för ett
fortsatt samarbete genom att bli associerade forskare.
Nordiska Afrikadagarna 2016 var en framgång och fick goda betyg av deltagare för såväl
genomförande som valet av ämne, Gender and Change, global challenges for Africa? Konferensen
12
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bidrog med många värdefulla kontakter för NAIs forskare och ökad spridning av institutets
egen forskning.
Vad gäller institutets uppgift att sprida kvalificerad och relevant information om det moderna
Afrika kan konstateras att institutets synlighet i media är fortsatt hög. Trots färre anställda
forskare har institutets synlighet i media ökat under 2016. Publikationen Shades of Africa som
presenterar institutets forskning på ett lättillgängligt sätt producerades och spreds till ett stort
antal läsare under året. Antalet personer som följer institutet på Facebook går stadigt uppåt.
Att erbjuda institutets publikationer digitalt är en viktig strategi för att särskilt nå målgrupper
i Afrika och en ökande andel av NAIs nya publikationer kan laddas ned fritt vilket har
resulterat i ökat antal nedladdningar under 2016.
En annan viktig bärare och spridare av information är institutets bibliotek och där går
verksamheten alltmer i riktning mot digitalt publicerat material. Bibliotekets unika sökverktyg
AfricaLitPlus ger möjlighet att söka i flera e-resurser samtidigt inklusive bibliotekets katalog
och det är den enda tjänsten i världen med sådan sökfunktion med Afrikainriktning.
Förvärvet av monografier vid biblioteket har minskat något på grund av mindre
personalresurser men nedgången är ändå mindre än väntat. Antalet tillgängliga e-tidskrifter
har ökat genom förvärv av en ny databas och sammanfattningsvis har biblioteket lyckats
upprätthålla en god och jämförbar nivå med tidigare år trots mindre personalresurser.
Under 2016 minskade antalet medarbetare på institutet eftersom ingen nyrekrytering skedde
och inga vakanta befattningar återbesattes. Trots minskningen av resurser har kvaliteten i
arbetet kunnat upprätthållas tack vare kompetenta och kvalificerade medarbetare. Institutet är
en arbetsplats som kännetecknas av mångfald och medarbetarnas olika bakgrund och
erfarenheter gör institutet till en dynamisk och utvecklande arbetsplats. Olika insatser har
gjorts för att identifiera och befästa den gemensamma värdegrunden för att skapa och stärka
känslan av ägarskap, lojalitet och tillhörighet.
NAI har under 2016 inte haft något efterfrågestyrt uppdrag från nordiska
biståndsmyndigheter eller utrikesdepartement, men har däremot fortsatt arbetet utifrån 2015års uppdrag att planera och utforma den nya institutionella strategin i riktning mot mer
policyrelevant forskning och ökade synergier mellan kärnverksamhetsområdena. Institutet
har även bidragit med remissvar för Sveriges nya biståndspolitiska plattform samt gett
synpunkter vad gäller ny biståndspolitisk plattform för Finland.
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FORSKNING
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
Nordiska Afrikainstitutet ska:
Analysera och redovisa forskningens resultat. Redovisningen ska vara kvantitativ såväl som kvalitativ,
och inkludera slutsatser av den forskning som bedrivs.
Myndigheten ska fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och
forskningskonferenser.
Redovisa hur myndigheten integrerar ett rättighetsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv, ett miljö-och
klimatperspektiv samt ett konfliktperspektiv i organisation och genomförande av verksamheten.

Forskningen vid NAI 2016
Institutets forskning under 2016 fanns inom ramen för följande fyra huvudområden:
o
o
o
o

Konflikt, säkerhet och demokratisering
Landsbygdens förändring, resurser och ägande
Städers dynamik
Migration, mobilitet och transnationella relationer

Resultatsammanfattning forskning
Huvuduppdraget för Nordiska Afrikainstitutets forskningsverksamhet består i att bedriva
högkvalitativ och policyrelevant forskning om det moderna Afrika. Under 2016 genomfördes
en omorganisation som resulterade i en ny struktur för forskningsenheten. Den tidigare
strukturen bestod av fyra tematiska kluster med klusterledare medan den nya
forskningsenheten innebär att all forskning samlats under en forskningschef. Forskningens
inriktning har dock under året fortsatt utifrån samma tematiska forskningsområden som
tidigare och utifrån strävan att integrera rättighets-, jämställdhets-, miljö-och klimatperspektiv
samt konfliktperspektiv i verksamheten som framför allt fått genomslag i genomförda
aktiviteter och publikationer. I den strategiska planen 2017 – 2021 som färdigställdes under
året har NAIs forskningsområden identifierats utifrån aktuella och framtida trender i Afrika
och är nära kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Forskningsverksamheten vid NAI är både kort- och långsiktig. Långsiktigheten består i att det
exempelvis kan ta upp till tre år innan konkreta resultat av forskningsprojekt kan uppnås i
form av slutlig publicering. Samtidigt kan även mer kortsiktiga forskningsaktiviteter leverera
påtagliga resultat och betydelsefulla forskningsrön. Det mest vedertagna sättet att presentera
och kanalisera viktiga slutsatser från institutets forskning är genom olika former av
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publicering som tillgängliggörs för ett brett spektrum av NAIs intressenter inklusive
beslutsfattare, biståndsaktörer och forskare som studerar det moderna Afrika.
I verksamhetsplanen för Nordiska Afrikainstitutet 2016-2017 presenteras prestationsmått och
mål för forskningsverksamheten i form av vetenskapliga publikationer; policyengagemang;
medieframträdanden; deltagande i akademiska konferenser, seminarier, workshops etc samt
nätverkande. Utifrån dessa mål har forskningsenheten utfört ett stort antal aktiviteter inom de
tematiska områden som regleras av instruktion och regleringsbrev samt inom aktuella
diskurser inom afrikansk utveckling. Sammanfattningsvis kan konstateras att betydande
framsteg har gjorts inom och i utvecklingen av forskningsverksamheten under året.
Utfallet vad gäller antal vetenskapliga publikationer 2016 är aningen lägre jämfört med
motsvarande utfall för 2014 -2015 (se tabell 15 och bilaga 2 för detaljerad redovisning av
publikationer). Resultatminskningen beror på flera orsaker, dels på att två kärnfinansierade
forskare lämnade institutet under året på grund av arbetsbrist, dels på att flera forskare har
varit i inledningen av sina projekt och ännu inte kommit till stadiet för publicering av resultat.
En viss fördröjning märks också vad gäller resultaten kopplade till publikationer utifrån ofta
mycket tidskrävande internationella publiceringsprocesser. Dessutom avslutades flera
externfinansierade forskningsprojekt under året. Ytterligare en komplicerande övergripande
faktor var minskningen av institutets budget för 2016 som påverkade genomförandet av
planerade forskningsaktiviteter och att föreslagna publikationer inte blivit klara för utgivning.
Trots utmaningar på grund av finansiella nedskärningar och minskad budget har institutet
fullföljt sitt uppdrag att tillhandahålla forskningsdriven kunskap och information om Afrika. I
detta avseende har forskningsenheten på olika sätt bidragit till att på ett kostnadseffektivt vis
utföra sitt uppdrag. Forskare har uppmuntrats att söka alternativ finansiering för
forskningsaktiviteter och att försöka hitta nya samarbetsmöjligheter genom sina nätverk inom
och utom Norden. Ett exempel på ett sådant samarbete är arbetet som resulterade i boken The
Future of African Peace Operations. I samband med lanseringen hölls en workshop i Addis
Ababa, Etiopien i april 2016 i samarbete med Norwegian Institute of International Affairs
(NUPI), The Addis Abeba University Institute for Peace and Security Studies (IPSS) och
Norges Ambassad i Etiopien. På liknande sätt samarbetade NAI med Institute for Peace and
Conflict Resolution (IPCR) i Abuja, Nigeria kring en policydialog på temat regionala
ekonomiska förbindelser och fredsbyggande i Afrika, som anordnades i september 2016 med
finansiellt stöd från Social Science Research Council (SSRC), USA. Under två intensiva dagar
diskuterades lärdomar och erfarenheter från de regionala samarbetsorganisationerna IGAD
och ECOWAS. Konferensens huvudanförande hölls av den nigerianske ministern för
naturresurser som talade på temat Two and a Half Decades of ECOWAS' Peace Interventions in
West Africa: An Insider-Outsider Perspective'. Programmet fick stor medial uppmärksamhet i
Nigeria och bland deltagarna fanns även de nordiska ländernas diplomatiska representationer
i Nigeria.
Dessa två evenemang gav möjlighet till givande interaktion mellan forskare och beslutsfattare
kring Afrikas utveckling. Resultat och rekommendation från policydialogen i Abuja har
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publicerats i NAIs Policy Dialogue-serie. Forskningsenheten har även inlett ett arbete med att
omvandla några av de artiklar som presenterades till en bok. Evenemanget i Abuja var mycket
uppskattat och därför planerar NAI och SSRC en uppföljning i form av ett evenemang i norra
Afrika under 2017.
Institutets forskare deltog vidare under året i en rad aktiviteter som finansierades av nordiska
myndigheter och nyckelorganisationer inom utvecklingsfrågor. Dessa utåtriktade aktiviteter
synliggjorde institutets forskning. Till exempel anordnade Sida och Utrikesdepartementet i
Finland ett flertal event som gav möjlighet för NAI att dela resultat och kunskap med breda
grupper av intressenter. Vid två tillfällen anordnades program som sammanförde forskare
från NAI och CODESRIA (The Council for the Development of Social Science Research) varvid
viktiga diskussioner hölls om den samhällsvetenskapliga forskningens roll och framtida
utveckling i Afrika. Utrikesdepartementet i Finland anordnade två seminarier vars syfte var
kunskapsöverföring. I seminarierna deltog många statstjänstemän från det finska
utrikesdepartementet och de var således värdefulla för nätverkande och skapande av
kontakter för institutet och andra organisationer. Sammanfattningsvis kan sägas att en rad
organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete och andra intressenter i både
Norden och Afrika har haft nytta av institutets forskningsaktiviteter under året.
Ett konkret exempel på hur slutsatser från NAIs forskning använts och tillämpats under 2016
är de utmaningar som rör finansieringen av fredsoperationer i Afrika och de problem som
fredsbevarande insatser karaktäriseras av i form av korruption och brist på transparens.
Denna och annan problematik fokuserades bland annat under en av NAI samarrangerad
policyinriktad aktivitet i Addis Abeba. Evenemanget som ägde rum i april 2016 samlade en
blandning av beslutsfattare, diplomater och personal från regionala och internationella
institutioner inklusive militärattachéer från ambassader. Deltagarna gavs därigenom möjlighet
att diskutera och reflektera över de utmaningar som NAIs forskning lyft fram.
Ett annat tydligt exempel är de lärdomar som kommer från forskningen om fredsbyggande i
Afrika. Tidigare och pågående forskning understryker vikten av interaktion och ömsesidigt
lärande mellan forskare och policyaktörer när det gäller fredsbyggande och insatser från
Afrikas regionala ekonomiska samarbeten (så kallade RECs). Utifrån forskningsresultat kring
fredsbyggande i Afrika anordnades den tidigare nämnda policydialogen i om RECs roll för
fredsfrämjande. Bland rekommendationerna från policydialogen finns uppmaningen till
vikten av att integrera jämställdhetsperspektiv i alla RECs fredsbyggande program och
aktiviteter.
Boken Land and Hydropolitics in the Nile River Basin fick stor uppmärksamhet under lanseringen
under World Water Week i Stockholm med närvaro av ministrar ansvariga för vattenfrågor
från Egypten, Sudan och Etiopien. Några av de viktigaste slutsatserna från arbetet med boken
att vad gäller framtiden för investeringar i land, vatten och energi i östra Nilen är samarbete
mellan aktörer som delar resurser en central fråga. På regional nivå finns stora
kunskapsluckor vad gäller policyfrågor och investeringar för att uppnå önskade och hållbara
resultat. Som ett led i detta har boken diskuterats tillsammans med beslutsfattare, politiker
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och investerare under två workshops i Etiopien och Sudan om vatten och storskaliga
jordbruksinvesteringar.
Ytterligare en väsentlig slutsats från NAIs forskning har visat på bristen av genusanalyser
inom diskursen om utveckling i Afrika. Detta föranledde institutets beslut att 2016 organisera
Nordiska Afrikadagarna med Gender and Change, global challenges for Africa? som tema.
Resultaten från konferensen har som ytterligare ett positivt resultat bidragit till institutets
process med att utforma ett fristående forskningsprogram om genus, mänskliga rättigheter
och jämställdhet i Afrika.
Forskningsenhetens aktiviteter och funktioner har direkta implikationer för övriga av
institutets verksamhetsgrenar. I samarbete med kommunikationsenheten organiserades under
året ett antal utåtriktade policyaktiviteter där riksdagsledamöter, diplomater, tjänstemän inom
bistånd och utveckling samt beslutsfattare medverkade. Kontakten med den diplomatiska
kåren har blivit än mer systematisk och regelbunden genom att ett program för coaching av
ambassadörer har etablerats. NAIs forskare har genom programmet fått möjlighet att ge
nordiska diplomaterna kunskap om sin forskning och aktuella utvecklingen i Afrika. Ett
särskilt evenemang ordnades på NAI i juni 2016 för afrikanska diplomater verksamma i
Sverige.
Vad gäller stipendieprogram och annan programverksamhet har forskningsenheten ett nära
samarbete med enheten för forskningsstöd och administration. I det följande avsnittet
presentas en mer detaljerad resultatredovisning av dessa samarbetsområden.

Föreläsnings-, konferens-, och seminarieverksamhet
Inom ramen för forskningsverksamheten utgör föreläsningar, konferenser/workshops och
seminarier betydelsefulla aktiviteter för att främja, utbyta och sprida kunskap om forskning
om Afrika. NAI erbjuder genom denna verksamhet en betydelsefull plattform för
forskningens uppdrag att främja och stimulera till forskning samt att sprida information
baserad på den forskning som bedrivs. Redovisningen av genomförda aktiviteter är således en
grundläggande del i resultatredovisningen för forskningsverksamheten.
Kostnader för föreläsnings-, seminarie- och konferensverksamheten är inordnade i
övergripande kostnader för forskningsverksamheten samt övriga verksamhetskostnader.
Arbetet på NAI är inte projektbaserat och ingen exakt tidsredovisning görs för
forskningspersonal eller specifik tidsredovisning för aktiviteter för övrig personal. Det är
därför svårt att presentera en helt korrekt kostnadsredovisning av verksamhetsområdet. I
arbetet med seminarier, konferenser och dylikt som oftast är verksamhetsövergripande ingår
förutom forskningsinsatser insatser av forskningsstöd, kommunikation och i viss mån även
bibliotekspersonal.
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Föreläsningsverksamhet
Tabell 4 innehåller en lista över de utåtriktade föreläsningar som NAI organiserat under 2016.
Evenemangen har synliggjort och förmedlat producerad kunskap och befintlig expertis vid
institutet. Även forskning från andra kunskapscentra har exponerats genom samarrangemang.
Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen under året har NAI inte bjudit in
externa föreläsare med arvodering utan istället sökt samfinansiering av de program som
hållits.
Genom föreläsningsverksamheten speglas relevant och aktuell forskning på teman som ingår i
institutets tematiska fokusområden. Initiativen till evenemangen uppstår ofta i dialog och
kontakter med olika samarbetspartners och inom nätverk som är verksamma inom forskning
och internationellt utvecklingsarbete. Under 2016 har några av de samarbetspartnerna i detta
avseende varit det finska Utrikesdepartmentet, NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt),
CODESRIA (Council for Development of Social Science Research in Africa), Sida, CMI Finland
med flera.
Tabell 4. NAIs utåtriktade föreläsningar 2016
Datum/Plats
4 februari / NAI
7 mars / UD
Finland
22 mars / NAI
7 april /
Addis Ababa
7 april / Uppsala
4 maj /
Sida Sthlm
23 maj /
Riksdagen
25 maj / New
York
8 juni / NAI
10 juni /
Helsingfors
22 september /
NAI
28 september /
UD Helsingfors
5 oktober / NAI
20 oktober /
Stockholm
26 oktober /
Uppsala
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Titel/Huvudtalare
Seminarium och boklansering: "Faith as Politics: Reflections in Commemoration of Beyers
Naudé (1915-2004) / Henning Melber, Barney Pityana
Seminarium för finska utrikesdepartementet om regionala frågor i Afrika/ Patience
Mususa, Cristina Udelsmann Rodrigues, Redie Bereketeab, Iina Soiri
Filmvisning ”The Price of Death” med efterföljande diskussion / Rebekah Lee, Patience
Mususa
Seminarium och boklansering: “The Future of African Peace Operations”/ Cedric de
Coning, Michelle Ndiaye, Linnéa Gelot, Victor Adetula, Iina Soiri m fl
Föreläsning om “The Student Revolts in South Africa” / Barney Pityana, Patience Mususa
“Social Sciences and Humanities Research and African Development Seminar”/
Ebrima Sall, Sirkku Hellsten, Papa Faye, Iina Soiri, Victor Adetula m fl
Seminarium: "Rwanda 2016: Democratisation and governance under President Kagame”
/ Anastase Shyaka, Molly Sundberg, Christine Nkulikiyinka, Jesper Bjarnesen
Policy Forum: “Consolidating the AU-UN Strategic Partnership for an Effective
International Peace and Security Architecture” / Cedric de Coning, Donald Kaberuka,
Monica Juma, Ghassim Wane, Linnea Gelot
Föreläsning: “Insurgent consumption and the politics of presence in Gaborone, From
Donkey Cart to Mercedes in one Generation" / Stephen Marr, Eric Trovalla
Föreläsning om “Africa's possibilities and obstacles in achieving the Agenda 2030” /
Victor Adetula, Iina Soiri
“Women, peace and security, case study on South Sudan”/ Susan Wasuk Sokiri, Izeduwa
Derex Briggs, Antonia Potter Prentice, Redie Bereketeab
Seminarium om migration och mobilitet/ Iina Soiri, Victor Adetula, Jesper Bjarnesen, Lisa
Åkesson
Seminarium och boklansering: ”The New Africa” / Erika Bjerström, Victor Adetula, Iina
Soiri
Seminarium: ”Burundi’s Political Crisis Prospects and Challenges for Conflict Resolution” /
Jesper Bjarnesen, Tim Murithi, Mimmi Söderberg Kovacs, Johan Persson, Angela
Muvumba Sellström, Anna Roxvall
Claude Ake Memorial Lecture 2016: “Regional Reconciliation in Africa – the elusive
dimension of peace and Security” / Tim Murithi mfl
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Konferensverksamhet
Antalet konferenser (5 st) är markant färre än de två föregående åren (10 under 2015 och 15
under 2014). I huvudsak beror det på de tidigare nämnda budgetnedskärningarna men också
på att den största delen av budgeterade konferensmedelen reserverades för Nordiska
Afrikadagarna som trots en ansträngd ekonomisk situation kunde genomföras som planerat
och därmed bidrog till ett gott resultat vad gäller det totala antalet konferensdeltagare 2016. I
tabell 5 listas de konferenser som anordnats av institutet under 2016 och i tabeller 6 och 7 visas
statistik över konferensdeltagarnas könsfördelning samt geografiska verksamhetsorter.
Tabell 5. Konferenser anordnade av NAI 2016
Konferens/Workshop Titel

Datum/ i
samarbete med

Plats

Poverty's Causes and
Consequences in the Urban
Developing World

4 – 6 augusti /
University of
Jyväskylä, FInland

University of
Jyväskylä,
FInland

37

47

Policy dialogue on regional
economic communities and
peace building in Africa

1 – 2 september/
IPCR, SSRC

Abuja, Nigeria

16

69

Nordic Africa Days 2016

23 - 24 september

Blåsenhus,
Uppsala

153

78

Artisanal and small-scale mining
in Africa:
socio-economic change and new
research perspectives

10 – 11 november

NAI

6

8

Comparing Africa’s Copperbelt

5 - 6 december

NAI

9

10

221

212

Antal kvinnor

Totalt

Antal män

Tabell 6. Andelen kvinnor respektive män som deltagit i konferensverksamheten 2014 – 2016
2016

2015

2014

Andelen kvinnor

51%

48%

51%

Andelen män

49%

52%

49%

Totalt (i absoluta tal)

433

284

539

Tabell 7. Konferens- och workshopdeltagarnas fördelning på olika länder i Norden, Afrika och övriga
länder 2014-2016*
2016

2015

2014

Sverige

108

104

163

Norge

8

2

37

Finland

36

12

42

Danmark

10

17

17

Island

6

0

8

Afrika

153

83

176

Övriga

105

66

96

Totalt (i absoluta tal)

426*

284

539

* Statistik för geografisk fördelning baseras på landet där deltagaren är verksam. NAD 2016: 7 deltagare har inte angett viket land de
kommer ifrån eller angett två länder
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Ett viktigt mål för NAIs konferensverksamhet är att i jämställdhetssyfte försöka uppnå en
jämn könsfördelning bland deltagare och de forskare som presenterar sin forskning. Ett annat
tydligt mål är att i största möjliga utsträckning uppnå högt deltagande från den afrikanska
kontinenten vilket främjar kontakter, utbyte och samarbete mellan nordiska och afrikanska
forskare. Av statistiken för verksamheten i tabellerna 6 och 7 framgår att dessa mål har
uppnåtts under 2016. Särskilt positivt och signifikant är den höga andelen konferensdeltagare
från Afrika som uppgick till över en tredjedel av det totala antalet medverkande i årets
konferenser.
Nordiska Afrikadagarna 2016
Nordiska Afrikadagarna (NAD) är institutets största evenemang och genomförs vartannat år.
Vid NAD 2016 som ägde rum 23 – 24 september i Uppsala deltog cirka 230 personer och de
representerade tillsammans ett trettiotal olika länder varav hälften från Afrika. En viktig
ambition i arbetet med NAD var att försöka locka många deltagare från den afrikanska
kontinenten. Med hjälp av bidrag från Sida kunde NAI erbjuda finansiellt stöd till 11
konferensdeltagande från Kamerun, Ghana, Rwanda, Tanzania, Mocambique, Guinea Bissau,
Nigeria och Etiopien. Konferensen hade ett mycket gott deltagande från samtliga nordiska
länder vilket främjade nätverk och kontakter mellan Norden och Afrika i enlighet med
institutets mandat.
I syfte att belysa jämställdhetsperspektivet ur olika synvinklar som rör Afrika valdes ett
genustema för NAD 2016: Gender and change: global challenges for Africa? I de 30 paneler som
ingick i konferensprogrammet diskuterades forskningsfrågor såsom genusaspekter av
konflikter och nya former av våld i Afrika, politiskt deltagande och representation, urban- och
landsbygdsutveckling, sociala medier och kommunikation, utbildningsutveckling, fattigdom,
hälsa och kultur, bland mycket annat.
En dag innan NAD genomfördes en högnivå-panel som NAI anordnade tillsammans med
CMI Finland (Crisis Management Initiative) om kvinnors roll i konflikt och fredsbyggande i
Sydsudan under titeln Women, Peace and Security – moving to the next stage of implementation? I
panelen deltog kvinnliga parlamentsledamöter från Sydsudan, UN Womens landrepresentant
för Sydsudan, CMIs expert samt Utrikesdepartementets representant i Sydsudan.
Huvudtalare vid NAD var NAIs forskare, Professor Maria Eriksson Baaz som föreläste på
temat Assumptions and Desires in Scholarship on Gender in Africa: some (self)critical reflections, och
en av Sydafrikas främsta genusforskare, Professor Kopano Ratele som är verksam vid Institute
for Social and Health Sciences vid University of South Africa. Både Rateles föreläsning med
titeln Challenging Traditions, Changing Masculinities och föreläsningen av Eriksson Baaz var
välbesökta av konferensdeltagarna och genererade många frågor och kommentarer.
I konferensprogrammet ingick även två fotoutställningar och en särskild session kring hur
forskning om Afrika kommuniceras. Sessionen organiserades av nätverket NARN (Nordic
Africa Research Network) som institutet finansierade under 2015 och där NAI ingår som
medlem. I paneldiskussion deltog NAIs forskningschef Victor Adetula och
forskningskommunikatören Henrik Alfredsson samt två journalister från Vetenskapsradion
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och Blank Spot Project. Vidare ingick en lansering av en ny publikation med titeln Dealing with
Waste som fokuserar sophantering i informell sektor i afrikanska städer. Boken är ett bevis för
ett positivt resultat av ett samarbete mellan en av NAIs tidigare forskare och en gästforskare.
En utvärdering av NAD gjordes genom ett utskick av ett antal frågor till samtliga deltagare.
Av de svarande var övervägande positiva till konferensen men gav också värdefulla förslag
till organisatörerna inför kommande arrangemang. Institutet bedömer att resultaten från
konferensen var goda och att konferensen, som är den största av sitt slag i Norden för
Afrikaforskare, uppnådde sitt syfte att främja nätverkande, diskussion och spridning av
forskningsresultat som rör Afrika.
Interna forskningsseminarier
Institutets interna seminarieserie har under de senaste åren utvecklats till en regelbunden och
uppskattad forskningsaktivitet för ventilering och diskussion av pågående forskning bland
anställda forskare och gäster vid institutet. Sammanlagt 16 seminarier har ägt rum under 2016
och en rad teman och forskningsfrågor inom ramen för NAIs tematiska fokusområden har
belysts (bilaga 4 listar seminarier som ägt rum under året). Konflikt- och rättighetsperspektiv
har genomsyrat en stor del av seminariernas diskussioner. De kommentarer som forskarna får,
de diskussioner som förs samt den värdefulla återkopplingen från seminarierna bidrar till att
utveckla och stärka forskningen. Forskningsseminarierna är viktiga komponenter i att
stimulera och utveckla forskningsmiljön vid institutet.

Stipendieverksamheten 2016
Stipendieverksamheten vid NAI ingår som en betydelsefull komponent i institutets
kapacitetsbyggande uppdrag att främja och stimulera till forskning om Afrika. Verksamheten
bidrar även till uppgiften att stödja och bygga upp kontakter mellan nordiska och afrikanska
forskare. Stipendieprogrammen riktar sig till sökande inom Afrikastudier, från
masterstudenter och doktorander till seniora forskare och professorer. NAI välkomnar även
externt finansierade gästforskare vars forskningsområden anknyter till forskningen vid
institutet för kortare vistelser.
Med anledning av de omfattande budgetnedskärningarna under 2016 minskades aktiviteterna
inom institutets stipendieverksamhet markant vilket innebar att färre antal stipendier per
program utdelades och att ingen ny utlysning gjordes för resestipendieprogrammet. NAI har
under året fortsatt att dela ut stipendier till masterstudenter och doktorander verksamma i
den nordiska regionen, samt till gästforskare från den afrikanska kontinenten och Norden.
Dessutom har programmet för gästforskarprofessuren Claude Ake Visiting Chair fortsatt.
Studie/doktorandstipendieprogrammet
Stipendieprogrammet riktar sig till masterstudenter och doktorander som är verksamma vid
nordiska lärosäten och erbjuder en finansierad vistelse i institutets forsknings- och
biblioteksmiljö under 1-2 månader. I tabellerna 8 och 9 presenteras statistik över antalet
ansökningar och utdelade stipendier samt könsfördelningen bland stipendiemottagarna.
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Under 2016 beviljades 8 studie- och doktorandstipendier, samtliga för 1-månadsperioder.
Anledningen till det minskande antalet stipendieplatser, som motsvarar mer än en halvering
jämfört med tidigare år, var att Norge inför 2016 beslutade att avsluta sitt finansiella stöd till
institutet. Utifrån en kraftigt nedbantad budget fattade institutet beslutet att inte erbjuda
stipendier till sökanden från Norge och Danmark (som sedan tidigare dragit tillbaka sitt
finansiella stöd). Ansökningar från sökanden i Norge och Danmark sållades därmed bort i
urvalsprocessen, vilket resulterade i att det totala antalet kvalificerade/giltiga ansökningar
minskade från 35 till 24. Bland det totala antalet inkomna och kvalificerade/giltiga
ansökningar kom 50% från män och 50% från kvinnor, och 33% från sökanden i Sverige och
67% från Finland.
Tabell 8. Andelen utdelade studie/doktorandstipendier efter stipendiaternas nordiska lärosäten
2014-2016
Land
antal
utdelade

2016
i % av sökta
fr resp land

antal
utdelade

2015
i % av sökta
fr resp land

antal
utdelade

2014
i % av sökta
fr resp land

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Island

4
0
4
0
0

50%
0%
25%
0%
0%

4
7
7
1
0

80%
64%
64%
100%
0%

4
7
6
1
1

67%
70%
50%
50%
100%

Summa

8

33%
(totalt 24
ansökningar)

19

68%
(totalt 28
ansökningar)

19

61%
(totalt 31
ansökningar)

Tabell 9. Andelen kvinnor respektive män som mottagit studie/doktorandstipendier 2014- 2016
Andel kvinnor
Andel män

2016
37,5%
62,5%

2015
63%
37%

2014
53%
47%

2016 präglades av besparingar och som konstaterats tidigare drabbade detta även studie- och
doktorandstipendieprogrammet i form av minskat antal utdelade stipendier. Institutet
upplever att efterfrågan efter stipendieplatser kvarstår i samma utsträckning som under
tidigare år. Reaktioner och frågor har under året mottagits från danska och norska Afrikastudenter kring indragningen av möjligheten för dem att söka NAIs stipendier.
Utvärderingarna från årets stipendiater vittnar om uppskattning och god nytta av tiden som
spenderats vid institutet.

Afrikanska och Nordiska gästforskarprogrammet 2016
Gästforskarprogrammet ger forskare från Afrika och från Norden möjlighet till en finansierad
vistelse vid institutet i tre månader. Under vistelsen erbjuds gästforskaren möjlighet att
presentera sin pågående forskning i seminarier, genom besök och utbyte hos andra nordiska
forskningscentra, och möjlighet att publicera forskningsresultat via institutet.
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I tabellerna 10 och 11 presenteras statistik över antalet ansökningar och utdelade stipendier
samt könsfördelningen bland gästforskarna under 2016.
Tabell 10. Andelen utdelade gästforskarstipendier efter stipendiaternas lärosäten 2014-2016
Land
2016
2015
2014
antal
utdelade

i % av sökta
fr resp land

Tanzania
Sverige
Burkina Faso
Nigeria
Etiopien
Kenya
Liberia
Sydafrika

1
1
1
1

25%
25%
100%
5%

1

Summa

5

antal
utdelade

i % av sökta
fr resp land

3
1
1

27%
14%
12,5%

8%

3

20%

6%
(totalt 79
ansökningar)

8

11%
(totalt 75
ansökningar)

antal
utdelade

i % av sökta
fr resp land

1

25%

2

11%

1
2

100%
20%

6

5%
(totalt 117
ansökningar)

Tabell 11. Andelen kvinnor respektive män som mottagit gästforskarstipendier 2014- 2016
Andel kvinnor
Andel män

2016
20%
80%

2015
50%
50%

2014
33%
67%

Inför urvalsmötet i maj 2015 för gästforskarprogrammet 2016 togs beslutet att behålla antalet
stipendieplatser från föregående år. Under mötet valdes 8 sökanden ut; 6 män och 2 kvinnor.
Bland det totala antalet inkomna och kvalificerade/giltiga ansökningar var 61 % från manliga
sökanden och 39 % från kvinnliga sökanden, vilket motsvarar samma siffror som året innan. 5
ansökningar inkom från sökanden i Norden, och för första gången på flera år tilldelades en
forskare baserad i Norden ett gästforskarstipendium.
Åtta gästforskare antogs för 2016 enligt beslut. Samtliga utvalda gästforskare tackade ja till
sina platser, men i ett senare skede lämnade två av dem återbud. På grund av nedskärningar i
budgeten beslutades att inte ta in några reserver. Det beslutades också om att tillfråga två av
forskarna om de kunde tänka sig att skjuta på sin vistelse till 2017, för att ytterligare göra
besparingar. Båda forskarna accepterade detta, men i slutändan blev det bara en av dem som
sköt upp vistelsen till nästkommande år; varav en kvinna vilket bidrog till en mycket ojämn
könsfördelning för 2016. Sammanfattningsvis och enligt tilläggsbeslut kom 5 gästforskare till
institutet under 2016; från Sverige, Sydafrika, Nigeria, Burkina Faso och Tanzania.
En positiv utveckling har skett vad gäller kvalitet och prestationer från gästforskare till följd
av diskussioner kring NAIs värdskap och förväntningar. Under sin tid på NAI gavs
gästforskarna möjlighet att presentera sin forskning i seminarier och att delta i anordnade
institutionella forskningsprogram. Vid ett tillfälle medverkade exempelvis gästforskare
Barney Pityana, Honorary Visiting Professor vid Allan Gray Centre for Leadership Ethics på
Rhodes University i Sydafrika, i en föreläsning på Uppsala universitet om studentrevolter i
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Sydafrika som genererade många frågor och inlägg från studenter i publiken. Programmet
samarrangerades med Utrikespolitiska Föreningen, Folkuniversitetet och Dag
Hammarskjöldfonden.
Claude Ake Visiting Chair 2016
NAI har sedan 2003 ett gemensamt finansierat samarbete med Institutionen för freds- och
konfliktforskning vid Uppsala universitet kring en gästprofessur till minnet av den
framstående fredsforskaren Professor Claude Ake. Inför 2016 uppdaterades samarbetsavtalet
för att anpassas efter de förändrade förutsättningarna i och med nedskärningarna i institutets
budget. Enligt den nya överenskommelsen bidrar NAI i större utsträckning än tidigare med
personalresurser och lokaler, medan Institutionen för freds- och konfliktforskning ansvarar för
kostnader såsom flyg och boende. Ytterligare en förändring som gjordes i besparingssyfte var
att korta ner stipendieperioden från maximalt 6 månader till 3 månader.
Totalt inkom 6 nomineringar till Claude Ake- professuren för 2016. Urvalskommittén beslöt
att tilldela professuren till den kenyanske professorn Tim Murithi, verksam vid University of
Free State i Sydafrika. Professor Murithi deltog under sin vistelse i Uppsala i en mängd
institutionella program och höll bland annat under Nordiska Afrikadagarna en presentation
på temat nya former av våld ur ett genusperspektiv kopplat till regional försoning i Great
Lakes regionen.
Med anledning av att det 2016 var 20 år sedan Professor Claude Akes bortgång, beslutade
Claude Ake kommittén att anordna en ’20-Year Memorial Day’ för att hedra minnet av Claude
Ake. Programmet för dagen bestod av ett inledande tal av den förste Claude Ake stipendiaten,
Adele Jinadu, och fortsatte sedan med en paneldebatt med särskilt inbjudna gäster med olika
kopplingar till Claude Ake. Programmet avslutades med den årliga ’Claude Ake Memorial
Lecture’ av årets stipendiat.

African Scholar Programme
Utifrån rekommendationer från Norge om att det tidigare norska bidraget skulle användas för
kapacitetsbyggande av afrikanska forskare startade institutet under hösten 2015 ett 1-års
pilotprogram för en ekonomiforskare från Afrika, George Adu från Kwame Nkrumah
University of Science and Technology (KNUST), Ghana. Programmet avslutades 2016 i och
med att det norska stödet till NAI inte förlängdes. Genom programmet fick institutet en
utvidgad forskningskompetens inom statistik och ekonomi som rör utvinningsindustrin i
Afrika. Forskningen inom programmet fokuserade genom olika delprojekt på frågor om
drivkrafter för strukturell transformation i Afrika, gruvnäringens spridda inverkan samt
konsekvenser av gruvnäringen för utbildningssektorn i Ghana. Resultaten av forskningen har
synliggjorts i ett antal publikationer såsom exempelvis ”An Empirical Analysis of the
Determinants of Interest Rates in Ghana”, som publicerades i tidskriften Journal of African
Business.
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Självfinansierade forskare vid NAI 2016
Under 2016 vistades utöver stipendiefinansierade gästforskare även två självfinansierade
forskare under en begränsad tid vid institutet, Sofia Laine från Finnish Youth Research
Network och Joschka Philipps från Centre for African Studies, University of Basel. Deras
forskningsområden rörde politiskt engagemang bland ungdomar i det moderna Afrika samt
urbana unga människor och protester i Conakry och Kampala. Forskarna gavs under sin tid
vid institutet goda möjligheter att presentera och diskutera sin forskning och att utveckla
samarbeten med institutets forskare.

Resursmobilisering för forskning
I institutets uppdrag ingår att aktivt arbeta för att söka externa medel för forskning och
forskningskonferenser. Målet att stärka och diversifiera finansieringen är numera även
inskrivet som ett av de sex strategiska målen för verksamheten i den strategiska planen för
NAI 2017 - 2021. Andelen externfinansierade projekt har minskat under senare år vilket bidrar
till behovet av förstärkta institutionella insatser i detta avseende. En särskild arbetsgrupp med
representation från alla verksamhetsgrenar har därför bildats vid NAI under 2016 för
förstärkta resursmobiliserande insatser. Genom arbetsgruppen underlättas kartläggning och
kommunikation kring aktuella finansieringsmöjligheter samtidigt som olika initiativ och
förslag effektivt samordnas och koordineras.
I tabell 12 listas de ansökningar om projektstöd som under verksamhetsåret skickats in till
olika nationella och internationella finansiärer.
Tabell 12: Ansökningar om extern finansiering 2016
Titel på ansökan/primärt syfte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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The Nordic Africa Days 2016/konferensstöd
Artisanal mining in Africa: recent developments and new research
agendas/konferensstöd
Redefining European Justice (EUJUST)/forskningssamarbete
The Nordic Africa Days 2016/konferensstöd
Towards Effective Resource Mobilisation for Sustainable Infrastructure
Development in Nigeria/forskningssamarbete
What affects “market inclusiveness”? Institutions governing value chains,
effects on local producers’ livelihoods and implications for gender
equality in Liberia and Mozambique/forskningsprojekt
Social and cultural dimensions of the recent Ebola outbreak in West
Africa: Ontological friction and the ills of ‘western
witchcraft’/forskningsprojekt
RED(D+) tape for climate mitigation in East Africa:Normative power
Europe in action?/forskningssamarbete
Nordiska Afrikadagarna 2016/konferensstöd
Gymnasieungdomar och jämställdhet – perspektiv från
Afrika/forskningskommunikation
Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and
Cultural Justice/forskningssamarbete
Living Africa/forskningskommunikation
Getting across/forskningskommunikation
Visualize your research/forskningskommunikation
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Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond
Formas
EU Horizon 2020
Wennergrens Stiftelse
Think AAA/Tysklands
Ministerium för Ekonomiskt
Samarbete och Utveckling
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet
Volkswagen Stiftung
Sida
Sida
Norska Forskningsrådet
Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond

15.
16.

Establishment of UiO Energy for all (UiO-EFA) group and scoping study for
long-term pilots of solar based smart micro-grids in Zambia and Tanzania/
forskningssamarbete
The Politics and Practice of DIY Urbanism in Africa/forskningssamarbete

UiO Energy
STINT

Två av de ansökningar om konferensmedel som skickades in under 2016 beviljades medel från
Formas och Sida. Bidragen användes bland annat till att stödja deltagande av forskare från
den afrikanska kontinenten. En forskningsansökan som NAI medverkat i beviljades under
2016 medel från Norska Forskningsrådet för ett projekt om globala rättigheter för minoriteter
med löptid 2016-2020. från En omfattande ansökan om internationellt forskningssamarbete
som lämnats in till Volkswagen Stiftung i Tyskland blev som en av få ansökningar godkänd i
första urvalsrundan och slutgiltigt resultat väntas under 2017. Under året har därtill mycket
arbete ägnats åt förberedelser och samarbete med 12 internationella forskningsinstitut kring
en ansökan på temat afrikansk inverkan på Europeisk kultur och samhälle som skickas in i
februari 2017 till utlysning av EUs Horizon 2020.
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KOMMUNIKATION OCH POLICYARBETE
Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift:
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
Nordisk Afrikainstitutet ska:
Redovisa hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper inklusive
omfattning, kostnader och intäkter av dessa.
Redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter
upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande
funktion när det gäller aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika
Institutets kommunikation och policyarbete innefattar egna publikationer, aktivt arbete riktat
mot press och media, produktion av bild och film, arrangemang av policyrelevanta aktiviteter,
samt syftar till att öka intresset för och kunskap om institutets forskning och aktiviteter via
sociala medier. NAI är idag ett välkänt institut inte minst för en stor grupp journalister i
Norden och fyller en viktig funktion genom att vara en primär källa för information och
rådgivning om expertis om Afrika,
Institutets kommunikationsverksamhet riktar sig till institutets målgrupper; forskare,
studenter, beslutsfattare, aktörer inom utveckling och bistånd samt allmänheten.
Väsentliga resultat
Trots en minskad verksamhetsbudget med 30% jämfört med föregående år, föll de flesta av
kommunikationsinsatsernas resultat väl ut under 2016. Institutets synlighet prioriterades och
kommunikationsarbetet utfördes med god kvalitet och kvantitet. En stor andel resurser, både
avseende personal och budget, lades ner på att producera skriften ”Shades of Africa” som var
en del av ett uppdrag från Utrikesdepartementet under 2015.
Närvaro i press och media låg fortsatt på en hög nivå under året, trots ovan nämnda
nedskärning som skulle kunnat ha inneburit en nedgång, och var omfattningsmässigt högre
än 2016. Många aktörer inom media prenumererar på kommunikationsenhetens nyhetstips i
form av e-post. När tipsen kommer ut hör journalister av sig till NAIs forskare för att få ta del
av aktuella analyser och expertuttalanden om Afrika. Institutet figurerade 516 gånger i
svenska och utländska medier under år 2016. Det är 16,5 % högre jämfört med föregående år
då NAI figurerade 443 gånger.
Intervjuer och artiklar producerade av nyhetsbyrån TT får generellt en hög spridningsgrad
både kvantitativt och geografiskt i ett stort antal svenska medier och är därför av stor
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betydelse för NAI. Det som händer i omvärlden påverkar institutet och under 2016 har några
av de mest omnämnda ämnesområdena där NAI under året haft visibilitet i media bland
annat varit terrordåd i Burkina Fasos huvudstad Ougadougo, valet i Uganda, ANC och
lokalvalen i Sydafrika.
Under 2016 har två debattartiklar publicerats av NAI-forskare: ”Världen blundar för en ny
hungerkatastrof” (Terje Oestigaard, Aftonbladet) samt ”Carl Bildt sprider allvarliga
felaktigheter” (Linnéa Gelot mfl, SvD ).
Institutets synlighet i media har ökat i Sverige och Danmark men minskat i Finland. I Norge
var synligheten på samma nivå som föregående år. Förekomst i Sverige: 392 gånger, i
Danmark: 14 gånger, Finland: 7 gånger och Norge: 10 gånger. En anledning till minskningen
kan bero på långtidssjukskriven personal på kommunikationsenheten under året. På grund av
detta har inte kontakter med de övriga nordiska journalisterna kunnat prioriteras så mycket
som önskats.
Sociala medier
NAI har en internationell och stor räckvidd på sina sociala medier-plattformar. Institutet
arbetar sedan lång tid tillbaka systematiskt med närvaro i sociala medier som ett sätt att nå ut
med sin forskning. Under 2016 ökade antalet följare enligt följande: Facebook med 11 %),
Twitter med 16,5 % och LinkedIn med 12%, se tabell 13. Resultatet är en bekräftelse på att det
som kommuniceras via dessa plattformar uppskattas och upplevs som intressant.
Tabell 13. Följare i sociala medier 2016
Plattform
Facebook (antal som följer/gillar)

2016
6884

2015
6 184

2014
5 384

Twitter (antal som följer)

5 070

4 351

3 207

921

824

538

Linkedin (antal medlemmar som följer NAIs sida)

Kommunikationsenheten har som en av sina kanaler fokuserat på att producera rörlig bild.
Genom korta och informativa filmklipp presenteras forskare, forskning och annat relevant om
institutet som sedan tillgängliggörs via hemsidan och de olika sociala medier-plattformarna.
Genom åren har kommunikationsenheten ökat antalet producerade filmer och idag är rörlig
bild en naturlig del av forskningskommunikationen. Statistiken för bland annat Facebook
visar också på stor framgång för filmklippen, som för 2016 nådde upp till 15 282 sidvisningar
via Facebook.
Under 2016 startades också en blogg kallad ”Nordic Shades of Africa”. Det är en plattform för
forskarna att publicera texter och rapporter från till exempel fältresor, texter med
policyrelaterat material och dylikt. Bloggen startades i maj månad och hade fram till årets slut
haft 326 besökare.
Nyhetsbrev
Spridning av nyhetsbrev är ett effektivt sätt att nå ut. Personer i NAIs adressregister har själva
anmält sitt intresse och valt att prenumerera på NAIs nyheter vilket ger en hög öppnings- och
läsningsgrad av utskickade nyhetsbrev. NAI Newsletter skickades ut tio gånger under 2016.
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Det specifika nyhetsbrevet om nya publikationer som tidigare fanns kopplades istället ihop
med det allmänna nyhetsbrevet. I början av året gjordes också ett byte av plattform för utskick
av nyhetsbrev vilket genererat ny statistik. Den nya plattformen som används är MailChimp,
ett verktyg som används av många organisationer och företag för utskick av nyhetsbrev. I
samband med detta byte skickades i augusti en uppmaning om aktiv omregistrering. Innan
denna omregistrering av samtliga prenumeranter hade nyhetsbrevet 2397 prenumeranter och
en öppningsgrad för nyhetsbrev och inbjudningar på ca 25-30% (dvs. 500-700 personer som
öppnade). Efter att samtliga prenumeranter själva fick anmäla sig på nytt om de ville
prenumerera hade nyhetsbrevet i december 862 mottagare och en öppningsgrad på ca 47-50%.
Tabell 14. Antal mottagare per nyhetsbrev
Nyhetsbrev ”NAI
Newsletter”

Antal mottagare 2016
(öppningsgrad)
862 (610,4 ggr)

Antal mottagare 2015
(öppningsgrad)
2 392 (636,5 ggr)

Antal mottagare 2014
(öppningsgrad)
2 221 (717,4 ggr)

Publikationer
Institutet ger ut flera egenproducerade publikationsserier; Policy Notes, Current African
Issues (CAI), CAMP, Policy Dialogue samt Occasional Papers. Institutet ger ut en
sampublicerad bokserie med förlaget Zed Books - kallad Africa Now-serien. Zed Books är ett
väletablerat förlag baserat i Storbritannien med målsättning att öka kunskapen och
medvetenheten kring viktiga internationella frågor och främja mångfald, alternativa röster och
en progressiv social förändring. Publikationerna berör politik, utvecklingsfrågor, jämställdhet,
miljö och ekonomi och har en global läsekrets som består av studenter, akademiker, aktivister
och allmänhet. Samutgivningen med Zed Books via Africa Now-serien ger en fördjupning och
högaktuella och nytänkande bidrag till debatten om samtida politik, samhällsförhållanden och
utveckling på den afrikanska kontinenten. I avtalet mellan Zed Books och NAI ingår att NAI
får ta del av 200 exemplar av varje utgiven bok. Denna bok sprids via recensioner,
pliktexemplar, försäljning, författarexemplar samt utbyten med andra bibliotek och
organisationer. Nio månader efter publicering blir titlarna tillgängliga med open access i
DiVA.

Tabell 15 summerar den sammanlagda publikationsproduktionen av institutets forskare
under perioden 2014 – 2016 och i bilaga två listas respektive titel och författare. Under 2016
minskade antalet utgivna titlar av NAIs egenproducerade publikationer jämfört med 2015 från
23 till 13 (se tabell 16). En anledning till detta var att budgeten för publikationer 2016 var
ytterst begränsad. Samtidigt har den genomsnittliga kostnaden per publikation ökat från
föregående år genom betydligt fler lagda arbetstimmar per bok. Detta beror bland annat på att
allt layout-arbete för samtliga publikationer numera görs internt på kommunikationsenheten.
Då ökar lönekostnader samtidigt som andra produktionskostnader för publikationerna
minskar. Även skriften ”Shades of Africa”, som var en del i ett uppdrag från
Utrikesdepartementet, upptog en del av kommunikationsenhetens tid och personella resurser
under 2016. De publikationer som i övrigt producerades var sådana som redan planerades
under 2015 eller var av sådan art att tryckning inte behövdes göras via tryckeri. Dessa
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publikationer trycktes antingen av institutet och/eller producerades bara som digitala
versioner.
Tabell 15: Antal publikationer 2016 uppdelat på böcker, vetenskapliga artiklar samt interna
publikationer (se bilaga 2 för titlar)
Böcker, samutgivning, externa
År
Summa

2016

2015

2014

7

8

8

2015

2014

31

33

Vetenskapliga artiklar*, externa
År
2016
Summa

19

Current African Issues (CAI),CAMP, böcker pub av NAI
År
2016
2015
Summa

4

Policy Notes och Occasional papers, interna
År
2016
Summa

2014

4

4

2015

2014

14

9

6

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

Tabell 16. Kostnad för produktion och spridning av NAIs publikationer 2014 – 2016
2016
2015
Antal publikationer

2014

13

23

16

1 188

464

368

Andel tot timmar

11,88%

4,64%

3,68%

Produktionskostnad

271 204

906 244

718 252

Lönekostnad

345 206

158 521

125 526

OH-andel publikationer

261 547

107 539

78 182

Summa kostnader

877 957

1 172 304

921 961

Kostnad/publikation

67 535

50 970

57 623

Timmar

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.

Institutets publikationer sprids till forskare, studenter, allmänhet, politiker och
policyintresserade grupper i civilsamhället. Publikationerna sprids genom att de skickas till
bibliotek och institutioner runtom i världen, genom att NAI deltar på olika mässor och
konferenser med bokutställningar och försäljning, genom att författarna sprider sina
publikationer i sina nätverk, genom att de marknadsförs på hemsidan, sociala medier och i
nyhetsbrev samt att institutet lanserar och marknadsför dem på seminarier och workshops.
Som framgår av tabell 17 har intäkterna för bokförsäljningen minskat under 2016 jämfört med
de två föregående åren. Utvecklingen speglar möjligheterna en mindre bokproduktion under i
året i jämförelse med tidigare år samt att egenproducerade titlar från föregående års
produktion finns tillgängliga digitalt.
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Tabell 17. Intäkter av NAIs bokförsäljning 2014 – 2016 (kr)*
2016
2015
24 583
61 212

2014
50 011

*Inklusive intäkter av royalty.

DiVA
Nordiska Afrikainstitutet använder sig av det vetenskapliga arkivet och publiceringssystemet
DiVA som är en gemensam 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 när en fulltext
finns tillgänglig). NAI har cirka 960 publicerade poster med fulltexter i DiVA. Under 2016
ökade antalet nedladdade publikationer från publikationskatalogen DiVA med 41% (se tabell
18). En av orsakerna till ökningen kan vara den intensifierade marknadsföringen av
publikationer tillgängliga online samt att NAIs sampublicerade bokserie med Zed Books
under 2015 blev tillgänglig via open access i DiVA. Institutet har också totalt sett ökade
tillgängliga poster i DiVA och eftersträvar att göra nya publikationer tillgängliga med open
acess. Mest nedladdade av de publikationer som var nya 2016 var två Policy Notes,
Radicalisation and terrorist recruitment among Kenya’s youth, Policy Note 1:2016, av Sirkku
Hellsten (1 795 st nedladdningar) samt Eritrea’s refugee crisis and the role of the international
community, Policy Note 2:2016, Redie Bereketeab (655 nedladdningar). Tilläggas bör dock att
båda dessa Policy Notes var de två första som publicerades under året.
Tabell 18: DiVA 2016
Antal titlar/poster totalt i DiVA
Antal nedladdningsbara fulltexter
Totala antalet nedladdade fulltexter

2016

2015

2014

1 516

1 430

1 354

967

950

909

365 678

259 031

156 828

Hemsidan
Siffrorna för antalet besök på NAIs webb minskade under 2016 (se tabell 19). Hemsidan har
tappat flest besökare i USA, Storbritannien och Norden. Däremot ökade antalet besökare från
den afrikanska kontinenten. Liksom noterats förra året kan en del av nedgången bero på att
NAI inte längre finansieras av Danmark och Norge vilket resulterat i mindre synlighet i den
nordiska regionen.
Att institutets webb är en så kallad responsiv webb (dvs att layouten förändras beroende på
vilken skärmstorlek och skärmupplösning användaren har) verkar inte längre ha någon effekt
för besöksantalet. Däremot är det ändå viktigt att ha en responsiv webb – för att underlätta för
besökarna på sajten men också för att det är en fördel i Googles sökalgoritm.
På den svenska versionen av sajten har institutet en fortsatt hög andel återkommande
besökare 41,7% och motsvarande siffra för den engelska versionen är 36,4%. De mest besökta
sidorna är Stipendier, Biblioteket och Nordiska Afrikadagarna 2016. Tätt följt av Lediga jobb, Om oss,
Personal, Kontakt och Forskare. Topp-tre sidorna innehåller information som är viktig för
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framförallt studenter och forskare. De efterföljande mest besökta sidorna har mer av lärakänna-karaktär. Institutet kan konstatera att mer arbete bör läggas på att nå fler i målgruppen
allmänhet och beslutsfattare.
Eftersom institutets följare i sociala medier ökar konstant är förlorar webbsidan besökare då
samma material publiceras på sociala medier. Generellt kan man säga att NAIs webb förlorat
besökare från Europa och USA och fått fler nya besökare från Afrika t ex. Kenya, Nigeria,
Sydafrika, Tanzania och Etiopien. Antalet besökare från Finland minskade under året med 5%,
Danmark med 20% och Norge med 43%.

Tabell 19. Webbstatistik svensk sida
www.nai.uu.se

2016 (svensk
sida/engelsk sida)

2015 (svensk
sida/engelsk sida)

2014 (svensk sida/engelsk
sida)

Antal sessioner

21 452 / 76 419

33 171 / 79 884

38 565 / 103 909

Antal nya
användare

9 392 / 49 640

15 895 / 53 806

18 408 / 70 557

Antal sidvisningar

65 498 / 205 882

111 167 / 224 380

129 702 / 285 584

Antal sidor/session

3,05 / 2,69

3,35 / 2,81

3,36 / 2,75

Genomsnittlig
längd på besöken

2 min 54 sek /2 min
52 sek

3 min 5 sek / 2 min
41 sek

3 min 17 sek / 2 min 46
sek

Avvisningsfrekvens

47,55 % / 60,39%

46,72 % / 59,95 %

44,80 % / 60,87 %

Procent nya
sessioner

41,67 % / 63,56%

45,51 % / 65,45 %

45,11 % / 66,69%
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BIBLIOTEK
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.
Återrapporteringskrav
Redovisa i vilken omfattning biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via internet och lokalt har
utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.
NAIs bibliotek är det enda biblioteket som systematiskt samlar in samhällsvetenskaplig
litteratur och resurser som rör Afrika för olika intressenter i Norden. Samlingen vid Nordiska
Afrikainstitutets bibliotek består idag av ca 77 000 tryckta böcker och tidskrifter samt drygt
4 300 elektroniska titlar. Utöver det erbjuds elektroniska resurser via hemsidan bestående av
en stor mängd länksamlingar, databaser, tidskrifter och andra sökverktyg. Både e-resurser och
den fysiska samlingen används till största del av de nordiska länderna men användarna är
spridda över hela världen. Arbetet vid institutets bibliotek innebär följande: att bevaka och
tillgängliggöra litteratur och annan media, att tillgängliggöra information om relevant
Afrikaforskning via bibliografiska verktyg, samt att hålla samlingen tillgänglig för lån och
nerladdningar. Det innebär även arbete via webb såväl som via det fysiska biblioteket,
marknadsföring av biblioteket, att via informations- och referensarbetet identifiera relevanta
resurser inom olika frågeställningar för användarna, handleda användare vid
informationssökning och att genomföra biblioteksvisningar.
Som prestationsmått för biblioteket har institutet valt antal förvärvade monografititlar samt
antal e-tidskrifter som är tillgängliga via NAIs A-Z-lista på webben. Kostnaderna som är
förknippade med förvärvet är både direkta och indirekta och varierar över tid. En viss relation
finns mellan kostnader och prestation. Antal förvärvade och katalogiserade monografititlar
och e-tidskrifter tas fram genom olika redovisningar och utsökningar, se redovisningar under
avsnittet Tillhandahålla en rik samling.
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Tabell 20: Prestation förvärv monografier
2016

2015

2014

2013

0,75

1

1,2

1,4

Lönekostnader förvärv monografier 0,75 personal (1
2015); 1,2 2014)

424 053

577 123

673 857

797 154

Förvärv av monografier (601, 6012: 5621, 56211, 5623,
56231, ej EBSCO-ebokspaket)

402 338

486 729

521 593

546 312

Andel OH avseende monografier

384 903

424 077

477 541

516 785

1 211 294

1 487 930

1 672 990

1 860 251

1 991

2 076

2 429

2 505

608

716

689

743

Andel årsarbetskrafter avseende monografier

Totalkostnad förvärv monografier
Antal titlar (monografier (tryckt+ elektroniskt, ej
EBSCO-paketet)
Kostnad per förvärvad titel

Tabell 21:E-tidskrifter
E-tidskrifter totalt i A-Z listan (äldre tidskrifter
inkluderat)

2016

2015

2014

345

230

204

Förvärvade e-tidskrifters kostnader tas inte med i prestationsmåttet utan det är bara antal
titlar som räknas. Dels sker det en kontinuerlig övergång från betaltidskrifter till open accesstidskrifter över året, dels varierar arbetsinsatsen för e-tidskrifter stort, till skillnad mot
monografier, beroende på den tekniska miljön. Bibliotekets prestation är mycket god. Trots
mindre personalresurser jämfört med föregående år har antalet förvärvade monografier
endast gått ner med 79 titlar jämfört med 2015 och antalet e-tidskrifter har ökat markant.

Väsentliga resultat
Bibliotekets kärnverksamheter förvärv och användartjänster, har prioriterats i möjligaste mån
under 2016. För att kunna erbjuda en rik samling för användarna krävs att den utökas med
nya titlar som sedan hålls tillgängliga och synliga för användarna på olika sätt. Institutets
minskade resurser under 2016 medförde att en vakant bibliotekarietjänst inte har tillsatts.
Bibliotekets aktiviteter drogs därför ner under 2016 jämfört med tidigare år. Bland annat
påverkade det öppettider och förvärv. Biblioteket har aktivt bidragit i arbetet med institutets
strategiska plan 2017 - 2021.
Tillhandahålla en rik samling
Förvärvet har minskat något under året jämfört med 2015. Monografiförvärvet och antal
tryckta periodikatitlar har minskat. Antalet löpande e-tidskrifter har ökat, främst beroende på
en översyn av periodikabeståndet samt ett nytt e-tidskriftspaket. Arbetet med nya länkar till
samlingen ”A guide to Africa on the internet” har fått stå tillbaka under året.
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Tabell 22: Förvärv av böcker, tidskrifter och online publikationer
2016

2015

2014

Monografier
Köp, gåva, byte, online

2059

2138

2501

- varav tryckta

1506

1532

2034

- varav online

382

304

390

- varav AV-media

68

62

72

- varav donationer

103

240

5

Löpande periodika samt nya titlar äldre
årgångar
Tryckt

234

420

420

E-tidskrifter totalt

346

232

291

- varav licensierade

232

104

110

- varav fria (E-tidskrifter totalt minus
licensierade)

114

128

181

3

30
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Länkar i A guide to Africa

Främst är det förvärvet av nya tryckta monografier som inte fullt nått uppsatt mål i
verksamhetsplanen. Istället förvärvades i större utsträckning open access publikationer till
samlingen vilket resulterat i ett mycket gott resultat. Det finns också diskrepanser mellan mål
och resultat när det gäller periodika. Det avspeglar främst arbetet med att gå från tryckt till
elektroniskt när det gäller titlar.
Öka synligheten och tillgängligheten till bibliotekets resurser
Biblioteket har under 2016 anpassat öppettiderna till personalresurserna. Under terminerna
har biblioteket numera öppet 28 timmar i veckan jämfört med 35 timmar 2015. För att i
möjligaste mån ändå hålla biblioteket tillgängligt för besökare erbjuder biblioteket numera
möjligheten för besökare att ansöka om passerkort till biblioteket under kontorstid. Besöken
till biblioteket har minskat med ca 25%. 50 bokade användarundervisningar samt
biblioteksintroduktioner för grupper och enskilda hölls under året.
Bibliotekets arbete med att marknadsföra de databaser som är tillgängliga för
distansanvändare (remote access) har pågått i mindre skala i år. Marknadsföringen av
bibliotekets remote accesstjänst till universitets- och högskolebibliotek är svår då biblioteken
har svårt att integrera NAIs bibliotekstjänster i sina egna tjänster. Att marknadsföra tjänsten
direkt till användarna är därför bättre. Tjänsten har tagits upp i användarundervisningen och
de flesta som registrerat sig för tjänsten kommer från dessa grupper.
Tabell 23. Besök på NAIs bibliotek enligt automatiskt räkneverk
Besök i biblioteket

2016

2015

2014

2013

10 624

14 253

14 453

16 685

Tabell 24. Besök till bibliotekets del av webbplatsen
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Antal besök 2016/ Antal
sidvisningar 2016

Antal besök 2015/ Antal
sidvisningar 2015

Antal besök 2014/ Antal
sidvisningar 2014

Biblioteket

9773

21319

11 846

28 398

14 387

35 363

A Guide to Africa on the
Internet

3207

9651

3 366

7 644

3 155

7 777

I likhet med NAIs webbplats generellt, visar besök till bibliotekssidorna aningen minskande
siffror. En större genomarbetning av guiden med uppdatering av länkar skedde under året. Det
är svårt att dra några definitiva slutsatser utan att göra en närmare analys kring eventuella
orsaker till att besöken går ner.
Fysiska lån från samlingen har minskat. Främst är det lån gjorda av externa besökare som
minskat, troligtvis delvis beroende på att biblioteket hade stängt på fredagar. Jämfört med
utvecklingen på svenska högskole- och specialbibliotek där lånen gått ner med ca 6% under
perioden 2013-2015 har NAIs lån minskat med 3% under samma period. Minskningen 20152016 är dock ca 9,5% för NAI. Den svenska officiella biblioteksstatistiken för 2016 är inte färdig
än. Preliminära resultat från KB kan dock tolkas så att lånen på specialbibliotek ökar under
2016. Om resultatet kvarstår när alla specialbiblioteks resultat är inlämnade så går NAI emot
trenden på specialbibliotek.
Tabell 25. Lån fördelat på låntagargrupper 2016
NAI-personal och gäster
Externa forskare
Studenter
Övriga besökare
Läsesalslån
Fjärrlån Sverige
Övriga Norden
Lån totalt

2016

2015

2014

2013

2895
1583
1446
543
477
707
1052
8703

2760
1788
2161
695
338
827
1046
9615

3359
1735
1875
780
137
891
716
9493

3302
1538
2451
656
85
809
1076
9917

Tabell 26. Nedladdade publikationer från AfricaLitPlus
Antal nerladdade dokument via AfricaLitplus

2016
3936

2015
3609

2014*
2470

* 2014 siffror från AfricaLitplus samt den äldre Africalit.

Nedladdade publikationer via AfricaLitPlus fortsätter att öka något, troligtvis ett resultat av att
antal sökningar i verktyget ökat.
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Evenemang i biblioteket
Under året höll institutet en rad evenemang och möten i biblioteket. Bland annat hölls
mottagning i bibliotekets lokaler under en stor konferens anordnad av SANORD (nätverk som
NAI ingår i för lärosäten i Norden och i Södra Afrika) där besök från Mauritius president
ingick, samt under Nordiska Afrikadagarna. Flera bokutställningar genomfördes under året,
ofta i anslutning till institutsaktiviteter eller besök. I mars ordnade biblioteket i samband med
kvinnodagen en utställning på temat ”Women Filmmakers in Africa” med informationstexter,
postrar och filmer som gick att låna. Utfallen av aktiviteter är inte alltid lätta att mäta eftersom
biblioteksbesökare 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 genererar detta en större publik.
Arbete kring NAIs publikationer i DiVA
Biblioteket genomförde en gruppundervisning och några enskilda genomgångar för institutets
forskare om registrering av publikationer i DiVA. Biblioteket granskar och kompletterar
forskarnas registreringar för att hålla hög kvalitet och underlätta återsökningen. Registervård
sker löpande under året. Antal nedladdningar i DiVA redovisas i föregående avsnitt om
Kommunikation och policyarbete.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Återrapportering
Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens
finns för att fullgöra de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och regleringsbrev.

Personal- och verksamhetsutveckling
Minskningen av institutets budget för 2016 resulterade i att det totala antalet medarbetare
minskade under året eftersom ingen nyrekrytering var möjlig. Två forskare blev uppsagda
pga. arbetsbrist och två vakanser som uppstod i samband med att medarbetare gick i pension
vid biblioteket samt vid enheten för administration och forskningsstöd kunde inte
återbesättas. I och med detta gjordes en översyn av arbetet som resulterade i att
arbetsuppgifter omfördelades och att verksamheten effektiviserades. Trots minskningen av
resurser har kvaliteten kunnat upprätthållas tack vare kompetenta och kvalificerade
medarbetare. Institutet har fortsatt arbetet för att stärka samarbete med andra statliga
myndigheter. Samarbetsavtalet med Institutet för språkvård och folkminnen (ISOF) om en
delad vaktmästartjänst har förlängts under året och även samarbete med Uppsala universitet
har utökats genom att ett avtal om arkivarietjänst har träffats. Det har inneburit en mer
effektiv användning av resurserna vid institutet samt en effektivisering av verksamheten.
En ny organisation för forskningen implementerades under 2016 vilket innebar att
klusterorganisationen togs bort och en forskningsenhet bildades där samtliga forskare ingår.
Enheten leds av en forskningschef. Den nya forskningsorganisationen har inneburit att
verksamheten effektiviserats och att samordningen och planeringen av forskningen har
förbättras. En långsiktig strategi för institutet för perioden 2017 – 2021 har tagits fram och den
kommer att ligga till grund för rekrytering av ny kompetens vid forskningsenheten. Genom
strategin har nya forskningsområden prioriterats och ny expertis kommer att tillföras vilket
främjar verksamhetens övergripande fokus på hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
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 verksamheter och
det har medfört att det för närvarande är lika många kvinnor och män som är anställda vid
institutet. En viktig prioritering är att underlätta för medarbetarna att kunna förena
förvärvsarbete och föräldraskap och att samtliga medarbetare ges möjlighet till
kompetensutveckling. Vidare är institutets lokaler och verksamhet anpassade så att de
uppfyller kraven på tillgänglighet.
Arbetsmiljö
Medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2015 har under året följts upp. En rad olika
åtgärder har vidtagits för att rätta till de brister och problem som framkom i undersökningen.
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För att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet har personalmötena som genomförs en
gång per månad använts för att informera om aktuella frågor och för att skapa engagemang
och intresse för verksamheten. En annan åtgärd som vidtagits med anledning av
medarbetarenkäten är att direktören och administrativa chefen deltagit i ESV:s
utvecklingsprogram ”Att leda verksamhetsutveckling”. Direktören deltog också i ett
coaching-program på initiativ av Regeringskansliet.
Policys och riktlinjer är viktiga för att skapa ett gemensamt synsätt och för att klargöra vilka
regler och förutsättningar som gäller inom institutet. Ett kontinuerligt arbete har under året
genomförts för att informera och sprida kunskap om institutets gemensamma planer och
strategidokument.
Under året tecknade institutet ett avtal med Previa AB om företagshälsovårdstjänster. Avtalet
ingicks efter förnyad konkurrens av det statliga ramavtalet.
Dessutom har en rad olika hälsoaktiviteter ordnats som har varit inriktade på att främja hälsan
och för att skapa gemenskap på institutet. Sjukfrånvaron har stigit under året på grund av
flera långtidssjukskrivningar.
Miljö
Institutet har en miljögrupp som under året har uppdaterat institutets miljöutredning och
miljöpolicy. Miljögruppens arbete är inriktat på att sprida kunskap om miljöfrågor samt att
säkerställa att miljöarbetet vid institutet fortsätter att vara inriktat på hållbar utveckling,
ekologisk, social såväl som ekonomisk. Det innebär genomtänkta inköp av hållbara varor samt
att de tre delarna i hållbarhetsbegreppet ska genomsyra hela verksamheten.
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 kontorslokaler.
Institutet källsorterar allt avfall och inga miljö- och hälsoskadliga ämnen används vid städning
eller rengöring. Vad gäller institutets ekologiska fotavtryck är den mest belastande faktorn
flygresor. Åtgärder har vidtagits under året för att försöka minska antalet flygresor genom att
bland annat hålla möten via videolänk.
Verksamhetens kompetensbehov
De värderingar som institutet tagit fram och som ska vara vägledande för samtliga medarbetare
både i det interna och externa arbetet har inkluderats i strategin för 2017-2021. Under året har
ett seminarium om den gemensamma värdegrunden för statstjänstemän genomförts på
engelska för att samtliga medarbetare ska ha kunskap om vilka värden som ska genomsyra och
känneteckna verksamheten.
Kommunikationschefen har deltagit i utbildningen ”Chef i staten” som anordnades av
Arbetsgivarverket. Inom enheten för administration och forskningsstöd har en medarbetare
genomgått en utbildning till diplomerad registrator. Flera av forskarna har genomgått
medieträning som kommunikationsenheten har ansvarat för. Bibliotekets personal har
genomgått kompetensutveckling inom DiVA och monografiförvärv samt deltagit i
39

Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2016

nätverksmöten. För att öka medarbetarnas kunskaper om Afrika visas en gång i månaden en
lunchfilm med olika Afrikateman, och vid personalmötena har informationstillfällen om
institutets aktuella forskningsområden hållits.

Personalsammansättning
Under 2016 var antalet anställda vid NAI 40 personer (årsmedeltal); 20 kvinnor och 20 män
vilket innebär att institutet hade en helt jämn könsfördelning bland medarbetarna. Antalet
årsarbetskrafter var 33,09. Samtliga forskare vid institutet har disputerat, tre forskare är
professorer och 5 forskare är docenter.
Bilden över personalsammansättningen vid institutet visar i tabell 25 på en markant
minskning i antalet anställda från under perioden 2014 - 2016. Detta förklaras i huvudsak av
att institutet fick minskad budget för 2016 och att inga nya medarbetare kunde rekryteras.
Tabell 27. Personalsammansättning vid institutet 2016 med jämförelsetal
2016
2015
2014
Administration

4,9

5,8

6,0

16,19

18,8

25,5

Policy och forskningsstöd

2,7

3,0

3,0

Kommunikationsenhet

4,1

5,4

5,8

Bibliotek

5,2

6,2

6,1

33,09

39,2

46,4

Tabell 28. Sjukfrånvaro 2016 ( %)
Sjukfrånvaro
2016

2015

2014

1,7
*
2,4
0,7
0
2,1
0,9

1,3
35,3
1,8
0,5
0
1,3
1,4

Forskning

Totalt

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

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

*Uppgiften lämnas inte eftersom den skulle kunna hänföras till en enskild individ.
Institutet har under året tagit emot tre praktikanter som genomfört praktik som en del av sina
studier vid universitetet. Att ta emot praktikanter är en viktig strategi bland annat för att öka
studenters intresse för studier om Afrika. Dessutom har två forskare med egna medel besökt
institutet under några månader. Syftet med besöket har varit att få ta del av institutets olika
resurser.
Institutet har haft 6 aktiva ”NAI Associates” från de nordiska länderna under 2016. De har
varit engagerade i processen att ta fram en ny forskningsstrategi och där kommit med
värdefulla inspel. De har även varit aktiva med föreläsningar och seminarier under året där de
även informerat om NAIs verksamhet.
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Under 2016 har fyra nya forskare blivit associerade till institutet varav tre är professorer.
Syftet med programmet för forskarassociering är att främja forskning och kunskapsspridning
om Afrika och stärka den profil som anges i strategin 2017-2021.
NAIs alumnprogram
Institutets alumnprogram som inleddes 2015 har nuvarande och tidigare personal och gäster
som primär målgrupp. Alumnprogrammet fungerar som ett e-forum där människor med
anknytning till NAI kan kommunicera och dela information och nyheter. Institutet använder
forumet för att sprida annan information än den som läggs upp via övriga sociala
mediekanaler. Samtidigt ger forumet institutet en god möjlighet att hålla kontakten med sina
alumner. Vid slutet av 2016 hade forumet 124 medlemmar.
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RESULTATRÄKNING
Not

(tkr)

2016

2015

27 432
321
10 041
14
37 808

28 013
341
15 908
9
44 271

-26 434
-3 480
-7 670
-51
-173
-37 808

-29 579
-3 511
-10 449
-37
-695
-44 271

0

0

284

707

1 372

2 397

44
-1 700
0

376
-3 480
0

0

0

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

1
2
3

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

4
5
6

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

7
8

Årets kapitalförändring
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BALANSRÄKNING
Not

2016-12-31

2015-12-31

9

201
201

373
373

10

181
0
181

18
12
29

11

1 534
18
1 552

1 470
18
1 488

-732
-732

-91
-91

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

8 730
8 730

10 961
10 961

SUMMA TILLGÅNGAR

9 931

12 761

0
0
0

0
0
0

489
444
933

0
395
395

201
1 101
622
394
2 318

283
1 391
874
566
3 113

732
5 948
6 680

715
8 537
9 253

9 931

12 761

(tkr)

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
Summa

12

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

13

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa

15
16

17

18

19
20

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
Ing.
överföringsbelopp

Anslag
(tkr)

Årets
tillIndrag- Totalt Utgifter Utgående
delning
ning disponiöverenl. regl.
belt
föringsbrev
belopp
belopp

Not
Uo 7 1:1 Ramanslag
Biståndsverksamhet
ap.8 Verksamhetsbidrag
(ram)

21

107

14 000

-107

14 000 -13 656

344

Uo 7 1:3 Ramanslag
ap.1 Nordiska
Afrikainstitutet (ram)

22

12

14 464

0

14 476 -14 060

416

119

28 464

-107

28 476 -27 716

760

Summa

Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen

Anslag/
Anslagsbenämning
(tkr)

Tilldelat
bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Not

Utestående
åtagandenas
fördelning per år
2017 2018 2019

Uo 7 1:1 Ramanslag
Biståndsverksamhet
ap.8 Verksamhetsbidrag
(ram)
Summa

44
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1 000

0

785

785

0

0

1 000

0

785

785

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 2015, 28 tkr,
har år 2016 inte förändrats.

Upplysningar av väsentlig betydelse
I enlighet med regleringsbrevet har Nordiska Afrikainstitutet under året fått rätt till kompensation
för ingående moms. Sammanlagt har 678 tkr rekvirerats från Skatteverket avseende år 2016.
Den totala kostnadsnivån har sjunkit med motsvarande belopp eftersom den ingående momsen
tidigare bokfördes som en kostnad hos myndigheten.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Förvärv av likartade tillgångar till ett värde av minst 50 tkr redovisas också som
anläggningstillgång även om respektive tillgång är av mindre värde.
Övriga kriterier för anläggningstillgång ska dock vara uppfyllda.
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
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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

Marianne Rönkä, representant för Finland

Ersättning
(tkr)
-

Sari Lehtiranta, representant för Finland

-

Elina Oinas, representant för Finland
UniPID, the University Partnership for International Development
The Westermarck Society (National Sociological Association of Finland)

2

Jonina Einarsdottir, representant för Island

2

Ian Bryceson, representant för Norge
Steering Committee, Fishery Research Forum for Development
Cooperation, Norway
Chairperson of Programme Committee of Marine Science for Management (MASMAWIOMSA)
Founding member of "Akademisk Kollegium" of Norwegian University of Life Sciences
FAO Expert Panel on Evaluation of the International Code of Conduct for Responsible
Fisheries
Member of Ethics Board of the Norwegian University of Life Sciences

1

Johanna Teague, representant för Sverige

-

Ilda Lindell, representant för Sverige
Ledamot i Sidas forskningsråd

1

Lars Burman, representant för Sverige
Styrelseledamot Sveriges Television AB
Styrelseledamot Zorn-museet, Mora
Ledamot av insynsrådet Kungliga Biblioteket

-

Några ledamöter har avböjt arvode. Inga ledamöter, förutom angivna, har några andra styrelseuppdrag.

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Iina Soiri, Direktör
Bostads- och reseförmån
Styrelseuppdrag: Oy Efano AB

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen, se sid 40.
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Lön (tkr)
1 049
98

Noter
(tkr)

Resultaträkning
2016

2015

298
20
23
321

240
59
101
341

6 797
3 244
10 041

7 893
8 016
15 908

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
- varav försäljning av publikationer
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

Not 2 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från icke statliga motparter
Summa

Minskningen beror främst på kraftig reducering av den nordiska samfinansieringen av
NAI.

Not 3 Finansiella intäkter
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa

1
12
14

2
8
9

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

Not 4 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och
avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

16 460
207
8 660
1 314
26 434

18 809
291
8 901
1 868
29 579

Kostnaderna har minskat till följd av avslutade projekt och ett lägre antal anställd
personal vid institutet.
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2016

2015

1
1 489
1 056
5 124
7 670

0
2 763
1 611
6 075
10 449

Not 5 Övriga driftkostnader
Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster
Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster
Summa

Kostnaderna har minskat till följd av reducering i den nordiska samfinansieringen av
institutets kärnverksamhet.

Not 6 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

42
9
51

28
10
37

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

Not 7 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Bidrag från Nordiska länder
Summa

44
44

376
376

258
1 114
328
1 700

349
2 063
1 068
3 480

Not 8 Lämnade bidrag
Bidrag till statliga myndigheter
Bidrag till organisationer/föreningar
Stipendier till enskilda
Summa
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Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

4 462
0
0
-8
4 454
-4 089
-173
8
-4 254
201

4 544
121
-15
-188
4 462
-3 582
-695
188
-4 089
373

181
0
0
181

0
4
14
18

822
712
1 534

809
661
1 470

18
18

18
18

-119
27 716
-28 464
107

-486
28 720
-28 353
0

-760

-119

28

28

28

28

-732

-91

Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Justering anskaffningsvärde konst
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa
Från och med år 2016 har Nordiska Afrikainstitutet rätt till
kompensation för ingående moms. Därför redovisar
myndigheten för första gången en momsfordran.

Not 11 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda leverantörsfakturor
Summa

Not 12 Övriga upplupna intäkter
Lönebidrag
Summa

Not 13 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Summa Avräkning med statsverket
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2016-12-31

2015-12-31

Not 14 Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Ingående avsättning

0

0

Årets pensionskostnad

546

0

Årets pensionsutbetalningar

-57

0

Utgående avsättning

489

0

Ingående balans

395

337

Årets förändring

49

58

444

395

283
92
-174
201

948
29
-694
283

1 500

2 000

382
12
394

500
66
566

491
12
229
0
732

365
30
263
57
715

Under året har två personer beviljats delpension.

Not 16 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Utgående balans

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not 18 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder till personalen
Summa

Not 19 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna inomstatliga kostnader
Upplupna utomstatliga kostnader
Summa
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Not

2016-12-31

2015-12-31

5 429

7 788

Summa

519
5 948

750
8 537

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
mer än tre månader till ett år
mer än ett år till tre år
Summa

1 578
2 294
1 557
5 429

786
7 001
7 788

20 Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller
privatpersoner

Anslagsredovisning
Not 21 Uo 7 1:1 ap.8
Verksamhetsbidrag (ram)
Verksamhetsbidraget avser den nordiska samfinansierade verksamheten.
Nordiska Afrikainstitutet får inte disponera det ingående överföringsbeloppet från
föregående år enligt årets regleringsbrev.
Anslaget är räntebärande.

Not 22 Uo 7 1:3 ap.1
Nordiska Afrikainstitutet (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Nordiska Afrikainstitutet en anslagskredit på 434 tkr.
Under 2016 har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Nordiska Afrikainstitutet får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta
understiger 3% av föregående års tilldelning 14 353 tkr enligt regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.
Nordiska Afrikainstitutet får träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten med
övriga nordiska länder. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

Not 23 Uo 7 1:1 ap.8
Verksamhetsbidrag (ram)
Nordiska Afrikainstitutet har beställningsbemyndigande på 1 000 tkr för år 2017. Utestående
belopp är 785 tkr som kommer att belasta anslaget Uo 7 1:1 ap.8. Kostnaderna avser
beviljade stipendier, gästforskarprogram samt en gästprofessur.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

1 500
201

2 000
283

2 500
948

2 500
1 707

2 500
2 448

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

1 000
0

1 000
0

1 100
0

1 100
0

1 100
0

0
42

0
28

86
0

190
0

146
0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter

0
20
301

0
59
282

0
40
398

0
151
183

0
39
229

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

0
0
434
0

0
0
431
0

0
0
430
0

0
0
425
0

0
0
465
0

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

344
416

107
12

161
324

837
3

362
179

1 000
785

0
0

0
0

0
0

0
0

33
40

39
49

46
56

42
50

38
44

1 139

1 116

1 115

1 071

1 157

0
0

0
0

0
0

0
0

-20
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

Bemyndiganden
Tilldelade Uo 7 1:1 ap.8
Summa gjorda åtaganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring**
Årets
Balanserad

* I beräkningen av medelantalet anställda från och med 2014 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring fr. o. m. 2009 består enbart av
avskrivningar som redovisats mot statskapital.
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Bilaga 1. Medarbetare vid Nordiska Afrikainstitutet under 2016
Funktion

Namn

Tj grad

Anställningstid

Direktör
Personalchef

Iina Soiri
Eva-Lena Svensson

100 %
100 % t o m 30/6, 75 % fr. o m 1/7 2016

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

Tania Berger
Julia Falkerby
Annika Franklin
Marie Karlsson
Susanne Linderos
Kent Eriksson
Susanne Hagström

100 %
75 % t o m 30/9, 85 % fr. o m 1/10 2016
100 %
90 % t o m 30/9, 100 % fr. o m 1/10 2016
100 %
t o m 31/1 2016
100 %
100 %

Åsa Lund Moberg
Ingela Dahlin
Birgitte Jansen
Kalle Laajala
Mattias Åkesson
JanOle Nordgaard
Jan Pettersson

75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Elnaz Alizadeh
Susanna Dukaric
Henrik Alfredsson
Mattias Sköld
Johan Sävström

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Victor Adetula
George Adu
Henrik Angerbrandt
Redie Bereketeab
Atakilte Beyene
Jesper Bjarnesen
Maria Eriksson Baaz
Mikael Eriksson
Linnea Gelot
Knut Graw
Sirkku Hellsten

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
20 %
100 %
30 %
100 %
100 %

Biblioteket
Bibliotekschef
Bibliotekarie
Bibliotekarie
Bibliotekarie
Bibliotekarie
Vik. Bibliotekarie
Biblioteksassistent

t o m 31/1 2016
tjl 1/9-31/1 2017
fr. 22/8 2016

Kommunikationsenheten
Kommunikationschef
Webbansvarig
Kommunikatör
Kommunikatör
Kommunikatör

Föräldraledig 50 %

Forskningsenheten
Forskningschef
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
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t o m 31/8 2016
t o m 29/2 2016

fr. 1/10 2016
t o m 31/8 2016

Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare
Forskare

Cristiano Lanzano
Maria Malmström
Patience Mususa
Ola Olsson
Cristina U Rodrigues
Emil Sandström
Anders Sjögren
Annika Teppo
Anders Themnér
Eric Trovalla
Ulrika Trovalla
Lisa Åkesson
Terje Østigård

100 %
100 %
100 %
20 %
100 %
40 %
75 %
100 %
45 %
65 %
65 %
60 %
100 %

Research Associates
Henning Melber
Deborah Fahy Bryceson fr. 1/9 2016
Tim Murithi fr. 12/12 2016
Stephen Marr fr. 12/12 2016
Petúr Waldorff
Judith Verweijen t o m 30/6 2016
NAI Associates
Mekuria Bulcha, Sverige
Ingunn Klepsvik, Norge
Anders Oljelund, Sverige
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Pekka Peltola, Finland
Rune Skarstein, Norge
Peter Wallensteen, Sverige
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t o m 30/11 2016
t o m 30/6 2016

t o m 30/11 2016

tjl 1/11-31/12 2016

Bilaga 2. Publikationslista 2016
Publikationstyp
Africa Now
(samutgiven bokserie)

Böcker och samlingsverk (inkl
redaktörskap)

Current African Issues (CAI),
CAMP, PD,
böcker publicerade av NAI

Policy Notes
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Titel
Aid and authoritarianism in Africa:
development without democracy.
London ; Uppsala: Zed Books;
Nordiska Afrikainstutet
The future of African peace
operations: from the Janjaweed
to Boko Haram. London; Uppsala:
Zed Books; Nordiska
Afrikainstutet
The rise of Africa's middle class:
myths, realities and critical
engagements. London; Uppsala:
Zed Books ; Nordiska
Afrikainstutet
A History of Water, Series 3, Vol.
3: Water and Food: From HunterGatherers to Global Production in
Africa. London: I.B. Tauris
Framing African development:
challenging concepts. Leiden: Brill
Academic Publishers; AfricaEurope Group for Interdisciplinary
Studies, 16.
Land and Hydropolitics in the Nile
River Basin: Challenges and New
Investments. Routledge
The Politics of Female
Circumcision in Egypt: Gender,
Sexuality and the Construction of
Identity. I.B. Tauris. Library of
Modern Middle East Studies.
Cocoa in post-conflict Liberia: the
role of institutions for the
development of inclusive
agricultural markets. Uppsala:
Nordiska Afrikainstitutet
New City visions and the politics
of redevelopment in Dar es
Salaam, NAI Working Paper
2016:1
What does it mean to be human
in the aftermath of historical
trauma? Claude Ake Memorial
Paper No 9, Nordic Africa Institute
and Uppsala University
Regional Economic Communities
and Peacebuilding in Africa: The
Experiences of ECOWAS and IGAD
(NAI Policy Dialogue No 12).
Sweden's bid for a UN Security
Council seat and what Africa
stands to gain. Uppsala: Nordiska
Afrikainstitutet; 2016. NAI Policy
Notes, 2016/4.

Författare
Hagmann T., Reyntjens F., editors

De Coning C., Gelot L., Karlsrud J.,
editors

Melber H., editor

Oestigaard T., Tvedt T., editors

Havnevik K., Oestigaard T.,
Tobisson E., Virtanen T., editors.

Oestigaard T., Sandström E.,
Anders J., editors.
Malmström M F.

Eriksson Skoog G.

Lindell I., Norström J., Byerley A.

Gobodo-Madikizela P.

Adetula V., Bereketeab R.,
Jaoyebo O.
Adetula V.
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NAI Occasional papers
Refereegranskade vetenskapliga
artiklar samt kapitel, alfabetiskt
på författare
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Growing mistrust – a threat to
democracy in Ghana:
opportunities and challenges in
the upcoming general elections.
Uppsala: Nordiska
Afrikainstitutet; 2016. NAI Policy
Notes, 2016/5.
Eritrea’s refugee crisis and the
role of the international
community. Uppsala: Nordiska
Afrikainstitutet; 2016. NAI Policy
Notes, 2016/2.
Radicalisation and terrorist
recruitment among Kenya’s
youth. Uppsala: Nordiska
Afrikainstitutet; 2016. NAI Policy
Notes, 2016/1.
From top-down to flexible
cooperation: rethinking regional
support to Africa. Uppsala:
Nordiska Afrikainstitutet; 2016.
NAI Policy Notes, 2016/3.
Shades of Africa: research on a
changing continent. Uppsala:
Nordiska Afrikainstitutet; 2016.
Fiscal federalism and government
performance in Nigeria. In:
Nigerian federalism: continuing
quest for stability and nationbuilding. Ibadan: Safari Books Ltd;
2016. p. 111-145.
Principle and practice of
supranationalism in ECOWAS and
the implications for regional
integration in West Africa.
Nigeria; Political Science Review.
2016;7(1):17-34.
Does Stock Market Development
Enhance Private Investment in
Ghana? Lifescience Global;
International Journal of
Humanities and Social Science
Research. 2016;2: 68-78.
Natural resource revenues and
public investment in resource-rich
economies in sub-Saharan Africa.
World Institute for Development
Economics Research; 2016.
WIDER Working Paper, 24.
An Empirical Analysis of the
Determinants of Interest Rates in
Ghana. Taylor & Francis Group;
Journal of African Business.
2016;17(3):377-396.
The effect of climate change on
economic growth: evidence from

Adetula V.

Bereketeab R.

Hellsten S.

Söderbaum F., Skansholm H.,
Brolin T.

Alfredsson H., Sköld M., Sävström
J., editors.
Adetula V.

Adetula V.

Adu, G.

Adu G.

Adu G., Adu Asamoah L..

Adu G., Alagidede P., Boakye
Frimpong P.
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Sub-Saharan Africa.
Environmental Economics and
Policy Studies. 2016;18(3):417436.
Who Adopts LPG as the Main
Cooking Fuel and Why?: Empirical
Evidence on Ghana Based on
National Survey. World
Development. 2016;85:43-57.
Djibouti: Strategic Location, an
Asset or a Curse. Journal of
African Foreign Affairs. 2016;3
(1&2):5-18.
Between Labor Mígration and
Forced Displacement: Wartime
Mobilities in the Burkina FasoCôte d'Ivoire Transnational Space.
Berghahn Books; Conflict and
Society. 2016; 2(1):52-67.
The Role and Impact on the
African Union. In: Political
Rationale and International
Consequences of the War in
Libya: .Oxford: Oxford University
Press; 2016. p. 269-285.
Deconstructing the myth of the
African middle class. In: The rise
of Africa's middle class: myths,
realities and critical engagements.
London ; Uppsala: Zed Books ;
Nordiska Afrikainstitutet; 2016. p.
95-109. Africa Now.
Developing the ‘Other’:
Challenging Concepts. In: Framing
African Development Challenging
Concepts. Leiden: Brill Academic
Publishers; 2016. p. 16-34. AfricaEurope Group for Interdisciplinary
Studies, 16.
Water, national identities and
hydro-politics in Egypt and
Ethiopia. In: Land and Hydropolitics in the Nile River Basin:
Challenges and New Investments.
London: Routledge; 2016. p. 211230.
Rainfed agriculture, drought and
hunger in Tanzania. In: A History
of Water, Series 3, Volume 3.
Water and Food: From HunterGatherers to Global Production in
Africa. London: I.B. Tauris; 2016.
p. 332-354.
Changing challenges: new hydropolitical landscapes in the Nile
Basin. In: Land and Hydro-politics
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Adu G., Karimu A., Mensah J. T.

Bereketeab R.

Bjarnesen J.

Gelot L.

Hellsten S.

Oestigaard T.

Oestigaard T.

Oestigaard T.

Oestigaard T., Sandström E.,
Jägerskog E.

Årsredovisning Nordiska Afrikainstitutet 2016

Allt övrigt 2016, alfabetiskt på
författare
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in the Nile River Basin: Challenges
and New Investments. London:
Routledge; 2016. p. 1-13.
Approaches to African Food
Production in a Water Society
Systems Perspective. In: A History
of Water, Series 3, Volume 3.
Water and Food: From HunterGatherers to Global Production in
Africa: London: I.B. Tauris; 2016.
p. 1-25.
Governance through Brokerage:
Informal Governance in Post-Civil
War Societies. Civil Wars. 2016;18
(3):255-280.
The Portuguesinhos: Experiences
of Return and Reintegration of
Angolan Police Commissioned
Officers Who Studied in Portugal.
Journal of Global Initiatives:
Policy, Pedagogy, Perspective.
2016;11(1):77-98.
Strategies of Urban Inclusion in
the Imagined Modern Luanda. In:
Governing Urban Africa. London:
Palgrave Macmillan; 2016. p. 191211.
What Drives Structural
Transformation in Sub-Saharan
Africa?. John Wiley & Sons;
African Development Review.
2016;28(2):157-169
Climate, Technological Change
and Economic Growth. Cape
Town: ERSA Economic Research
Southern Africa; 2016. ERSA
Working paper, 572.
Introduction: The Dialectics of
Displacement and Emplacement.
Berghahn Books; Conflict and
Society. 2016;2(1):9-15.
”Carl Bildt sprider allvarliga
felaktigheter”. Svenska dagbladet.
2016;
Prehistoric Ethics: Comment to Liv
Nilsson Stutz’ article. Current
Swedish Archaeology. 2016;24:6570.
Nationalisms in Lusophone Africa.
Journal of Southern African
Studies. 2016;42(4):793-795.

Oestigaard T., Tvedt T.

Themnér A., Utas M.

Udelsmann Rodrigues C.

Udelsmann Rodrigues C.

Adu G.

Adu G., Alagidede P.

Bjarnesen J., Erdman Vigh H.

Gelot L., Brosché J., Fröjmark H.
Oestigaard T.

Udelsmann Rodrigues C.
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Bilaga 3. Forskningsprojekt vid NAI 2016 med extern bidragsfinansiering
Projekttitel
Mellan patronpolitik och
demokratisering: Lokala uppfattningar
och individens roll i valrelaterat våld
Storskaliga jordbruksinvesteringar i
Afrika – effekter på människors
tillgång till mark och matsäkerhet
Infrastruktur som divination: Vardag i
den postkoloniala staden
Water politics in the Nile river basin:
emerging land acquisitions and the
hydro- political landscape
Bokra a7la Tomorrow will be Better:
Embodying Political Agency after the
Egyptian Revolution
Försörjning under dagliga hot: En
studie av egendomsbrott begångna av
polis och militär i Demokratiska
Republiken Kongo och dess
konsekvenser för lokala marknader
och småskalig näringsverksamhet
Hatiska demagoger eller fredliga
demokrater? Varför f.d. krigsherrar
säkerhetiserar krigsidentiteter under
val
Arbetskraftsmigranter eller
kolonisatörer? Den nya portugisiska
migrationen till Angola och Kap Verde
Kampen om gränsdragningar.
Omstridd decentralisering i Kenya och
Uganda
AU som fredsutövare? Militarisering
av den afrikanska freds- och
säkerhetsstrukturen
Utanför det humanitära synfältet: Om
den osynliga rörelsen mellan
arbetsmigration och flykt i Burkina
Faso och Elfenbenskusten
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Finansiär
Vetenskapsrådet

Projektperiod
2011-01-01 – 201612-31

Formas

2012-01-01 – 201612-31

3 060

Vetenskapsrådet

2013-01-01 – 201712-31
2013-01-01 – 201612-31

3 864

Vetenskapsrådet

2013-01-01 – 201612-31

3 000

Vetenskapsrådet

2013-01-01 – 201612-31

3 900

Vetenskapsrådet

2014-01-01 - 201712-31

4 505

Vetenskapsrådet

2014-01-01 – 201712-31

3 612

Vetenskapsrådet

2016-01-01 – 201912-31

2 400

Vetenskapsrådet

2016-01-01 – 201912-13

3 000

Riksbankens
Jubileumsfond

2016-01-01 – 201912-31

2 352

Vetenskapsrådet
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Bidrag (tkr)
4 430

3 600

Bilaga 4. Interna forskningsseminarier vid NAI 2016
19 januari: Maria Eriksson Baaz och Ola Olsson,
forskare vid NAI. ‘Corruption on the Congo: an
empirical analysis of informal taxation’. Opponent:
George Adu, moderator: Anders Sjögren

9 februari: Joschka Philipps, gästforskare. ’The
metastable city and the politics of crystallization.
Protesting and policing in Kampala,
Uganda’. Opponent: Anders Sjögren, moderator:
Victor Adetula.

16 februari: Henrik Angerbrandt, forskare vid NAI.
‘As long as they are coming we are mobilizing to
fight back: the 2011 post-election violence in
Nigeria’. Opponent: Jesper Bjarnesen, moderator:
Victor Adetula.

1 mars: George Adu, forskare vid NAI. ‘What drives
structural transformation in sub-Saharan Africa?’
Opponent: Atakilte Beyene

15 mars: Cristina Udelsmann Rodrigues, forskare vid
NAI. ‘Studying Urban-to-Rural Migrations and
Movements in Africa Today: theoretical
and methodological angles’. Opponent och
moderator: Knut Graw

3 maj: Patience Mususa, forskare vid NAI. ‘Making
Life Out of Disorder After the Reprivatisation of the
Zambian Copper Mines’. Opponent: Terje Östigård,
moderator: Annika Teppo

10 maj: George Adu, forskare vid NAI. ‘Effect of Gold
Mining on Income Distribution in Ghana’.
Opponent: Cristiano Lanzano, moderator: Victor
Adetula

17 maj: Jesper Bjarnesen, forskare vid NAI. ‘African
Spring? Constitutional Crisis and Public Protests in
the Wake of the Arab Spring’. Opponent: Cristiano
Lanzano, Moderator: Anders Sjögren

31 maj: Cristiano Lanzano, forskare vid NAI.
‘Between moral economies and hypercapitalism: An
economic anthropology of artisanal miners in West
Africa’. Opponent: Jesper Bjarnesen, moderator:
Terje Östigård

7 juni: Redie Bereketeab, forskare vid NAI. ‘Eritrea's
Refugee Crisis and the Role of the International
Community’. Opponent: Knut Graw, moderator:
Victor Adetula

25 oktober: Xolani Tshabalala, stipendiat. 'Surplus
movement and its mediation across South Africa’s
border with Zimbabwe: A brief socio-historical and
socio-political account'. Opponent: Cristina U.
Rodrigues moderator: Jesper Bjarnesen

1 november: Lassane Yameogo, gästforskare.
‘Border effect, territorial reconfiguration and crossborder cooperation in the Kossi (Burkina faso)Tominian (Mali) interface’. Opponent: Cristiano
Lanzano, moderator: Atakilte Beyene

8 november: Senayon Olaoluwa, gästforskare.
‘Nobody Saw His Front, Nobody Saw His Back’:
Trickster Phenomenon and Overlapping
Cosmopolitanisms in Osuofia in London’. Opponent:
Patience Mususa, moderator: Cristina U. Rodrigues

15 november: Opportuna Kweka, gästforskare. ‘The
agrarian question in Tanzania revisited: Smallholders
adaptive capacity’. Opponent: Atakilte Beyene,
moderator: Cristiano Lanzano

29 november: Anders Themnér, forskare vid NAI.
´Demagogues of Hate or Shepherds of Peace?
Examining the securitization processes of warlord
democrats in Sierra Leone and Liberia´Opponent:
Mikael Eriksson, moderator: Anders Sjögren

7 december, Anders Sjögren, forskare vid NAI.
Wielding the stick again. The rise and fall of state
violence against the opposition during presidential
elections in Uganda´Opponent: Anders Themnér,
moderator: Mikael Eriksson
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