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Direktörens summering av 2019 
  

Under verksamhetsåret 2019 kan institutet med stolthet rapportera att vi ökade antalet egenutgivna 
forskningspublikationer, vi noterar en stark trend vad gäller nerladdningar av våra publikationer, samt 
att vi beviljades, i stor konkurrens, forskningsmedel för tre ansökningar från två av Sveriges främsta 
forskningsråd. En av de titlar som laddades ned mest handlade om relationen mellan Etiopien och 
Eritrea, ett högaktuellt ämne under 2019. Med det starkt ökade intresset för den afrikanska kontinenten, 
så är det mycket positivt att notera hur hela vår kunskapsverksamhet anses relevant för att förstå 
samhällsutvecklingen.  

Institutets arbete för att stödja positiv utveckling i afrikanska länder grundat på en nord-sydlig och syd-
nordlig dialog gav goda resultat. Bland annat hölls en policydialog på temat möjligheter och utmaningar 
inom Afrikas utvinningsindustri i samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken. Goda resultat nåddes 
även för målet att medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska länderna där vi bland annat i 
samarbete med Finlands utrikesdepartement anordnade ett högnivåsymposium i Helsingfors med temat 
”The Future of EU-Africa in post-2020”. Under symposiet diskuterade beslutsfattare och forskare de 
nuvarande och framtida relationerna mellan EU och Afrika. 

Resultaten från forskningsverksamheten bidrar i ett långsiktigt perspektiv både till de globala målen för 
hållbar utveckling och till Afrikanska unionens Agenda 2063 och dess breda ansats för tydligt ökad 
tillväxt och hållbar utveckling. Temaområdet Mobilitet och Migration fortsätter att röna stor 
uppmärksamhet. Institutet har under året utvecklat nya analytiska perspektiv på bland annat irreguljär 
migration, bidragit till teoriutveckling inom migrationsforskningen och samtidigt skapat viktiga nätverk 
med forskare på den afrikanska kontinenten. 

Som en väsentlig del av infrastrukturen för Afrikaforskning- och studier i Norden bidrar 
biblioteksverksamheten till att synliggöra afrikapublicerad forskning. Under året har ett 100-tal open 
access-tidskrifter integrerats i samlingen, arbetet med att synliggöra delar av småtryckssamlingen har 
fortsatt och under året blev ca 20 000 dokument/publikationer sökbara i institutets sökverktyg 
Africalitplus. Därtill har vi publicerat en artikel om metoder att arbeta med nya former av skönlitteratur i 
African Research and Documentation. 

Institutets stipendieverksamhet är en väsentlig komponent för att främja och stimulera till 
samhällsvetenskaplig forskning om Afrika. Ett av våra viktigaste mål är att bidra till kapacitetsbyggande 
av kunskapsproduktion om Afrika och det är därför glädjande att se att antalet ansökningar främst till 
stipendieprogrammet för forskare på den afrikanska kontinenten var hög under 2019 men även att det 
var en jämn fördelning mellan kvinnor och män av de som tilldelades stipendier. 

I början av 2019 lanserades institutets nya visuella identitet. Profilen bidrar till att tydliggöra NAI som 
avsändare av samhällsnyttig och policyrelevant kunskap om det moderna Afrika. För att ytterligare 
stärka vårt uppdrag kring kommunikation och policydialog, lanserade vi mot slutet av året en ny intern 
och en extern hemsida. Vi har sett ett stort intresse från journalister i ett flertal länder utanför Norden 
som bjöds in att prenumerera på vårt nya tipsmejl. Som ett led i arbetet med att sprida institutets 
forskning och göra den tillgänglig för relevanta grupper, skrev NAI under ett viktigt samarbetsavtal med 
Afrikanska unionen om att bidra med publikationer till AU-kommissionens webbaserade 
kunskapsplattform.  

2019 kännetecknades av stora personalförändringar. Direktörsskifte under hösten, tre pensionsavgångar, 
tre nya forskare, samt en arkivarie och en särskild eventsadministratör (nyinrättade tjänster). Helt oaktat 
dessa förändringar lades stor kraft på att fördjupa arbetet med att utveckla våra interna rutiner och 
processer, förstärka vårt arbete kring miljö/hållbarhet, digitalisering och informationssäkerhet, vi 
upphandlade en konsult för att genomföra en halvtidsavstämning av institutets långsiktiga strategi, samt 
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att en mindre omorganisation genomfördes under året för att effektivisera och renodla funktioner inom 
forskningsstöd och administration. Arbetsbelastningen inom vissa funktioner har under perioder varit 
hög, men vi ser nu hur det organisationsövergripande arbetet börjar konsolideras, vilket ger en intern 
tydlighet och framförallt arbetsro.  

NAIs ambition är fortsatt att vara den bästa ingången för den mest relevanta, aktuella och högkvalitativa 
kunskapen om Afrikas sociala och ekonomiska samhällsutveckling. I takt med den snabba utvecklingen 
på den afrikanska kontinenten och i policyprioriteringarna hos de nordiska regeringarna, ser vi ett behov 
av att förtydliga vår institutionella identitet. Därför kommer vi under 2020 att lägga tid på att tolka, 
definiera och forma vårt uppdrag. 

 

Jag ser med tillförsikt fram emot att fördjupa och utveckla NAIs arbete under de kommande åren. 

 

 

Therese Sjömander Magnusson 
Direktör 
Nordiska Afrikainstitutet 
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1. NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 2019 
 
Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är en myndighet som grundades 1962 och lyder under 
Utrikesdepartementet (UD). NAI finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island och är ett 
centrum för kunskap om det moderna Afrika, med placering i Uppsala. NAI är en enrådsmyndighet som 
leds av en direktör och har ett av svenska regeringen utsett program- och forskningsråd med 
representanter för nordiska länder (Finland, Island, Norge och Sverige). Program- och forskningsrådet 
har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och är rådgivande bland annat om forskningsinriktningen 
vid institutet. Program- och forskningsrådet sammanträdde två gånger under 2019, i maj och i 
november. Myndigheten hade 33 anställda (årsmedeltal) under 2019. 

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

1. Främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att 
bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska 
Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och 
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.  

2. Sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och 
afrikanska förhållanden. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras 
tillgänglig för beslutsfattare i Norden.  

3. Bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av 
relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet 
ska tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice. 

Styrning och återrapporteringskrav för Nordiska Afrikainstitutet framgår av regleringsbrev för 2019. 
Institutet ska särskilt prioritera: 

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

• att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella 
trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030; 

• att fortsätta stärka forskningens policyrelevans. 
 

Nordiska Afrikainstitutet ska  

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

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

Myndigheten fick 2019 även i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en 
ändamålsenlig informationssäkerhet samt att fortsatt ställa praktikplatser till förfogande för nyanlända 
arbetssökande och personer med funktionsnedsättning.  

 
Agenda 2030 och Agenda 2063 

Genom Agenda 2030 har en global utvecklingsagenda utarbetats, med prioriteringar som är av särskild 
betydelse för afrikanska länder. Inriktningen på framtida forskning och insatser för policyrådgivning ska 
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återspegla agendan för hållbar utveckling. Dessutom styrs och utformas Afrikas utveckling på längre sikt 
av Afrikanska unionens Agenda 2063, ”The Future We Want”, som även ska vara en vägledning för 
institutet vad gäller kunskapsproduktion och forskning om Afrika. De strategiska målen som utarbetades 
för Nordiska Afrikainstitutet för 2017-2021 bygger i grunden på myndighetens strävan att arbeta för de 
globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 och de forskningstema som valts ut har en tydlig koppling till 
de globala målen.  

 

Strategiska mål 2017 – 2021 

Nordiska Afrikainstitutet har en långsiktig institutionell strategi som gäller för perioden 2017 – 2021. 
Strategin syftar till att vägleda arbetet vid myndigheten i ett längre perspektiv. I strategin ingår resultat 
indikatorer för verksamheten som operationaliseras genom den årliga verksamhetsplanen. De sex 
strategiska målen för NAI är: 

1. Nordiska Afrikainstitutet ska bedriva, stödja och uppmuntra akademisk och policyrelevant forskning 
om det moderna Afrika. 

2. Nordiska Afrikainstitutet ska ha för avsikt att stödja positiv utveckling i afrikanska länder grundat på 
en nord - sydlig och syd - nordlig dialog.  

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

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

5. Nordiska Afrikainstitutet ska säkerställa och diversifiera sina resurser. 

6. Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad organisation. 

En fullständig beskrivning av målen finns i bilaga 1.  

 

Disposition av 2019 års resultatredovisning 

Nordiska Afrikainstitutets resultatredovisning presenteras uppdelad i tre huvudavsnitt utifrån 
myndighetens kärnverksamhetsområden forskning och kapacitetsbyggande, kommunikation och 
policyarbete samt bibliotek och dokumentation och ger i dessa redogörelse för väsentliga resultat. 
Inledningsvis redogörs kortfattat för utvecklingen av myndighetens finansiering under 2019 och i ett 
avslutande avsnitt redogörs för hur myndigheten har säkerställt kompetensförsörjningen och utvecklat 
organisationen för att fullgöra uppdraget. Till årsredovisningen hör också den ekonomiska redovisningen 
i form av resultat- och balansräkning samt övriga tillhörande sektioner. I bilagor till årsredovisningen 
återfinns detaljerade sammanställningar från verksamhetsåret. 
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Finansieringen av Nordiska Afrikainstitutet 2019 

 
Enligt NAIs strategiska mål #5 ska institutet säkerställa och diversifiera verksamhetens resurser för att 
skapa en stabil och säker ekonomisk situation som är hållbar på lång sikt. 

Enligt regleringsbrevet för Nordiska Afrikainstitutet 2019 får myndigheten:  
- med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. 
- ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. 

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

Nordiska Afrikainstitutet finansierades under 2019 till motsvarande 77 % av anslag från svenska statens 
utgiftsområde 7 för internationellt bistånd. Myndighetens förvaltningskostnader finansierades 
uteslutande av svenskt anslag. Institutets tre kärnverksamhetsområden forskning och 
kapacitetsbyggande, kommunikation och policyarbete samt bibliotek och dokumentation finansierades 
av svenskt verksamhetsanslag liksom bidrag från utrikesdepartementen i Finland och Island. Den finska 
och isländska finansieringen uppgick under 2019 till ca 7 % av institutets totala intäkter. Avtal med 
Finland sluts två år i taget. Det senaste avtalet löpte ut i december 2019 och en dialog med finska UD 
kring ett nytt avtal har därför inletts. Bidraget från Island avtalas ett år i taget. Tabell 1 ger en bild av 
institutets finansiering under de senaste fem åren och visar bland annat utvecklingen av den övriga 
bidragsfinansieringen som främst omfattar medel från olika forskningsfinansiärer. Från 2016 och framåt 
skedde en tydlig minskning i den nordiska samfinansieringen då Norge valde att inte längre finansiera 
institutet samt att ett forskningsprogram finansierat av Sida upphörde.   

Tabell 1. Nordiska Afrikainstitutets finansiering 2015 - 2019 (tkr) 

  2019 2018 2017 2016 2015 
Anslag*)       
07 1:1 ap. 8  16 427 15 963 13 926 13 656 14 055 
07 1:3 ap. 1  14 717 15 594 14 052 14 060 14 665 
Summa anslag:  31 144 31 557 27 978 27 716 28 720 

       
Bidrag för verksamhet  7 255 6 179 8 647 10 041 15 908 
-varav Nordisk samfinansiering 2 711 2 013 3 011 2 514 7 925 
Bidrag för transfereringar   1 461 1 521 505 1 416 2 773 
-varav Nordisk samfinansiering 100 101 109 44 376 
Intäkter av avgifter  437 436 318 321 341 
Finansiella intäkter  5 3 3 14 9 
Summa övrig 
finansiering:  9 157 8 139 9 473 11 792 19 031 

       
SUMMA:  40 301 39 696 37 451 39 508 47 751 
*) Avser utgifter enligt anslagsredovisningen inkl transfereringsverksamhet  

 

Med bidrag för transfereringar i tabell 1 avses medel från forskningsfinansiärer och nordiska bidrag 
som använts för olika forskningssamarbeten och i institutets stipendieverksamhet. Till myndighetens 
finansiella intäkter hör inkomster från institutets bokförsäljning, fjärrlåneersättning från Kungliga 
biblioteket, royalties för publikationer och andra ersättningar för exempelvis olika samfinansierade 
samarbeten som ägt rum under verksamhetsåret. En liten intäktsökning noteras för 2019 vilken till viss 
del förklaras i en god försäljning under den stora europeiska Afrikakonferensen ECAS 8 som NAI 
medverkade i under året.  
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Utöver den nordiska samfinansieringen av kärnverksamheten bidrar Uppsala universitetsbibliotek 
(UUB) årligen med medel öronmärkta för biblioteksförvärv. En övervägande del av bibliotekets besökare 
utgörs av forskare och studenter som är verksamma vid Uppsala universitet. Förvärvsbidraget har under 
de senaste 4 åren minskats drastiskt från strax över en miljon kronor årligen till en nivå på 600 tkr 
årligen under 2018-2019. Förklaringen som ges till minskningen är enligt UUB en generellt åtstramad 
medelsfördelning till enskilda ämnesområdens litteraturförsörjning. Diskussioner har förts med UUB 
kring konsekvenser för myndighetens biblioteksverksamhet av det minskade stödet på lång sikt. 

Vid sidan av den anslags- och nordiskt finansierade forskningsverksamheten har NAI även finansiering 
från olika forskningsfinansiärer. Till dessa hör Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, FORMAS, 
Tamperes universitet och Stockholms universitet. I bilaga 4 listas forskningsprojekt som finansierats av 
dessa finansiärer. Ett positivt resultat från 2019 var att två ansökningar om medel till fleråriga 
forskningsprojekt blev beviljade från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond med medverkan 
av fyra av institutets forskare vilket bidrar till att stärka myndighetens forskningsfinansiering och 
kompetensförsörjning under kommande år. Även om en kraftig minskning skett i den externa 
forskningsfinansieringen under de senaste fem verksamhetsåren noteras nu en positiv utveckling i det 
avseendet.  

I tabeller 2 och 3 presenteras en summering av institutets intäkter och kostnader över en treårs period 
med uppdelning på verksamhetens tre kärnverksamhetsområden forskning och kapacitetsbyggande, 
kommunikation och policyarbete samt bibliotek och dokumentation. Som beräkningsgrund för detta har 
fördelningen av indirekta kostnader gjorts utifrån verksamhetens lokalyta, årsarbetskrafter samt övriga 
driftskostnader. Tabellerna visar att fördelningen per verksamhetsområde är förhållandevis konstant i 
och med att forskningsområdet under 2019 fortsatt stått för strax under 60 % av kostnaderna medan 
kommunikations- och biblioteksområdena stått för cirka 20 % vardera av den totala 
verksamhetskostnaden. Under 2019 rekryterades 3 nya forskare till institutet vilket i huvudsak förklarar 
ökningen vad gäller personalkostnader inom forskningsområdet.  

Tabell 2. Verksamhetens intäkter 2017 – 2019 fördelade på verksamhetsområden (tkr) 
     2019 2018 2017 
Anslag     6 372 6 718 6 108 
Intäkter av avgifter o andra ersättningar  59 87 73 
Intäkter av bidrag    1 469 1 510 1 875 
Finansiella intäkter    1 1 1 
Bibliotek         7 901 8 316 8 057 
Anslag     17 017 17 343 15 652 
Intäkter av avgifter o andra ersättningar  312 279 171 
Intäkter av bidrag    5 080 4 107 6 049 
Finansiella intäkter    3 2 2 
Forskning       22 413 21 732 21 874 
Anslag     7 113 6 791 5 615 
Intäkter av avgifter o andra ersättningar  65 70 73 
Intäkter av bidrag    706 561 724 
Finansiella intäkter    1 1 1 
Kommunikation       7 885 7 423 6 412 

        
Anslag totalt    30 502 30 852 27 375 

        
Totalt     38 198 37 471 36 343 

Totala intäkter inkl anslag och bidrag 
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Tabell 3. Verksamhetens kostnader 2017 – 2019 fördelade på verksamhetsområden (tkr) 

     2019 2018 2017 
Kostnader för personal   4 625 4 831 4 947 
Kostnader för lokaler   948 874 837 
Övriga driftkostnader   2 303 2 592 2 236 
Finansiella kostnader   5 10 12 
Avskrivningar och nedskrivningar  20 10 25 
Bibliotek         7 901 8 316 8 057 
Kostnader för personal   16 283 14 638 15 834 
Kostnader för lokaler   1 948 2 161 2 036 
Övriga driftkostnader   4 094 4 872 3 887 
Finansiella kostnader   18 29 38 
Avskrivningar och nedskrivningar  70 32 79 
Forskning       22 413 21 732 21 874 
Kostnader för personal   5 611 5 191 4 471 
Kostnader för lokaler   733 641 565 
Övriga driftkostnader   1 510 1 569 1 344 
Finansiella kostnader   6 10 11 
Avskrivningar och nedskrivningar  24 11 22 
Kommunikation       7 885 7 423 6 412 

        
Totalt     38 198 37 471 36 343 

 

  



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

11 

1. FORSKNING OCH KAPACITETSBYGGANDE 
 

Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift: 

Att främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att  

• bedriva egen högkvalitativ forskning,  
• verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen,  
• stimulera till forskning om Afrika i Norden, samt  
• främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.  

 

Prioriteringar och återrapporteringskrav  
Enligt myndighetens regleringsbrev 2019 ska institutet: 
-Prioritera att integrera ett rättighetsperspektiv, fattiga människors perspektiv på utveckling, ett 
jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv i verksamheten; 
-Prioritera att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på 
aktuella trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030; 
-Fortsätta stärka forskningens policyrelevans; 
-Analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen synliggjorts samt 
kanaler för spridning till myndighetens målgrupper. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ som 
kvalitativ, och inkludera relevanta resultat av den forskning som bedrivs;  
-Redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl a de nordiska 
biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen. 

Forskningsverksamheten vid NAI 2019 
 
Institutets forskningsverksamhet är avgränsad inom fem tvärvetenskapliga tematiska områden som till 
stor del är ämnesöverskridande. Forskningsområdena lades fast i institutets strategi 2017 – 2021 och är 
relevanta för uppdraget inom regleringsbrevet 2019. Institutets forskningsteman är följande: 

- Tillväxt för alla, fattigdom och ojämlikhet i städer och på landsbygden i Afrika 
- Klimatförändringar och hållbar utveckling  
- Konflikter, säkerhet och demokratisk omvandling 
- Mobilitet och migration 
- Jämställdhet 

Institutets uppdrag att bedriva unik, högkvalitativ och policyrelevant forskning om det moderna Afrika 
låg till grund för all forskningsverksamhet som bedrivits vid myndigheten under 2019. Forskningsprojekt 
och aktiviteter genomfördes utifrån regleringsbrevet och övergripande även utifrån verksamhetstrategin 
som bidrar till och målen för hållbar utveckling. I bilaga 3 finns en översikt över de kärnfinansierade 
forskningsprojekten som varit aktiva vid institutet under 2019. Inom ramen för forskningsverksamheten 
har bland annat följande arbetsområden ingått: fältarbeten, vetenskapliga publiceringar, 
spridningsinsatser, policyarbete, mediekontakter, akademiska konferenser och workshops, 
forskarseminarier, arbete med stipendie- och gästprogrammen, resursmobilisering och nätverkande. 
Forskningsarbetet har på ett övergripande plan gett goda resultat inom områden med koppling till 
Afrikas utveckling. Resultaten som uppnåtts befäster framsteg från tidigare år och har fört institutet 
närmare uppfyllandet av sin vision om att framställa, analysera och sprida kunskap om utvecklingen i 
Afrika. Resultaten från forskningen bidrar i ett långsiktigt perspektiv å ena sidan till globala målen för 
hållbar utveckling, och å andra sidan till Afrikanska unionens Agenda 2063 och dess breda ansats för 
ökad tillväxt och hållbar utveckling inom femtio år. Institutets forskningsinriktning knyter på många 
fronter an till målsättningar i AU agendan, exempelvis ambitionerna om ett enat Afrika i en vision om en 
fredfull, integrerad och välmående kontinent. 
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Resultatsammanfattning forskning och kapacitetsbyggande 
 
Till några av de mest tydliga och betydelsefulla resultaten för institutets forskningsverksamhet hör 
publikationer (ex. vetenskapliga artiklar, policyrelaterade publikationer, böcker och bokkapitel) som är 
grundläggande verktyg för forskare i spridningen av forskningsresultat och kunskap till olika mål- och 
intressegrupper.  Olika former av akademiskt- och policyinriktade evenemang samt 
seminarieaktiviteter som anordnas av institutet är ytterligare faktorer i resultatredovisningen av 
forskningsverksamheten som bidrar till att främja, sprida, befästa och utveckla den kunskap om det 
moderna Afrika som produceras. Även den till forskningen nära knutna stipendieverksamheten är en 
viktig indikator på resultat i kapacitetsbyggande syfte som skapar möjligheter för studenter och forskare 
att fördjupa och utveckla sin Afrikarelaterade forskning. Stipendieverksamheten bidrar även väsentligt 
till att stimulera samarbete och utbyte mellan nordiska och afrikanska forskare. Diversifiering av- och 
ökning av finansiering är en tydlig del i institutets strategiska målsättning. Således är olika former av 
resursmobilisering som exempelvis ansökningar om extern finansiering för forskning och 
forskningsrelaterade aktiviteter liksom stärkande av forskarsamarbeten ytterligare ett väsentligt resultat 
inom forskningsverksamheten.  

Konkreta resultat från den forskning som bedrivs vid Nordiska Afrikainstitutet uppnås framför allt inom 
de olika projekt som institutets forskare arbetar med. Det som är särskilt utmärkande för resultat inom 
forskningsverksamheten är en långsiktighet vad gäller genomslag och tillämpning exempelvis genom att 
resultat och rekommendationer från forskning kan användas som bakgrund till beslutsfattande 
tidsmässigt långt efter att de presenterats i en publikation. Även själva publikationsfaserna kännetecknas 
av långa ledtider innan ett manuskript antas och utges i slutgiltig form.  

Under 2019 har en rad av olika utåtriktade akademiska och policyaktiviteter genomförts inom ramen för 
forskningsverksamheten vid NAI. Exempelvis hölls en betydelsefull policydialog på temat ”Opportunities 
and Challenges for the Extractive Sector in Africa” i samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken i 
Abidjan, Elfenbenskusten. Exempel på andra framträdande evenemang som anordnats är: en workshop 
om ”Extractive Industries and Indigenous Livelihood Questions – Comparative experiences”, den 
internationella konferensen om ”Engendering Access to Justice for Development in Sub Saharan Africa” 
som samarrangerades med Universitetet Western Cape Town - Sydafrika, Universitetet i Manchester – 
England och Universitet Pontificia – Spanien, samt en workshop där skatte- och utvecklingsfrågor 
diskuterades med konferenstiteln ”Taxation for Inclusive Development”. Samtliga dessa aktiviteter gav 
tillfälle för nätverkande och för institutet viktiga nya och stärkta partnerskap. Konferensen i Abidjan 
resulterade exempelvis i att Afrikanska utvecklingsbanken och institutet inrättade ett partnerskap som 
kan utnyttjas för olika forsknings- och policyaktiviteter med koppling till Afrikas utvinningssektor. 
Institutet och Universitetet Western Cape har som ett efterspel till konferensen inlett sondering av 
möjligheter att ge ut en publikation grundad på den gemensamma aktivitetens huvudsakliga resultat.  

Andra exempel som knyter an till under året strategiskt viktiga evenemang är institutets samarbete inom 
ramen för forskningsprojektet ”The Space and Role of Political Science in the Evolving Democratic 
Transformation in Africa” i partnerskap med Association of African Universities (AAU) i Accra, Ghana 
och Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA). Tillsammans 
anordnade de tre organisationerna en akademisk konferens på temat ”Political Science Discipline in 
Africa: Freedom, Relevance, Impact”. På sikt kommer dokumentationen från konferensen att resultera i 
en publikation i två volymer. Under konferensen inleddes också en process för ett långsiktigt strategiskt 
viktigt partnerskap mellan institutet och AAU. 

En lärdom som dras från året kopplat till olika genomförda evenemang med forskarmedverkan är att 
institutet kan bli ännu bättre på att tidigt i planering av spridnings- och policyaktiviteter identifiera vilka 
policy- och beslutsfattare som är mest relevanta att bjudas in till olika program. Detta som ett led i att 
stärka policyrelevansen i institutets arbete.  
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Arbetet som syftar till att stödja positiv utveckling i afrikanska länder grundat på en nord-sydlig och 
syd-nordlig dialog och att medverka till policyagendan för Afrika i de nordiska länderna har påvisat 
flera positiva resultat. Forskarna har under året arbetat löpande med aktiviteter som 
ambassadörscoachning och mediekontakter samt analyserat globala trender och de nordiska ländernas 
policyagendor. Tonvikten har lagts vid att producera gedigen och välgrundad kunskap för att kunna förse 
olika intressenter med användbar information. Ett konkret exempel på detta är kopplat till att 
Cotonouavtalet mellan EU och AVS-länderna löper ut 2020. Arbetet med att förbereda en ny 
samarbetsram för AVS-länderna och EU har redan påbörjats. Afrika har det största antalet 
undertecknande länder inom AVS-gruppen, och det förekommer viss oro avseende det framtida 
samarbetet mellan EU och AVS-länderna. För att diskutera detta anordnade NAI en policydialog om 
”Future of EU–Africa Cooperation” 2018 vilket under verksamhetsåret vidareutvecklats i ett partnerskap 
med Institutet för Afrikastudier vid Ghanas universitet.  

På samma tema om EU-Afrika relationer samarbetade institutet med Finlands utrikesdepartement för 
att anordna ett symposium med temat ”The Future of EU-Africa in post-2020” i mars 2019 i Helsingfors. 
Symposiet lockade en mycket stor publik med 129 deltagare från utrikesförvaltning, universitet, 
civilsamhället och diplomatiska beskickningar. Det stora intresset berodde troligtvis på Finlands 
förestående ordförandeskap i EU samt på att Afrika tog stor plats under valkampanjerna inför finska 
riksdagsvalet. Arrangemanget gav institutet en värdefull synlighet och uppmärksammande i ett 
betydelsefullt finskt policy- och utvecklingssammanhang. 
Institutet har under året fortsatt att fungera som ett nav för afrikanska forskare och specialister på det 
moderna Afrika och har medverkat till att bygga upp kapacitet när det gäller kunskapsproduktion om 
Afrika genom det 1-åriga programmet ”African Scholar Programme” som riktar sig mot forskare 
verksamma på den afrikanska kontinenten, stipendieprogrammet för disputerade forskare i Afrika, 
nordiska stipendieprogrammet och andra plattformar för akademiska utbyten. Inom ramen för ”African 
Scholar Programme” har under året forskning bedrivits av två olika afrikanska forskare inom områden 
som berör decentralisering och institutionalisering av politisk makt i Ghana samt feminism och 
avkolonisering inom högre utbildning i Sydafrika.  

Stärkande och byggande av nätverk är en naturlig del av forskningsverksamheten vid NAI. Utöver 
enskilda forskares initiativ har nätverkande under året också ägt rum bland annat genom NAIs 
deltagande i Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies (AEGIS) och European Association for 
Development Research and Training Institutes (EADI). Direktören, bibliotekarier, flertalet forskare samt 
kommunikatörer deltog i det största samhällsvetenskapliga programmet i Europa, ECAS 2019, som 
Centret för Afrikastudier vid Edinburghs universitet stod värd för.  

Ett ytterligare väsentligt resultat inom ramen för forskningsverksamheten rör institutets strategiska mål 
att ”säkerställa och diversifiera sina resurser” där framsteg kan konstateras under 2019 då flera 
ansökningar om forskningsmedel blev beviljade. Även på längre sikt finns goda utsikter till positiva 
resultat i synnerhet eftersom institutet strävar efter att bygga upp sin kapacitet till resursmobilisering. 
Institutets forskare lämnade under året in totalt tio ansökningar om bidrag till forskning och konferenser 
varav tre beviljades finansiering. 

När det gäller forskningen som bedrivits under året inom ramen för de fem tematiska 
forskningsområdena kan utöver det som presenterats ovan konstateras att det inom området Konflikter, 
säkerhet och demokratisk omvandling genomförts omfattande forskning som bland annat fokuserat på 
statsbyggande på Afrikas Horn, regionala ekonomiska samarbeten för fredsbyggande på kontinenten 
samt dynamik kopplat till våldsamma konflikter i Västafrika efter demokratiseringsvågen. Inom temat 
anordnade NAI tillsammans med Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Kumasi, 
Ghana en workshop om ”Democratic Decentralization, Local Governance and Sustainable Development: 
Ghana’s Experiences in Three Decades”. Under denna workshop gavs forskare från institutet möjlighet 
att presentera och diskutera resultat från sina forskningsprojekt och samtidigt fyllde aktiviteten ett 
viktigt syfte i att stärka forskarnätverk och diskutera gemensamma framtida forskaraktiviteter.  
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Inom temat Tillväxt för alla, fattigdom och ojämlikhet i städer och på landsbygden i Afrika 
genomfördes forskning som bland annat studerat makroekonomisk inkluderande tillväxt, beskattning 
och offentliga utgifter i Afrika, extrem fattigdom och rättighetsaspekter, småskalig gruvnäring och 
naturresursutvinning, utveckling av gamla gruvsamhällen samt mönster av urbana till rurala 
befolkningsrörelser. En betydelsefull aktivitet inom ramen för temaområdet var den internationella 
konferensen ”Engendering Access to Justice for Development in SSA” som var ett unikt tillfälle för NAI 
att fortsatt ta en ledande roll för ökad förståelse kring identifiering av de allra fattigaste i Afrika söder om 
Sahara och på så sätt kunna bidra till att forma forskningsagendan för mänskliga rättigheter och tillgång 
till rättvisa som ett led i arbete att nå de globala hållbarhetsmålen. Flera av temats forskningsprojekt 
reflekterar på olika sätt ett Afrika i förändring och spänner samtidigt över flera av institutets 
forskningsteman. Forskare inom temaområdet har under året stärkt samarbeten exempelvis i att 
gemensamt arbeta med projekt för framtida forskningsfinansiering. 

När det gäller forskningstemat Mobilitet och migration kan under 2019 ett fortsatt stort intresse från 
institutets målgrupper konstateras. Detta mycket på grund av ökad medvetenhet och ständigt 
aktualiserande av internationell migration och närliggande utvecklingsfrågor globalt sett. Institutet har 
spridit forskningsresultat till ett brett spektrum av intressenter genom publikationer och att deltagande i 
samråd och policydialoger. Ett konkret exempel från området är att viktiga resultat uppnåtts inom 
forskningsprojektet ”Invisible Displacements” som i projektets slutfas fokuserat på arbetet kring en 
antologi (i Africa Now-serien) som innehåller fallstudier från en rad olika afrikanska migrations-
korridorer med hela 13 fallstudier från migrationsforskare vid europeiska och afrikanska 
forskningsinstitutioner. Genom nytänkande analytiska perspektiv på bland annat irreguljär migration 
och flykt har projektet dels bidragit till teoriutveckling inom migrationsforskningen och skapat viktiga 
nätverk med afrikanska forskare, dels lagt grunden för institutets engagemang i den offentliga debatten 
och policydialog - exempelvis i ett möte med Danmarks biståndsminister Rasmus Prehn och hans 
delegation i november i Stockholm. 

Inom forskningsområdet Klimatförändringar och hållbar utveckling har väsentliga resultat främst 
uppnåtts inom forskningsprojektet ”Practice and Politics of Urban Climate Mitigation and Adaptation 
Efforts at the Margins” bland annat i form av en artikel som publicerades i Journal of Urban Sustainable 
Development med rubriken Climate change and DIY urbanism in Luanda and Maputo: new urban 
strategies?. Inom projektet har dessutom en workshops hållits under året i Malawi där frågor kring hur 
förutsättningar ser ut för invånare från olika samhällsskikt när det gäller beredskap och planering vid 
olika klimat- och miljörelaterade utmaningar. Forskare, aktörer från civila samhället liksom statliga och 
kommunala representanter från Malawi och Zambia diskuterade denna tematik med särskilt fokus på 
samhällsstrukturer som kännetecknas av bristfällig infrastruktur och politisk och ekonomisk instabilitet. 
Resultaten från workshopen bidrog väsentligt till planerade publiceringar och stärkta nätverk inom 
projektet. Under andra halvåret 2019 har därtill en ny forskare rekryterats till forskningsområdet och har 
därmed kunnat bidra till att stärka utvecklingen av temat ytterligare. Den nya forskaren fokuserar sitt 
arbete på klimatförändringar och tillgång till färskvattenresurser i Afrika.  

Inom det femte forskningstemat Jämställdhet har arbetet under året i huvudsak fortsatt med koppling 
till projektet ”Gendered Institutions and Women’s Political Representation” och bland annat resulterat i 
en policyinriktad publikation som behandlar kvinnors politiska representation i Ghana. Publikationen 
har väckt stort intresse och fick god spridning med över 1800 nedladdningar under 2019. Ett 
bokmanuskript som inkluderar olika fallstudier om kvinnors politiska representation på den afrikanska 
kontinenten har också färdigställts för en kommande publicering inom institutets med Zed Books 
sampublicerad serie Africa Now. Forskning har även bedrivits inom projektet “Global Talk Local Walk – 
The Translation of the ‘Women, Peace and Security’ Agenda into Practice in Post-conflict Liberia and 
Rwanda’” och bland annat anordnades ett publikt forskarseminarium under året i Sydafrika med titeln 
"Gendered (In)securities in Eastern and Southern Africa”. Seminariet bidrog till efterföljande 
publikationer samt till att stärka forskarsamarbetet med genusforskare vid Free State universitetet i 
Sydafrika.    
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Publikationer och policydialog 

Förutom att producera högkvalitativ forskning ingår det i institutets mandat att bidra till att sprida 
information och kunskap om Afrika som kan stötta policyprocesser både i Norden och i Afrika. 
Forskningens publikationsarbete är en viktig del i detta hänseende.  

Institutets publikationer används för att nå flera strategiska mål. För att lyfta institutets 
forskningsresultat (mål 1), att bidra till en nord-sydlig och syd-nordlig dialog (mål 2), och att bidra till 
Afrikapolicyagendan i Norden (mål 3). I bilaga 2 finns en detaljerad publikationslista för 2019. 

Under året har NAI publicerat 16 egenutgivna titlar. Samtliga gavs ut på engelska med Open Access-
licens, det vill säga omedelbart tillgängliga för kostnadsfri nedladdning utan krav på registrering. NAIs 
egna publikationer och de böcker som ges ut i samarbete med kommersiella förlag, lyfts i nyhetsbrev, 
sociala medier, och på institutets hemsida. Vanligtvis anordnas lanseringar och seminarium kopplat till 
publikationsämnen. Exempel är ett panelsamtal som under året hölls i Addis Ababa i samband med 
utgivning av Agricultural Transformation in Ethiopia.  

Sju av det gångna årets 16 NAI-titlar var i serien NAI Policy Notes. Dessa är forskningsöversikter som 
ofta bygger på artiklar eller böcker skrivna av institutets forskare. De fyller på så vis två syften. Dels att 
sammanfatta de viktigaste och mest policyrelevanta forskningsresultaten för beslutsfattare och andra 
som har behov av snabba och lättillgängliga underlag, dels att väcka intresse för den aktuella boken och 
locka läsaren till att där söka vidare efter fördjupad kunskap. För att öka spridningen för institutets 
policynoter inledde NAI under 2018 ett samarbete med UN Reliefweb, en webbplattform som är en del 
av FN:s humanitära program UN-OCHA. Dess syfte är att tillgängliggöra aktuell och relevant information 
om humanitära insatser och bistånd globalt. Webbplatsen hade under 2019 drygt tio miljoner besökare. 
Bland besökarna finns beslutsfattare inom bistånd och humanitärt arbete, samt journalister, globalt och 
regionalt. ReliefWeb har publicerat tre av NAIs policynoter, som anses relevanta för beslutsfattare som 
besöker webbplatsen. Det är värt att nämna att en kolumnist i Washington Post hänvisade till en av NAIs 
policy noters, efter att ha läst den genom ReliefWeb. 

Tre av det gångna årets 16 NAI-titlar var i serien NAI Policy Dialogue. En av böckerna, The Ethiopia-
Eritrea Rapprochement publicerades i början av året och var då högaktuell mot bakgrund av 
premiärminister Abiy Ahmeds initiativ till fredsavtal och avspänning kring gränsdragningsfrågan.  

Tre av det gångna årets 16 NAI-titlar var i serien Current African Issues (CAI). Samtliga tre titlar 
publicerades under årets sista kvartal.  

Två av det gångna årets 16 NAI-titlar var i serien Claude Ake Memorial Paper (CAMP), som 
institutet ger ut i samarbete med Institutionen för freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet. 
CAMP-publikationerna är mer forskningsbaserade i sin avgränsning än övriga böcker i NAIs utgivning.  

Tillsammans med det brittiska bokförlaget Zed Books ger institutet även ut bokserien Africa Now och i 
partnerskap med nederländska förlaget Brill ger NAI ut Africa Yearbook.  

I oktober publicerade NAI, i samarbete med Brill och ett par medfinansiärer, den 15:e volymen i serien 
Africa Yearbook. Africa Yearbook täcker de stora dragen i den politiska och socioekonomiska 
utvecklingen i Afrika söder om Sahara, stat för stat för varje kalenderår.  

Det gångna året var det första sedan 2010 då NAI inte gav ut någon bok i Africa Now-serien. Det främsta 
skälet till detta är att Zed Books under de senaste åren genomgått en stor intern omstrukturering av såväl 
personal och organisation som strategisk inriktning som resulterat i förseningar vad gäller publiceringar. 
Under året har fyra nya kontrakt för kommande titlar i serien signerats. Två av dem kommer att ges ut 
2020 och två 2021.  

Vad gäller jämförelse med antal publikationer tidigare år har kategorin böcker utgivna av NAI gått från 
en bok 2018 till åtta böcker 2019 vilket är en markant ökning, dessa är alltså tidigare nämnda Claude Ake 
Memorial paper, NAI Policy Dialogue samt Current African Issues. Vad gäller externt utgivet material 
har antalet vetenskapligt granskade artiklar och bokkapitel minskat kraftigt under 2019. NAI ser flera 
olika förklaringar till detta resultat: 
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-Utgivningen av böcker i samarbete med Zed-books pausades som tidigare beskrivet under 2019. 2018 
gavs två böcker ut i denna serie och dessa räknades med både som publikationer i helhet samt att 
ingående kapitel av NAI forskare räknas med i kategorin vetenskapligt granskade bokkapitel. (En 
minskning av antalet publicerade böcker ger alltså även en minskning av antalet bokkapitel.) 

-Ovanstående ökning från en till åtta vad gäller egenpublicerade böcker är naturligtvis en faktor som 
påverkat mängden externt publicerat material. Ökningen beror dels på långa ledtider i produktionen av 
böcker (ofta mer än ett år), men också på att behov uppstått av omfördelning av personalresurser på 
annat än produktionsarbete under 2018. Under senare delen av 2018, och hela 2019 har mer resurser 
kunnat läggas på publikationsarbete vilket resulterat i ett större antal färdigställda publikationer. 

-Antalet kärnfinansierade forskare har varit färre än tidigare år och 6 av NAIs forskare var under 2019 
engagerade i externfinansierade projekt som ännu inte är i publiceringsfas.  

-Långa ledtider inom vetenskaplig publicering har påverkat resultatet avsevärt då flera forskare har 
arbetat med monografier under längre tid som ännu inte publicerats.  

Tabell 4. Antal publikationer 2019 

Typ av publikation 2019 2018 2017 

Internt publicerat/samutgivet    

Böcker utgivna av NAI 8 1 2 

NAI Policy Notes 7 8 4 

Böcker utgivna i samarbete med annat förlag 1 3 3 

Totalt utgivna eller samutgivna av NAI 16 12 9 

    

Externt publicerad vetenskapligt granskat    

Externt utgivna publikationer av NAIs forskare 1 2 2 

Externt utgivna böcker och tidskrifter med 
redaktörskap av NAI-forskare 

0 1 2 

Vetenskapligt granskade artiklar och bokkapitel 
av NAIs forskare 

12 36 32 

Totalt externt utgivna av NAI-forskare 13 39 36 

 
 

DiVA- arkiv och publicering av forskningspublikationer 

NAI använder sig i registrerings- och mätningssyfte av det vetenskapliga arkivet och publicerings-
systemet DiVA som är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 
För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen en sammanfattning och en länk till 
fulltexten där arbetet är publicerat (i de fall då publikationen finns tillgänglig i fulltext).  

Som framgår av tabell 5 ökade antalet titlar inlagda i DiVA under 2019 i nivå med fjolårets ökning och 
årstillväxten av fulltexter var något högre än året innan, troligen eftersom NAI gav ut flera egna 
publikationer under året som var direkt tillgängliga som fulltextposter. NAI är på andra plats bland de 48 
organisationerna inom DiVA-samarbetet sett till antal nedladdningar på fulltextpost vilket är ett starkt 
bevis på intresse från olika målgrupper. 
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Andelen nedladdningsbara fulltexter (fulltextposter dividerat med totalt antal poster) fortsätter att 
minska sakta eftersom NAI inledde DiVA-medlemskapet med att i princip endast lägga in fulltexter men 
numera till större delen registrerar poster utan fulltext. Samtidigt utgör ofta äldre publikationer (och inte 
sällan de retrodigitaliserade) merparten av nedladdningar under ett givet år. En lärdom är att institutet 
behöver se över forskares möjligheter till parallellpublicering för att öka den öppna tillgången av 
forskarnas sammanlagda publiceringar.  

Centrala tekniska åtgärder (uppgraderad statistikprogramvara och begränsningar i sökmotorers 
indexering) i DiVA under 2018 bidrog sannolikt till det årets tämligen kraftiga minskning i antal 
nedladdningar. Under 2019 har de siffrorna återhämtat sig något. 

Under hösten skedde två DiVA-relaterade åtgärder som på sikt sannolikt kommer att kunna bidra till 
ökade nedladdningssiffror. Dels kunde en första export av poster rörande NAI-utgivna publikationer ske 
till Afrikanska unionens African Knowledge Base Platform-repositorium, enligt formaliserad 
överenskommelse tidigare under året. Dels påbörjade biblioteket att i liten skala identifiera NAI-utgivna 
antologier i fulltext i DiVA som har knapphändig metadata, för att kunna berika dem, främst med 
innehållsförteckningar. Därigenom blir de involverade författarna, ofta afrikanska forskare i NAIs 
nätverk, synliga och sökbara på ett bättre sätt.  

Av de titlar som publicerades under året var de som laddades ned mest som fulltext följande: ”Women’s 
Political Representation and Affirmative Action in Ghana” följt av ”The Ethiopia-Eritrea Rapprochement: 
Peace and Stability in the Horn of Africa” samt ”Yesterday warlord, today presidential candidate: ex-
military leaders running for office in post-civil war societies”. Nedladdningsfrekvensen ger på så sätt en 
viss indikation på vilka forskningsområden som rönt särskilt stort intresse under året. Vad gäller ”The 
Ethiopia-Eritrea Rapprochement” går det att direkt koppla nedladdningsstatistiken till en världspolitisk 
händelse då rapporten laddades ned i väldigt hög grad i december när Etiopiens premiärminister Abiy 
Ahmed mottog Nobels fredspris. 

NAIs titlar som producerats under senare år publiceras open acess och med creative commons licens 
vilket möjliggör helt fri distribution och nedladdning. Nedladdningssifforna för DiVA är därför bara en 
del av den faktiska nedladdningen av NAIs publikationer då de kan laddas ned via flertalet källor.  
 

Tabell 5. Titlar och nedladdning i DiVA  
 2019 2018 2017 

Aggregerat antal titlar/poster inlagda i DiVA 1683 1 615 1 563 

Årstillväxt 68 52 47 

Antal nedladdningsbara fulltexter 1000 984 973 

Årstillväxt 16 11 6 

Totala antalet nedladdade fulltexter 144 264 107 574 197 207 

Antal nedladdade fulltexter per fulltextpost  144 109 203 

 

Forskarseminarier 2019 

I linje med det strategiska målet att bedriva, stödja och uppmuntra akademisk och policyrelevant 
forskning om det moderna Afrika och i syfte att främja en dynamisk och engagerande forskarmiljö vid 
institutet utgör de interna forskarseminarierna en viktig komponent. Seminarierna riktar sig mot 
anställda forskare, tillfälliga gäster vid NAI men även särskilt inbjudna forskare från olika nätverk. 
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Seminarierna utgör en plattform för presentation och diskussion kring pågående forskning, inte sällan på 
hög akademisk nivå. Den forskning som presenteras på seminarierna är oftast ämnad för framtida 
publiceringar. Seminarierna bidrar till ett värdefullt utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan 
forskare som vistas vid institutet och kan ge tips och råd kring hur olika forskningsperspektiv bör 
integreras och hur resultat förstärkt och med större tydlighet kan presenteras för ökad förståelse. Under 
2019 har 18 seminarier hållits med positivt resultat vad gäller ambitionen att utveckla forskning och 
forskarsamvaro vid institutet och en stor tematisk bredd på de forskningsfrågor som presenterats kan 
konstateras. Som jämförelsetal hölls 13 seminarier under 2018. I bilaga 7 finns detaljer kring de specifika 
forskningsområden som presenterats på årets seminarier. 

Stipendieverksamheten 2019 

Till Nordiska Afrikainstitutets ansvarsområden hör enligt myndighetens förordning att främja och 
stimulera till forskning om social, politisk och ekonomisk utveckling i Afrika, samt att verka för 
samarbeten och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. Institutets stipendieverksamhet är 
en väsentlig komponent för att främja och stimulera till samhällsvetenskaplig forskning om Afrika i det 
avseendet. Samtidigt är stipendieverksamheten viktig för NAIs fjärde strategiska mål att bidra till 
kapacitetsbyggande av kunskapsproduktion om Afrika. På en högre och aggregerad nivå bidrar de 
arbeten och studier som institutets stipendiemottagare bedriver inom ramen för utvecklingsinriktad 
forskning till flera av de globala hållbarhetsmålen inte minst för fattigdomsbekämpning, kvalitet i 
utbildning och globala partnerskap. 

Stipendieverksamheten vid NAI består av tre delar; en del riktat mot masterstudenter, doktorander och 
postdoktorer som är verksamma vid lärosäten eller forskningsinstitutioner i Sverige, Finland eller Island; 
en andra del för disputerade forskare verksamma i Afrika samt en tredje del som är den med Freds- och 
konfliktforskningen vid Uppsala universitet samfinansierade gästprofessuren Claude Ake Chair.  

Nordiska stipendieprogrammet 

Stipendiet för sökande i Sverige, Finland och Island erbjuder en vistelse under en månad i institutets 
forsknings- och biblioteksmiljö. I nedan tabeller 6 och 7 visas statistik över antalet ansökningar, utdelade 
stipendier för respektive land samt könsfördelningen bland de som mottagit stipendier av NAI under 
2019. Till det nordiska stipendieprogrammet 2019 inkom liksom året innan 14 ansökningar vilket 
föranledde beslutet att minska antalet stipendieplatser från 8 till 5. Institutet har i nuläget ingen tydlig 
förklaring till det minskade intresset för det nordiska stipendiet men möjligtvis är utvecklingen mot mer 
digitalt tillgängliga resurser en bidragande faktor.  

Tabell 6. Andelen utdelade nordiska stipendier efter stipendiaternas lärosäten 2017-2019 

Land 2019 2018 2017 

 antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

Sverige 3 43% 3 60% 3 30% 

Finland 2 29% 5 56% 6 29% 

Island 0 0% 0 0% 2 33% 

 

Summa 

 

5 

 

36% 
(totalt 14 

ansökningar) 

 

8 

 

57% 
(totalt 14 

ansökningar) 

 

11 

 

30% 
(totalt 37 

ansökningar) 
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Tabell 7. Andelen kvinnor respektive män som mottagit nordiska stipendier 2017-2019 

 2019 2018 2017 

Andel kvinnor 60% 37% 36% 

Andel män 40% 63% 64% 

 
Antalet kvinnor som sökte nordiskt stipendium 2019 var 9 och antalet män som sökte var 5. Urvalet som 
gjordes baserades primärt på ansökningarnas kvalitet och i vilken mån de sökandes forskningsfrågor 
hade relevans för institutets forskningsinriktning. Exempelvis fanns bland de sökande som tilldelades 
stipendier forskning om migration, demografiska förändringar, kvinnor, fred och säkerhet på den 
afrikanska kontinenten vilket knyter an till institutets forskningsfokus och övergripande målsättning. 

Stipendiaterna lämnar vid slutet på sin vistelse in utvärderingar som är till nytta för uppföljning och 
utveckling av verksamheten. Utvärderingarna från 2019 visar överlag på positiva återkopplingar; bland 
annat lyftes bibliotekets tillgångar samt dess kunniga och serviceinriktade personal. Möjligheten att 
presentera och få återkoppling på sin forskning vid interna seminarier var också uppskattat. 
Stipendiemottagarnas utbyte med forskare och medverkan i pågående forskningsaktiviteter vid institutet 
är en viktig del i att stärka och främja nätverk och kontakter i kapacitetsbyggande syfte. 

 
Afrikanska stipendieprogrammet  

Programmet erbjuder forskare från forskningsverksamheter på den afrikanska kontinenten ett 
stipendium för en vistelse i Uppsala under tre månader. Stipendietiden ger gästforskarna goda 
möjligheter till att presentera och ventilera pågående forskning i den internationella akademiska miljön 
på NAI, utbyta och skapa nätverk med andra forskningscentra i Norden och att publicera 
forskningsresultat via institutets kanaler. Genom det arbete och utbyte som sker inom ramen för 
stipendievistelsen kan forskningskompetens och kapacitet stärkas hos forskarna eftersom vistelsen 
möjliggör fullt fokus på den egna forskningen.  

Tabeller 8 och 9 visar statistik över antalet ansökningar och utdelade stipendier samt könsfördelningen 
för afrikanska stipendieprogrammet 2019. 

Tabell 8. Andelen utdelade afrikanska gästforskarstipendier efter stipendiaternas lärosäten 2017-2019 

Land 2019 2018 2017 

 antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

antal 
utdelade 

i % av sökta  
fr resp land 

Tanzania 2 50% 1 100% 1 33% 
Nigeria 3 7% 1 4% 1 3% 
Mocambique   1 33%   
Kenya     1 14% 
Uganda 1 33% 1 33%   
Sydafrika 1 8% 3 8% 1 8% 
DRC     1 50% 
Egypten   1 33%   
Sudan     1 33% 
Summa 7* 8% 

(totalt 92 
ansökningar) 

8 
(varav en 
från 2017) 

8% 
(totalt 101 

ansökningar) 

6 5% 
(totalt 126 

ansökningar) 
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* Ett sent återbud resulterade i att endast 7 gästforskare kom till Institutet istället för de tilltänkta 8.  

 

Tabell 9. Andelen kvinnor respektive män som mottagit afrikanska gästforskarstipendier 2017-
2019 

 2019 2018 2017 

Andel kvinnor 43%* 50% 67% 

Andel män 57% 50%** 33% 

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

könsfördelningen.  

**Varav en person transgender = ’other’ 

Antalet ansökningar till afrikanska stipendieprogrammet var till 2019 något mindre än föregående år 
men intresset för programmet var ändå fortsatt stort med totalt 92 inkomna ansökningar. Liksom 
tidigare år kom flest ansökningar från forskare verksamma i Nigeria. 

Vid urvalsmötet beslutades att tilldela stipendieplatserna till fyra kvinnor och fyra män, men p.g.a. två 
återbud, varav ett inte kunde ersättas med reserv, slutade det med att tre kvinnor och fyra män mottog 
stipendiet. Gästforskarna kom från lärosäten/forskningscenter i Nigeria, Uganda, Tanzania och 
Sydafrika.  

Som del i gästforskarprogrammet, och i syfte att bygga och stärka nätverk och forskarsamarbeten, 
erbjuds gästforskarna möjlighet att under sin vistelse vid Nordiska Afrikainstitutet även besöka ett annat 
nordiskt forskningsinstitut. Flertalet av gästforskarna utnyttjade denna möjlighet och bland annat 
besöktes Centre for Development and the Environment vid Oslos universitet.  

Bland de forskningsfrågor som de afrikanska forskarna arbetade med fanns genomgående tydlig relevans 
och koppling till institutets forskningsfokus liksom de globala hållbarhetsmålen så som exempelvis 
fattigdomsbekämpning där forskare studerade agro-klimat utmaningar och försörjningsmekanismer för 
hushåll i Uganda. Till andra forskningsområden hörde lärdomar att dra från historiskt vattenbruk vilket 
kan hjälpa nutida jordbruk samt klimatresiliens, båda med perspektiv från Tanzania. Inom 
konfliktområdet studerade en av forskarna konflikt och etnisk politik kopplat till oljeutvinning i 
Nigerdeltat vilket också har bäring på utvinning av naturresurser och hållbarhet.  

Liksom utvärderingarna från det nordiska stipendieprogrammet var även utvärderingarna från det 
afrikanska gästforskarprogrammet överlag positiva. Biblioteket nämndes ofta som särskilt värdefullt 
under vistelsen som exempelvis i följande konstaterande:  

“I was really awed when I was taken on a tour of the library. I have access to both online and hard 
copies of various academic materials. I can say I now have a very rich collection of academic materials 
on Africa for my research. The access to this rich collection has been a laudable and enriching outcome 
of my residency at NAI.” 

Några av gästforskarna uttryckte önskan om att i än större utsträckning inkluderas i workshops och 
andra forskningsrelaterade aktiviteter som arrangeras av institutets egna forskare. Institutet arbetar 
fortlöpande med utveckling av stipendieprogrammen genom att dra lärdomar från återkoppling och 
enkäter.  

Claude Ake Visiting Chair  

6 ansökningar inkom till Claude Ake-professuren 2019. Urvalskommittén beslutade att tilldela stipendiet 
till Eghosa Osaghae, professor vid Universitetet i Ibadan, Nigeria. Under sin vistelse i Uppsala hade 
Eghosa Osaghae mycket interaktion med institutets forskarmiljö bland annat som en aktiv deltagare vid 
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interna forskarseminarier. Han deltog även vid en konferens som NAI arrangerade i Accra, Ghana och 
kunde därmed bidra med värdefull expertis inom demokratiområdet till programmet.  

Under den årliga föreläsningen Claude Ake Memorial gav Eghosa Osaghae en uppskattad föreläsning på 
ämnet ”Federal Solutions and State Failure in Africa” och den efterföljande diskussionen genererade 
många engagerade frågeställningar och kommentarer från medverkande forskare och studenter.  

Resursmobilisering  

Institutets strategiska mål #5 lyder att NAI ska säkerställa och diversifiera sin finansiering.  
Resursmobiliseringsarbetet vid NAI omfattar förutom enskilda forskares ansökningar om externa medel 
till olika forskningsfinansiärer även mer verksamhetsövergripande arbete för att stärka samarbeten och 
samfinansiering av aktiviteter, institutionellt stöd i kartläggning och bevakning av forskningsfinansiärer 
samt rådgivning/stöd till forskare. Resursmobiliseringsarbetet samordnas genom en intern arbetsgrupp.  

Under 2019 har arbetet kring resursmobilisering fortsatt om än med lite mindre intensitet än under 2018 
på det övergripande planet vilket delvis förklaras genom transitionsperioden under direktörsbytet och i 
avvaktan på halvtidsutvärdering av institutets strategi 2017-2021. Året inleddes dock med att ett beslut 
fattades om en intern strategi för NAIs resursmobilisering vilket var i enlighet med ett av delmålen i 
institutets strategi 2017 – 2021. Strategin har bidragit till att vägleda, avgränsa och lägga grund för 
resursmobiliseringsarbetet vid institutet.  

I jämförelse med 2018, som var ett ovanligt produktivt år vad gällde antalet forskningsansökningar till 
svenska forskningsfinansiärer, var antalet ansökningar färre under 2019. Däremot blev utfallet från 
ansökningsperioden betydligt bättre än under föregående år med 3 av 10 beviljade ansökningar. Två 
bidrag godkändes av Riksbankens Jubileumsfond för ett forskningsseminarium och offentligt symposium 
med temat ”Gendering Peace and Security – African Perspectives on UN Resolution 1325” och för ett 
forskningsprojekt som fokuserar ”Städers förändrade boendeformer: migration, tillfälliga bosättningar 
och nya former av urbanism i Afrika”. Vidare beviljades av Vetenskapsrådet medel för projektet ”Soft 
infrastructures: labour mobilities across and between secondary cities in West Africa”. Båda projekten 
involverar fler av institutets forskare vilket är ett gott resultat på lyckad forskarsamverkan. Beviljad 
finansiering innebär samtidigt att institutet kan behålla flera av de externt finansierade forskarna på 
längre sikt vilket är ett viktigt resultat för kompetensförsörjningen vid NAI.  

Inom resursmobiliseringsområdet finns även andra betydelsefulla resultat. Forskare vid NAI 
uppmuntras aktivt att arbeta för ökat nätverkande och för samfinansierade aktiviteter inom och utanför 
Norden. Flera av de konferenser och utåtriktade evenemang som institutet tagit initiativ till eller 
medverkat i under året har byggt på olika former av samverkan och samfinansiering med partners. 
Exempel på detta finns i översikten över årets konferens/workshop aktiviteter (se sid 27). Initiativ och 
samverkan kring aktiviteter bidrar till att etablera och stärka för institutet viktiga partnerskap.  

En strategiskt särskild händelse under året var att NAI fick en inbjudan från Bill och Melinda Gates 
Foundation till att lämna in ett förslag kring att medverka i stiftelsens projekt för att bidra till att utforma 
EUs framtida biståndssamarbete och särskilt vad gäller EU-Afrika partnerskapet. I urvalsprocessen gick 
NAIs inlämnade förslag dessvärre inte vidare, däremot etablerades en viktig kontakt med stiftelsen inför 
eventuella framtida samarbeten.  

I bilaga 5 finns en sammanställning av de ansökningar med NAI som medelsförvaltare som lämnats in 
till olika finansiärer under 2019. 
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3. KOMMUNIKATION OCH POLICYARBETE 
 

Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift att sprida 
kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och afrikanska 
förhållanden. Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för 
beslutsfattare i Norden. 

Återapporteringskrav  
Analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen synliggjorts samt 
kanaler för spridning till myndighetens målgrupper.  
 

 
Resultatsammanfattning kommunikation och policyarbete  

Kommunikations- och policydelen av institutets arbete innebär att dela med sig av relevant 
forskningsbaserad kunskap till särskilda målgrupper, i kanaler som är de mest effektiva för ändamålet. 
Format (t.ex. publikationer, kommenterande texter, filmer, eller samtal) och kanal (t.ex. webbplats, 
sociala medier, nyhetsbrev, pressintervjuer, eller evenemang) anpassas efter målgrupp och sammanhang 
för att ge önskad effekt och bidra till de övergripande verksamhetsmålen. Det pågår en kontinuerlig 
analys av arbetet, med stor lyhördhet för vad som eftersöks och prioriteras av institutets målgrupper. Det 
gäller oavsett om målgruppen för en tänkt aktivitet är studenter, forskare, medier eller beslutsfattare. 

I början av 2019 lanserades institutets nya visuella identitet, som ska stärka intrycket av NAI som ett 
modernt kunskapscentrum. Profilen bidrar till att tydliggöra NAI som avsändare av samhällsnyttig och 
policyrelevant kunskap om det moderna Afrika, och som plattform för dialog om de samhällsutmaningar 
Afrika står inför. 

Institutet lanserade mot slutet av året en ny intern och en extern hemsida. Den senare är resultatet av 
djupgående analys av målgruppernas beteende på internet, deras behov och önskemål.  

Som ett led i arbetet med att fördjupa institutets relation till de nordiska nyhetsredaktionerna, samt 
ambitionen att bygga redaktionernas kunskap om det moderna Afrika, och på så sätt skapa 
förutsättningar för en mer initierad rapportering om Afrika, sjösattes den nya satsningen Editors’ 
Briefing. Ett relativt litet antal korrespondenter och redaktörer från de större svenska och finska 
redaktionerna bjöds in för att under en dag lyssna på, och diskutera med flera av institutets forskare.  

För att möjliggöra en vidare spridning av institutets expertis via medier, bjöds journalister i ett flertal 
länder utanför Norden in att prenumerera på NAIs tipsmejl. I tipsmejlen informeras om institutets 
tillgängliga expertis i samband med större nyhetshändelser i Afrika. Ett stort antal internationella 
journalister valde därtill att börja prenumerera på institutets nyhetsbrev. 

Som ett led i arbetet med att sprida institutets forskning och göra den tillgänglig för relevanta grupper i 
bokformat, skrev NAI under ett samarbetsavtal med Afrikanska unionen om att bidra med 
publikationer till AU-kommissionens webbaserade kunskapsplattform.  

Publikationssamarbeten är en viktig kanal för att nå ut brett med institutets forskning. Efter en period av 
diskussioner, bekräftades och stärktes samarbetet med London-baserade förlaget ZED Books i och med 
att fyra bokkontrakt signerades för böcker planerade att ges ut under 2020 och 2021. 

Under andra halvan av 2019 har merparten av institutets arbete med evenemang samlats i en funktion, 
med en nyanställd som placerats inom Kommunikations- och policyenheten.  
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Nyhetsbrev 

Tabell 10. Antal prenumeranter av nyhetsbrev 

Antal prenumeranter December 2019 December 2018 December 2017 

Nyhetsbrevet (NAI Newsletter) 3232 2511 1680 

 

Nyhetsbrevet, som publiceras tio gånger per år och innehåller artiklar om aktuell forskning samt t.ex. 
information om lediga tjänster, är ett av de verktyg som når ut mest och bredast med institutets 
forskning (strategimål 1). Sedan institutet bytte programverktyg och började om från början med 
adresslistan för tre år sedan har en stadig ström av prenumeranter anslutit sig. Under 2019 ökade antalet 
prenumeranter med 721 personer till totalt 3 232. Året dessförinnan ökade antalet med 704. De dryga 
tretusen prenumeranterna finns i 107 länder, varav 49 afrikanska. Flest prenumeranter finns i Sverige 
(811) följt av Nigeria (541) och Finland (204). Över hundra prenumeranter finns i Kenya, Sydafrika, 
Etiopien, England och USA.  

NAIs nyhetsbrev har en betydligt högre öppningsgrad (41 % 2019, 39 % 2018) än snittet i jämförbara 
sektorer (22%). Den höga öppningsfrekvensen tros ha två huvudorsaker. Alla prenumeranter har anmält 
sig självmant – inga särskilda kampanjer görs för att få fler på listan – vilket betyder att intresset är högt. 
Artiklarna publiceras först i nyhetsbrevet och därefter på hemsida och sociala medier vilket betyder att 
de alltid är nya när utskicket görs. 

Det händer dessutom att artiklar från nyhetsbrevet i sin helhet plockas upp av media. Till exempel 
publicerade den globala nyhetsbyrån Inter Press Service en NAI-artikel om det afrikanska 
frihandelsavtalet på sin hemsida. Den spanska webbtidningen AfricaYe.org översatte och publicerade en 
av institutets artiklar om fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea. Förutom att det bidrar till att öka 
spridningen av institutets forskning är det också en kvalitetsstämpel på NAIs webb-texter.  

Synlighet i massmedia 
Synlighet i massmedier är ett viktigt men aningen trubbigt mått på hur väl institutet lyckas sprida sin 
expertis. Arbetet stödjer de strategiska målen om att lyfta och sprida forskning (mål 1) och att bidra till 
den nordiska policyagendan (mål 3), men även mål 5 i den mening att ökad kunskap om och synlighet för 
institutet kan bidra till ett ökat intresse för institutet som samarbetspartner. 

Tabell 11. Antal träffar i nordisk och internationell press 

Antal artiklar (digitalt publicerad 
text, utanför betalvägg) 

2019 2018 2017 

Sverige 317 316 (406) 951 

Finland 24 13 20 

Island 0 0 2 

Danmark 1 4 34 

Norge 8 15 51 

Övriga internationella 33 81 112 

Totalt 383 429 (519) 1 170 

Inom parentes anges den siffra som felaktigt angavs förra året, och som orsakades av att en enskild text publicerades 91 gånger 

(alltså 90 gånger för mycket) av en mediekanal. 
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Hur väl NAI lyckas sprida forskning och expertis kan till viss del mätas i hur synligt institutet är i 
massmedier. Under 2019 fick institutet färre träffar i mediebevakningsverktyget Meltwater, 383 mot 429 
året innan. Antal träffar i ett mediebevakningsverktyg är ett trubbigt redskap för att mäta synlighet, 
eftersom ett stort antal träffar inte behöver betyda att ett stort antal läsare/tittare har nåtts. Som ett 
exempel renderar en artikel från nyhetsbyrån TT ofta väldigt många träffar, men det säger lite om hur 
många läsare som faktiskt nås eftersom en artikel i en liten svensk landsortstidning då jämställs med ett 
inslag i Sveriges Television, som har ett stort antal tittare. Därför var det extra värdefullt när en av 
institutets forskare i SVT Aktuellt på bästa sändningstid kommenterade Nobels fredspris. Eller att en 
artikel i Washington Post, som har över 80 miljoner läsare, refererade till institutets forskning. NBC 
News, som citerade en NAI-forskare om tidigare Zimbabwe-presidentens Robert Mugabes död, har 5,3 
miljoner tittare. När samma forskare intervjuades om valet i Namibia togs artikeln inte bara upp i flera 
afrikanska länder utan också av tidningar i Kina, Filippinerna, Indien och Venezuela. Slutsatsen blir att 
NAI har synts i färre enskilda mediekanaler under 2019, men institutets forskning har ändå spridits till 
mångdubbelt fler människor, i fler delar av världen.  
 
Fler människor och platser nås genom en utökning av tipsmejlstjänsten till journalister. Sedan några år 
tillbaka skickas inte längre allmänna pressmeddelanden. Istället skickas särskilt riktade tipsmejl om 
nyhetshändelser i Afrika till nordiska journalister. Under 2019 erbjöds tjänsten även till journalister i 
Tyskland, Nederländerna, Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, Tanzania, och Sydafrika, som 47 journalister 
valde att nappa på. Till exempel refererades institutet två gånger i holländska tidningen Trouw av en 
nytillkommen reporter på listan, som nu totalt innehåller 354 journalister. 
 
I slutändan beror institutets genomslag i medier på vad som händer på den afrikanska kontinenten. 
Under 2019 var Robert Mugabes död den stora händelsen som gav NAI exponering i media, men 
institutets experter efterfrågades även för kommentarer om det afrikanska frihandelsavtalet och om valet 
i Namibia – i Norden såväl som internationellt. I Sverige fick institutet stor synlighet när Nobels 
fredspris tilldelades Etiopiens premiärminister. Om man jämför med de ovanligt högra siffrorna för 2017 
(då NAI nämndes 1 170 gånger), blir det extra tydligt hur genomslaget styrs av vad som händer i Afrika 
(och anses nyhetsmässigt i Norden): under 2017 hölls val i Kenya, en händelse av stort intresse i Sverige, 
och ett område där NAI hade en av medierna mycket anlitad expert. Senare under året avsattes Robert 
Mugabe från presidentposten i Zimbabwe, även det en väl rapporterad process i nordisk press, och ett 
ämne där NAI kunde bistå med omfattande expertis. 
 
Nordiska reportrar tar ofta på egen hand kontakt med NAI när de behöver kommentarer eller 
bakgrundsanalyser. Det är inte alltid institutet kan leva upp till journalisters förväntningar eftersom 
organisationen inte har tillräckligt med forskare för att täcka alla länder eller ämnesområden på 
kontinenten.  
 
Till följd av en fråga från Sydsvenska Dagbladet skrev institutet under 2019 en debattartikel som 
analyserade läget i södra Afrika efter Mugabes död. En sådan direkt uppmaning samt de ständiga 
expertförfrågningarna visar på att medier i Norden anser att institutet är en trovärdig källa. 
 
2019 anordnades för första gången en så kallad Editors’ Briefing, då inbjudna journalister fick chansen 
att under en hel dag på institutet lyssna på och samtala med forskare. Medvetet anordnades mötet för en 
mindre skara, men för desto tyngre redaktioners (SVT, SR, TV4, YLE) etablerade reportrar med 
erfarenhet av Afrika. Sådana informella samtal fördjupar relationen mellan journalister och forskare, och 
efteråt kan konstateras att reportrarna börjat verka som ambassadörer för NAI på sina redaktioner. Till 
exempelvis genom att sprida institutets tipsmejl. En bonuseffekt är att briefingen också fördjupar 
forskarnas förståelse av vad journalister är intresserade av och hur man kan föra en dialog med dem.  
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Policydialog - ambassadörscoachning 

Institutets briefingprogram ”Ambassador coaching” är en uppskattad mötes- och samtalsform, både 
bland de inbjudna ambassadörerna och de egna forskarna. Den stödjer framförallt strategiska målet 3, 
att bidra till den nordiska policyagendan kring Afrika.  

När den svenska, finska, eller isländska regeringen utnämner en ambassadör till Afrika, tar institutet 
kontakt och bjuder in till en skräddarsydd heldagsbriefing. Kommentarer efteråt från deltagarna handlar 
ofta om att det intima och informella formatet uppmuntrar till fördjupade diskussioner. 

Antalet briefade ambassadörer styrs av antalet utnämnda ambassadörer. Då önskemål om briefing 
uppstår inom ett område (t.ex. Nordafrika) där NAI inte är traditionellt starka, strävas alltid efter att 
hitta expertis inom NAIs utökade nätverk, men det är inte alltid det lyckas.  
 

Tabell 12: Antal coachade ambassadörer och andra chefer i utrikesförvaltningarna samt EU 

 2019 2018 2017 

Finland 3 3 3 

Island 0 1 0 

Sverige 4 6 11 

Totalt 7 10 14 

 

Övrig policydialog 

Policydialog är för NAI ett samlande begrepp för stora möten, paneldebatter, informella samtal, och 
publikationer i olika format, med det gemensamt att de är policyrelevanta, och på olika sätt tar sig an de 
samhällsutmaningar som NAI identifierat och där institutet kan bidra med viktig kunskap. De olika 
delarna av institutet arbetar tillsammans för att skapa plattformar, bidra med kunskap och sprida 
resultaten.  

I den mån man kan mäta effekten av dessa aktiviteter, så handlar det möjligen mindre om att titta på 
innehållet i policyer och vilken effekt dessa har, och mer om i vilken utsträckning institutets målgrupper 
anser forskningsresultaten och expertisen vara så värdefulla att man väljer att återkomma och bygga en 
långsiktig relation med institutet.  

Nedan redovisas institutets evenemangsverksamhet, både akademisk och policyorienterad.  

 

Konferens- och seminarieverksamhet  
 
Till forskningsverksamheten vid NAI hör att anordna konferenser, workshops, akademiska seminarier, 
policydialoger samt andra publika program där forskningsresultat presenteras och diskuteras. 
(Funktionen att administrera och sprida information om dessa aktiviteter ligger på 
kommunikationsenheten då NAI ska arbeta strategiskt med event som en kommunikationskanal.) Denna 
verksamhet är en av institutets kärnuppdrag då NAI ska arbeta med att stimulera, främja och sprida 
relevant och kvalificerad forskning om det moderna Afrika. I och med dessa event samlar institutet 
människor och ger forskare, policymakare, studenter och även allmänheten möjlighet till 
kunskapsutbyte, nätverkande och policypåverkan. Verksamheten bidrar på så sätt till institutets 
strategiska mål 1, 2, 3 och 4. Verksamheten bidrar även till mål 5 då dessa typer av event förutom utom 
att använda finansiella resurser även bidrar till att utöka nätverk.   
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I tabell 13 visas de sju konferenser och workshops som institutet under 2019 arrangerat i egen regi eller i 
tillsammans med partners. Likt föregående år har drygt hälften av evenemangen (5 av 7) ägt rum i 
afrikanska länder. Sammanlagt medverkade 258 registrerade deltagare i årets konferenser, varav cirka 
hälften var kvinnor och hälften män (se tabell 14). Den största andelen deltagare kom från den afrikanska 
kontinenten, enligt tabell 15 som visar deltagarnas geografiska verksamhetsort. Antalet registrerade 
deltagare är 2019 ca hälften så högt som senast föregående två år. Detta kan bero på att varken NAD eller 
någon annan typ av större konferens anordnades 2019. En annan utmärkande punkt är även att antalet 
registrerade deltagare från Island har sjunkit från fem personer 2018 (samma som de två föregående 
åren) till inga 2019.  

Tabell 13. Konferenser och workshops i arrangemang eller samarrangemang av NAI 

Konferens/Workshop Titel Datum Plats Arrangerad av kv  män 
Democratic decentralization, 
local governance and 
sustainable development: 
Ghana’s experiences in three 
decades (1988-2018) 

1-2 april Kumasi, Ghana NAI 10 33 

Policy Dialogue on “Present 
and Future Challenges of the 
Extractive Sector in Africa”. 

6-7 maj Abidjan, 
Elfenbenskusten 

NAI och the Africa 
Development Bank 

14 39 

3rd NOS-HS workshop on 
"Extractive Industries and 
Indigenous Communities" 

7-8 oktober NAI NAI, NOS-HS, and the 
Nordic research project 
'Sustainability 
challenges of mining in 
the Nordic countries'. 

13 8 

Workshop on "Engendering 
Access to Justice for 
Development in Africa" 

28-29 
oktober 

Kapstaden NAI och University of 
Western Cape, South 
Africa. 

29 19 

Workshop. The Practice and 
Politics of Urban Climate 
Mitigation and Adaptation 
Efforts at the Margins 

31 oktober 
-1 
november 

Lilongwe, Malawi NAI, Malmö universitet 
och Malawi University of 
Science and Technology 

10 18 

Conference on "Political 
Science Discipline in Africa: 
freedom, relevance, impact" 

31 oktober 
-2 
november 

Accra, Ghana  NAI, CODESRIA och 
Association of African 
Universities (AAU) 

13 26 

Workshop; Taxation for 
Inclusive Development 

7-8 
november 

NAI NAI 9 17 

   Totalt 
 

98 160 

 

Tabell 14. Andelen kvinnor respektive män som deltagit inom konferensverksamheten 2017-2019 

 2019 2018 2017 

Andelen kvinnor 38% 48% 32% 

Andelen män 62% 52% 68% 

Totalt (i absoluta tal) 258 621 618 

 



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

27 

Tabell 15. Konferens- och workshopdeltagarnas fördelning på olika länder i Norden, Afrika och 
övriga länder 2017-2019*  

 2019  2018 2017 

Sverige 36 224 110 

Norge 3 16 7 

Finland 6 19 112 

Danmark 2 11 4 

Island 0 5 5 

Afrikanska länder 174 258 354 

Övriga 35 88 26 

Totalt (i absoluta tal) 258 621 618 

* Statistik för geografisk fördelning baseras på landet där deltagaren är verksam. 

Övriga event 

Vid institutet anordnades även evenemang såsom seminarier, publika föreläsningar och andra 
sammankomster med specifikt tematiskt fokus. I bilaga 6 finns en verksamhetsövergripande 
sammanställning av de olika forsknings- och policyinriktade evenemang som NAI medverkade i under 
2019. Dessa evenemang bidrar till att sprida och synliggöra institutets forskningsresultat samt till att 
samverka och stärka relationer till andra forskningscentra i Norden och i Afrika. I flera av programmen 
har deltagare från policyområdet aktivt medverkat, både som initiativtagare eller som inbjudna talare, 
och aktiviteterna är därför särskilt viktiga för och bidrar till det strategiska målet 3.  

Bland evenemangen kan nämnas rundabordssamtal i Helsingfors i mars, då representanter för Finland 
och Afrikanska unionen, tillsammans med institutets forskare, diskuterade de nuvarande och framtida 
relationerna mellan EU och Afrika. 

I april ordnade NAI tillsammans med de nordiska ambassaderna i Etiopien ett panelsamtal i tre delar om 
jordbruk, klimat och tryggad livsmedelsförsörjning, samt lanserade i samband med detta NAIs senaste 
bok i Africa Now-serien, inom samma ämne. Nordiska representanter medverkade, samt representanter 
från etiopiska myndigheter och universitet. 

Institutet höll också två publika event kopplat till skönlitteratur i biblioteket. I maj anordnades en 
författarkväll med Novuyo Tshuma, Zimbabwe i samarbete med det nordiska projektet Literatures of 
Change: Culture and Politics in Southern Africa. I oktober arrangerades en välbesökt Spoken-Word kväll 
med 3 poeter från Sydafrika i samarbetet med Ordsprakfestivalen i Uppsala. De publika evenemangen i 
biblioteket bidrar till strategiska målen 1 och 4 men också till det strategiska målet 5 som 
externfinansierade.  

Evenemang med en bredare publik som målgrupp och med utgångspunkt från skönlitteratur i ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv bidrar mer indirekt till de strategiska målen jämfört med de 
evenemang som anordnas i anslutning till forskningen på institutet. Evenemangen är dock välbesökta 
och bidrar till marknadsföring av institutet lokalt. Det går inte att se ett direkt utfall av evenemangen 
såsom högre utnyttjade av bibliotekssamlingen. 
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Webbplatsen 

Webbplatsen är en viktig kanal för att lyfta institutets forskning och bibliotek, att informera om 
möjligheter på institutet såsom stipendier, lediga tjänster och briefingar, men också att visa på institutets 
djup och bredd och dess attraktion som samarbetspartner. 

 
 

Tabell 16. Statistik för hemsidans svenska version  
www.nai.uu.se 2019 2018 2017 

Antal sessioner 16 784 18 666 19 381 

Antal användare 8 104 7 757 8 581 

Antal sidvisningar 47 851 63 569 62 393 

Observera att denna statistik är från 1 jan – 3 dec, därefter saknas data då svensk version försvann vid lansering av ny webb. 

 

Tabell 17. Statistik för hemsidans engelska version  
www.nai.uu.se 2019 2018 2017 

Antal sessioner 107 239  100 832 77 288 

Antal användare 78 546  66 455 51 430 

Antal sidvisningar 216 466  246 055 185 423 

Siffrorna för den engelskspråkiga webbplatsen är en sammanslagning av statistik från den äldre sajt som togs ur bruk 3 
december och den nya sajten som togs i bruk samma dag, men började mätas 5 december, vilket ger två dagars bortfall i 
besöksstatistiken. 
 
Under året genomfördes ett webbprojekt med syfte att göra en mer målgruppsanpassad, användarvänlig 
och tillgänglig webbplats på en ny leverantörsoberoende och mer framtidssäker teknisk plattform. 
Arbetet innefattade såväl förstudie inklusive målgruppsanalys samt upphandling och agil utveckling. Den 
nya externa webbplatsen lanserades 3 december och det nya intranätet 17 december 2019. 

Den nya externa webbplatsen är i huvudsak på engelska och har inga språkversioner, vilket motiverades 
inte minst av de låga besökssiffrorna för den svenska versionen. 

Webbplatsen hade under året fler användare men färre sidvisningar samt sidvisningar/session och något 
kortare längd på besöken jämfört med 2018. 

Sverige har som enskilt land flest antal användare (ca 15 %) och sessioner precis som tidigare år, därefter 
kommer USA, Nigeria, Sydafrika, UK, Zimbabwe, Kenya, Marocko, Indien och Finland. Dessa tio länder 
står för ca 60 % av användarna. Sedan kommer en lång svans med färre än 2 000 användare, från 
exempelvis Ghana, Etiopien, Tanzania, Norge, Uganda. Island hade 82 användare/99 sessioner. 
Observera att tekniken med geopositionering baserat på IP-adress inte kan garanteras att vara till hundra 
procent korrekt.  

En tydlig förändring är att användandet från desktop sjunker medan mobil ökar rejält till att nu ha 
ungefär 40 % av trafiken (mer än 25 % ökning). Detta kan i sin tur förklara varför webben har färre 
sidvisningar trots fler användare – mobila användare har ungefär hälften så många besökta sidor/session 
och hälften så långa besök jämfört med desktop. För internettrafik i stort i världen är siffran över 50 
procent för mobil användning.  

http://www.nai.uu.se/
http://www.nai.uu.se/
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Hälften av alla användare kommer till webbplatsen från en sökning (Google). Sociala kanaler (främst 
Facebook) står för drygt 13 % (en liten ökning från tidigare), länkar från andra webbplatser 6,7 % och 
nyhetsbrev 3,7 % (ungefär 7 av 10 nyhetsbrev mättes).  

Flest sidvisningar fick stipendiet för afrikanska forskare (kraftig ökning), lediga jobb, bibliotekets 
startsida, medarbetarsidan, stipendier, tematiska forskningsområden (kraftig ökning), kontakt, 
forskarna och Claude Ake. Bibliotekets sidvisningar som helhet sjunker något medan nyheter och 
evenemang som helhet ser en ökning i sidvisningar. Av artiklar publicerade på webben 2019 fick ”African 
countries run the risk of a debt crisis” flest sidvisningar. Av evenemang arrangerade 2019 fick 
“Engendering Access to Justice for Development in Sub Saharan Africa” flest sidvisningar. 

Sociala medier 

NAI använder sig av sociala medier för att lyfta institutets expertis, marknadsföra evenemang, och 
informera om möjligheter som stipendier och lediga tjänster, samt leda besökare till webbplatsen. Vid ett 
fåtal tillfällen publiceras material endast i sociala medier. 

Ökningen av antalet följare är stadig i de kanaler som institutet hittills valt att prioritera. 

 
Tabell 18. Följare i sociala medier 

Plattform 2019 2018 2017 

Facebook (antal som följer) 9 530 8 522 7 718 

Twitter (antal som följer) 7 780 6 973 5 968 

Linkedin (antal som följer) 1 280 1 077 1 012 

 

Publikationer: kvalitetsstärkning, samarbeten, spridning, försäljning 

Under året har institutets publikationskommitté ombildats. Den har nu fler och mer externa ledamöter 
samt mer regelbundna möten med tydligare ramverk och agendor. Institutets uppsättning av bokserier 
har i samma veva gjorts tydligare, enhetligare och mer ändamålsenlig. Fokus på policyrelevans, aktualitet 
och en bredare målgrupp än den strikt akademiska har varit en ledstjärna i omgörningen. Rutinerna för 
bedömning av bokförslag och granskning av synopsis och manus har skärpts och gjorts mer 
transparenta.  

Under våren 2019 inledde NAI formellt ett samarbete med Afrikanska unionens bibliotek kring 
uppbyggnaden av African Knowledge Base (AKB), en digital plattform som ska ge afrikanska (och andra) 
politiker och beslutsfattare tillgång till forskningsbaserad kunskap. NAIs åtagande är att förse AKB med 
metadata som gör institutets publikationer tillgängliga i deras plattform. I slutet av 2019 fanns närmare 
300 av NAIs publikationer sök- och nedladdningsbara i fulltext hos AKB. Det är en stor möjlighet för 
institutet att uppnå ökad spridning av forskarnas alster till högst relevanta målgrupper på den afrikanska 
kontinenten, samtidigt som det ligger helt i linje med punkt 1 och 2 i de strategiska målen. 

NAI har under 2019 genomfört en pilotsatsning på att utbilda forskare i att nå ut via Wikipedia. Syftet 
var att inspirera och motivera dem till att se nyttan av att kommunicera sin forskning genom Wikipedia 
samt att ge dem de nödvändiga baskunskaperna och verktygen för att komma igång. En kortare 
uppföljning i form av korta intervjuer gjordes drygt en månad senare. Utvärderingen av pilotprojektet 
gav positiv återkoppling och hjälpte till att stärka planeringen av kommande Wikipedia-utbildningar som 
avses hållas under 2020. 

Sedan lång tid tillbaka har NAI ett publikationsutbytesprogram som erbjuder en rad forsknings- och 
universitetsbibliotek över hela världen, med särskild fokus på Afrika och Norden, att få gratis exemplar 
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av institutets publikationer. I maj/juni gjordes, inom ramen för detta program, ett mejlutskick till 95 
mottagare med erbjudande att beställa sju av de senast publicerade böckerna utan kostnad. Det 
resulterade i 16 beställningar, varav 12 från afrikanska universitets- och forskningsbibliotek. 
Utbytesprogrammet svarar upp mot punkterna 2 och 4 i de strategiska målen. Det svala intresset tros 
delvis bero på att mottagarna möjligen misstänker att utskicken är en del av så kallad ”book dumping” 
som är en benämning på när gamla, irrelevanta böcker ”dumpas” hos bibliotek och organisationer som 
inte har någon nytta av dem.  

 
Tabell 19. Intäkter av bokförsäljning 

 2019 2018 2017 

Intäkter inklusive royaltyintäkter (kr) 45 309  32 164 43 773 

 

Institutet säljer tryckta böcker i liten skala, främst vid större konferenser eller evenemang. Variationerna 
från år till år förklaras dels av trender, dels av enstaka särskilda händelser. Till de senare hör ECAS-
konferensen som hålls varje udda år. NAIs bokförsäljning under konferensen står för en betydande andel 
av den totala årsförsäljningen – 38 procent år 2017 och 33 procent år 2019. En annan händelse som 
förklarar de höga siffrorna för 2019 är att ZED Books haft en lucka i rapporteringen av royalty-intäkter. 
De betalade i juli 2019 en klumpsumma på 16 500 kronor, som täckte fyra års uteblivna utbetalningar. 
Värt att notera är också att intäkterna från försäljningen av institutets print-on-demand-böcker via 
leverantören Lightningsource har halverats från 2017 till 2019, från 15 500 till 8 000 kronor. Det kan 
troligen förklaras av att alltfler laddar hem NAIs böcker gratis på nätet istället för att köpa 
pappersexemplar.  
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2. BIBLIOTEK OCH DOKUMENTATION 
 

Enligt förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet har institutet till uppgift: 

Att bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av 
relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Nordiska Afrikainstitutet ska 
tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice. 
 

Väsentliga resultat 

Bibliotekets kärnverksamheter; förvärv och användartjänster bidrar till institutets strategiska mål 1, 2, 
och 4. Som del av infrastrukturen för Afrikaforskning/studier i Norden bidrar biblioteksverksamheten 
generellt till Agenda 2030. Litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare är 
viktiga drivfaktorer för arbetet med samtliga SDG mål.  

 

Nyförvärv samt arbete med den befintliga samlingen har bidragit till att öka och synliggöra bland annat 
den unika Afrikapublicerade delen av samlingen under året. Det Afrikapublicerade materialet bidrar till 
institutets strategiska mål 2 men också indirekt till Agenda 2030s målsättning att analysera de globala 
målen på lokal nivå. Samlingen erbjuder målgrupper att bland annat ta del av afrikanska perspektiv och 
data på region och nationell nivå i olika frågor. Under året har ett hundratal open accesstidskrifter lagts 
in i tidskriftsportfolion, övervägande delen publicerade på kontinenten. Det stora småtrycksmaterialet 
har delvis gjorts sökbar i katalogen, två större donationer har tagits emot och ett 40-tal titlar köptes in på 
plats i Nairobi.  

 

Bredden av ämnen men också av olika format i förvärvet, möjliggör för biblioteket att bereda plats för 
olika röster från nord och syd vilket bidrar till det strategiska målet 2. Två publika evenemang med fokus 
på skönlitteratur som drog en blandad publik under året anknöt till detta. Två av bibliotekarierna 
publicerade en artikel om metoder att arbeta med nya former av skönlitteratur i African Research and 
Documentation vilket bidrar till det strategiska målet 4. 

 

Två-årsprojektet att synliggöra större delen av småtryckssamlingen avslutades i juni. Över 20 000 
dokument/publikationer som tidigare enbart varit sorterade ämnesvis har listats och blivit individuellt 
sökbara i bibliotekets sökverktyg Africalitplus. En stor del av materialet täcker/härrör från 
frihetskamperna i olika länder och är en del av ländernas kulturarv som nu blivit synligare. Indirekt 
bidrar det till Agenda 2030 mål 11.   

 

Tillhandahålla en rik samling  

Samlingen vid Nordiska Afrikainstitutets bibliotek består idag av ca 82 000 tryckta böcker och tidskrifter 
samt drygt 4798 elektroniska titlar. Utöver det erbjuds elektroniska resurser via hemsidan bestående av 
en stor mängd länksamlingar, databaser, tidskrifter och andra sökverktyg.  

Bibliotekets förvärvsverksamhet svarar främst mot de strategiska målen 1, 2 och 4. De inköpta verken i 
samlingen, katalogiseras och beskrivs. Katalogposterna exporteras sedan till nationella och 
internationella söktjänster där de bidrar till att disseminering av både forskning och information om 
Afrika. En stor del av det som förvärvas till biblioteket är unika titlar i Norden, och bidrar till att 
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forskning och åsikter med perspektiv från Afrika blir mer synlig, både i Norden, Afrika och globalt. Den 
bibliografiska informationen i NAIs Africalitplus kompletterar de bibliografiska källorna på nationell 
nivå som i många afrikanska länder fortfarande är under utveckling. I många fall är det lättare att hitta 
information om ett lands utgivning i internationella källor i Nord. 

Förvärvet av böcker, 1717, har nästan nått uppsatt mål i verksamhetsplanen. Både förvärvet av antal 
tryckta titlar och online titlar är tillsammans ca 180 titlar lägre än uppsatt mål för 2019 som var satt till 
1900. Sett på några års sikt så har förvärvet gått ner, parallellt med att antalet bibliotekarietimmar på 
institutet minskat.  Målet för monografiförvärvet i verksamhetsplanen har inte justerats ned sedan 2015 
och behöver anpassas efter dagens resurser. Under 2019 har bibliotekarierna arbetat med den befintliga 
samlingen, bland annat med omflyttningar och retrospektiv katalogisering. Sammantaget har 
aktiviteterna inverkat på det löpande arbetet att få in böcker till biblioteket, det gäller både nyförvärv 
samt att ta hand om inkommande donationer. Under 2017 t ex, integrerade biblioteket nästan 300 
donerade titlar vilket påverkade förvärvsstatistiken positivt. Två större donationer har tagits emot 2019, 
statistik från afrikanska länder samt publikationer från Algeriet. En mindre del har integrerats i 
samlingen, resten kommer att behandlas under 2020. Det är viktigt att upprätthålla volymen på 
förvärvet för att institutet ska kunna erbjuda en så bred samling som möjligt. Ett lågt förvärv leder ofta 
till att smalare titlar inte förvärvas. Det urholkar samlingens värde på sikt. 

Tryckta tidskrifter som förnyas varje år fortsätter att minska och e-tidskrifterna att öka. Mål och resultat 
stämmer inte när det gäller tidskrifterna, främst beroende på ett dynamiskt skifte från tryckt till 
elektroniskt. Ett hundratal open accesstidskrifter som selekterades under hösten 2018 har integrerats i 
bibliotekskatalogen under 2019 vilket förbättrat distansanvändares möjligheter att använda bibliotekets 
e-tidskrifter. Merparten av de nya titlarna är publicerade på den afrikanska kontinenten. 

På grund av byte av institutets hemsida och andra prioriterade insatser har länk-insamlingen av 
forskningsrelaterad information gått på sparlåga under 2019 vilket synliggörs i tabell 20. 

 
Tabell 20. Förvärv och katalogisering av böcker, tidskrifter och elektroniska publikationer 

 2019 2018 2017 
Böcker, film/musik/cd-skivor, småtrycksboxar 1 1 717 1 769 2 042 
Tidskrifter, årsböcker och andra seriella 
publikationer 

- varav e-tidskrifter 

784 

 

619 

694 
 

487 

700 
 

450 

Länkar i guiden 4 71 26 

 

Öka synligheten och tillgängligheten till bibliotekets resurser 

Biblioteket tillhandahåller olika användartjänster och lyfter fram resurser på olika sätt vilket bidrar till de 
strategiska målen 1, 2 och 4, men generellt är det svårt att mäta utfallet av enskilda aktiviteter.  

Biblioteket var öppet med bemanning 165 dagar för allmänheten. Besöken har gått upp något jämfört 
med 2018, troligtvis beroende på att institutet förlagt en del evenemang i biblioteket. Interna användare 
kan utnyttja biblioteket dygnet runt. Externa besökare kan ansöka om passerkort till biblioteket för att 
utnyttja samlingarna utanför öppettiderna, också under semestertider. Ofta är det tillresta forskare som 
uppskattat möjligheten och förtroendet att kunna arbeta fokuserat med bibliotekssamlingen utanför 
                                                             

1 I juni skedde en överföring av samtliga katalogposter från Libris, det nationella katalogiseringsverktyget till Aleph. Det medförde 
att datumen på de flesta katalogposter ändrades till 20190625. Därför har mängden online-publikationer samt AV medier för året 
sökts fram i två steg.  Det är möjligt att överföringen påverkat den utsökta statistiken negativt.  
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öppettiderna. Denna typ av flexibla öppettider stärker bibliotekets tillgänglighet och är kostnadseffektivt 
då det inte kräver full bemanning av biblioteket. Det bidrar till de strategiska målen 1 och 4.  

Tabell 21. Dagar med öppet för allmänheten samt besök 

 2019 2018 2017 

Dagar med öppet för allmänheten 165 166 169 
Besök i biblioteket (via automatiskt räkneverk) 10 550 10 156 9 903 

 
Antalet bokade användarundervisningar samt biblioteksintroduktioner är jämförbart med 2018. 
Visningarna är anpassade efter personernas intresseområden, ofta individuellt. Just anpassningen efter 
intresseområden tas upp som något värdefullt i utvärderingar som institutets gäster lämnar. Vid 
undervisning/visningar får besökarna kunskap om hur de navigerar mellan/i institutets olika 
informationsresurser. De får också förslag på nya källor de kan använda sig av. Det bidrar till 
kompetensutveckling och är en del av verksamhetsnära bibliotekarie vilket bidrar till strategiska målet 4. 

Tabell 22. Undervisningstimmar/användarundervisningar 

 2019 2018 2017 

Påbörjad timme x deltagande personal 72 (66 
visningar) 

79 (72 
visningar) 

68 (56 
visningar) 

Antal deltagare 249 237 240 

 
Biblioteket erbjuder tillgång till databaser för distansanvändare vilket främjar tillgänglighet till 
institutets e-resurser. Övervägande delen av de som registrerar sig för tjänster är besökare som varit i 
biblioteket och fått handledning. 

Arbetet med att synliggöra småtryckssamlingen finansierat via moderna beredskapsjobb har fortsatt. Ca 
20 000 dokument från landsdelen av samlingen blev sökbara i katalogen efter sommaren. Projektet har 
bidragit till de strategiska målen. nr 1 och 5.  

De fysiska lånen från samlingen har gått ner vilket följer utvecklingen nationellt.2 Främst är det lån till 
andra bibliotek som minskat, särskilt lån till Danmark. Även läsesalslån (lån/läsning på plats där 
bibliotekspersonal tagit fram material) har gått ner. Under året har en större magasinering skett löpande 
vilket har påverkat statistikuttaget. Statistiken tas fram både maskinellt och manuellt. Siffran för 
läsesalslån är troligtvis högre då biblioteket haft flera externa forskare som arbetat med tidskrifter, 
statstryck och småtrycket som endast lånas ut på läsesalslån. Studentlånen fortsätter att ligga på en låg 
nivå jämfört med 2017 medan externa forskares lån ökar. Biblioteket arbetar på olika sätt för att 
marknadsföra informationsresurser, bland annat via utställningar samt genom att berika institutets 
webb-artiklar med förslag på boktitlar. Under året kompletterades 36 webbartiklar med denna form av 
lästips. Tanken är att aktiviteten ska bidra till främjandet av Afrikaforskning, strategiskt mål 1, genom att 
få intresserade att fördjupa sig i frågorna.  

 

 

 

                                                             
2 Bibliotek 2018 : offentligt finansierade bibliotek [Elektronisk resurs]. (2019). Kungliga biblioteket . Tillgänglig på Internet 
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-561  

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-561
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Tabell 23. Lån fördelat på låntagargrupper 2019 3 

 2019 2018 2017 

NAI personal och gäster 2 154 2 358 2 167 
Externa forskare 1 754 1 542 1 253 
Studenter 800 913 1431 
Övriga besökare 580 539 545 
Läsesalslån  33 338 395 
Lån till svenska bibliotek (fjärrlån) 560 635 655 
Lån till övriga nordiska bibliotek (fjärrlån)  849 1162 1039 
Lån totalt 6 730 7 487 7 485 

 
 
Utvecklingen där sökningar samt nedladdningar minskar i institutets sökverktyg Africalitplus fortsätter 
vilket är oroväckande. På universitets- och högskolebiblioteken där merparten av bibliotekets användare 
finns går användandet av e-resurser upp, förutom en nedgång under 20184. Att användandet av 
Africalitplus går ner kan vara ett tecken på att biblioteket inte når ut med information om resurserna till 
presumtiva användare. Det kan också bero på att forskare men speciellt studenter hittar tillräckligt med 
generella e-resurser via den egna högskolan/universitet för att inte vilja gå vidare i sin 
informationssökning mot mer specifika landresurser. Det gäller både NAIs e-resurser och tryckta böcker. 

 
Tabell 24. Sökningar och nedladdade publikationer från AfricaLitPlus 

 2019 2018 2017 
Antal nerladdade dokument via 
AfricaLitplus  

2 083 2 686 3 181 (varav click-on-title jan-sept = 
1227) 

Sökningar i Africalitplus  9 740 11 957 17 496 

 

 

 

  

                                                             
3 Uttag ur ALEPH lånemodul Batchjobb statistik cir 30 Allmän lånestatistik , manuell statistik kopior, fjärrlånestatistik Libris, sql 
sökningar aleph sammanställda i P/library/statistik/statistikunderlag/Lån/Lånestatistik2019.xlsx 
4 Bibliotek 2018 : offentligt finansierade bibliotek [Elektronisk resurs]. (2019). Kungliga biblioteket. Tillgänglig på Internet 
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-561 

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-561
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3.  KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
 
 
Återrapportering  

Nordiska Afrikainstitutet ska särskilt prioritera att integrera jämställdhetsperspektiv och miljö- och 
klimatperspektiv i verksamheten. Vidare har Nordiska Afrikainstitutet till uppdrag att ta emot 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik samt att fortsätta 
ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.  

Personal- och verksamhetsutveckling 

2019 har till stor del präglats av stora förändringar i personalsammansättningen på myndigheten i 
samband med implementering av en organisationsförändring på administrativa/HR/ 
forskningsstödssidan, pensionsavgångar, en rad nya rekryteringar och inte minst bytet på 
direktörsposten. I samband med pensionsavgångar för tre av institutets mångåriga medarbetare med 
funktionerna vaktmästare, forskningsadministratör och personalchef genomfördes den 
organisationsförändring som 2018 rekommenderats vid extern analys av verksamheten. Förändringen 
innebar i huvudsak att den tidigare i administrativa enheten integrerade funktionen för forskningsstöd 
som innefattar administrativt arbete med konferenser, stipendieprogram och stöd till forskningsledning, 
flyttats ut i kärnverksamheten till forsknings- och kommunikationsenheterna. Samtidigt har därmed 
roller i den administrativa arbetsgruppen blivit mer tydliga och specialiserade. En ny rekrytering av en 
eventsadministratör gjordes i samband med förändringen och till den administrativa enheten 
rekryterades samtidigt en ny kompetens i form av en arkivarie/registrator och dataskyddsombud. 
Upprepade försök att rekrytera kompetens för en ny HR-generalist roll gjordes utan framgång. HR-
stödet under hösten löstes därför temporärt under fortsatta rekryteringsförsök med en kombination av 
intern bemanning och en extern HR-konsult via Statens Servicecenter. Till forskningsenheten 
rekryterades 3 nya medarbetare under året, medan 2 utlysta forskartjänster avbröts i avvaktan på 
tillträde av ny direktör samt stundande byte av forskningsledare. Rekryteringsprocessen för ny direktör 
vid institutet blev aningen försenad men från och med oktober månad tillträdde den nya direktören för 
att genast inleda arbete med övergripande strategiska processer inklusive upphandling av expertis för 
strategiutvärdering och rekrytering av ny forskningsledare. Genom de många nya medarbetarna har 
kompetens tillförts som gör det möjligt att fortsätta att utveckla verksamheten. 

Institutet eftersträvar integration av ett jämställdhetsperspektiv vid planering och utveckling av 
verksamheten för att undanröja eventuella hinder för att både kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och förutsättningar i arbetet. Under året har bland annat en satsning gjorts på att en av 
enhetscheferna deltagit i utbildningstillfälle om jämställdhetsintegrering i myndighetsarbete som 
anordnades av Jämställdhetsmyndigheten. 

Verksamheten på NAI präglas av öppenhet och tillgänglighet för alla. Mångfalden bland medarbetarnas 
olika bakgrund och erfarenheter och de kvaliteter som personalen tillför verksamheten är av stor vikt för 
att uppnå verksamhetsmålen. Särskilt prioriterat ur arbetsgivarperspektivet är att underlätta för 
medarbetarna att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap och att samtliga medarbetare ges 
möjlighet till kompetensutveckling. Institutet är en fysiskt tillgänglig arbetsplats och det innebär att det 
inte finns några hinder för att anställa personer med olika funktionsvariationer. Under 2019 har ingen 
efterfrågan för praktikplats på myndigheten för person med funktionsnedsättning inkommit från 
Arbetsförmedlingen. 

Nordiska Afrikainstitutet har bidragit till regeringens satsning på den arbetsmarknadspolitiska åtgärden 
moderna beredskapsjobb genom att ha en person anställd under på 2 år. Biblioteket stod för handledning 
och anställningen bidrog både till institutets mål om externfinansiering, mål 5 och indirekt till Agenda 
2030 mål 8.  
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Myndigheten har även under 2019 haft en person på praktikplats i kategorin nyanländ arbetssökande för 
praktik i staten samt ytterligare en person genom det så kallade snabbspåret, båda förmedlade via 
Arbetsförmedlingen. Båda personerna hade akademiska meriter och utförde under tiden på myndigheten 
arbetsuppgifter inom ramen för forskningsverksamheten under handledning av institutets forskare. 
Utöver dessa har institutet under 2019 tagit emot ytterligare fem praktikanter som utfört arbetsuppgifter 
och handletts inom alla tre kärnverksamhetsområdena. 

I samband med att ny kompetens tillkommit på myndigheten inom området arkivering och 
informationshantering har rutiner och styrdokumentation samt utbildning av medarbetare utvecklats 
inom området under 2019. Exempelvis har genomgång av dokumenthanteringsprocesser och kunskap 
om offentlighetsprinciper integrerats som en del i introduktion av nyanställd personal. Stort fokus har 
lagts på verksamhetsutveckling inom området digitalisering och informationssäkerhet. Bland annat 
gjordes en satsning på ny teknik och mjukvara för att främja digitala möten. Myndigheten har under året 
tagit stora utvecklingssteg inom e-arkivering och mer övergång till fler digitala arbetsprocesser, 
exempelvis vad gäller hanteringen av diarieunderlag och mötesrumsbokningar. 

Bibliotekspersonal deltog i flera internationella och nationella möten under året. På det årliga mötet för 
nordiska bibliotek med inriktning mot utvecklingsländer, NorDoc presenterades erfarenheter från det 
svenska nätverket för bibliotek och Agenda 2030 frågor. Syftet med att delta i olika nätverk är både att 
bidra till andra organisationers kompetensutveckling när det gäller Afrikadokumentation och att 
säkerställa att de egna bibliotekarierna bygger upp sin kompetens för att utveckla verksamheten. 
Bibliotekets deltagande i expertnätverket för bibliotek och Agenda 2030 bidrog till ökad kompetens i hur 
biblioteksverksamheten kan stötta institutets arbete med de globala målen.  

Arbetsmiljö 

Institutet eftersträvar en ständig utveckling och förbättring av arbetsmiljön inte minst för att detta är 
väsentligt för det långsiktiga strategiska målet för verksamheten att Nordiska Afrikainstitutet ska vara en 
värdebaserad organisation. 

För att stärka kunskap och arbete kopplat till arbetsmiljön har en satsning gjorts under året på 
utbildning för myndighetens chefer om psykisk ohälsa i regi av företagshälsovården på Previa AB. Ett 
samarbete mellan Uppsalabaserade myndigheter som inleddes 2017 har fortlöpt under 2019 med aktivt 
deltagande av medarbetare från NAI i utbildning om rollen som statstjänsteanställd. Kunskaper om den 
statliga värdegrunden och offentlighetsprincipen med mera har därmed stärkts i personalgruppen vilket 
är viktigt för förståelsen av vad det innebär att verka i statlig arbetsmiljö. Chefer på myndigheten har 
därtill under året medverkat i nätverket för att motverka korruption i staten. 

Som ett led i hälsofrämjande insats och för att förebygga kontorsrelaterade problem med rygg och nacke 
har institutet valt att fortsatt satsa på subventionerad massage på arbetsplatsen för medarbetarna. Flera 
andra hälso- och socialt främjande aktiviteter har också anordnats under året som ett led i att stärka den 
psyko-sociala arbetsmiljön. 

Miljö- och hållbarhet 

Institutet arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor och utveckling inom området bland 
annat genom att ha en tillsatt miljösamordnare och en särskild arbetsgrupp för miljö- och hållbarhet.  

I institutets miljöpolicy förtydligas att verksamheten inte ska bidra till aktiviteter som försvårar en 
hållbar utveckling varken genom direkt eller indirekt negativ påverkan. Det är därför viktigt att samtliga 
medarbetare uppmuntras till miljötänkande och att de bidrar till en hållbar utveckling i och utanför 
verksamheten. Integrering av miljöanalyser i olika delar av planering och utförande av verksamheten inte 
minst vad gäller upphandling och inköp av varor och tjänster betonas genomgående.     
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Den främsta direkta negativa miljöpåverkan som institutets verksamhet orsakar är utsläpp från 
tjänsteresor, pappersförbrukning samt förbrukning av el och uppvärmning i kontorslokaler. Dock är 
energiförbrukningen i institutets kontorslokaler mycket låg tack vare den renoverade kontorsbyggnaden.  

Flygresor förekommer i stor utsträckning på grund av institutets internationella och Afrika-fokuserade 
verksamhet. Flygresorna som genomförs är den enskilt största direkta negativa miljöpåverkan från 
institutet. Målsättningen för 2019 var därför att minska utsläppen från flygresor kortare än 50 mil med 
20 % samt minska utsläppen från flygresor över 50 mil med 10 % jämfört med år 2018. Båda dessa mål 
nåddes, dock från en relativt hög nivå 2018 på grund av institutets internationella konferens Nordiska 
Afrikadagarna som arrangerades 2018. Hälften av alla flygresor som bokades under 2019 av institutet var 
för icke-anställda personer som gästforskare och konferens- eller seminariedeltagare. Att denna andel är 
så hög är något problematiskt då institutets årliga redovisning av Co2 utsläpp till Naturvårdsverket sker 
per årsarbetskraft.  

Som ett steg i att försöka minska institutets miljöpåverkan från flygresor samverkar arbetsgrupper för 
digitalisering och hållbarhet tätt. Under året har detta resulterat i en investering i bättre utrustning för 
digitala möten samt information och utbildning i system för digitala möten. Forskare har därtill 
uppmuntrats att samordna resor och fältarbete för att minska antalet resor. Institutets uppdaterade sin 
resepolicy under året och uppmanade till tågresande även för kortare sträckor utomlands. Resor inom 
Sverige samt till Oslo och Köpenhamn ska alltid ske med tåg.  

Institutet har under året deltagit i Uppsala kommuns projekt ”Cykelvänlig arbetsplats” vilket både 
främjar och miljö och hälsa genom kampanjer för att öka cykling till och från arbetet.  

Vad gäller positiv påverkan har institutet möjlighet att genom sin forskning bidra till långsiktigt hållbara 
lösningar på samhällsutmaningar vilket ger en indirekt positiv miljöpåverkan. 

Informationssäkerhet 

Enligt regleringsbrev 2019 ska NAI: 
- redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet 
enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till. 

NAI har ett mångårigt avtalsmässigt samarbete med Uppsala universitet inom IT-drift och 
supportområdet. I samarbetet ingår även delmomenten IT-incident rapportering och samarbete med 
universitets säkerhetsavdelning för konsultativt stöd och rådgivning. Samarbetet innebär exempelvis att 
väsentliga IT-incidenter rapporteras in till Uppsala universitet som gör en bedömning av incidenten och 
vid behov leder rapporteringen vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under 2019 
rapporterades inga allvarliga IT-incidenter in till MSB. Däremot rapporterades vid ett par tillfällen 
personuppgiftsincidenter kopplat till brister i det personaladministrativa systemet Palasso in till 
Datainspektionen av myndigheten. 

Till följd av ett intensivt arbete i institutets digitaliseringsgrupp tillsammans med expertis från Uppsala 
universitets säkerhetsavdelning under 2018 som resulterade i en verksamhetsövergripande 
informationsklassificering och att policy och riktlinjer togs fram för att stärka informationssäkerheten 
vid NAI, har arbetet under 2019 fortsatts med förankring och utbildning av medarbetare. Bland annat 
har utbildningsinsatser kring resesäkerhet i universitets regi erbjudits till personalen och en konkret 
säkerhetsstärkande insats har varit att utrusta samtliga bärbara datorer i organisationen med 
insynsskydd och möjlighet till VPN-anslutning. En årscykel för informationssäkerhetsarbetet har tagits 
fram och börjat tillämpas i verksamheten. 

Sammantaget har det kontinuerliga och systematiska årliga arbetet inom området utvecklat 
verksamheten och skapat en stabil grund för en bättre och mer konsekvent informationshantering och 
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nya rutiner för uppföljning som säkerställer att informationsflöden och informationslagring hanteras på 
ett korrekt sätt i myndighetens verksamhet. Samarbetet med Uppsala universitet kring 
informationssäkerhet har befästs och är ett viktigt led i effektiviserings- och myndighetssamverkanssyfte. 
Myndigheten har under året även haft dialog med sitt departement kring frågor som rör verksamhetens 
hantering av informations- och cybersäkerhet. 

Verksamhetens kompetensbehov  

Förutom den tidigare nämnda myndighetsgemensamma utbildningssatsningen som under 2019 
erbjudits personalen kring statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden, har fokus på årets 
utbildningsinsatser främst rört områdena arkiv/dokumenthantering, informationssäkerhet och IT/webb. 
I samband med bytet av institutets webbplattform utbildades delar av personalen i webbredigerings-
verktyget för den nya plattformen SiteVision. I digitaliseringssyfte har även individuella 
utbildningsinsatser genomförts inom olika områden så som exempelvis för att främja digitala möten 
(Zoom), för presentation av information på storbildskärm (Diskus via Uppsala universitet), för e-
arkivering och registratur (W3D3) och för ökad digital hantering av stipendieansökningar (Excel).  

Flera av medarbetarna från forskningsenheten har deltagit i medieträning som kommunikationsenheten 
ansvarat för. Även inom de ekonomi- och personaladministrativa områdena liksom inom arkiv och 
miljö/hållbarhet har flera medarbetare deltagit i utbildningar under året.  

Personalsammansättning 
Under 2019 var antalet anställda vid NAI 33 personer (årsmedeltal) varav 17 kvinnor och 16 män vilket 
innebär att institutet hade en väldigt jämn könsfördelning bland medarbetarna.  

Antalet årsarbetskrafter var 30,08.  

Samtliga forskare vid institutet har disputerat och under 2019 hade tre av de anställda forskarna 
docenttitel och två professorstitel. 

Bilden över personalsammansättningen vid institutet visar i tabell 25 på en marginell ökning i antalet 
anställda från 2018 till 2019 med 0,87 årsanställda.  

 

Tabell 25. Personalsammansättning vid institutet 

Personalkategori 2019 2018 2017 

Administrativt stöd och direktion 7,58 6,95 7,35 

Forskning och kapacitetsbyggande 12,53 12,15 14,14 

Kommunikation och policy 4,84 4,57 4,71 

Bibliotek och dokumentation 5,13 5,54 5,88 

Totalt 30,08 29,21 32,08 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 26. Sjukfrånvaro 2019 ( %) 



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

39 

Sjukfrånvaro 2019 2018 2017 

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

1,68 
0 

2,1 
1,25 
0* 

2,02 
1,15 

2,16 
30,26 
0,87 
3,31 
0* 

1,20 
3,90 

4,52 
57,94 
5,86 
3,21 
0* 

3,71 
6,07 

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

 

Som framgår i tabell 26 har sjukfrånvaron vid institutet minskat från 2017 till 2018 och återigen till 2019. 
Förklaringen till detta är bland annat att det under året inte förekommit någon långtidssjukskrivning. 
Sjukfrånvaron i gruppen män har särskilt minskat från 2018 till 2019. 
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4. RESULTATRÄKNING     
(tkr) Not 2019   2018 

     
Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 30 502  30 852 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 437  436 
Intäkter av bidrag 3 7 255  6 179 
Finansiella intäkter 4 5  3 
Summa  38 198   37 471 

     
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 5 -26 519  -24 660 
Kostnader för lokaler  -3 630  -3 676 
Övriga driftkostnader 6 -7 907  -9 033 
Finansiella kostnader 7 -29  -49 
Avskrivningar och nedskrivningar  -114  -53 
Summa  -38 198   -37 471 

     
Verksamhetsutfall  0  0 

     
Transfereringar     
Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag  642  677 
Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag  1 361  1 420 
Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 8 100  101 
Lämnade bidrag 9 -2 103  -2 198 
Saldo  0   0 

     
Årets kapitalförändring  0  0 
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5. BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2019-12-31   2018-12-31 
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utveckling 10 866  0 
Summa  866  0 

     
Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 127  57 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 277  93 
Summa  404  150 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  111  0 
Fordringar hos andra myndigheter 13 319  330 
Summa  430  330 

     
Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 14 1 325  1 508 
Övriga upplupna intäkter 15 141  91 
Summa  1 465  1 599 

     
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 16 -2 073  -1 402 
Summa  -2 073  -1 402 

     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  11 210  10 691 
Summa  11 210  10 691 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  12 302  11 368 
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BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2019-12-31   2018-12-31 
KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital 17    
Balanserad kapitalförändring  0  0 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0  0 
Summa  0  0 

     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 18 0  167 
Övriga avsättningar 19 587  538 
Summa  587  705 

     
Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 20 1 269  150 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 21 1 214  1 278 
Leverantörsskulder  1 467  619 
Övriga kortfristiga skulder 22 492  478 
Summa  4 443  2 525 

     
Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 23 766  1 065 
Oförbrukade bidrag 24 6 506  7 072 
Summa  7 272  8 138 

     
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  12 302  11 368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

43 

6. ANSLAGSREDOVISNING     

        

        
Redovisning mot anslag      
        
Anslag   Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 
(tkr)  förings- delning ning disponi-  över- 

  belopp enl. regl.  belt  förings- 
   brev  belopp  belopp 

  Not             
        

Uo 7 1:1 Ramanslag        

Biståndsverksamhet        

ap.8 Verksamhetsbidrag 25 455 16 000 0 16 455 -16 427 28 
        
        

Uo 7 1:3 Ramanslag        
ap.1 Nordiska 
Afrikainstitutet 26 947 16 279 -464 16 762 -14 717 2 045 

        
Summa   1 402 32 279 -464 33 217 -31 144 2 073 
 
 
Redovisning av beställningsbemyndigande    
        

Anslag/ 
Anslagsbenämning   

Tilldelat 
bemyndi-

gande 
Ingående 

åtaganden 
Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas 
fördelning per år 

(tkr) Not       2020 2021 2022 
        

        
Uo 7 1:1 Ramanslag        
Biståndsverksamhet        
ap.8 
Verksamhetsbidrag 27 1 000 999 819 819 0 0 

        
Summa   1 000 999 819 819 0 0 
 
 
 
 
 
 



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

44 

7. 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 3 januari. Brytdagen föregående år var den 4 januari. 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 
   
Värderingsprinciper  
   
Anläggningstillgångar  
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade  
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett 
anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som 
uppgår till lägst tre år. Förvärv av likartade tillgångar till ett värde av minst 50 tkr 
redovisas också som anläggningstillgång även om respektive tillgång är av mindre 
värde. Övriga kriterier för anläggningstillgång ska dock vara uppfyllda. 
 
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivnings- 
tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående 
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär 
avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad 
tillgången tas i bruk. 
 
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 
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Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd än 3 år 
och kostnadsförs därför direkt.  
   
Omsättningstillgångar  
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.  
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
   
Skulder   
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.  
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Ersättningar och andra förmåner  
   
Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag   
    Lön (tkr) 
Iina Soiri, Direktör till och med 2019-06-30 586 
Bostads- och reseförmån 53 

Styrelseuppdrag: Oy Efano AB  
Styrelseuppdrag: Uongozi Institute of African Sustainable leadership, 
Tanzania  

   
Therése Sjömander Magnusson, Direktör fr o m 2019-10-01 269 
Inga förmåner   
Inga styrelseuppdrag  
   
Tania Berger, tf Direktör 2019-07-01 - 2019-09-30 183 
Inga förmåner   
Inga styrelseuppdrag  
   
Program- och forskningsrådet / andra styrelseuppdrag  

    
Ersättning 

(tkr) 
   

Elina Oinas, representant för Finland 2 
Chair of UniPID, the University Partnership for International Development  

   
Martti Eirola, representant för Finland - 

   
Marianne Rönkä, ersättare för Finland - 

   
Pétur Skúlason Waldorff, representant för Island - 

   
Thordis Sigurdardottir, representant för Island - 
Member of Iceland's refugee committee  

   
David Bjarnason, ersättare för Island - 

   
Ian Bryceson, representant för Norge - 
Ledamot Western Indian Ocean Marine Science Association  
Ledamot University Ethics Committee  

   
Mia Rimby, representant för Sverige - 

   
Ilda Lindell, representant för Sverige 1 

   
Lars Burman, representant för Sverige - 
Styrelseledamot Zorn-museet, Mora  
Ordförande Stiftelsen Uddeholms stipendiefond  
Ordförande Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendium  
Ordförande Stiftelsen Värmlands nations studenthem  
Ledamot av insynsrådet Kungliga Biblioteket  

   
Erik Korsgren, ersättare för Sverige - 
Några ledamöter har avböjt arvode. Inga ledamöter, förutom angivna, har några andra styrelseuppdrag. 
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Anställdas sjukfrånvaro  
   
Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen, se sid 39.    
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Noter    
(tkr)     
Resultaträkning   
     
Not 1 Intäkter av anslag 2019 2018 

     

  Intäkter av anslag 30 502 30 852 
  Summa 30 502 30 852 
     

     
  Utgifter i anslagsredovisningen 31 144 31 557 

  Saldo 642 705 
     

  

Saldot beror från och med 2019 i sin helhet på utfall av "Medel som 
erhållits från statens budget för finansiering av bidrag" i 
transfereringsavsnittet.   

     
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018 

     

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 155 333 
  - varav försäljning av publikationer 28 31 
  Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 282 102 
  Summa 437 436 
     

Not 3 Intäkter av bidrag 2019 2018 
     

  Bidrag från statliga myndigheter 3 466 3 579 
  Bidrag från icke statliga motparter 3 789 2 600 
  Summa 7 255 6 179 
     

  Ökningen beror i huvudsak på en intäkt från Tampere universitet för ett 2-årigt  
  forskningsprojekt.   
     
Not 4 Finansiella intäkter 2019 2018 

     

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 1 
  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 1 1 
  Övriga finansiella intäkter 4 2 
  Summa 5 3 
     

  

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

     
Not 5 Kostnader för personal 2019 2018 

     

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 16 519 15 570 

  Varav lönekostnader ej anställd personal 62 208 
  Sociala avgifter 8 875 8 004 
  Övriga kostnader för personal 1 125 1 086 
  Summa 26 519 24 660 
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Not 6 Övriga driftkostnader 2019 2018 
     

  Resor, representation, information 1 698 2 376 
  Köp av varor 1 249 1 149 
  Köp av tjänster 4 960 5 509 
  Summa 7 907 9 033 
     

  Minskningen beror i huvudsak på lägre kostnader för flygresor i linje med miljömål. 
     
Not 7 Finansiella kostnader 2019 2018 

     

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 24 40 
  Ränta på skattekonto 1 0 
  Övriga finansiella kostnader 4 8 
  Summa 29 49 
     

  

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

  
 

  

Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 2019 2018 

     

  Bidrag från nordiska länder 100 101 
  Summa 100 101 
     

Not 9 Lämnade bidrag 2019 2018 
     

  Bidrag till statliga myndigheter 1 032 1 040 
  Bidrag till organisationer/föreningar 260 380 
  Stipendier till enskilda 365 778 
  In natura lämnade bidrag till enskilda personer 446 0 
  Summa 2 103 2 198 
     

  In natura lämnade bidrag år 2018 ingår i utfallet för stipendier till enskilda detta år. 
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Balansräkning   
     
Not 10 Balanserade utgifter för utveckling 2019-12-31 2018-12-31 

     

  Årets anskaffningar 890 0 
  Summa anskaffningsvärde 890 0 
  Årets avskrivningar -25 0 
  Summa ackumulerade avskrivningar -25 0 
  Utgående bokfört värde 866 0 
     

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019-12-31 2018-12-31 
     

  Ingående anskaffningsvärde 63 54 
  Årets anskaffningar 96 8 
  Summa anskaffningsvärde 159 63 
  Ingående ackumulerade avskrivningar -6 0 
  Årets avskrivningar -27 -6 
  Summa ackumulerade avskrivningar -33 -6 
  Utgående bokfört värde 127 57 
     

Not 12 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2019-12-31 2018-12-31 
   

  
  Ingående anskaffningsvärde 4 466 4 516 
  Årets anskaffningar 246 0 
  Årets utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -50 
  Summa anskaffningsvärde 4 712 4 466 
  Ingående ackumulerade avskrivningar -4 373 -4 375 
  Årets avskrivningar -62 -47 
  Årets utrangeringar, avskrivningar 0 50 
  Summa ackumulerade avskrivningar -4 435 -4 373 
  Utgående bokfört värde 277 93 
     

Not 13 Fordringar hos andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 
     

  Fordran ingående mervärdesskatt 316 239 
  Kundfordringar hos andra myndigheter 3 92 
  Summa 319 330 
     

Not 14 Förutbetalda kostnader  2019-12-31 2018-12-31 
     

  Förutbetalda hyreskostnader 844 831 
  Övriga förutbetalda nyttjanderätter leverantörsfakturor 480 677 
  Summa 1 325 1 508 
     

Not 15 Övriga upplupna intäkter 2019-12-31 2018-12-31 
     

  Lönebidrag 55 91 
  Upplupen intäkt "Claude Ake visiting chair" 85 0 
  Summa 141 91 
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Not 16 Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31 
     

  
Anslag i räntebärande flöde     
Ingående balans -1 402 -1 376   
Redovisat mot anslag 31 144 31 557   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -32 279 -32 103   
Återbetalning av anslagsmedel 464 520   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -2 073 -1 402   

     
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag     
Ingående balans 0 28   
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 -28   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 0 0   

     
Summa Avräkning med statsverket -2 073 -1 402 

 
Not 17 Myndighetskapital 2019-12-31 2018-12-31 

  Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 
     

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
2019-12-31 2018-12-31 

   
    

Ingående avsättning 167 388   
Årets pensionskostnad -17 1   
Årets pensionsutbetalningar -150 -221   
Utgående avsättning 0 167   

     
   

Not 19 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 
     

  
Avsättning för lokalt omställningsarbete     
Ingående balans 538 492   
Årets förändring 49 46   
Utgående balans 587 538   

     
Under år 2020 planeras inte några aktiviteter kopplade till 
ovanstående avsättningar.     
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Not 20 Lån i Riksgäldskontoret 2019-12-31 2018-12-31 
     

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   
     
  Ingående balans 150 140 

  Under året nyupptagna lån 1 233 63 
  Årets amorteringar -114 -53 
  Utgående balans 1 269 150 
     

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 500 1 000 
  Beviljad räntekontokredit enligt regleringsbrev 1 000 1 000 
  Nyupplåning avser aktiverade kostnader för webb-plattform samt inköp av smartboard. 
     
Not 21 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2019-12-31 2018-12-31 

     

  Utgående mervärdesskatt 96 156 
  Arbetsgivaravgifter 454 489 
  Leverantörsskulder till andra myndigheter 664 633 
  Summa 1 214 1 278 
     

Not 22 Övriga kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
     

  Personalens källskatt 431 443 
  Övriga kortfristiga skulder till personalen 61 35 
  Summa 492 478 
     

Not 23 Upplupna kostnader 2019-12-31 2018-12-31 
     

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 459 730 
  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 12 28 
  Upplupna inomstatliga kostnader 256 256 
  Upplupna utomstatliga kostnader 39 51 
  Summa 766 1 065 
     

  Förändringen förklaras av en minskad semesterlöneskuld.  
     
Not 24 Oförbrukade bidrag 2019-12-31 2018-12-31 

     

  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 4 702 3 855 

  
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 
privatpersoner 1 804 3 217 

  Summa 6 506 7 072 
     

  varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:  
  inom tre månader 791 1 822 

  mer än tre månader till ett år 3 499 1 272 

  mer än ett år till tre år 412 762 
  Summa 4 702 3 855 
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Anslagsredovisning 
     
Redovisning mot anslag   
Not 25 Uo 7 1:1 ap.8   
  

Verksamhetsbidrag   

  
Verksamhetsbidraget avser den nordiska samfinansierade 
verksamheten.  

  

Nordiska Afrikainstitutet får disponera hela det ingående 
överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års 
tilldelning 16 000 tkr enligt regleringsbrevet. 

 
  Anslaget är räntebärande.  

  

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och 
internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av 
myndigheten. Se beskrivning över mottagna bidrag i 
resultatredovisningen sidor 8-9. 

 
     
Not 26 Uo 7 1:3 ap.1   
  

Nordiska Afrikainstitutet   

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Nordiska Afrikainstitutet en 
anslagskredit på 488 tkr. Under 2019 har myndigheten inte utnyttjat 
krediten.  

  

Nordiska Afrikainstitutet får disponera 483 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 16 103 tkr 
enligt regleringsbrevet. 

 
  Anslaget är räntebärande.  

  

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och 
internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av 
myndigheten. Se beskrivning över mottagna bidrag i 
resultatredovisningen sidor 8-9. 

 

  

Utgående överföringsbelopp om 2 045 tkr förklaras i 
huvudsak av ökade administrativa intäkter från 
externfinansierade projekt och effektiv hushållning 
med förvaltningsresurser.   
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Redovisning av beställningsbemyndigande   
Not 27 Uo 7 1:1 ap.8   
  

Verksamhetsbidrag   
     

  

Nordiska Afrikainstitutet har beställningsbemyndigande på 1 000 tkr för 
år 2020. Utestående belopp är 819 tkr som kommer att belasta 
anslaget Uo 7 1:1 ap.8. Kostnaderna avser beviljade stipendier, 
gästforskarprogram samt en gästprofessur. 

 
     

  

Utestående bemyndigande utgår från budgeterade kostnader som 
kommer att belasta det svenska anslaget. Vissa kostnader 
samfinansieras med de nordiska länderna. 

 

  Budget Andel 

Svenskt 
bemyndi-

gande 
     

  Claude Ake Visiting Chair                                  75 000 100% 75 000 
  Afrikanska stipendier                                       725 000 85% 616 250 
  Nordiska stipendier                                          150 000 85% 127 500 
    818 750 
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8. SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA  
UPPGIFTER      
(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 1 500 1 000 1 000 1 500 2 000 
Utnyttjad 1 269 150 140 201 283 

      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 0 1 0 0 0 
Räntekostnader 24 40 48 42 28 

      
Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Avgiftsintäkter 28 31 42 20 59 
Övriga avgiftsintäkter 409 405 276 301 282 

      
Anslagskredit      
Beviljad Uo 7 1:1 ap.8 0 0 0 0 0 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 
Beviljad Uo 7 1:3 ap.1 488 483 438 434 431 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande Uo 7 1:1 ap.8 28 455 418 344 107 
Anslagssparande Uo 7 1:3 ap.1 2 045 947 958 416 12 

      
Bemyndiganden      
Tilldelade Uo 7 1:1 ap.8 1 000 1 000 1 000 1 000 0 
Summa gjorda åtaganden 819 999 923 785 0 

      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 30,08 29,21 32,08 33 39 
Medelantalet anställda (st)* 33 35 39 40 49 

      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 265 1 279 1 127 1 139 1 116 

      
Kapitalförändring      
Årets 0 0 0 0 0 
Balanserad 0 0 0 0 0 

      
* I beräkningen av medelantalet anställda från och med 2014 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Uppsala 2020-02-20 
 
 
 
 
  
Therése Sjömander Magnusson 
Direktör 
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1. Strategiska mål 2017 - 2021 
1. Nordiska Afrikainstitutet ska bedriva, stödja och uppmuntra akademisk och 

policyrelevant forskning om det moderna Afrika. 

NAI ska fortsätta att vara världsledande i fråga om att producera högkvalitativ forskning om det moderna 
Afrika. Institutet rymmer en intellektuell miljö som stärker kompetensen och erfarenheten hos NAIs 
forskare – ordinarie personal, associerade forskare och gäster – samt rika och starka nätverk och 
partnerskap. Nyckeln till NAIs framgång ligger i dess tvärvetenskapliga angreppssätt, med fokus på 
alternativa åsikter och perspektiv från Afrika. Eftersom mycket av NAIs forskning baseras på empiriskt 
underlag som samlats in ”på fältet” kan institutet förse beslutsfattare med kritiska perspektiv på möjliga 
effekter av större politiska förändringar och program. Vidare gör detta angreppssätt att nya problem och 
utvecklingsutmaningar i Afrika lättare kan identifieras. Denna proaktiva och nya kapacitet gör institutet till 
en oerhört viktig samarbetspartner för beslutsfattare, så att dessa kan bli informerade om nya 
utvecklingstendenser i Afrika. 

Som ett unikt centrum för Afrikastudier med kapacitet för akademisk forskning och policyanalys, ska 
institutet öka sin forskningsverksamhet och sitt policyengagemang, samt skapa, förmedla och 
dokumentera information och kunskap om Afrika. I detta avseende kommer NAIs verksamhet att 
fortsätta att stärka NAIs karaktär av att vara ett forskningsinstitut för Afrikastudier. Under 2017–2021 
kommer NAI att utveckla relevanta forskningsprogram runt specifika temaområden som svar på 
utvecklingsutmaningarna, som särskilt påverkar Afrika. I enlighet med sin vision och sitt uppdrag 
planerar NAI att locka och rekrytera högt kvalificerade forskare, inbegripet Afrikaforskare med 
internationellt renommé, att främja och organisera akademiska evenemang och policydialoger, att 
producera vetenskapliga publikationer och policydokument om samtida, aktuella frågor om det moderna 
Afrika och att underlätta allmän förmedling av förvärvad kunskap. 

Den globala utvecklingsagendan – inklusive den som omfattar de nordiska länderna – ska ofrånkomligen 
styras av FN:s, Förenta Nationernas, prioriteringar för mål för hållbar utveckling (Sustainable 
Development Goals), som antogs i september 2015. Genom målen för hållbar utveckling har en global 
utvecklingsagenda utarbetats, med prioriteringar som är av särskild betydelse för afrikanska länder. På 
samma sätt ska inriktningen på framtida forskning och insatser för policyrådgivning återspegla agendan 
för hållbar utveckling. Dessutom styrs och utformas Afrikas utveckling på längre sikt av Afrikanska 
unionens Agenda 2063, ”The Future We Want”, som även ska vara en vägledning för 
kunskapsproduktion och forskning om Afrika.  

Målen för hållbar utveckling betonar den roll som utvecklingsländer har i att forma och avgöra sin egen 
framtid, och framhäver behovet av samarbete och utbyte nord-syd och syd-nord. NAI är redan en 
föregångare när det gäller detta arbetssätt. Långvariga samarbeten med afrikanska universitet och 
forskare, liksom relationer med afrikanska politiska beslutsfattare, är grundläggande för NAIs nutid och 
framtid, och har byggts upp alltsedan institutet grundades. NAI har också en omfattande och unik 
samling av afrikanska titlar i sitt bibliotek och anstränger sig medvetet att göra afrikansk forskning och 
litteratur tillgänglig för nordiska och afrikanska forskare. 
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2. Nordiska Afrikainstitutet ska ha för avsikt att stödja positiv utveckling i afrikanska länder 
grundat på en nord-sydlig och syd-nordlig dialog.  

Dialog och samarbete med afrikanska samarbetspartner har alltid varit viktigt för NAI. Alla NAIs 
prestationer har och ska fortsätta att styras av målet att stödja positiv utveckling på den afrikanska 
kontinenten. Med andra ord bör den forskning som bedrivs på NAI vara aktuell och tillämplig för 
afrikanska samhällen, så att de får hjälp att utforma sin egen framtid.  

Detta kräver att såväl befintliga nätverk med akademiker, civilsamhället och politiska beslutsfattare i 
Afrika upprätthålls som att nya nätverk byggs, och att man är lyhörd inför och håller sig à jour med 
aktuella händelser och diskussioner i afrikanska länder. Institutets bibliotek ser till att den kunskap som 
utvecklas och framställs av Afrikaforskare på den afrikanska kontinenten är tillgänglig för läsare i de 
nordiska länderna och internationellt. Specialiserad kommunikation och dokumentation ger möjlighet till 
bättre samspel och utbyte av bästa praxis för analys och policyrådgivning.  

 

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

Det är viktigt att den forskning som bedrivs vid NAI fortsatt bidrar till det politiska beslutsfattandet i de 
nordiska länderna. Detta kräver ett fortgående och nära samarbete mellan NAI och representanter för de 
nordiska regeringarna och andra utvecklingsaktörer, där ömsesidigt utbyte och dialog är grundläggande. 
Det kräver också att NAI fortsätter i denna tradition av oberoende akademisk forskning samt insamling 
och kommunikation av kunskap och resurser om Afrika, för att även fortsättningsvis vara en föregångare 
i studier om det moderna Afrika genom att öka medvetenheten om nya problem och vara beredda att 
informera politiska beslutsfattare när nya prioriteringar uppkommer. Balansen mellan policyrelevans och 
akademisk frihet kan vara svår, men skärningspunkten mellan den politiska världen och den akademiska 
är trots det nödvändig för att framställa relevant forskning och välinformerade beslut. NAI har under 
årens lopp inriktat sig på just denna balans och avser att fortsätta att främja detta unika format; 
övertygad om formatets styrka och nödvändighet.  

 

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

Resultatet av NAIs verksamhet sträcker sig utanför den forskning som produceras vid institutet i 
Uppsala. Genom sin verksamhet har NAI som syfte att bygga upp kapacitet för kunskapsproduktion 
bland forskare i de nordiska länderna, Afrika och globalt. Institutets forskningsprogram kommer att 
utformas i syfte att förbättra forskares och gästforskares kompetenser och färdigheter, både individuellt 
och kollektivt. Dessutom kommer stipendieprogrammen att fortsätta att bygga upp kapacitet bland 
afrikanska och nordiska forskare genom att dessa ges möjlighet att flytta över sin forskning till NAI, där 
de kan ta tillvara den expertis och de omfattande biblioteksresurser som finns tillgängliga på institutet. 
Biblioteket bidrar till kapacitetsuppbyggnad som en källa till dokumentation om det moderna Afrika, som 
annars inte är möjlig eller svår att få åtkomst till.  

Bibliotekariernas sakkunskap, deras s.k. verksamhetsnära arbete, bidrar till kapacitetsuppbyggnad både 
bland de forskare som kommer till institutet och Afrikaforskare i de nordiska länderna, genom att tjänster 
i litteratursökning, citering och publicering tillhandahålls. Dessutom bidrar institutet till 
kapacitetsuppbyggnad av sina forskares kommunikationskunskaper genom att utbilda och bistå dem vid 
presentation och spridning av forskningsresultat och policybudskap. 
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5. Nordiska Afrikainstitutet ska säkerställa och diversifiera sina resurser. 

Eftersom politiska och ekonomiska fluktuationer kan göra att den offentliga biståndsfinansieringen 
minskar eller blir alltmer oförutsägbar, är det viktigt att NAI säkerställer, utvidgar och diversifierar sin 
resurstilldelning genom medvetna ansträngningar. För att skapa en stabil och säker ekonomisk situation 
för institutet behöver följande steg tas: 

• Göra verksamhetens effekter och policyrelevans ännu synligare för institutets aktörer, dvs. 
regeringarna i de nordiska länder som finansierar NAI. 

• Sträva efter att diversifiera finansieringskällorna för alla kärnverksamhetsområden – forskning, 
kommunikation och bibliotek – genom att undersöka möjliga resurser från exempelvis EU, icke-
statliga organisationer och den privata sektorn. 

• Sträva efter att utveckla partnerskap för gemensam finansieringsverksamhet tillsammans med 
samarbetspartner i Norden, Europa och Afrika. 

• Utveckla och genomföra en intern strategi för resursmobilisering. 
 

6. Nordiska Afrikainstitutet ska vara en värdebaserad organisation. 

Som ett led i offentlig förvaltnings gemensamma värdegrund, ska NAI eftersträva att kännetecknas 
internt liksom externt för följande värderingar: 

• Engagemang, vilket kräver lagarbete, ansvarstagande, förutsättningar, deltagande, ledarskap 
och vägledning; 

• Kommunikation, som ska vara trovärdig, aktuell, tydlig och strategisk; 

• Förtroende, som utvecklas genom ömsesidig respekt, empati, integritet och lojalitet; och 

• Transparens, vilket leder till kvalitet, ansvarsskyldighet och öppenhet. 

Institutet och dess personal ska främja dessa värderingar, som ska synliggöras internt och i NAIs 
externa arbete och verksamhet. 
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Bilaga 2. Publikationslista 2019 
Böcker egenutgivna av NAI 
Claude Ake Memorial Paper, 
Current African Issues, NAI Policy 
dialogue (i nummerordning) 

Titel Författare 

Claude Ake Memorial Paper No 
10 

Regional Reconciliation in Africa : The 
Elusive Dimension of Peace and 
Security. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet; Uppsala universitet 

Murithi, Tim 

Claude Ake Memorial Paper No 
11 

A (Wo)man for all seasons : Amos 
Tutuola and the Gendering of Peace in 
Africa. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet; Uppsala universitet 

Hudson, Heidi 

   

NAI Policy Dialogue No 13 The Ethiopia-Eritrea Rapprochement : 
Peace and Stability in the Horn of 
Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet 

 

Bereketeab, Redie  

NAI Policy Dialogue No 14 SADC – the southern arrested 
development community? : enduring 
challenges to peace and security in 
Southern Africa. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet  

Aeby, Michael  

NAI Policy Dialogue No 15 The Sahel crisis and the need for 
international support. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet  

 

Bøås, Morten 

   

Current African Issues No 65 Land tenure dynamics in East Africa : 
changing practices and rights to land. 
Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet  

 

Otto, Opira; Isinika, 
Aida; Musahara, 
Herman (Eds.) 

Current African Issues No 66 From Aswan to Stiegler’s Gorge : small 
stories about large dams. Uppsala: 
Nordiska Afrikainstitutet  

 

Oestigaard, Terje; 
Beyene, Atakilte; 
Ögmundardóttir, 
Helga (Eds.) 

Current African Issues No 67 Rainbows, pythons and waterfalls : 
heritage, poverty and sacrifice among 
the Busoga, Uganda. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet.  

Oestigaard, Terje  

Summa egenutgivna böcker: 8   
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NAI Policy Notes Titel Författare 

2019/1 Women’s Political Representation and 
Affirmative Action in Ghana 

Højlund Madsen, 
Diana 

2019/2 Ensuring African Women’s Access to 
Justice: Engendering Rights for Poverty 
Reduction in Sub-Saharan Africa 

Lawson, David; 
Dubin, Adam;  
Mwambene, Lea; 
Woldemichael, 
Bisrat 

2019/3 Land consolidation, canals and apps: 
reshaping agriculture in Ethiopia 

Beyene, Atakilte 

2019/4 Yesterday warlord, today presidential 
candidate : ex-military leaders running 
for office in post-civil war societies   

Abraham, Fofana; 
Persson, Henrik;  
Themnér, Anders 

2019/5 Cruelty by design: how African cities 
discriminate against people with 
disabilities 

Agbo, Mathias Jr; 
Makuwira, 
Jonathan 

2019/6 Community engagement key for 
upgrading informal settlements 

Adegun, 
Olumuyiwa 

2019/7 Risks and challenges of debt-financed 
development: roots and causes of the 
rising debt levels in Africa 

Levin, Jörgen 

Böcker utgivna av NAI i 
samarbete med annat förlag  

(Africa Now /ZED books, Africa 
Yearbook /Brill) 

Titel Författare 

 Africa Yearbook: Politics, Economy and 
Society of the South of the Sahara in 
2018. Leiden: Brill Academic Publishers 

Adetula, Victor; 
Kamski, Benedikt, 
Mehler, Andreas,  
Melber, Henning 
(Eds.) 

Externt utgivna publikationer 
av NAI-forskare 

Titel Författare 

 Dag Hammarskjöld, the United Nations 
and the Decolonisation of Africa. 
London: Hurst Company  

 

Melber, Henning  

Vetenskapligt granskade 
artiklar av NAI-forskare  

(alfabetiskt på författare) 

Titel Författare 

1 Regional economic communities and 
peacebuilding: The IGAD Experience. 

Bereketeab, Redie  
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2019 South African Journal of 
International Affairs, 26(1), 137–156 

2 Friction or flows?: The translation of 
Resolution 1325 intopractice in Rwanda. 
I Conflict, Security and Development 
19(2), 173–193 

Højlund Madsen, 
Diana 

3 Colonialism, Land, Ethnicity, and Class : 
Namibia after the Second National Land 
Conference. I: Africa Spectrum 2019. 
Vol. 54, no 1, p. 73-86 

Melber, Henning 

4 Dag Hammarskjöld on dialogue. I 
Development Dialogue (64), p 18–25 

Melber, Henning 

5 No Rainbow yet in Sight : Southern 
Africa under Liberation Movements as 
Governments. I : The Round Table, Vol. 
108, no 5, p. 531-541 

Melber, Henning 

6 Wealth in Ex-Combatants : Examining 
the Resilience of Ex-Command 
Structures in Post-War Liberia. I: 
Journal of Global Security Studies 2019, 
Vol 4, p 526–544  

Themnér, Anders 

7 Climate change and DIY urbanism in 
Luanda and Maputo : new urban 
strategies? I: International Journal of 
Urban Sustainable Development 2019, 
p. 1-13 

Udelsmann 
Rodrigues, Cristina.  

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

Titel Författare 

8 A mobile life story: tracing hopefulness 
in the life and dreams of a young Ivorian 
migrant. I: Reader in Qualitative 
Methods in Migration Research / 
London: Transnational Press London , 
2019, p. 129-138  

Bjarnesen, Jesper  

9 Côte d’Ivoire. In Africa Yearbook : 
Politics, Economy and Society South of 
the Sahara in 2018 (pp. 69–77). Leiden: 
Brill Academic Publishers 

Bjarnesen, Jesper 

10 Electoral Violence and Political 
Competition in Africa. Oxford University 
Press  

Laakso, Liisa 

11 Global governance and human rights : 
South Africa and the United Nations. I: 

Melber, Henning 
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The undiscovered country: Essays in 
honour of Maxi Schoeman / [ed] Vasu 
Reddy and Heather Thuynsma, 
Pretoria: Institute for Security Studies, 
2019, p. 49-66 

12 Knowledge Production, Ownership and 
the Power of Definition : Perspectives on 
and from Sub-Saharan Africa. In: 
Building Development Studies for the 
New Millennium  / [ed] Isa Baud, 
Elisabetta Basile, Tiina Kontinen & 
Susanne von Itter, Cham: Palgrave 
Macmillan , 2019, p. 265-287  

Melber, Henning 

Övrigt akademiskt; 
recensioner, 
populärvetenskapligt, 
debattartiklar av NAI-forskare 
(alfabetiskt på författare) 

Titel Författare 

Bokrecension Secessionism in African Politics : 
Aspiration, Grievance, Performance, 
Disenchantment / edited by Lotje de 
Vries, Pierre Englebert and Mareike 
Schomerus. I: South African Journal of 
International Affairs 2019 Vol 26; No 3 

Bereketeab, Redie  

Bokrecension John Thabiti Willis, Masquerading 
Politics: kinship, gender, and ethnicity in 
a Yoruba town. Bloomington In: Indiana 
University 2017, xiii + 198 pp 

Bjarnesen, Jesper 

Rapport (övrigt akademiskt) Migration infrastructures in West Africa 
and beyond. MIASA Working Paper; 
2019(3). Accra: Merian Institute for 
Advanced Studies in Africa (MIASA)  

Kleist, Nauja,  
Bjarnesen, Jesper 

Artikel i tidskrift (övrigt 
akademiskt)  

African Street Literature and the Future 
of Literary Form. I African Research & 
Documentation (134), 12–21 

Laajala, Kalle, 
Åkesson, Mattias, 
Hållén, Nicklas 

Bokkapitel (övrigt akademiskt) Dag Hammarskjöld (1905-1961). In: Key 
Thinkers on Development (2nd ed., pp. 
195–200). London: Routledge  

Melber, Henning 

Bokkapitel (övrigt akademiskt) Elmar Altvater (1938-2018). I: Key 
Thinkers on Development (2nd ed., pp. 
18–23). London: Routledge  

Melber, Henning. 

Bokkapitel (övrigt akademiskt) Inge Kaul (1944-). I: Key Thinkers on 
Development (2nd ed., pp. 234–239). 
London: Routledge  

Melber, Henning 
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Bilaga 3. Forskningsprojekt vid NAI 2019  
Internt finansierade forskningsprojekt (ordning efter projektstartsdatum) 

Projekttitel Forskare Projektperiod 

Conflict and State Building in the Horn of 
Africa 

Redie Bereketeab 2010-01-01- 

Regional Economic Communities as Agents 
of Peacebuilding in Africa 

Redie Bereketeab 2018-01-01 

Small-scale Mining, Natural Resources and 
Development in Burkina Faso 

Cristiano Lanzano 2014-01-01- 

Changing Urban to Rural movements in 
Angola and Mozambique 

Cristina Udelsmann 
Rodrigues 

2015-01-01- 

Making New Mine Towns and Reviving Old 
Ones in Africa’s Copperbelt 

Patience Mususa 2015-01-01- 

Dynamics of Violent Conflicts since the 
Wave of Democratization in West Africa: 
Riots, Insurgencies and Counter-
Insurgencies 

Victor Adetula 2015-11-01- 

Gender, Poverty and Access to Justice David Lawson 2018-01-01- 

What Works for Africa’s Extreme Poor: 
Identification and Measurement of 
Programmes and Policies 

David Lawson 2018-01-01- 

Global Talk Local Walk – the Translation of 
the 'Women, Peace and Security' Agenda 
Into Practice in Postconflict Liberia and 
Rwanda 

Diana Højlund 
Madsen 

2018-03-01- 

Gendered Institutions and Women’s Political 
Representation 

Diana Højlund 
Madsen 

2018-06-01- 

Inclusive development – Financing options Jörgen Levin 2019-01-01 

Inclusive Growth in Urban and Rural Africa Jörgen Levin 2019-01-01 

Climate Change and Fresh Water 
Resources in Africa - Impacts, Vulnerability, 
Mitigation and Adaptation 

Shilpa Asokan 2019-07-01- 

A feminist decolonial pedagogy: flipping the 
classroom 

Nadira Omarjee 2019-10-01- 
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Bilaga 4. Externt finansierade forskningsprojekt (ordning efter projektstart) 
Projekttitel Forskare Finansiär Projektperiod Beviljat 

Bidrag 
(tkr) 

Hatiska demagoger eller 
fredliga demokrater? 
Varför f.d. krigsherrar 
säkerhetiserar 
krigsidentiteter under val  

Anders 
Themnér, 
Henrik 
Persson 

Vetenskapsrådet 2014-01-01 – 2019-
12-31 

4 505 

Kampen om 
gränsdragningar. Omstridd 
decentralisering i Kenya 
och Uganda  

Anders 
Sjögren 

Vetenskapsrådet 2016-01-01 – 2019-
12-31 

UU medelsförvaltare 
fr.o.m. 2019-01-01 

2 400 

Utanför det humanitära 
synfältet: Om den osynliga 
rörelsen mellan 
arbetsmigration och flykt i 
Burkina Faso och 
Elfenbenskusten 

Jesper 
Bjarnesen, 
Anna Baral 

Riksbankens 
Jubileumsfond 

2016-01-01 – 2019-
12-31 

2 352 

Den urbana 
klimatpolitikens styrning 
och tillämpning samt 
omställningsförmågan i 
samhällets utkanter  

Patience 
Mususa, 
Cristina 
Udelsmann 
Rodrigues 

FORMAS 2017-01-01 – 2021-
12-31 

5 931 

Världslitteraturer: 
kosmopolitisk och 
vernakulär dynamik 

Erik Falk Stockholms 
universitet 

2018-01-01 – 2020-
12-31 

897 

Hållbarhetsomvandlingar i 
icke-industriell och 
småskalig guldutvinning: 
ett transregionalt 
multiaktörsperspektiv 

Cristiano 
Lanzano 

Vetenskapsrådet 2018-06-01 – 2021-
05-31 

2 593 

Mjuka infrastrukturer: 
Arbetsmobilitet genom och 
emellan småstäder i 
Västafrika 

Jesper 
Bjarnesen, 
Cristiano 
Lanzano 

Vetenskapsrådet 2019-01-01 – 2022-
12-31 

4 414 

The Space and Role of 
Political Science in the 
Evolving Democratic 
Transformation in Africa 

Liisa Laakso, 
Kajsa 
Hallberg-Adu 

Tampere 
universitet 

2019-01-01 – 2020-
12-31 

2 196 
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     Bilaga 5. NAI Ansökningar till finansiärer under 2019 

 Titel på ansökan 

 

Finansiär Bidrag (SEK) Resultat 

Mjuka infrastrukturer: Arbetsmobilitet 
genom och emellan småstäder i 
Västafrika 

Vetenskapsrådet- 
Projektbidrag - 
Utvecklingsforskning 

 4 414 177 Beviljad 

Städers förändrade boendeformer: 
migration, tillfälliga bosättningar och 
nya former av urbanism i Afrika 

Riksbankens 
Jubileumsfond 

4 486 000   Beviljad 

Tjugoårsjubileum av FN:s resolution 
1325 - afrikanska perspektiv på 
jämställdhet inom fred och säkerhet  

Riksbankens 
Jubileumsfond - 
konferensbidrag 

225 000 Beviljad 

Ungdomsledda sociala rörelser i 
Östafrika och Afrikas Horn där 
civilsamhällets utrymme krymper: 
Konsekvenser för socialpolitik och 
ungdomsmigration 

Vetenskapsrådet 
Projektbidrag – Humaniora 
och samhällsvetenskap 

 3 190 565 Avslag 

Taxation for Inclusive Development  Jan Wallanders och Tom 
Hedelius Stiftelse 

Tore Browaldhs Stiftelse - 
konferensbidrag 

179 500 Avslag 

Oförutsedd Bostad: migration, tillfällig 
bosättning och skapande av urbana 
rum i Afrika 

Vetenskapsrådet 
Projektbidrag – Migration 
och Integration 2019 

 

5 527 450 Avslag 

Migration, tillfälliga bosättningar och 
nya former av urbanism i Afrika 

FORMAS, projektstöd 2 531 800 Avslag 

Jämlikhet och kön: Egenmakt och 
Produktivitet som Tillväxtmotor i 
Afrika söder om Sahara 

Vetenskapsrådet 
Projektbidrag – Humaniora 
och samhällsvetenskap 

4 497 958 Avslag 

När vatten blir tjockare än blod: 
Möjligheter och utmaningar för 
användarbaserad vattenallokering i 
Etiopien 

FORMAS Årliga öppna 
2019 

2 963 234 Avslag 

Regionen kring Röda havet och dess 
säkerhetsarkitektur: utmaningar och 
möjligheter 

Vetenskapsrådet - 
Konferensbidrag 

132 140 Avslag 

 

 



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

67 

 
Bilaga 6. Aktivitetslista för Nordiska Afrikainstitutet 2019 (exkl. konferenser) 
Datum/Plats Aktivitet/ev samarbetspartner 

15 januari, NAI Besök/briefing för Avdelningen för forskningsstöd, Stockholms universitet 

17 januari, ABF, 
Stockholm 
 

Seminarium på temat Sydafrika: Ett år med Ramaphosa vid makten/ABF 

18 januari, Helsingfors Presentation för utrikesutskottet, Finlands riksdag 

23 januari, NAI Besök av Mozambiques ambassadör Florencio Joel Sele 

28 januari, NAI Besök av Sudans ambassadör Mohamed I E Balila 

29 januari, Uppsala Möte med tillitsdelegationen organiserat av Länsstyrelsen Uppsala 

31 januari, Uppsala Föreläsning på temat "Localising the Global – Resolution 1325 as a Tool for 
Promoting Women’s Rights and Gender Equality in Rwanda"/Centrum för 
Genusvetenskap Uppsala 

5 februari, NAI Besök av Namibias ambassador George Mbanga Liswaniso 
 

6 februari, NAI 
 

Planeringsdag för UD:s enhet för Västafrika  

11 februari, NAI 
 
 

NAIs nya visuella identitet lanseras  

11 februari, NAI Biträdande direktör Geert Laporte, European Centre for Development Policy 
Management (ECDPM), besöker NAI och presenterar ECDPM Challenges 
Paper ‘Continental drifts in a multipolar world’   
 

13 februari, Lund
  

Föredrag för Utrikespolitiska föreningen, Lunds universitet 
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15 februari, NAI Besök av Islands ambassadör Estrid Brekkan 

28 februari, NAI Besök av African Diaspora Sweden 

5 mars, Helsingfors Presentation om högre utbildning i Afrika för Utbildnings- och 
kulturdepartementet, Finland 

6 mars, Helsingfors Presentation på finska utvecklingsdagarna, KEPO, om megatrender i Afrika 

14 mars, Europe Hall, 
Helsingfors 

The future of EU-Africa Relations, roundtable on the post-2020 negotiations, 
med bl.a. Carlos Lopes, AU High Representative for the post-2020 
negotiations  

29 mars, Stockholm WAYS, When African Youth Speak; Global Issues, African Perspectives, NAI 
bokbord samt anförande och paneldeltagande/ I samarbete med med WAYS 
och Svenska institutet 

8 april, NAI 
 
 

Besök och coaching, Katja Ahlfors, Finska Utrikesdepartementet 
 

11 april, Addis Abeba, 
Etiopien 

Seminarium: Agriculture, climate change and food security in Ethiopia, samt 
lansering av boken Agricultural transformation in Ethiopia, av Atakilte 
Beyene./ Samarrangerat med de nordiska ambassaderna och 
ambassadörerna i Etiopien  

29 april, NAI Ambassadörscoaching med Svante Liljegren, Sveriges Ambassadör till 
Eritrea.  

7 maj, NAI Besök från Eduardo Mondlane, University of Mozambique 

8 maj, NAI 
 

Nätverksmöte för chefsbibliotekarier -Swedish Network Special Libraries 

10 maj, NAI Writing repression – Zimbabwe perspective. Författarkväll med Novuyo 
Tshuma/ samarbete med NTNU projektledare för Literatures of Change: 
Culture and Politics in Southern Africa 
 

16-17 maj, Finska UD, 
Helsingfors 

Seminarium ”Role of Social Sciences in African universities and their role 
and impact in African societies” samt möte för NAIs program- och 
forskningsråd 

28 maj, Vilnius, Litauen 
 
 

Lithuanian Development Cooperation: Contributing to the Africa-EU 
Partnership, deltagande i panel och presentation  

28 maj, ABF-huset, 
Stockholm 

Gemensam publik diskussion på temat vägen framåt efter Sydafrikas val/ 
tillsammans med FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor 
 



ÅRSREDOVISNING 2019 — NORDISKA AFRIKAINSTIUTET  

 

69 

12-14 juni, Edinburgh, 
Storbritannien 
 

ECAS – European Conferences on African Studies; Paneldeltagande samt 
bokbord 

31 juli, Bloemfontein, 
Sydafrika 

Publikt forskarseminarium på temat "Gendered (In)securities in Eastern 
Africa"/ tillsammans med University of the Free State 
 

9 augusti, NAI Ambassadörscoaching med Diana Janse, Sveriges Ambassadör till Mali och 
Olai Voionmaa, Head of Political department of the EU delegation in Niger 
 

12 augusti, NAI 
 

Ambassadörscoaching med Riita Swan, Finlands ambassadör till Tanzania 

19 augusti, NAI 
 

Ambassadörscoaching med Henric Råsbrant, Sveriges ambassadör till 
Demokratiska Republiken Kongo 
  

29 augusti, NAI Besök/möte/presentation av forskning med IESE Moçambique/ i samarbete 
med finska UD 
 

3 september, NAI 
 

Ambassadörscoachning Åsa Pehrson 

5 september, NAI 
 

Besök av delegation från EIMC, Institute of Security Studies, Nigeria 

10 september, NAI Ambassadörscoaching med Carl Michael Gräns, Sveriges ambassadör, 
Nigeria  
 

3 oktober, NAI 
 

Spoken word/ poesikväll, öppen för allmänheten/ Samarbete med 
Reginateatern Uppsala 
 

23 oktober, NAI 
 

Presentation av och samtal med delegation från Afrobarometer. 

24-26 oktober, Nairobi NAI bokbord samt panelpresentation om forskningskommunikations och 
publikationsspridning, 3rd ASAA conference 
  

30 oktober, Stockholm Rundabordssamtal på Danmarks ambassad med Danmarks biståndsminister 
Rasmus Prehn 
 

18 november, Sida, 
Stockholm 

Öppet seminarium på Sida “Inclusive growth in Africa- beyond 2030 samt 
NAIs möte för Program och forskningsrådets (UD) 
 

22 november, NAI 
 

Besök av statssekreterare Per Olsson Fridh 
 

26 november,  
Uppsala universitet 
 

Claude Ake Memorial Lecture 2019/ Samarbete med Institutionen för Freds- 
och Konfliktforskning vid Uppsala Universitet  

11 december,NAI 
 

Nätverksträff för inbjudna afrikanska ambassadörer/I samarbete med UD 
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Bilaga 7. Interna forskningsseminarier vid NAI 2019 

1. 26 March, Internal research seminar with Ilona Steiler.  
Title: The concept of the 'informal economy' and the governance of street trade and domestic 
work in Tanzania.  
Chair: Liisa Laakso 

2. 9 April, Internal research seminar with Anders Themnér.  
Title: Building a Safety Net: Explaining the Strength of Ex-Military Networks in Liberia.  
Chair: Liisa Laakso 

3. 16 April, Internal research seminar with guest researcher Ivor Miller.  
Title The Symbolic Mask: Coded Communication through Ritual Performance Arts in the Cross 
River Region and its Atlantic Diaspora.  
Chair: Jesper Bjarnesen 

4. 17 April, Internal research seminar with Professor Jibrin Ibrahim, Senior Fellow at the Centre for 
Development, Nigeria. 
Title: Nigeria: The Crisis of Pastoralism and the Rise of Farmer-Herder Violence.  
Chair: Henrik Angebrandt, Stockholm University 

5. 21 May, Internal research seminar with Erik Falk.  
Title: The ”worlding” of literature in 1960s Kampala: Transition’s first years.  
Chair: Liisa Laakso 

6. 27 May, Internal research seminar with Ann Cassiman.  
Title: A migration history in a plastic bag: photographic affective archives and the material 
performance of personhood in a zongo community of Ghana.  
Chair: Jesper Bjarnesen 

7. 28 May, Internal research seminar with Josef Kučera.  
Title: Carriers and Barriers - cross-border networks in the Southwest region of Cameroon.  
Chair: Jesper Bjarnesen 

8. 18 June, Internal research seminar with Jörgen Levin and Prince Osei-Wusu Adjei.  
Title: Inclusive Growth and Extreme Poverty Reduction. 
Chair: Atakilte Beyene 

9. 24 September, Internal research seminar with Nordic scholarship holder Jenny Lorentzen 
Title: Women as “New Security Actors” in the Fight Against Violent Extremism in Mali 
Chair: Diana Höjlund Madsen 

10. 1 October, Internal research seminar with Nordic scholarship holder Nicolai Baumert. 
Title: Missionary Schooling under different colonial regimes: The dynamics and historical roots of 
formal education in Cameroon (1887-1960) 
Chair: Jörgen Levin 

11. 15 October, Internal research seminar with guest researcher Valence Silayo 
Title: The Chagga Waters: Community-based dynamics in uses, ownership, construction and 
management of irrigation furrows 
Chair: Patience Mususa 

12. 22 October, Internal research seminar with guest researcher Ronald Ndesanjo 
Title: Climate change adaptation and the water-energy-food nexus in Tanzania: Policy Trends 
and Smallholders' Livelihood Implications 
Chair: Shilpa Asokan 

13. 29 October, Internal research seminar with guest researcher Lauren Paremoer 
Title: A better life, but not a good life? Reflecting on health activists’ efforts to institutionalise the 
right to health during the South African transition 
Chair: Diana Höjlund Madsen 

14. 6 November, Internal research seminar with Carol Myers-Scotton 
Title: Reminders of another identity: Social messages in codeswitching 
Chair: Erik Falk 

15. 11 November, Internal research seminar with Claude Ake Visiting  
Title: Reconstructions, Resilience and Relevance: Political Elites and Ethnic Mobilization in 
Nigeria, 1999-2019 
Chair; Eghosa Osaghae 

16. 12 November, Internal research seminar with guest researcher Abosede Babatunde 
Title: When the stake is high: The Dialectic of Ethnic Politics and Struggles for Social Justice in 
Nigeria’s Niger Delta 
Chair: Victor Adetula 
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17. 3 December, Internal research seminar with Shilpa Asokan 
Title: Climate change adaptation and resilience through integrated water resources management 
in Kenya – Challenges and the way forward 
Chair: Victor Adetula 

18. 10 December, Internal research seminar with Nadira Omarjee 
Title: Decolonial Feminist Pedagogy: reimagining the classroom as spaces for co-producing 
knowledge 
Chair: Jesper Bjarnesen 
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