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Årsberetning for 2012

Fafo – Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002 og er et
heleid datterselskap av Forskningsstiftelsen Fafo. Selskapets hovedkontor ligger i
Borggata 2B i Oslo.
Forskningsstiftelsen Fafo ble grunnlagt av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og
omdannet til en stiftelse i 1993 med bidrag fra Landsorganisasjonen i Norge, Norsk
Kommuneforbund, Orkla ASA, Umoe AS, Elkem ASA, NKL, Sparebank 1 Gruppen
ASA, og Telenor AS.
Forskningsstiftelsen Fafo har som mål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår,
demokrati, utvikling og verdiskaping. Basert på høye forskningsetiske og metodiske
standarder bidrar vi til et grunnlag for samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk
utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og
handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og prosesser.

Virksomheten
Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as har som formål å drive forskning,
utredning og andre relevante tjenester om levekår og utviklingsstrategier i land i
konflikt, overgangsfase og utvikling. Instituttet er ett av flere i Norge som arbeider
med utenrikspolitiske tema og utviklingsspørsmål.
Styret besto i 2012 av styreleder Jon Hippe, Karin Beate Theodorsen, Anne Kristin
Sydnes, Lars Svåsand, Anne Julie Semb, samt Kristin Dalen og Mona Christophersen.
Forskningen fokuserer tematisk på menneskers levekår og sosiale tilpasning i konfliktområder og i utviklingsland. Instituttet har spesiell kompetanse på sårbare grupper
som flyktninger, ofre for menneskehandel, irregulære migranter, barnearbeidere og
ofre for naturkatastrofer og klimaødeleggelser. Situasjonen for kvinner, barn og unge
står sentralt. Levekårsforskningen har over tid blitt mer rettet mot spesialiserte tema
som helse og ernæring, barne- og mødredødelighet, miljøskader og psykiske skader
som følge av krig, fattigdom eller naturkatastrofer.
Instituttets har geografisk kjernekompetanse på Afrika, Midtøsten og Kina. I
regionale krigssoner har også instituttet opparbeidet en betydelig kompetanse i
konfliktøkonomi: samspillet mellom økonomiske interesser, konflikt og levekår i
regioner preget av krig.
Instituttet legger stor vekt på produksjon av empirisk forskning av høy kvalitet.
Gjennom årene har instituttet utviklet en anerkjent metodisk kompetanse i kvantitative
levekårsundersøkelser, ofte under krevende forhold. Slike studier gir nye data om
sosiale og økonomiske forhold som gir gode grunnlag for relevant planlegging i de
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aktuelle land og for det internasjonale samfunnet. Den i utgangspunktet kvantitative
kompetansen har over tid utviklet seg til en bredde av ulike tilnærminger, både
kvantitative og kvalitative, for å kunne nå spesielt sårbare grupper som for eksempel
ofre for menneskehandel, barnesoldater eller barnearbeidere.
Etter hvert har instituttets metodiske erfaring bidratt til nye oppdrag for
indikatorutvikling for å måle utviklingsstrategier, fredsbyggingsarbeid eller
gjenoppbygging etter naturkatastrofer.
Instituttet samarbeider med internasjonale organisasjoner for å oppsummere erfaringer
fra og øke kunnskapen om å løse konflikter og bygge fred. De fleste prosjektene
gjennomføres med lokale partnere og bidrar til gjensidig læring. Forskningen bidrar
til relevant kunnskap for politiske utviklingsstrategier, så som gjenoppbygging etter
katastrofer eller reintegrering i fredsbyggingsfaser. Våre studier kommer til
anvendelse både for nasjonale myndigheter, donorland og internasjonale aktører som
FN, EU og Verdensbanken.

Forskningsvirksomheten
Instituttets forskningsvirksomhet var i hovedsak i godt leie i 2012. Oppdragsgiverne
var hovedsakelig departementene, men også internasjonale organisasjoner som FN,
EU og Verdensbanken og lokale myndigheter i de landene hvor vi arbeider.
Internasjonale kilder og Norges forskningsråd har stått for en økende andel av
finansieringen i de siste årene. Til tross for at konkurransen internasjonalt har blitt
hardere på grunn av det høye kostnadsnivået i Norge har instituttet klart seg godt og
vunnet flere internasjonale anbudsrunder.
I det følgende gis det en kort presentasjon av noen utvalgte prosjekter som
representerer bredden i instituttets prosjektportefølje.

Utvalgte prosjekter
Verdens utviklingsrapport 2013 ‘Jobber’ (WDR 2013)
Jobber eller arbeid har fått en sentral plass i den politiske debatten på grunn av en
global utvikling som spenner fra konsekvenser av finanskrisen til den arabiske våren
som var drevet av arbeidsledighet blant ungdom, så vel som politisk misnøye. WDR
2013 fokuserer hovedsakelig på jobb og deres forbindelser med viktige dimensjoner
av økonomisk og sosial utvikling. For dette formål, kan jobb bli sett på som å ha
roller i tre dimensjoner: levestandard, produktivitet og sosial utjevning. Å forstå
betydningen av en god jobb i forhold til utvikling under disse perspektivene gir
innsikt for å avhjelpe ulike jobb agendaer.
Oppfatningen av en god jobb kan virke normative, men det kan også være forankret i
grunnleggende økonomiske argumenter. Snarere enn å ha en liste over kriterier for en
jobb, som for eksempel lønnsstruktur, helsemessige fordeler og pensjonsordninger,
for å karakterisere en jobb som en god jobb, prøver WDR 2013 å fokusere på de
generelle funksjoner i en jobb i forhold til økende levestandard, produktivitetsvekst
og økt sosial utjevning. Imidlertid kan det være vanskelig å identifisere en enkelt type
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jobb som regnes som "en god jobb" i alle dimensjoner. En jobb som regnes som god i
ett aspekt, for eksempel med økte inntekter, trenger ikke nødvendigvis anses som en
prestisjefylt jobb. I stedet for å prøve å fokusere på en enkelt jobb, kan man være
interessert i å se nærmere på ulike fasetter av en gitt jobb og foreta en vurdering fra
ulike perspektiver.
I forbindelse med WDR 2013 ble Fafo Instituttt for anvende internasjonale studier
bedt om å gjennomføre case-studier i fire land, nemlig Colombia, Egypt, Kina og
Sierra Leone. I hvert av landene ble det gjort en husholdsundersøkelse på om lag 1000
hushold i et urbant og et ruralt område. Hensikten var å få kartlagt oppfatninger om
arbeid og hvordan disse varierte etter rikdom, kjønn, inntekt, arbeidsstatus, sektor,
erfaring og utdanningsnivå, begrensninger i tilgangen på lokale gode jobber,
hindringer for å komme inn på arbeidsmarkedet og mulige løsninger på disse
hindringene.

Anslag for utvalgsusikkerhet for barnedødelighet
FNs tusensårsmål nr 4 forplikter verden til å redusere barnedødeligheten under fem år
med to tredjedeler mellom 1990 og 2015. For at det skal være mulig å overvåke om
målet blir oppnådd kreves gode data. Barnedødeligheten i verden anslås i noen land
fra folkeregisterdata, men i de aller fleste land brukes utvalgsundersøkelser som kilde
til anslag for barnedødelighet. Utvalgsundersøkelser er imidlertid beheftet med
statistisk usikkerhet, og hittil har denne ikke vært innarbeidet i FNs anslag. Fafo deltar
i den tekniske rådgivingsgruppen for “Inter Agency Group for Child Mortality
Estimation” (som består av verdens helseorganisasjons, UNICEF, FNs
befolkningsdivisjon og Verdensbanken). Fafo har gjennom dette arbeidet utviklet et
dataprogram som anslår usikkerhet ved barnedødelighet, og som basert på denne
usikkerheten også anslår hva slags tidsperioder som kan brukes for anslagene.
Tidligere har det vært slik at raske endringer i barnedødelighet ikke har blitt fanget
opp av FNs metoder. Fafo har også regnet om en stor andel av de eksisterende
datakildene og de nye anslagene har blitt innarbeidet i FNs rapportering.

Evaluering av “Multi-donor trust funds”
Bistandsfond med flere givere (”Multi-donor Trust Funds”, MDTF) har utviklet seg
til en viktig finansieringsmåte i dagens bistandspolitikk. Det gjelder særlig globale
temaer slik som helse, og klimaendring, og i forbindelse med postkonflikt og
gjenoppbygging etter katastrofer. Veksten av slike fond har påvirket styresett i de
multilaterale institusjonen og de er viktige for kanalisering av hjelp til svake og
konfliktherjete stater. Fafoforskere har samarbeid med FN, Verdensbanken, den
Afrikanske utviklingsbank og enkeltland gitt viktige bidrag til kunnskapen omkring
hvordan slike fond virker.
Fafos forskere har gjennomført en rekke evalueringer og studier av MDTF, og har
bidratt til å utvikle dagens vokabular for å forstå og analysere slike bistandsfond.
Forskerne har bistått med å utvikle, evaluere, og foreslå ulike løsninger for hvordan
fondene opprettes, styres og drives. Fafoforskerne har utviklet særegen kompetanse
på globale, regionale, nasjonale så vel som tematiske fond. Denne kompetansen gir
seg blant annet utrykk gjennom at oppdragsgivere aksepterer en svært høy andel av
søknader og anbud fra Fafo på dette området.
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Publisering
Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier bidro i 2012 til 14 artikler i tidsskrift
eller vitenskapelig antologi (mot 19 i 2011) og produserte 10 kapitler i fagbøker eller
sentrale tidsskrifter uten fagfellevurdering (3 i 2011). I tillegg publiserte en av
forskerne en vitenskapelig bok på et internasjonalt forlag. Volummessig gikk
publiseringen noe ned, men resulterte likevel i en økning av antall publiseringspoeng
per forsker – fra 0,51 i 2011 til 0,91 i 2012. Denne økningen skyldes at forskerne
publiserte i kanaler som er høyere rangert.
I tillegg fortsetter det å være viktig for instituttet at forskerne bidrar med
forskningsbasert kunnskap i det offentlige ordskiftet og beslutningsprosesser og at vi
formidler på en måte som er tilgjengelige for norske og internasjonale brukere av
forskning. Dette sikrer vi gjennom for eksempel rapporter, og i 2012 bidro forskerne
til 25 rapporter og notater (mot 13 i 2011). Instituttets forskere holdt i 2012 93
brukerrettede foredrag (mot 109 i 2011) og hadde 27 kronikker/kommentarer på trykk
(38 i 2010). I tillegg er fortsatt våre forskere svært synlige i norske, men også
utenlandske, medier som intervjuobjekter knyttet til aktuelle saker.

Fortsatt drift
Styret og daglig leder mener det er riktig å legge til grunn for fastsettelsen av årsregnskapet at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.
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Årsregnskapet, resultat og disponeringer
Instituttet hadde en samlet prosjektinntekt på 52,4 millioner kroner i 2012 (inkludert
6,1 mill.kr i basisbevilgning). Det har vært god aktivitet
Instituttet mottok en andel på 6,1 millioner kroner av Forskningsstiftelsen Fafos
grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd.
Hovedtyngden av prosjektinnsatsen ble utført i Midtøsten, Afrika og Kina.
Årsunderskuddet ble på 0,335 mill. kr som foreslås overført fra annen egenkapital.
Egenkapitalen utgjør etter dette 1,9 mill. kr, hvorav 0,5 mill. kr er aksjekapital.

Arbeidsmiljøet og det ytre miljø
Instituttet hadde i gjennomsnitt 35 ansatte i 2012 (36 i 2011) inkludert en lokalt ansatt
i Jerusalem, én i Gaza og én i Kina.
Selskapet samarbeider med de tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i å vurdere og
utvikle arbeidsmiljøet. Selskapet inngikk avtale om Inkluderende arbeidsliv i 2002, og
en fornyelse i 2011. Sykefraværet for hele året har vært 4,0 % av total arbeidstid, mot
3,8 % året før. Det er ingen ansatte som har blitt tidligpensjonert eller uføretrygdet i
2012.
Virksomheten er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø. Det har ikke vært
noen skader eller ulykker blant de ansatte.

Likestilling
Det er en overvekt av kvinner i staben, med 25 årsverk utført av kvinner og 10 av
menn. Fordelingen mellom kvinner og menn i ledende stillinger er balansert. Fafo har
en mannlig daglig leder, en kvinne som fagsjef /nestleder, og en kvinne og en mann
som forskningsledere. I selskapets styre satt det i 2012 tre menn og tre kvinner.
Gjennom avtaleverk, samarbeidsfora og ledelsesoppfølging motarbeider vi ulovlig
forskjellsbehandling innenfor selskapene i Fafo-gruppen.

Utsikter
Styret forventer en god tilgang av nye prosjekter i 2013.
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Oslo, den 12. mars 2013
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