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Årsberetning for 2013

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 (Fafo AIS) har som formål å drive
forskning, utredning og andre relevante tjenester om levekår og utviklingsstrategier i
land i konflikt, overgangsfase og utvikling. Fafo AIS er ett av flere institutter i Norge
som arbeider med utenrikspolitiske tema og utviklingsspørsmål.
Styret besto i 2013 av styreleder Jon Hippe, Karin Beate Theodorsen, Anne Kristin
Sydnes, Anne Julie Semb, samt Kristin Dalen og Mona Christophersen. Lars Svåsand
gikk ut av styret i juni 2013. Det er valgt nytt styre for perioden 2014-2015.
Forskningen ved AIS 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.
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
aktuelle land og for det internasjonale samfunnet. Den i utgangspunktet kvantitative
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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 hadde en betydelig ordresvikt i 2013, og
omsetningen (korrigert for direkte prosjektkostnader) var 7,4 millioner lavere enn i
2012. Dette har sammenheng med færre oppdrag fra norske kilder, betydelig
priskonkurranse om oppdrag i utlandet, og frafall av noen faste inntektskilder.
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.
I det følgende gis det en kort presentasjon av noen utvalgte prosjekter som
representerer bredden i instituttets prosjektportefølje.

Utvalgte prosjekter
JustJobs Index
I samarbeid med Center for American Progress og JustJobs Network har Fafo AIS
laget en global indeks over anstendig arbeid. Den gir en helhetlig fremstilling av
indikatorer for en rekke sider ved arbeidsforhold og velferd. I 2013 ble Fafo AIS også
kontaktet av Progressive Economy (ved EU-parlamentet) for å lage en tilsvarende
indeks for EU. Denne ble presentert i Brussel i mars 2013. Arbeidet med indekser
bygger videre på tilsvarende arbeid for bærekraftsindekser i Norge og i Kina, så vel
som Fafo AIS allmenne engasjement når det gjelder indikatorer på levekårs- og
velferdsfeltet.
Unge asylsøkere med endelig avslag
På oppdrag fra Redd Barna dokumenterte Fafo AIS situasjonen til unge asylsøkere
med endelig avslag på asylsøknaden, men som fremdeles bor i Norge. Prosjektet viste
at situasjonen for familier og barn med endelig avslag er vanskelig, ikke minst på
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grunn av usikkerheten de lever, uavklarheten i situasjonen, og på grunn av manglende
stabilitet i bosted. Rapporten hadde en rekke forslag til mulige forbedringer.
Syriske flyktninger i Libanon
Fafo AIS gjorde våren 2013 en kombinert kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av
tilpasningen til syriske flyktninger i Libanon og libaneseres holdninger til
flyktningspørsmålet. Prosjektet beskrev både hvordan det libanesiske samfunnet har
absorbert mange flykninger, så vel som vanskelighetene og tvetydighetene i å motta
så mange. Resultatene ble vidt publisert både i nasjonal presse i Libanon, og i
internasjonale medier.
Oppretting av kontor i Kina
Forskningstiftelsen Fafo opprettet i 2013 Fafo Technology Consulting (Beijing) Co.
Ltd, i Kina, et såkalt «heleiet utenlands selskap». Selskapet eies av stiftelsen, men
drives av Fafo AIS. Det har for øyeblikket en ansatt, og leier kontor i teknologiparken
til Ren Min Universitet i Beijing. Selskapet skal profilere Fafo i Kina, bidra til Fafos
ulike prosjekter i Kina, og støtte Fafos øvrige aktiviteter i Norge og i utlandet.
Publisering
Fafo AIS bidro i 2013 til 15 artikler i tidsskrift eller vitenskapelig antologi (mot 20 i
2012 og 19 i 2011) og produserte 4 kapitler i fagbøker eller sentrale tidsskrifter uten
fagfellevurdering (10 i 2012 og 3 i 2011). I tillegg publiserte forskerne to
vitenskapelig bøker på internasjonale forlag. Volummessig gikk publiseringen noe
ned, men resulterte likevel et stabilt antall publiseringspoeng per forsker – 0,86 i 2012
til 0,82 i 2013. Denne endringen skyldes at forskerne publiserte i kanaler som er
høyere rangert.
I tillegg fortsetter det å være viktig for Fafo AIS 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 2013 bidro forskerne
ved Fafo AIS til 21 rapporter og notater (mot 25 i 2012 og 13 i 2011). Fafo AIS’
forskere holdt i 2013 80 brukerrettede foredrag (mot 93 i 2012 og 109 i 2011) og
hadde 39 kronikker/kommentarer på trykk (mot 27 i 2012 og 38 i 2011). I tillegg er
fortsatt AIS’ forskere svært synlige i norske og utenlandske medier som
intervjuobjekter knyttet til aktuelle saker (til sammen 155 tilfeller, altså en gang
nesten annen hver dag).
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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.

Årsregnskapet, resultat og disponeringer
Fafo AIS hadde en samlet prosjektinntekt på 40,1 millioner kroner i 2013 (inkludert
6,6 mill.kr i basisbevilgning). Prosjektsituasjonen for instituttet har vært svært
krevende i 2013.
Fafo AIS mottok en andel på 6,6 millioner kroner av Forskningsstiftelsen Fafos
grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd.
Hovedtyngden av prosjektinnsatsen ble utført i Midtøsten, Afrika og Kina.
Årsunderskuddet ble på 4,5 mill. kr. Som følge av dette er selskapets aksjekapital tapt
og egenkapitalen er negativ med 2,590 mill.kr pr. 31.12.13. Imidlertid har
morselskapet ytet et ansvarlig lån på 3 mill.kr, slik at driften kan opprettholdes i 2014.
Daglig leder og styret følger nøye opp resultatutviklingen i 2014, for å sikre forsvarlig
drift og iverksette eventuelle tiltak ved behov.

Arbeidsmiljøet og det ytre miljø
Fafo AIS hadde i gjennomsnitt 35 ansatte i 2013 (32 i 2012) 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
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