Tidskrifter
Birgitte Jansen

Inledning
I Nordiska Afrikainstitutets bibliotek finns idag över 1500 periodiska publikationer, varav ca 400 är aktiva. Alla tidskrifter är fokuserade på Afrika, huvudsakligen inom områdena samhällsvetenskap, politik, utvecklingsfrågor och
humaniora. På bibliotekets hemsida finns en aktuell alfabetisk lista över samtliga
tidskrifter.
Periodikasamlingen består av dagstidningar, tidskrifter, regelbundna rapportserier och årsböcker i både tryckt och elektronisk form, alla sökbara i bibliotekets katalog AfricaLit. I AfricaLits artikelkatalog hittar man också över 7000
selekterade artiklar och specialnummer från viktiga vetenskapliga tidskrifter
främst mellan åren 1990–2000 plus ett litet antal från 2001 och framåt. På
ett särskilt beställningsformulär kan distansanvändare beställa kopior på artiklar
och få dem skickade per post. Det finns ett stort utbud av elektroniska tidskrifter
i fulltext i olika databaser, som är helt eller delvis fokuserade på Afrika och de är
tillgängliga via Nordiska Afrikainstitutets hemsida under rubriken Elektroniska
tidskrifter och artiklar.
Nordiska Afrikainstitutets periodikasamling, uppbyggd sedan början av
1960-talet, är en unik resurs för forskning om Afrikas politiska utveckling och
historia. Samlingen består både av väletablerade västerländska akademiska tidskrifter och akademiska tidskrifter publicerade i Afrika.
Det senaste decenniet har utvecklingen inom tidskriftsutgivningen gått mycket
snabbt och en ”periodikasamling” är i dag inte samma sak som för bara några år
sedan. I dag sträcker sig begreppet ”periodikasamling” långt utanför det enskilda
bibliotekets gränser. Antalet så kallade open access-tidskrifter, dvs. tidskrifter
som är fritt tillgängliga på Internet, ökar oavbrutet. Många organisationer som
förut gav ut tryckta publikationer, väljer numera att publicera sina tidskrifter
och nyhetsbrev i elektronisk form på sina hemsidor och skicka dem via e-post.
Det är viktigt att selektera och synliggöra även dessa. Selekterade rapportserier
som ges ut i fulltext från främst nordiska institutioner och organisationer är
sökbara och kan laddas ner från E-AfricaLit.
I detta kapitel har jag valt att presentera ett urval av tidskrifter som jag gärna
vill lyfta fram. Jag har även valt ut tidskrifter inom specifika områden som i nuläget är särskilt aktuella inom Afrikaforskningen. Flertalet av dessa är tillgängliga
på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek. De tidskrifter som är fritt tillgängliga på
Internet är markerade med (OA).
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Nyhetsförmedling
Tidningar
I dag räcker det inte längre att nyhetsrapporteringen är dagsaktuell, utan så fort
en nyhet inträffar skall den vara tillgänglig ”här och nu”. Därför har värdet av
tryckta tidningar minskat och ersatts av nyhetsrapportering på Internet. Skulle
man dock av någon anledning behöva information om vilka dagstidningar som
ges ut i ett specifikt afrikanskt land, kan man hitta de viktigaste nationella dagstidningarna med adress- och kontaktuppgifter i handböckerna Africa South of
Sahara och the Middle East and North Africa.
Det finns ett rikhaltigt utbud av gratis afrikanska dagstidningar och annan
nyhetsrapportering i fulltext från de flesta afrikanska länder. Länkar till afrikanska dagstidningar hittas i A guide to Africa on the Internet med rubriken News and
Media under respektive land/region och bland ämneslänkarna. En annan sammanställning över afrikanska elektroniska dagstidningar är Electronic Newspapers
of Africa, vid Columbia University Libraries.
En dagstidning som varmt kan rekommenderas och som håller en hög standard är Mail & Guardian online (OA), utgiven i Sydafrika. Deras nyhetsutbud
täcker inte bara in Södra Afrika, utan hela den afrikanska kontinenten.
En annan viktig nyhetskanal är IRIN – Integrated Regional Information Network, humanitarian news and analysis (OA), som ges ut av UN Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs. IRIN bevakar hela den afrikanska kontinenten och publicerar dagligen rapporter och nyheter med analyser från alla
regioner och länder i Afrika. Veckovis kommer det sammanfattningar om angelägna ämnesområden, till exempel konflikter, tas upp i mer ingående rapporter
med länkar. Det går att kostnadsfritt prenumerera IRIN via e-mail.
Tidskrifter
När det gäller tidskrifter inom nyhetsbevakningen har Africa Confidential de senaste 50 åren haft en särställning och rapporterat nyheter om utvecklingen inom
politik, ekonomi och säkerhetsfrågor från hela den afrikanska kontinenten. De
identifierar och belyser också kommande frågor och strömningar inom politiken
ofta innan de uppmärksammas av övrig media.
Africa research bulletin som består av de två underserier Economic, Financial
and Technical Series samt Political, Social and Cultural Series har sedan 1964
fortlöpande rapporterat om utvecklingen inom politik, ekonomi, infrastruktur, säkerhet, social utveckling, kultur och internationella relationer. Till varje
årgång hör ett register som gör att hela årgångarna också är användbara som
uppslagsverk. Africa-Asia Confidential. Denna tidskrift som startades 2007är fokuserad på relationerna mellan Asien och Afrika och Asiens växande inflytande
över politik, ekonomi på den afrikanska kontinenten.
New Africa Analysis är ett oberoende nyhetsmagasin som bevakar alla viktiga
händelser på den afrikanska kontinenten.
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Indian Ocean Newsletter grundades 1984 och rapporterar om politiska och
ekonomiska nyheter från Afrikas horn, östra Afrika, delar av södra Afrika samt
öarna i Indiska Oceanen.
På franska finns Jeune Afrique: hebdomadaire international independént, som
täcker hela Afrika, men tyngdpunkten ligger dock på de fransktalande länderna.
Av de i London utgivna större nyhetsmagasinen kan nämnas New African och
Focus on Africa: BBC Magazine

Utvecklings- och biståndsfrågor
Bland de ledande internationella tidskrifterna med inriktning på utvecklingsoch biståndsfrågor kan följande tidskrifter, som har en kontinuerlig och gedigen
bevakning av den afrikanska kontinenten, rekommenderas:
Development and Change,
Development in Practice, som är inriktad på analyser av praktisk tillämpning av
forskning inom utvecklingfrågor och humanitära områden.
European Journal of Development Research, som ofta publicerar temanummer inom
aktuella områden.
Forum for development studies: the Nordic journal for development research.
Journal of International Development.
World Development: the Multi-Disciplinary International Journal Devoted to the
Study and Promotion to World Development.
Tidskrifterna ovan är alla mycket breda och multidisciplinära inom politik, ekonomi, sociologi och antropologi. De sätter fokus på levnadsvillkor, fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, skuldsättning, jämställdhet, etnisk diskriminering
konflikter och så vidare.
När det gäller Afrikaspecifika tidskrifter kan följande rekommenderas:
Africanus: Journal of Development Studies som tar upp utvecklingsfrågor i tredje världen och i synnerhet Sydafrika.
African Development Review, som publiceras på uppdrag av African Development Bank. Den är inriktad på att granska och analysera utvecklingspolicy i
Afrika, samt sätter fokus på policy relevans av forskningsresultat.
Development Southern Africa: journal of the Development Bank Southern Africa.

Politisk och ekonomisk utveckling
Economist Intelligence Unit’s (EIU) intar en särställning som en av världens främsta leverantörer av djupgående rapporter och analyser av det politiska och ekonomiska läget i världens alla länder. Deras målgrupper är främst forskare, beslutsfattare och affärsvärlden. Deras länderrapporter Country report utkommer
kvartalsvis eller månadsvis med rapporter från varje afrikanskt land. Rapporterna beskriver det politiska och ekonomiska läget under det senaste kvartalet. De
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lämnar ekonomisk statistik över import, export, inflation, priser, utländska investeringar etc, samt prognoser om kommande viktiga politiska och ekonomiska
förändringar under de närmaste två åren. Som ett komplement eller alternativ
till Country report kan rekommenderas ViewsWire – Africa / Middle East, som
levererar dagliga analyser och prognoser från hela den afrikanska kontinenten.
Andra tidskrifter med inriktning på ekonomi är African Business som ges ut
varje månad och bevakar det senaste inom ekonomi, business och industriell
utveckling. Marchés Tropicaux et Mediterranéens är främst koncentrerad på det
franskspråkiga Afrika och ger även ut djupgående Dossiers inom olika aktuella
ämnesområden eller länderanalyser.

Mänskliga rättigheter
African Human Rights Law Journal. (OA) Är utgiven av Centre for Human
Rights, University of Pretoria och har inriktning på mänskliga rättigheter samt
relaterade ämnesområden inom hela den afrikanska kontinenten.
The Internation Journal of Transitional Justice är en akademisk tidskrift som publicerar artiklar med fokus på länder som befinner sig i en övergångsprocess
till demokrati efter konflikter och folkmord. Ämnen som tas upp är sanningskommissioner, försoningsprocesser, demokratiseringsprocesser, vittnesmål och
återanpassning.
Human Rights Watch – Reports (OA). Publicerar årligen runt 100 rapporter om
brott mot mänskliga rättigheter i ett 90-tal länder, däribland länder i Afrika.
Rapporterna kan kostnadsfritt laddas ner i sin helhet från Human Rights Watch
hemsida.

Akademiska tidskrifter
De högst rankade och internationellt erkända Afrikaspecifika tidskrifter är
främst utgivna i Europa, Sydafrika och USA. Beträffande indexerade artiklar i
västerländska internationella tidskrifter är afrikanska forskare extremt lågt representerade och uppgår totalt till bara 0,7% (Ngobeni 2010:187).
Den kände författaren Chinua Achebe misstyckte till att marknaden dominerades av utländska förlag och yttrade följande: ”We have got to the point where
our literature must grow out of the social dynamics of Africa …” ”Writers, especially
etablished writers, have a responsibility to support an indigenous publisher who displays the necessary qualities of intellect, creativity and organization ...” (Ngobeni
2010:54).
Många mindre kända akademiska tidskrifter som publicerats eller publiceras
vid afrikanska universitet är ofta av en hög kvalitet och skall absolut inte underskattas eftersom de återspeglar den forskning som bedrivs på den afrikanska
kontinenten. Genom decennier har de Afrikapublicerade akademiska tidskrifterna dock brottats med stora svårigheter såsom brist på pengar och resurser,
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samt i vissa länder brist på akademisk frihet. Likaså har marknadsföringen av
dessa tidskrifter varit obefintlig. De förblev därmed osynliga och omöjliga att
hitta för eventuella intressenter. Detta resulterade i oregelbunden utgivning och
att trots att viljan var god stannade utgivningen för det mesta upp efter ett par
nummer.
Under 2000-talet har den nya tekniken inneburit en stor vändning och det
har gjorts lyckade satsningar för att främja och synliggöra akademiska tidskrifter
publicerade i Afrika.
En av de mest lyckade satsningar är African Journals OnLine (AJOL), som med
hjälp av utvecklingsstöd etablerades 1998 av INASP (International Network
for the Availability of Scientific Publications). AJOL har under det senaste decenniet ständigt vuxit och innehåller i dag ca 400 kvalitetsgranskade tidskrifter
från 29 länder och antalet tidskrifter växer stadigt. AJOL ger tillgång till mer än
40000 sökbara innehållsförteckningar med abstracts. Efter att ha upprättat ett
konto är det möjligt att direkt ladda ner artiklar som pdf mot betalning. 100
tidskrifter i AJOL är dock fritt tillgängliga open access tidskrifter.
Ett annat projekt är African E-journals Project (OA) vid Michigan State University, African Studies Centre. Databasen består av ett fulltext-arkiv med 11
akademiska tidskrifter publicerade i Afrika. Likaså finns det African Journals Directory som är en förteckning över 1900 tidskrifter om Afrika med länkar till
sökbara innehållsförteckningar, abstracts och ibland artiklar i fulltext. Sabinet i
Sydafrika som sedan många år arbetat med att tillgängliggöra elektroniska resurser för bibliotek i Södra Afrika erbjuder databasen Sabinet – Open Access Journals
Collection. Den är fortfarande är under uppbyggnad och för närvarande innehåller databasen ca 50 titlar. IlissAfrica är en tysk portal med elektroniska resurser
fokuserade på Afrika söder om Sahara. Den innehåller Electronic Journals Library
som är en A-Z lista med 610 elektroniska akademiska tidskrifter, varav många
är fritt tillgängliga.
En annan viktig databas med tidskrifter i fulltext som är fritt tillgängliga på
internet är DOAJ – Directory of Open Access Journals. Databasen har ett beaktansvärt antal tidskrifter som är fokuserade på Afrika och det går också att söka
i DOAJ på artikelnivå.
Bland de multi-disciplinära tidskrifter med hög akademisk status kan följande
tidskrifter rekommenderas:
Africa: Journal of the International African Institute med fokus på humaniora,
samhällsvetenskap och miljö.
Africa Development / Afrique et Développement, som är en tvåspråkig tidskrift
med inriktning på samhällsvetenskap. (OA)
Africa Today är en av de ledande tidskrifterna inom politik, ekonomi och socialvetenskap.
African Affairs, som ges ut på uppdrag av Royal African Society och publicerar
artiklar om den senaste politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen från länderna söder of Sahara.
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African studies quarterly (OA). Publiceras enbart i fulltext med artiklar inom
socialvetenskap, politik och historia.
Eastern Africa Social Science Research Review. Regionalt forum med reflekterande
och resonerande analyser inom ekonomi, politik, socialvetenskap och utveckling.
Journal of Modern African Studies med tonvikt på aktuella ämnen inom politik,
ekonomi, samhälle och internationella relationer.
Journal of North African Studies med fokus på länderna norr om Sahara tar upp
allt från historia, sociologi, antropologi och ekonomi.
Journal of Southern African Studies, som publicerar artiklar om aktuella ämnen
inom samhällsvetenskap och humaniora i länderna i södra Afrika.
Politikon: South African journal of political studies, som främst är fokuserad på
sydafrikansk politik från övergången från apartheid till demokrati, kvinnor och
politik, identitetsfrågor och mycket mer.
Review of African Political Economy (ROAPE) med radikala analyser av trender,
aktuella ämnen och sociala processer i Afrika.
Bland de mer ämnesspecifika tidskrifterna som följer kan följande rekommenderas:
African Identities. Journal of economics, culture and society.
African Journal of Aids Research, vars syfte är att bidra till förståelsen av de sociala
följderna av HIV/AIDS i Afrika. Den publicerar artiklar inom sociologi, demografi, epidemiologi, socialgeografi, ekonomi, psykologi, antropologi, filosofi,
utbildning och socialt arbete
African Journal on Conflict Resolution. Fokuserar på konflikthantering. (OA)
African Population Studies. Fritt tillgänglig tidskrift med fokus på befolkningsstudier. (OA)
African Security. Ny tidskrift med fokus på konflikter och säkerhetsfrågor inom
och mellan länderna på den afrikanska kontinenten.
African Security Review. Utgiven av Institute for Security Studies i Sydafrika.
Den innehåller artiklar om mänsklig säkerhet i ett mycket brett perspektiv som
till exempel kriminalitet, rättvisa och korruption, vapenkontroll, fredsinitiativ
och konflikthantering.
Gender and Behaviour, utgiven av Department of Psychology, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria. Den är fokuserad på gender-frågor ur psykologisk och beteendevetenskaplig synvinkel.
Journal of African Cinemas. Helt ny tidskrift med focus på Afrikansk film.
Journal of African Cultural Studies är ett forum för afrikansk kultur både i och
utanför Afrika
Journal of African History, publicerar artiklar som sträcker sig från stenåldern
fram till vår tid. De senaste åren har man lagt större fokus på ekonomisk-, kultur- och socialhistoria och uppmärksammat ämnesområden som könsroller, demografi, hälsa, propaganda, arbetarhistoria och liknande.
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Journal of African Law. Den ledande tidskriften inom sitt område med fokus på
Afrika söder om Sahara. Tidskriften har en separat del som tar upp ny lagstiftning, fallstudier, förslag till nya lagar och senaste internationella utvecklingen
som påverkar Afrika.
Journal of Social Aspects of HIV/Aids. (OA)
Nordic Journal of African Studies. Publicerar huvudsakligen artiklar inom Afrikansk språkvetenskap, litteratur och kultur. (OA)
Research in African Literatures. Den ledande tidskriften inom Afrikansk litteratur.

Äldre tidningar och tidskrifter på mikrofilm,
i digital – eller tryckt form
Det som är nyheter idag blir på sikt en värdefull informationskälla inom forskningen på det moderna Afrikas historia. De källor som historikerna har till sitt
förfogande är ofta begränsade beroende på att arkiv med viktig dokumentation
av olika anledningar inte finns tillgängliga. Det beror främst på att det inte finns
arkiv som tagit hand om dokumentation, som exempelvis offentliga dokument,
att de förstörts i krig eller varit utsatta för fukt och insektsangrepp och därför är
i mycket dåligt skick.
Detta innebär att icke akademiska källor som tillexempel äldre dagstidningar,
nyhetsmagasin och gamla nyhetssändningar på radion med ögonvittnesskildringar, samtintervjuer är mycket värdefullt material (Ellis 2002). Man får dock
vara försiktig och mycket noga analysera tillförlitligheten med denna typ av material, eftersom många dagstidningar varit språkrör för regimer med begränsningar i yttrandefriheten.
Nordiska Afrikainstitutet har en samling bestående ett 90-tal äldre dagstidningar, som är sökbara i AfricaLit. Samlingen består av tidningar som är unika,
det vill säga de finns bara på Nordiska Afrikainstitutet och de finns inte heller
tillgängliga på mikrofilm från till exempel nedanstående projekt.
CAMP – Cooperative Africana Microfilm Project vid Centre for Research Libraries i Chicago är ett världsomspännande samarbetsprojekt vars syfte är att samla
in och mikrofilma unikt material. En viktig del av projektet har ända sedan starten 1963 varit att samla in och mikrofilma afrikanska dagstidningar. Man kan
söka efter mikrofilmade afrikanska tidningar i AFRINUL – African Newspaper
Union List. Det finns också en aktuell lista över CAMPs samtliga mikrofilmade
titlar. Nordiska Afrikainstitutets bibliotek kan som medlem i CAMP beställa in
mikrofilmade afrikanska dagstidningar via fjärrlån för forskningsändamål.
Ett annat exempel på ett lyckat projekt är The DISA Project – Digital Imaging
Project of South Africa som är ett nationellt projekt vars syfte är att samla in och
göra sydafrikanskt material som dokumenterar befrielse- och antiapartheidrörelserna under perioden 1950 och fram till det första fria valet 1994 tillgängligt.
Huvuddelen av den dokumentation som finns i DISA var illegal under apar-
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theidtiden. Man har därför samlat in tidskrifter och tidskriftshäften från många
bibliotek runt om i världen, bland annat från Nordiska Afrikainstitutets bibliotek. 56 tidskrifter har digitaliserats och tillgängliggjorts på Internet.
Summary of World Broadcasts (BBC)- SWB, Middle East samt Africa and
Latin America. Innehåller sammanfattningar av BBCs utländska radiosändningar mellan åren 1939–1997. De är sammanställda av the Monitoring Service of
the British Broadcast Corporation (BBC). Nordiska Afrikainstitutet har SWB
från 1964–1997 och de kan beställas fram och användas i bibliotekets läsesal.
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