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ABSTRACT  

Frisk, M. 2015. Storskaliga markinvesteringar – framgångsrik utvecklingsstrategi eller hot mot lokala 

försörjningar? En fallstudie av Kalangala palmoljeprojekt i Uganda. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsala universitet.   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kan komma sig att det finns så motstridiga meningar om 

storskaliga markinvesteringars effekter för lokalbefolkningar. En fallstudie utförs på Kalangala palmoljeprojekt 

som är ett partnerskap mellan Ugandas regering och ett företagskonsortium med syfte att öka landets produktion 

av palmolja och verka fattigdomsbekämpande på den lokala landsbygden. Två utvärderingar av projektet har 

gjorts, där IFAD visar på att projektet genererat goda fattigdomsbekämpnade resultat medan FoEI & NAPE menar 

att det är ett hot mot lokalbefolkningens försörjningar. Studien innefattar en induktiv innehållsanalys av IFADs 

samt FoEI & NAPEs utvärderingar av projektet i syfte att utreda om utsagornas skillnader kan förklaras utifrån 

respektive organisationers teoretiska utvecklingsperspektiv. IFADs teoretiska utgångspunkt identifieras som det 

dominerande, nyliberala utvecklingsperspektivet medan FoEI & NAPEs identifieras som det kritiska perspektivet 

på utveckling. En operationalisering av de båda perspektiven på utveckling utförs för möjliggörande av analysen. 

Enligt studiens resultat kan meningsskiljaktigheten mellan utvärderingarna till stor del förklaras utifrån de olika 

organisationernas teoretiska syn på utveckling. Organisationerna visar sig vara starkt färgade av sina uppfattningar 

av vad som möjliggör utveckling i framställandet av Kalangalaprojektets effekter för lokalbefolkningen. Detta gör 

att utvärderingarna egentligen säger mer om organisationernas teoretiska perspektiv än om hur lokalbefolkningens 

situation faktiskt påverkats.  
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1. INLEDNING 

Under de senaste åren har storskaliga förvärv av jordbruksmark i Afrika, Latinamerika och 

Asien blivit fler och fler. Land som tidigare inte varit av intresse för andra än inhemska 

småbönder har köpts upp eller på annat sätt exploaterats av internationella investerare 

(Antonelli et al., 2014, s.1-5). I takt med sin utbredning har accelerationen av markköp 

uppmärksammats i utvecklingsdebatten och gett upphov till begrepp som storskaliga 

markinvesteringar och land grabbing. Mycket av den forskning som hittills gjorts om trenden 

handlar om att undersöka bakomliggande drivkrafter samt identifiera möjligheter och hot för 

lokalbefolkningar i områden där markinvesteringar sker (exempelvis Borras et al., 2011., von 

Braun & Meinzen-Dick 2009., Land Research Action Network 2011., Cotula et al., 2009). Som 

Cotula et al. (2009, s.3-7) påpekar är mark central för identitet, försörjningsmöjligheter och 

säker tillgång till livsmedel i rurala områden. Hur lokalbefolkningars situation påverkas av 

marköverlåtelser bör därför vara centralt för hur fenomenet förstås och hur organisationer med 

syfte att arbeta för utveckling förhåller sig till det.   

Diskursen om storskaliga markinvesteringars effekter är starkt polariserad, där 

internationella utvecklingsorganisationer ofta förespråkar investeringar som en effektiv 

utvecklingsstrategi medan ickestatliga organisationer hävdar att investeringarna hämmar 

utveckling för utsatta befolkningsgrupper (Borras & Franco, 2012, s.35-55). Den ena delen av 

den forskning som finns fokuserar på att beskriva potentiella fördelar med marköverlåtelser och 

fastställer nödvändiga villkor och förutsättningar för att utfallet av investeringarna ska bli något 

som alla inblandade parter tjänar på. Allra oftast kommer sådan forskning alltså från 

internationella organisationer som International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

(exempelvis IFAD 2009), Internatonal Food Policy Research (IFPRI) (exempelvis von Braun 

& Meinzen-Dick 2009), Världsbanken med flera (Världsbanken 2010; IFAD et al. 2010). Den 

andra delen av forskningen handlar om att belysa storskaliga markförvärv som en alarmerande 

utveckling med negativa konsekvenser för rurala befolkningsgrupper. Exempel på 

organisationer som lyfter detta perspektiv är Friends of the Earth International (FoEI), GRAIN, 

The Oakland Institute och Oxfam. Enligt dessa organisationer är en effekt av storskaliga 

marköverlåtelser att redan marginaliserade grupper av människor förlorat sina rättigheter till att 

bruka mark och därmed sin primära källa till försörjning (Land Research Action Network 2011; 

Shepard och Anuradha 2009; GRAIN 2008).  

I den polariserade diskursen är det svårt att avgöra vilken typ av forskningsresultat som 

beskriver verkligheten bäst. Undersökningar om vad det är som gör att olika typer av aktörer 

skildrar effekterna så olika fattas i den befintliga forskningen. För att öka kunskap och förståelse 

för stora marköverlåtelsers huvudsakliga effekter för rurala befolkningar hävdar jag därför att 

den befintliga forskningens två huvudbeskrivningar behöver ställas mot varandra.  

Ett projekt som uppmärksammats både som ett föredöme vad gäller fattigdomsbekämpning 

och som ett fall med förödande konsekvenser för lokalbefolkningen är ett palmoljeprojekt i 

Kalangaladistriktet i Uganda (IFAD 2011, Rural Poverty Portal, FOEI & NAPE 2012). 

Kalangala palmoljeprojekt är ett partnerskap mellan Ugandas regering och den privata sektorn 

med syfte att öka hushållsinkomster bland småbönder genom att öka den inhemska 

produktionen av palmolja (IFAD 2011, s.22). Projektet stöds finansiellt av Internationella 

Jordbruksfonden (IFAD) och Världsbanken (IFAD 2011).  
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      Enligt IFAD (2010, s.14; 2013, s.7) har Kalangala palmoljeprojekt en tillfredsställande 

inverkan på fattigdomsbekämpning på landsbygden i Uganda och leder till förbättrade 

försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningen. De icke-statliga organisationer Friends of the 

Eart International (FoEI) och National Association of Professional Environmentalists (NAPE) 

hävdar dock tvärt om att projektet leder till ytterligare marginalisering av distriktets 

lokalbefolkning och försämrade möjligheter till försörjning  (FoEI & NAPE 2012).  

      Hur kommer det sig att det finns så lite samstämmighet i utsagorna om de 

fattigdomsbekämpande effekterna av projekt såsom det i Kalangaladistriktet? Då IFAD och 

FoEI & NAPE är organisationer med olika mål, arbetssätt och värdegrunder skulle en förklaring 

kunna ligga i deras olika synsätt på fattigdom och utveckling. Internationella utvecklingsorgan 

och icke-statliga oganisationer har ofta skilda perspektiv på hur utvecklingsrelaterade problem 

bör formuleras och förstås (Uhlin 2010, s.304-305). Skulle meningsskiljaktigheten om 

Kalangalaprojektets effekter för lokalbefolkningen i och med detta kunna bero på 

organisationernas olika syn på vad som möjliggör utveckling?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kommer sig att det finns två motstridiga 

utlåtanden om Kalangala palmoljeprojekts effekter, där den ena menar att projektet har goda 

fattigdomsbekämpande resultat på landsbygden och den andra att det förvärrar situationen för 

den berörda landsbygdsbefolkningen. I uppsatsen undersöks huruvida meningsskiljaktigheten 

om effekter för lokalbefolkningen kan förstås av de olika organisationernas teoretiska 

utgångspunkt i fråga om utveckling. Uppsatsen syftar således till att identifiera och förklara de 

skillnader och konfliktytor som finns mellan utsagorna genom analys av deras resultat samt 

deras upphovsorganisationers perspektiv på utveckling. Med konfliktytor avses de områden där 

organisationerna visa på samma typer av förändringar till följd av projektet men pekar på olika 

typer av effekter av dessa förändringar.  

      De utsagor denna undersökning syftar till att jämföra är den som presenteras av IFAD samt 

den som presenteras av FoEI & NAPE, då dessa är de mest tongivande och utförligt genomförda 

utvärderingar som gjorts på området.  

Undersökningens syfte bryts ner till en deskriptiv och en analytisk frågeställning:  

 Hur skiljer sig de två utsagorna om Kalangala palmoljeprpjekt åt, i fråga om vilka 

effekter för lokalbefolkningen som beskrivs?  

 Hur kan utsagornas konfliktytor förklaras utifrån organisationernas syn på utveckling?   

 

1.2 Avgränsningar  
De effekter av Kalangala palmoljeprojekt som undersöks avgränsas till påverkan på 

lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter och livssituation. Effekter för andra inblandade 

aktörer såsom den privata sektorn eller Uganda som land är inte en del av jämförelsen.  

Kalangala palmoljeprojekt är en del av det större Vegetable Oil Palm Developement project 

(VOPD) men i denna uppsats behandlas bara Kalangala palmoljeprojekt. Det är en del av VOPD 

som väckt starka reaktioner och som det finns utförligt utvärderingsmaterial tillgängligt för.                   

      Den tidsperiod som är intressant för undersökningen är den som behandlas i utvärderingarna 

som jämförs, nämligen åren 1997-2010.  
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1.3 Disposition 
För att uppfylla uppsatsens syfte krävs att IFADs, FoEIs och NAPEs teoretiska perspektiv på 

utveckling identifieras. För att lyckas med detta görs först en översikt av teorier rörande 

förståelse av fattigdom och utveckling samt utvecklingsstrategi inom jordbruk i avsnitt 2. 

Avsnitt 3 handlar sedan om hur fenomenet storskaliga markinvesteringar förstås utifrån olika 

perspektiv på utveckling. Detta för att sätta utsagorna om Kalangalaprojektet i en kontext av 

den globala diskursen om storskaliga markinvesteringars effekter. I avsnitt 4 presenteras 

organisationerna IFAD samt FoEI & NAPE närmare och deras teoretiska utgångspunkt i fråga 

om utveckling identifieras utifrån den diskussion som förts i kapitel 2 och 3. Kapitel 5 är ett 

metodavsnitt som förklarar och motiverar hur  analysen av studiens material gått till. Att 

metodavsnittet kommer först som kapitel 5 beror på att den teoretiska kontexten och 

positioneringen av organisationerna behövs för utformande av metodens operationella 

indikatorer (se kapitel 5.3). I kapitel 6 smalnar uppsatsen av mot fallet som undersöks och 

diskuterar kontexten av jordbruk i Uganda och hur Kalangala palmoljeprojekt är uppbyggt. 

Vidare introduceras IFADs samt FoEI & NAPEs utvärderingar av projektet, vilka utgör studiens 

material. Att utvärderingarna presenteras först i kapitel 6 beror på att förståelsen av dem 

underlättas av att information om Kalangalaprojektet först tagits upp. I kapitel 7 jämförs 

utvärderingarnas resultat och dess konfliktytor analyseras med hjälp av uppsatsens tidigare 

delar.  

 

2. FATTIGDOM OCH UTVECKLING 
I det här avsnittet presenteras en teoretisk kontext relevant för undersökningen. Då 

frågeställningen handlar om utsagor om lokala effekter av en storskalig markinvestering inom 

jordbrukssektorn avser avsnittet beskriva teorier och strategier rörande utveckling samt 

kopplingar mellan land, jordbruk och fattigdomsbekämpning. Teorin används för att identifiera 

IFADs samt FoEI och NAPEs positionering i utvecklingsdiskursen samt deras perspektiv på 

storskaliga markinvesteringar. Vidare används teorin som grund för analysen om huruvida 

meningsskiljaktigheten i hur organisationerna bedömer Kalangala palmoljeprojekts effekter 

kan förklaras utifrån deras perspektiv på utveckling.  

 

2.1 Utvecklingsteori 
Utvecklingsstudier är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som handlar om vad som gör att 

länder utvecklas (de Vylder 2013, s.52-53). Utvecklingsteori beskrivs av Potter et al (2008, 

s.79-80) som en uppsättning påståenden om hur utveckling har gått till genom historien och hur 

den kan komma att gå till i framtiden. En utbredd uppfattning är att utvecklingsprocessen 

resulterar i ekonomisk tillväxt och nationell utveckling samt tillgång till grundläggande behov 

som mat, bostad, utbildning och hälsovård (de Vylder 2013). Enligt Potter et al. (2008, s.6) 

fastslogs den moderna användningen av begreppet utveckling år 1949 som en omvandling av 

traditionella länder till att bli moderna och influerade av västvärlden.   

Enligt Uhlin (2010, s.298) är gränserna mellan empirisk teori och politisk strategi ofta 

otydliga inom ämnet utvecklingsstudier. Utvecklingsrelaterade perspektiv syftar därför inte 

bara till att beskriva och förklara utvecklingsproblem utan innehåller även starka normativa 

utsagor om hur  utveckling bäst kommer till stånd (Uhlin 2010, s.304).                                   
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Uhlin (2010, s.305) menar att utvecklingsteorier lämpligen delas in i två perspektiv – ett 

dominerande och ett kritiskt. Det dominerande perspektivet anser att fattigdom beror på brist 

på ekonomiska resurser och förespråkar därför ekonomisk tillväxt som lösning på 

utvecklingsrelaterade problem eftersom det skapar förutsättningar för människor att konsumera 

på en marknad. Kapital och modernisering genom internationalisering och en fri marknad ses 

enligt det dominerande perspektivet som det som behövs för att utveckling ska komma till stånd 

i de länder som inte kommit så långt i fråga om utveckling (de Vylder 2013, s.52-53, Potter et 

al., 2008, s.93). Hit räknas bland annat den nyliberala inriktningen som framhåller liberalism 

och marknadsekonomi som vedertagna receptet för utveckling (de Vylder 2013, s.56-59). Ett 

återkommande tema inom nyliberalt tänkande involverar betoning på införande av 

marknadsdisciplin i den offentliga sektorn genom att öppna upp för inblandning av den privata 

sektorn (Haughton & McManus 2011, s.3).  

Enligt det kritiska perspektivet bör utveckling inte endast tillskrivas en ekonomisk 

innebörd, utan också innefatta sociala, kulturella och politiska aspekter (Potter et al., 2008, 

s.16). Här anses fattigdom innebära oförmåga att tillfredställa behov, avsaknad av möjligheter 

till självförsörjning, bristande tillgång till gemensamma resurser, exkludering från 

grupptillhörigheter och brist på kulturella värden (Uhlin 2010, s.308). Utjämning av 

maktstrukturer och sociala klyftor anses därför centralt för att uppnå utveckling. Inom det 

kritiska perspektivet breddas den ekonomiska orienteringen alltså mot ett bredare 

humanorienterat ramverk som fokuserar på vad människor i behov av utveckling själva ser som 

viktigt (Potter et al., 2008, s.16). 

En sammanställning av vad som karaktäriserar det dominerande respektive det kritiska 

perspektiven på utveckling presenteras i i figuren nedan.  

 

 Dominerande perspektiv Kritiska perspektiv 

Relevanta teorier Modernisering, ekonomisk 

nationalism, nyliberalism, 

nyinstutionalism 

Beroende, världssystem, 

postmarxism, postkolonialism, 

feminism 

Syn på fattigdom Brist på pengar för att köpa mat och 

tillfredställa grundläggande 

materiella behov 

Oförmåga att tillfredställa 

materiella och icke-materiella 

behov  

Utvecklingsmål Transformation av traditionella 

självförsörjningsekonomier till 

moderna industrialiserade 

marknadsekonomier  

Skapa mänsklig välfärd genom 

socialt, kulturellt, politiskt och 

ekonomiskt hållbara samhällen 

Centrala idéer och 

antaganden 

Obegränsad ekonomisk tillväxt i ett 

marknadssystem. På sikt når 

välståndet de fattigaste och alla 

gynnas. Den västerländska 

utvecklingsmodellen är universellt 

överlägsen.  

Självförsörjning. Samhällelig 

kontroll av nyttigheter som 

vatten, land, luft, skogar. 

Marginaliserade gruppers 

intressen och lokalt deltagande.  

Mått på utveckling Ekonomisk tillväxt, 

industrialisering 

Tillgodoseende av mänskliga 

grundläggande behov 
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Utvecklingsprocess Expertkunskap, storskalighet, 

privatisering 

Lokal kunskap, deltagande, 

småskalighet, samhällskontroll 

Figur 1. Sammanställning av vad som karaktäreiserar det dominerande och kritiska 

perspektivet på utveckling (Uhlin 2010, s.305).  

 

Enligt Potter et al., finns framförallt två trender som varit tongivande i 

utvecklingsdiskursen sedan år 2000. Den första är ett upphöjande av kommersialism och 

konsumtion och hör ihop med det dominerande perspektivet. Den andra är en stark tro på 

ickehierarkiska, småskaliga tillväxtstratregier och är ett uttryck för ett kritiskt perspektiv. Här 

ingår en tendens att flytta fokus från den storskaliga teorin till att koncentrera sig på specifika 

dimensioner som exempelvis miljöaspekter eller jämställdhet mellan könen (Potter et al., 2008, 

s.21-123).  

Det dominerande, nyliberala perspektivet har blivit utgångspunkten för internationella 

utvecklingsorgan som Världsbanken (Potter et al. 2008, s.84) och möjliggörande av 

marknaderna genom privatisering, avreglering, decentralisering och ekonomisk anpassning är 

nu en vanligt prioritering bland nationella regeringar (Miraftab 2004, s.90). Länder med svaga 

länkar till den globala marknaden och i behov av externa lån tenderar att anta en nyliberal politik 

för att få tillgång till lån från Världsbanken och Internationella Valutafonden (Miraftab 2004, 

s.90).  

 

2.2 Utvecklingsstrategi inom jordbruk 
Drygt två miljarder människor i världens låg- och medelinkomstländer är beroende av jordbruk 

för sin försörjning och två tredjedelar av världens extremt fattiga försörjer sig idag på 

landsbygden som småbönder, arrendatorer eller lantarbetare. I Afrika söder om Sahara har 

livsmedelsproduktionen per invånare stagnerat de senaste decenierna, mycket till följd av att 

regeringar driver en politik där jordbruk beskattas hårt och är lågt prioriterat i den offentliga 

budgeten samt att jordbruk varit lågprioriterat ifråga om internationellt bistånd. (de Vylder 

2013, s.266-268)  

I och med den globala matkrisen år 2006-2008 fördes jordbruksproduktion in på den 

internationella agendan och år 2008 handlade Världsbankens världsutvecklingsrapport om just 

detta (Världsbanken 2007). Enligt denna rapport (Världsbanken 2007, s.6) samt enligt FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella Jordbruksutvecklingsfonden 

(IFAD), FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) och Världsbanken har ökad 

produktivivtet inom jordbruk en stor påverkan på tillväxt och fattigdomsbekämpning i alla typer 

av länder (IFAD et al. 2010, s.3). De Vylder (2013, s.266) förklarar detta med att jordbruk utgör 

basen för landsbrukets näringsliv och att en höjning av bönders inkomster därför sprids som 

ringar på vatten. Något som talar för att detta stämmer är, enligt DFID (2004) att länder med 

den största ökningen av produktivitet inom jordbruket har visat de snabbaste minskningen av 

fattigdom. Att på detta sätt förespråka ett universellt recept för utveckling är typiskt för det 

dominerande perspektivet på utveckling (se figur 1). Det kritiska perspektivet hävdar tvärt om 

att ekonomisk tillväxt inte når ner till att tillgodose de allra fattigaste människorna behov och  

förespråkar istället landsbygdsbaserade strategier för utveckling. (Potter et al. 2008, s.472-475) 

En debatt som förs mellan forskare och utvecklingsinstitutioner är huruvida jordbrukets 
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produktivitet kan öka i de områden där det behövs som mest och om småskaligt jordbruk kan 

bekämpa fattigdom i rurala områden eller om satsningar på storskaliga jordbruk krävs (DFID 

2004). I denna debatt står det dominerande perspektivet på utveckling för en tro på satsningar 

på storskaliga jordbruk medan det kritiserande perspektivet har en tilltro för småskalighet. Den 

dominerande synens argumenterande för storskaligt jordbruk bygger på den centrala 

övertygelsen om att utvecklingsländer måste industrialiseras för att utvecklas. Inom det 

dominerande perspektivet finns olika modeller för hur en industrialisering av jordbrukssektorn 

ska gå till men alla bygger de på en stark tilltro till det kapitalistiska systemet (Potter et al. 2008, 

s.89-96).  

Internationella utvecklingsorgan med stort inflytande, såsom IFAD, FAO, UNCTAD och 

Världsbanken framhåller utvecklingsstrategier baserade på det dominerande, nyliberala 

perspektivet på utveckling. En utvecklingsstrategi de stark förespråkar är privata investeringar 

i jordbrukssektorn, då dessa anses erbjuda potential att komplementera offentliga resurser och 

öka tillgången till kapital, teknologi och kunskap som ger möjligheter till ökad produktivitet 

inom jordbruket (IFAD et al. 2010, s.3). Detta är en strategi som fått stort genomslag, vilket 

syns på att många länder i behov av utveckling idag gör stora ansträngningar för att locka till 

sig utländska investerare till sina jordbrukssektorer (Cotula & Vermeulen., 2010; Horne & 

Mousseau, 2011). Regeringarna i många afrikanska länder med hög jordbrukspotential försöker 

attrahera investeringskapital både från utländska och inhemska investerare till stora markaffärer 

för produktion av råvaror (Cotula & Vermeulen 2011, s.900). Minskad statlig inblandning i 

jordbruket i denna typ av länder öppnar upp för fria marknadskrafter och uppmuntrar privata 

företag att involvera sig i sektorn. Enligt IFAD har privata investeringar i jordbruket till följd 

av detta nu blivit större än offentligt utvecklingsbistånd och den privata sektorn har blivit den 

viktigaste motorn för tillväxt för landsbygdsekonomier. (IFAD 2014, s.5) 

Det kritiska perspektivets syn på jordbruksutveckling har som central utgångpunkt att flytta 

fokus från den typ av externa krafter som storskaliga investeringar från företagssektorn innebär. 

Enligt dessa kommer de största hoten inom jordbruksproduktion just från industrialiseringen av 

produktionen, i form av exempelvis jorderosion och förstörelse av ekosystem (Windfuhr & 

Jonsén, 2005, s.8). De externa krafterna ses som ett hot mot samhällets svagaste grupper och 

istället förespråkas interna krafter för förändring och återupprättande av lokala samhällen som 

ett skydd mot uppkomsten av industriella system. Enligt det kritiska perspektivets 

landsbygdsbaserade strategier ska utveckling ske underifrån, på samhällets svagaste nivåer och 

först och främst möta folkets grundläggande behov. (Potter et al., 2008, s.472-475) Här ses 

lokalt deltagande i projektutformning som en viktig del. Behovet av att skapa försörjningar 

framför att skapa ekonomisk tillväxt framhålls där basbehov som mat och husrum måste mötas 

som första prioritet (Uhlin 2010, s.305). För att detta ska vara möjligt anser de kritiska 

perspektiven att samhällen måste bli mer självförsörjande och beroende av lokala resurser 

(Potter et al., 2008, s.114-115). Vidare hävdas att jordbruksutveckling inte kan byggas efter en 

universell mall, utan måste ha utgångpunkt i de ekologiska och kulturella förutsättningar som 

finns lokalt. Det finns även en rättviseidé som bygger på att fattiga befolkningar inte ska behöva 

förstöra sin närmiljö för att överleva. (Potter et al. 2008, s.116-118)    
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3. STORSKALIGA MARKINVESTERINGAR 
Detta avsnitt handlar om vad storskaliga markinvesteringar är och varför fenomenet uppstått, 

hur det kan ta sig uttryck i praktiken och hur dess effekter kan förstås utifrån olika perspektiv 

på utveckling. Avsnittet syftar till bidra med en kontext av hur storskaliga markinvesteringar 

diskuteras. Hur olika teoretiska perspektiv tar sig uttryck i diskursen kan sedan användas i 

analysen för att relatera Kalangala palmoljeprojekt till.   

 

3.1 Definition och användning  
Marköverlåtelser, markinvesteringar eller land grabbing är alla benämningar för samma 

fenomen och vilket ord som används i rapporter speglar ofta författarens normativa 

utgångspunkt. Land grabbing är ett politiskt laddat ord som ofta används av sociala rörelser och 

organisationer som ställer sig kritiska till att rurala områdens utveckling främjas av 

överlåtelserna av mark och också till den dominerande synen på utveckling (Borras & Franco 

2012, s.35). Den mer avpolitiserade benämningen storskaliga markinvesteringar eller 

marköverlåtelser används av de flesta regeringar och internationella utvecklingsinstitutioner 

såsom FN, FAO, Världsbanken med flera (Borras & Franco, 2012, s.35), organisationer som 

står för det dominerande perspektivet på utveckling.  

Gemensamt för de flesta definitioner av storskaliga marköverlåtelser och land grabbing är 

att de innebär köp av mark eller längre avtal mellan odlare eller markägare och ett bolag för 

produktion av kommersiella grödor eller skogsprodukter (Cotula et al. 2009, s.9). För att hålla 

tonen så neutral som möjligt använder jag i denna uppsats orden markinvesteringar, 

marköverlåtelser eller överföringar av markrättigheter för att beskriva fenomenet. Då begreppet 

land grabbing används är det för att visa på att den specifika aktör som refereras till uttryckt sig 

på det viset.  

 

3.2 Drivkrafter 
De globala, nationella och lokala drivkrafterna till att storskaliga marköverlåtelser sker förstås 

enligt Friis och Reenberg (2010, s.14-16) bäst i kontexten av en globaliserad värld i vilken 

stater, företag och individer interagerar och är beroende av varandra för att möta både 

ekonomiska och politiska behov. Fenomenet beskrivs oftast som resultatet av en komplex 

kombination av faktorer motiverade av prisinstabilitet på den globala marknaden, den globala 

matkrisen, en växande global befolkning samt höga nivåer av spekulativa aktiviteter. Också 

försvårade klimatförhållanden, utarmade jordar samt undermåliga land- och vattentillgångar i 

många områden har gjort att många länder fått osäkrare mattillgångar och därför börjat förvärva 

stora mängder odlingsmark. Även ett ökat behov av biobränsle och andra energiresurser 

motiverar markförvärven. (Shepard & Anuradha 2009, s.2) 

Att storskaliga markinvesteringar kan ske förutsätter inte bara en ökad vilja från stater och 

företag att investera i mark, utan också att länder är villiga att sälja eller arrendera stora 

landarealer. Detta sker då många länder i behov av utveckling idag har som strategi att locka 

till sig utländska investerare till sina jordbrukssektorer (Cotula & Vermeulen 2010;  Horne & 

Mousseau 2011), vilket diskuterades i avsnitt 2.2.  
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3.3 Kontraktsjordbruk och offentlig-privata partnerskap  
Ett tillvägagångssätt för att öka hållbara jordbruksinvesteringar från den privata sektorn är att 

främja ömsesidigt lönsamma partnerskap mellan småbönder och privata investerare (IFAD & 

GLTN). Sådana partnerskap antar ofta former av kontraktjordbruk där avtal mellan odlare eller 

markägare och en investerare i form av bolag för produktion av kommersiella grödor görs 

(Cotula et al. 2009, s.9).  

En modell för kontraktsjordbruk som ofta används i samband med markinvesteringar för 

produktion av trädodlingar såsom oljepalmer är the Nucleus estate model – i denna uppsats 

översatt till kärnegendomsmodellen. Modellen bygger på system där småbönder anpassar 

jordbruksproduktionen på sin mark efter investerarens önskemål och sedan säljer sina 

jordbruksgrödor till investeraren som står för förädling och försäljning av produkterna. 

Investeraren driver också själv ett eget plantage, egendomsplantage nära 

förädlingsanläggningen, som ett sätt att garantera en tillförlitlig produktion. I modellen används 

ofta program för förflyttning av bönder för en effektiv användning av marken. (Eaton & 

Shepherd 2001, s. 47-50).  

Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn beskrivs av GAVI alliance et al. 

(2013, s.1) som en av de mest signifikanta utvecklingsfrämjande innovationerna under de 15 

senaste åren och internationella utvecklingorganisationer ser dem som en viktig strategi för att 

leverera tjänster till tredje världen  (USAID 2002; DFID 1999). Enligt IFAD, som gjort 

partnerskap mellan offentlig och privat sektor till en nyckeldel i sin strategiska plan, kan 

investeringar från den privata sektorn under rätt förutsättningar bidra till en 

fattigdomsbekämpande utveckling som ökar inkomster och stärker livsmedelssäkerhet. Detta 

genom att bönder ges tillgång till säkra marknader, teknologi, service, innovation och kunskap. 

Förutom kommersiell framgång är det enligt IFAD viktigt att försäkra att småböndernas 

intressen framhålls, att bönder inte exploateras, att de kan förlita sig på tillräckligt stöd och att 

partnerskapet hålls jämlikt. För att lyckas med detta krävs noggrann övervakning och 

utvärdering, liksom tydlig förståelse av målgrupper och förväntade vinster av partnerskapet. 

(IFAD, 2014, s.44) 

Enligt Oxfam (Oxfam briefing note 2013, s.4) har oro riktats mot offentlig-privata 

partnerskap på ett flertal punkter, bland annat brist på transparens och tillförlitlighet gällande 

fördelning av vinst, social och miljömässig påverkan samt problem rörande lismedelssäkerhet. 

Dessutom är bristande fokus på rättigheter, hållbarhet och egenmakt samt uppmärksammande 

av svaga gruppers inkluderande i beslutsfattande andra orosområden (Oxfam briefing note 

2013, s.4). Miraftab (2004, s.89) visar med resultat från studier utförda i Afrika, Latinamerika 

och Asien på stora glapp mellan teorin om offentlig-privata partnerskap och hur de verkliga 

konsekvenserna ser ut. Enligt dessa närmar sig privata företag lokala styren och deras fattiga 

samhällen med budskapet om delad makt men när processen väl är i rörelse överskuggas ofta 

det lokala samhällets intressen av den privata sektorns (Miraftab 2004, s.89). Miraftab (2004, 

s.90) betonar att offentlig-privata partnerskap är en privatiseringsstrategi inom den nyliberala 

agendan som bygger på förflyttande av ansvar för fattiga människors tillgång till grundläggande 

tjänster från regeringsansvaret.  Enligt Haughton et al. (2008) innebär denna typ av strategier 

att ekonomisk tillväxtlogik överskuggar idéer om hållbar utveckling. Detta genom att 

koncepten beskrivs som balanserade eller integrerade när sociala och miljömässiga diskurser i 

själva verkar underställs den ekonomisk tillväxten. Vidare påpekar Miraftab (2004, s.89) att 
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något som saknas i diskussionen om offentlig-privata partnerskap är maktrelationerna som 

influerar de miljöer inom vilka partnerskap genomförs. Denna typ av kritik mot offentliga-

privata partnerskap är ett uttryck för en kritisk syn på utveckling då den handlar om att 

medvetengörande  maktstrukturer och framhållande av sociala och miljömässiga diskurser.  

 

3.4 Land, resurser och livsmedelssäkerhet   
Angående vilka som är de huvudsakliga effekterna av storskaliga markinvesteringar för 

lokalbefolkningars försörjningsmöjligheter råder som sagt skilda meningar. Det finns dock ett 

antal centrala begrepp som är frekvent förekommande från många håll i debatten, nämligen 

betydelse av land, tillgång till resurser och livsmedelssäkerhet. För att klargöra hur teoretiska 

resonemang kan hänga samman med tolkning av markinvesteringars effekter följer här en 

beskrivning av dessa begrepp och hur de enligt de olika utvecklingsperspektiven hänger ihop 

med fattigdomsbekämpning och utveckling.  

Med livsmedelssäkerhet avses enligt World Health Organization (WHO) uppfyllande av 

de tre kriterierna: tillgänglighet till mat, tillgång till mat och lämplig användning av mat. Detta 

innebär att det ska finnas tillräckliga mängder mat tillgängliga på konsekvent basis, att 

människor har resurser för att tillgodogöra sig mat för tillräckligt näringsintag samt att 

användande av mat baseras på kunskap om näringsbehov och skötsel med tillräcklig 

vattenanvändning och hygien (WHO). Denna definition är den som generellt används av 

internationella utvecklingsorganisationer.  

Icke-statliga organisationer med utvecklingsfokus använder sig av ett annat begrepp då det 

kommer till livsmedelssäkerhet, nämligen matsuveränitet. Matsuveränitet innebär rätten för 

människor och samhällen att definiera egna policys för jordbruk, handel, mat och mark. Dessa 

policys ska vara sådana att de passar de unika ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella 

förutsättningar som samhällena har. Matsuveränitet ska innebära att alla människor har rätt till 

näringsmässigt och kulturellt passande mat samt resurser för matproduktion och 

självförsörjning. (Windfuhr & Jonsén 2005, s.12)  

WHOs definition av livsmedelssäkerhet är kompatibelt med det dominerande perspektivet 

på utveckling. Detta perspektivs recept på utveckling med hjälp av storskaliga 

markinvesteringar bygger på att ett privat företag investerar i mark, helst i partnerskap med 

landets regering (USAIS 2002). I och med investeringen tillförs teknik, kapital och kunskap 

som leder till effektivare användning av marken vilket ger ökad produktivitet och ekonomisk 

tillväxt (IFAD et al. 2010, s.3). Den ekonomiska tillväxten når de fattiga delarna av 

lokalbefolkningen som tillgodogör sig ökade ekonomiska resurser för att tillgodose sina behov 

(Uhlin 2010, s.305). Dessa resurser kan de spendera på mat, vilket innebär en ökad möjlighet 

att tillgodogöra sig tillräckliga mängder näringsmässigt passande mat och använda den på ett 

lämpligt sätt (Ibid.). Nyckeln i denna utvecklingsstrategi är alltså att land ska användas på ett 

så effektivt sätt som möjligt för att öka lokalbefolkningens ekonomiska resurser och därigenom 

stärka deras livmedelssäkerhet och lyfta dem ur fattigdom.  

Det kritiska perspektivets negativa hållning mot storskaliga markinvesteringar bygger på 

att bönder måste flytta från den mark de odlar och därigenom mister tillgång till resurser som 

är centrala för deras försörjning och matsuveränitet (Cotula et a., 2009). I och med storskaliga 

markinvesteringar erkänns alltså inte småskaliga, lokala livsmedelsproducenters rättigheter att 

säkra resurser för produktion för sin egen självförsörjning (FIAN International, 2010). En viktig 
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del i den kritiska synen på utveckling som tidigare beskrivits är att utveckling sker på utsatta 

gruppers villkor och att deras möjligheter till självförsörjning stärkts (Uhlin 2010, s.305). Enligt 

det kritiska perspektivets utvecklingsstrategi ska lokala krafter stärkas och de svaga gruppernas 

behov tillgodoses. Land ska användas för att producera resurser som konsumeras lokalt på ett 

sätt som gör att lokal miljö och kultur bevaras och stärker samhällets svaga grupper. (Potter et 

al. 2008, s.472-475) I och med säker tillgång till de lokala markresurserna stärks möjligheterna 

till självförsörjning och självbestämmande och matsuveränitet samt andra grundläggande behov 

tillgodoses.  

 

4. POSITIONERING AV AKTUELLA AKTÖRER  
För att kunna uppfylla syftet och besvara undersökningens hypotes krävs att de aktuella 

aktörerna IFAD, FoEI och NAPE utvecklingsteoretiska utgångspunkt definieras. I detta stycke 

redogörs för vad organisationerna anser vara essentiellt för att uppnå utveckling, vilka 

värderingar de drivs av och hur detta svarar mot teoretiska perspektiv på utveckling.  

 

4.1 IFAD 
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) är en FN-organisation med 176 

medlemsstater som verkar som en internationell finansieringsinstitution specialiserad på 

fattigdomsbekämpning (IFAD, a). IFADs övergripande mandat är landsbygdsutveckling och 

ökad livsmedelsproduktion i fattiga länder, främst genom att bidra med finansiellt bistånd (FAO 

Nordic 2012).  

Vad gäller IFADs aktivitet i Uganda har de arbetat med fattigdomsbekämpning i landets 

rurala områden i 30 år. Under den tiden har de gett bidrag och lån till förmånliga villkor för 

finansiering av olika utvecklingsprogram med syfte att förbättra maktposition för människor på 

den fattiga landsbygden och stärka deras livsmedelssäkerhet.  

Som en del i ansträngningen att förbättra utvecklingseffektivitet i Uganda har IFAD 

identifierat tre strategiska mål för sina investeringar i landet. Dessa är att hållbart öka 

produktion, produktivitet och motståndskraft i det småskaliga jordbruket, förbättra 

integrationen av småbönder på marknaden samt expandera den rurala befolkningens tillgång 

och användning av finansiell service (IFAD, b). Dessa mål har alla ett tydligt marknadsfokus 

och i och med förespråkandet av produktivitet och tillgång till finansiell service visar IFAD på 

en dominerande syn på utveckling. Också det faktum att IFAD förespråkar storskaliga 

markinvesteringar och offentliga-privata partnerskap som utvecklingsstrategi tyder på detta.  

 

4.2 FoEI & NAPE 
FoEI är ett internationellt förbund bestående av olika gräsrotsbaserade miljöorganisationer med 

över 2 miljoner medlemmar och 5000 lokala aktivistgrupper runt om i världen. De säger sig 

själva utmana den nuvarande modellen för ekonomisk globalisering och främja lösningar som 

bidrar till att skapa miljömässigt hållbara och socialt rättvisa samhällen (FOEI, a).  

FoEIs utvecklingsarbete bygger på miljö- och social rättvisa med fokus på att säkra hållbara 

försärjningar genom att stoppa utarmning av naturresurser och vårda jordens ekologiska och 

kulturella mångfald. FoEIs vision om en hållbar värld baseras enligt dem själva på ett samhälle 
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som bygger på ömsesidigt beroende mellan människor där ursprungsbefolkningar och andra 

utsatta gruppers egenmakt garanteras. Det ska även vara fritt från alla former av dominans och 

exploatering, där nyliberalism nämns som exempel. (FoEI, b) Av denna beskrivning framgår 

att FoEI intar ett kritiskt perspektiv gentemot nyliberala strömningar. Detta tillsammans med 

deras fokus på social och miljömässig rättvisa som utvecklingsmål visar på ett kritiskt 

perspektiv på utveckling.   

NAPE är en ugandisk organisation som bildades 1997 och är medlemmar i FoEIs nätverk 

för aktivistgrupper. NAPE arbetar med att organisera lokalsamhällen för att stärka 

ursprungsbefolkningars, lokalsamhällen, kvinnor och andra utsatta grupper och individers 

maktpositioner och säkerställa allmänhetens deltagande i beslutsfattandet. De försöker också 

påverka för minimerande av användningen av naturresurser samt öka transparens och  

ansvarighet i landets utvecklingsprocesser. (FoEI, a) På samma sätt som FoEI ger NAPE uttryck 

för ett kritiskt utvecklingsperspektiv i och med sitt fokus på att bevara miljön och utjämna 

maktstrukturer genom stärkande av svaga samhällsgrupper. Ytterligare ett uttryck för detta är 

FoEI och NAPE i sin utvärdering hänsvisar till Kalangala palmoljeprojekts markövertaganden 

som land grabbing (FoEI & NAPE 2012).  

 

5. METOD 
Metoden som tillämpats i denna undersökning är en kvalitativ litteraturstudie av det specifika 

fall som frågeställningen rör. Det material som används för datainsamling är  

utvärderingsrapporter publicerade av IFAD samt FoEI och NAPE rörande palmoljeprojektet i 

Kalangala. Dessa rapporter presenteras närmare i avsnitt 5.3. För att uppfylla den deskriptiva 

delen av syftet har en induktiv innehållsanalys genomförts i syfte att hitta gemensamma teman 

i utvärderingarna för att sedan jämföra de olika utsagorna inom temakategorierna. För att 

besvara den analytiska delen av frågeställningen har en operationalisering utförts där 

operationella indikatorer bestämts för organisationernas teoretiska perspektiv på utveckling. 

Jämförelsens utfall har sedan analyserats med hjälp av dessa indikatorer.  

 

5.1 Kvalitativ fallstudie 
Enligt Esaiasson et al. (2007, s.73) handlar samhällsvetenskaplig forskning om att beskriva 

samband i ett material men ofta tillkommer också försök att förklara olika fenomen. Enligt den 

här studiens syftesformulering krävs en förklarande undersökning. Vidare kan en åtskillnad 

göras mellan teoriprövande och teorikonsumerande undersökningar. Det centrala i en 

teorikonsumerande undersökning är att pröva huruvida en given faktor ger en tillfredställande 

förklaring till varför det blev som det blev i just det givna fallet. (Esaiasson et al. 2007, s.99-

100) I detta fall är den faktor som undersöks organisationerna IFAD samt FoEI och NAPEs 

teoretiska utgångspunkt i fråga om utveckling och studien är alltså teorikonsumerande. 

Metoden som används i studien är av kvalitativ karaktär. Med detta avses, enligt Esaiasson 

et al. (2007, s.237) att  vesäntligt innehåll tas fram genom noggrann läsning av texternas delar, 

helhet och den kontext som de ingår i. Eftersom syftets karaktär här efterfrågar en helhetsbild 

och djupgående förståelse för det som studeras passar en kvalitativ metod bra.  

Första steget i att hitta en förklaring till ett fenomen är att välja ut fall där fenomenet har 

inträffat (Esaiasson et al. 2007s, s.128). Detta kallas att göra en fallstudie. Utgångspunkten i en 
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fallstudie är att den är inriktad på en enda utgångsenhet (Denscombe 2009, s.59), vilket i detta 

fall är Kalangala palmoljeprojekt. En fallstudie är lämplig att använda när en fråga ska 

undersökas på djupet, särskilt vad gäller processer och relationer i en viss bestämd inramning 

(Denscombe 2009, s.62). Fördelen med fallstudier är att en omfattande kunskap kan erhållas 

om det konkreta fallet, även fast det fenomen som står i centrum för frågeställningen är relativt 

okänt (Esaiasson et al. 2007, s.32). Då tidigare forskning inte fokuserat på vad 

meningsskiljaktigheten om de lokala effekterna av storskaliga markinvesteringar beror på 

passar en fallstudie därför bra för denna undersökning.  

En risk med fallstudier är att det material som erhålls inte är tillräckligt representativt och 

att resultatet då inte heller blir gångbart som generellt (Esaiasson et al. 2007, s.187). Denscombe 

påpekar dock att även fast fallet är unikt är det ett exempel som ingår i en bredare kategori och 

möjligheten att generalisera fallstudiens resultat till andra exempel i kategorin beror på hur väl 

de liknar varandra. När resultatet av studien visas måste tillräckliga detaljer finnas med om hur 

fallet klarar en jämförelse med andra fall i samma kategori, så att läsaren kan göra en bedömning 

av i vilken mån resultatet är relevant för andra enheter. (Denscombe 2009, s.68-69) 

Det fall som valts i denna undersökning redogörs för i bakgrundsavsnittet där läsaren alltså 

kan få nödvändig kunskap för jämförelser med andra fall. Av teoripresentationen att döma är 

exemplet i denna fallstudie ett typiskt fall av storskalig markinvestering och de utlåtanden som 

jämförs är också typiska för den typ av organisationer de representeras av. På grund av detta 

finns mycket som talar för att det resultat som fås av denna undersökning säger något om 

fenomenet i stort. Dock är det viktigt att komma ihåg att denna studie omöjligt kan vara 

representativ för alla liknande fall.   

 

5.2 Induktiv innehållsanalys 
För att kunna jämföra IFAD och FoEI & NAPEs olika utsagor har en induktiv innehållsanalys 

utförts. En sådan kännetecknas av induktivt tänkande, vilket innebär att arbetets utgångspunkt 

är empiriska observationer (Esaiasson et al. 2007, s.124). Vidare ligger fokus på  tolkning och 

meningsskapande snarare än numeriska värden eller  statistik (Forsberg & Wengström 2008, 

62). Med hjälp av innehållsanalys kan man analysera innehållet i dokument  och avslöja djupare 

rotade och eventuellt oavsiktliga budskap i det som kommuniceras (Denscombe 2009, 307-

308). Detta är precis vad som avses göras i studien av IFAD och FoEI & NAPEs utvärderingar. 

Metoden går ut på att på systematiska sätt klassificera insamlad data och är ett sätt att identifiera 

mönster och teman i texterna (Forsberg & Wengström 2008,  150-151).  

Innehållsanalysen består av tre olika steg. Först delas texterna upp i mindre delar som kodas 

enligt innehållet och sedan skapas kategorier som passar  de olika koderna. Nästa steg är att 

identifiera samband och återkommande teman i  koderna och kategorierna. Det sista steget i 

innehållsanalysen är att belysa de identifierade begrepp och teman som framkommer ur 

datainsamlingen. I det sista steget är det författarens uppgift att utvecklar generella slutsatser 

baserade på de samband, mönster och teman som har identifierats i datamaterialet. (Denscombe 

2009, s.373-374) På detta sätt har IFAD och FoEI & NAPEs utvärderingar systematiskt gåtts 

igenom, vilket resulterat i den tematiska uppdelningen i studiens resultatavsnitt. I 

innehållsanalysens sista steg har utsagornas olika resultat jämförts med varandra inom varje 

kategori där skillnader och konfliktytor har identifierats.  
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5.3 Operationella indikatorer 
För att utreda till vilken grad de olika organisationernas teoretiska utgångspunkt i fråga om 

utveckling har spelat in för deras utsagor om Kalangala palmoljeprojekts lokala effekter har en 

operationalisering utförts. Med operationalisering avses den process där teoretiska definitioner 

tilldelas en eller flera operationella indikatorer (Esaiasson et al. 2007, s.59). Operationalisering 

handlar alltså om att ta fram konkreta definitioner av fenomen för att kunna mäta förekomsten 

av dem.   

Då de teoretiska begrepp som ligger till grund för analysen i den här undersökningen kan 

beskrivas som idéer om vad som möjliggör utveckling finns det inslag av funktionell idéanalys 

i metodens utforming. Enligt Bergström & Boréus (2000, s.155) används en funktionell 

idéanalys dels för att beskriva befintliga idéer och dels för att studera idéernas konsekvenser. 

Vidare anses rådande idéer kunna förklara aktörernas beteende, vilket är vad som undersöks i 

denna studie.  

De operationella indikatorerna för det dominerande respektive kritiska perspektiven på 

utveckling har utformats utifrån de teoretiska definitioner som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Tillvägagångssättet för operationaliseringen har varit att utgå från sammanställningen av de 

teoretiska begreppen (se figur 1), för att sedan väga in de teoretiska resonemang som förts 

angående utveckling inom jordbruk och storskaliga markinvesteringar.  

 

 Dominerande perspektiv Kritiska perspektiv 

Definition av 

fattigdom 

Brist på pengar för att köpa 

mat och tillfredställa 

grundläggande materiella 

behov 

Oförmåga att tillfredställa behov, 

avsaknad av möjligheter till 

självförsörjning, bristande tillgång 

till gemensamma resurser, 

exkludering från 

grupptillhörigheter och brist på 

kulturella värden 

Utvecklingsmål Transformation av traditionella 

självförsörjningsekonomier till 

moderna industrialiserade 

marknadsekonomier. 

Utjämnande av sociala 

förutsättningar och globala 

maktstrukturer för att skapa 

mänsklig välfärd och hållbara 

samhällen 

Centrala idéer och 

antaganden 

På längre sikt når välståndet de 

fattigaste och alla gynnas 

Självförsörjning, lokalt deltagande 

och kontroll av naturresurser 

möjliggör utveckling  

Mått på utveckling Ekonomisk tillväxt och 

industrialisering 

Tillgodoseende av allas mänskliga 

grundläggande behov 

Utvecklingsmodell 

för jordbruk 

Storskalighet, 

industrialisering, privata 

investeringar, 

produktionsökning 

Småskalighet, utgå från lokal 

kunskap och förutsättningar samt 

marginaliserade gruppers 

intressen, bevara natur och kultur 
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Livsmedelssäkerhet Kapital ger ökad förmåga att 

köpa mat 

Självbestämmande och kontroll 

över naturresurser leder till ökad 

självförsörjning 

Central kunskap  Expertkunskap Lokal kunskap  

Centrala resurser  Finansiella medel, modern 

teknologi.  

Lokala resurser, ekologisk och 

kulturell mångfald 

Betydelsen av land Användas produktivt för att 

öka ekonomisk tillväxt  

Avgörande för självförsörjning, 

identitet, kulturella värden 

Privata-offentliga 

partnerskap 

Ger tillgång till säkra 

marknader, teknologi, service 

och kunskap. Ökar inkomster 

och livmedelssäkerhet.  

Lokala intressen överskuggas av 

den privata sektorns fokus på 

tillväxt. Bristande fokus på 

rättigheter, egenmakt och 

hållbarhet. 

Figur 2. Operationella indikatorer för det dominerande respektive kritiska perspektivet på 

utveckling.  

 

I jämförelsen mellan utsagorna undersöks i vilken grad de operationella indikatorerna 

förekommer (se figur 2) samt hur de kan kopplas till utsagornas konfliktytor.  

Som Esaiasson et al. (2007, s.59) påpekar finns inget rätt eller fel sätt att välja operationella 

indikatorer på. De indikatorer som utformats i denna uppsats är inte de enda som skulle kunna 

användas för att identifiera uttryck för det dominerande och det kritiska perspektivet på 

utveckling. Dessutom skulle de utvecklingsperspektiv som diskuteras i uppsatsen nyanseras 

ytterligare och delas upp i flera olika inriktningar. De operationella indikatorerna skulle alltså 

kunna se ut på olika sätt beroende på vilka typer av källor som lyfts in och hur de tolkas. Jag 

har valt att hålla den här undersökningens operationella indikatorer relativt breda och 

allmängiltiga, för att uppdelningen mellan perspektiven ska hållas så tydlig som möjligt. Genom 

att fokusera på de mest uppenbara skillnaderna mellan utvecklingsperspektiven avser jag kunna 

uppnå ett så otvivelaktigt resultat som möjligt.  

 

5.4 Positionalitet 
Inom kvalitativa metoder ligger den enskilde forskarens uppfattning och tolkning av insamlad 

information till grund för undersökningens resultat. Forskaren blir ett centralt mätinstrument 

och dennes bakgrund, värderingar, identitet och övertygelser har en viktig betydelse för 

karaktären i de data som samlas in och för tolkningen av dessa. (Denscombe, 2009, s.323) 

Enligt Denscombe (2009, s.384) kan forskaren välja mellan två sätt att ta ställning till sin 

egen inblandning. Antingen genom att distansera sig från sina övertygelser och vänta med att 

ta ställning till sociala frågor så länge forskningen pågår, eller genom att konstatera att den egna 

uppfattningen spelar en roll för undersökningen och därför redogöra för på vilka sätt detta 

påverkar produktion och analys av data. Då denna undersökning innebär att ställa två olika 

uppfattningar av verkligheten mot varandra är det för trovärdighetens skull av relevans att ta 

upp min egen utgångspunkt som författare.  

Min personliga uppfattning om vad som möjliggör utveckling stämmer mycket mer 

överens med det kritiskt perspektiv snarare än det dominerande. Då jag uppfattar det som att 
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FoEI & NAPE på ett tydligare sätt än IFAD företräder de svagaste grupperna i fallet har jag 

spontant lättare för att sympatisera med dem och tro på deras beskrivning av projektets effekter. 

Dock handlar den här undersökningen inte om att bestämma vilken av utsagorna som är sann 

eller mest trovärdig utan om att hitta förklaringar till deras olikheter. I och med syftets karaktär 

bör min egen uppfattning därför inte ha påverkan på resultatet. För att minimera min personliga 

uppfattnings påverkan har jag varit noga med att granska utsagorna på samma sätt och inte göra 

skillnad på hur jag värderar dem.   

 

6. KALANGALA PALMOLJEPROJEKT 
I detta avsnitt presenteras den empiriska kontext som är relevant för undersökningens 

frågeställning. Först redogörs för kontexten av Ugandas jordbrukssektor, sedan beskrivs 

Kalagala palmoljeprojekt närmare. Till sist presenteras de utvärderingar som gjorts av IFAD 

samt FoEI & NAPE och deras huvudsakliga resultat lyfts fram.   

 

6.1 Ugandas jordbrukssektor 
Ugandas jordbrukssektor är grunden för landets ekonomi och bidrar med 36% till BNP. Över 

70% av befolkningen är anställda direkt eller indirekt inom jordbruket som spelar en nyckelroll 

i att försäkra befolkningens livsmedelssäkerhet. I Uganda har jordbrukssektorns tillväxttakt 

minskat på senare tid. Detta beror på flera faktorer, bland annat en nedgång i jordbrukets 

produktivitet och att befintligt jordbruk är i stort beroende av regn. Den största anledningen till 

den minskade tillväxttakten har dock varit att investeringar i sektorn varit så begränsade. 

Ugandas jordbruk är baserat på småskaliga bönder med jordbruksredskap och dåliga 

lagringsanläggningar vilket leder till stora ekonomiska förluster. Ökade investeringar i 

jordbrukssektorn ses av regeringen därför som nyckeln till att frigöra potentialen i denna 

mycket kritiska sektor (SEATINI 2014, s.2). 

Ugandas regering har visionen att ha transformerat Uganda från ett jordbrukssamhälle till 

ett modernt och välmående land år 2040 genom att attrahera utländska och lokala investeringar 

till jordbrukssektorn. För att lyckas med detta har Uganda sedan 1995 genomfört en rad rättsliga 

och politiska reformer med avseende på äganderätt och resursstyrning för att ändra på vad som 

är tillåtet inom upplåtelsehantering och kontroll av mark. Som resultat av dessa ansträngningar 

finns nu ett antal investeringsprojekt inom jordbruket som omfattar trädplanteringar för 

koldioxidkompensation, kaffe- och te planteringar,  storskaliga oljepalmsplantager samt andra 

planteringar för råvaror till agrobränslen. En stor utmaning för utvecklingen i Uganda är att 

investeringar i jordbruket tenderar att drivas av andra skäl än livsmedelssäkerhet och omsorg 

om landets ekonomi. (SEATINI 2014, s.1-2) 

 

6.2 Kalangala palmoljeprojekt  
Bugalaön, där planteringen för Kalangala palmoljeprojekt äger rum är en av de 84 öar i 

Victoriasjön som utgör Kalangaladistriktet (IFAD 2011, s.8; FoEI & NAPE 2012, s.10). Innan 

palmoljeprojektet implementerades försörjde sig den lokala befolkningen till störst del av fiske, 

skogsavverkning och småskalig produktion av livsmedelsgrödor (FoEI & NAPE 2012, s.10).  
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Figur 3. Bild över hela området för VODP i Uganda markerat i grönt med Kalangaladistriktet 

i Victoriasjön, till söder om Kampala. (Bild från IFAD 2011, s. v). 

 

År 1998 lanserade Ugandas regering ett projekt för utveckling av vegetabiliska oljor som gavs 

namnet Vegetable Oil Development Project (VODP).  Projektets övergripande mål var att öka 

inhemsk produktion och importsubstitution för vegetabiliska oljor samt att verka 

fattigdomsbekämpande i projektområdena. Projektets specifika syfte blev således att öka 

hushållsinkomster bland småbönder genom att öka den inhemska produktionen av vegetabiliska 

oljor i partnerskap med den privata sektorn. VODP innebar från början införande av 

kommersiell oljepalmproduktion och utveckling av traditionella oljeväxter i östra och 

mellanvästra distrikt i Uganda. (IFAD, 2011, s.22)  

Kalangala palmoljeprojekt är en del av detta VODP och har som syfte att plantera 

oljepalmer på 10 000 hektar mark på Bugalaön i Kalangaladistriktet i Victoriasjön (se figur 3) 

(FoEI & NAPE, 2012, s.10). Projektet godkändes som en del av VODP av IFADs Executive 

Board i april 1997 och har haft flera expansioner fram till färdigställanden i juni 2012. År 2012 

beslutades om en andra projektfas fram till år 2018 som innebär expansion av projektet med 

fortsatt sponsring från IFAD (IFAD, 2014).  

I projektets första fas förhandlades ett tredelat sammarbete fram mellan Ugandas regering, 

det privata företagskonsortiumet Oil Palm Uganda Limited (OPUL) och småbönder för att 
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etablera plantering och förädling av vegetabiliska oljor. Projektet drivs av partnerskapet mellan 

Ugandas regering och OPUL samt med stöd av IFAD och Världsbanken. OPUL är ett 

konsortium inom den privata sektorn som bildades 2003 och sammanför utländska 

investeringar från de transnationella företagen Wilmar International och BIDCO Oil Refineries. 

Nedan presenteras en bild med Kalangala palmoljeprojekts aktörer. 

 

 

 
 

Figur 4. Schematisk presentation av Kalangala palmoljeprojekts aktörer.  Pilarna med 

tillhörande summor angivna i amerikanska dollar representerar finansiering av projektet.  

 

Wilmar International är ett av världens största tillverkare av biodiesel av palmolja, med sin 

bas i Singapore och produktionsaktiviteter i mer än 20 länder, främst i Asien (IFAD 2012, s.12). 

Företaget har tidigare varit inblandat i markinvesteringsprojekt med erhållna medel från 

Världsbanken, där de fått anklagelser mot sig för olaglig avverkning av regnskogar samt  

kränkning av mänskliga rättigheter (FoEI, c). BIDCO Oil Refineries är den största tillverkaren 

av vegetabiliska oljor, fetter, tvålar, smör och proteinkoncentrat i östra och centrala Afrika 

(FoEI & NAPE, 2012, s.10). 

Finansieringen av Kalangala palmoljeprojekt  består av 120 miljoner från OPUL, 19,9 

miljoner dollar från IFAD, 10 miljoner dollar från Världsbanken och  12 miljoner dollar från 

Ugandas regering (se figur 4). Regeringens bidrag avser finansiera markköp, elektricitet och 

lokal infrastruktur såsom vägar. Vad gäller IFADs finansieringsdel läggs 10.8 milljoner på att 

sponsra småbönderna genom den uppstartade bondeorganisationen Kalangala Oil Palm 

Growers Trust (KOPGT) samt uppbyggnad av infrastruktur. (FoEI & NAPE, 2012, s.10)  

Projektet drivs som ett kontraktsjordbruk enligt kärnegendomsmodellen där småbönder 

odlar och säljer sina råvaror till OPUL till ett överenskommet pris. OPUL driver plantage och 

processenheter och bistår bönderna med en marknad och ett stödpaket som inkluderar plantor, 

stöd med markberedning och teknisk rådgivning. Regeringens roll i projektet är att bidrar med 

land att hyra till OPULs kärnegendom samt att bistå med ekonomiska medel för småbrukare i 

form av nystartade lån med flexibla återbetalningsvillkor. Regeringen har också förbättrat lokal 
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infrastruktur och service såsom vägar och färjetransport, för att möjliggöra projektet. (IFAD 

2014, s.21) 

I projektet ingår småbönder i två olika kategorier. Den första består av bönder som 

pantsätter sin mark för 25 år framöver och får ett komplett utbud av etablering och 

förvaltningstjänster från OPUL för de första tre åren. Den andra gruppen består av bönder som 

odlar oljepalmer på sin egen mark med stöd från OPUL och KOPGT-lån. Tillsammans sköter 

de lokala bönder 3500 av projektets totala 10 000 hektar oljepalmsplantage. Resten av marken 

tillhör OPULs kärnegendom (FoEI 2011, s.6).  

År 2006 startades bondeorganisationen Kalangala Oil Palm Growers Trust (KOPGT) och 

blev med finansiellt stöd av IFAD del av partnerskapet i OPUL med en ägarandel på 10% år 

2009 (IFAD 2011; FoEI & NAPE 2012). KOPGT är en fond som representerar projektets 

småbönder, nationella och lokala myndigheter samt lokala icke-statliga organisationer. Syftet 

med KOPGT är att representera sina medlemmars intressen och verka medlande mellan bönder, 

regeringen och OPUL samt att tillhandahålla lån för etablering av palmoljeodling. Mekanismer 

för att representera förmånstagarnas intressen är just den 10 procentiga ägarandelen i OPUL 

samt deltagande i en priskommitté för möjlighet till påverkan på prissättning av 

jordbruksgrödorna. (IFAD 2011, s.13) 

 

6.3 Utvärderingar av projektet   
I detta avsnitt presenteras huvuddragen i de utvärderingar av Kalangala palmoljeprojekt som 

utgör studiens material. Det är alltså dessa utvärderingar som jämförs och analyseras i 

resultatdelen.  

 

6.3.1. IFADs utvärdering 

I mars 2011 publicerade IFAD en utvärdering av VODP med syfte att bedöma utförande och 

effekter av projektet samt generera rekommendationer till att vägleda Ugandas regering och 

IFAD i finansierande av en andra fas av projektet (IFAD 2011, s.1). Utvärderingen av 

Kalangala palmoljeprojekt är en del av en större utvärdering av hela VODP men från och med 

nu diskuteras enbart den del som berör Kalangaladistriktet. 

Utvärderingsstudien utfördes februari och mars 2009 och bestod av besök på 

palmoljeprojekten på Bugalaön i Kalangaladistriktet. Under besöken hölls möten med 

distriktets jordbrukstjänstemän och andra lokala myndigheter samt teknisk personal, politiska 

ledare, återförsäljare och mer än 500 lantbrukare, lantarbetare och fiskare (IFAD 2011, s.1). 

Utvärderingen bedömer prestandan på de fyra utvärderingskriterierna projektprestation, 

inverkan på rural fattigdom, implementeringsparners prestation samt andra prestandakriterium 

som innovation och hållbarhet (IFAD 2011, s.1-2). 

Enligt IFAD består de positiva resultaten av Kalangala palmoljeprojektet i att omkring 

1500 småbönder och 3000 jordbruksarbetare har dragit direkt nytta av investeringarna i och 

med monetära inkomster och möjlighet till KOPGT-finansierade lån. Indirekta fördelar för den 

lokala ekonomin har gjort att Kalangaladistriktet som förr var det sjunde fattigaste av Ugandas 

77 distrikt år 2002 var ett av de sju rikaste i landet år 2010. Inrättandet av KOPGT samt en god 

övervakning av miljösystem lyfts fram som faktorer som lett till det positiva resultatet. (IFAD 

2011, s.11) Bland dessa indirekta fördelar ingår befolkningsökning, förbättrad transport  i och 
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med upprustning av vägar och färjetrafik, större tillgång till mobiltelefontjänster, ökad 

verksamhet, turism och handel, bättre tillgång till finansiella tjänster, högre värderad mark, 

ökade investeringar i bostäder och ökad tillgång till offentliga tjänster. Negativa effekter som 

IFAD tar upp som delvis orsakade av projektet är ökad press på offentliga tjänster (särskilt 

skola och hälsa), minskad tillgång till skogsresurser samt ökad prostitution i byar i närheten av 

kärnegendomen. Enligt IFAD väger de positiva effekterna upp för de negativa och projektet 

bedöms som helhet ha ett tillfredställande fattigdomsbekämpande resultat och en förlängning 

och expandering av projektet uppmuntras. (IFAD 2011, s.40-41) 

 

6.3.2 FoEI och NAPEs utvärdering 

I april 2012 publicerade FoEI i samarbete med NAPE en rapport som undersöker fall av land 

grabbing i Uganda. Studien undersöker flera projekt i östra, västra och centrala Uganda, med 

specifikt fokus på Kalangala palmoljeprojekt på Bugalaön i Victoriasjön, där de mest 

djupgående studierna utfördes. Rapporten bedömer konsekvenserna för den lokala 

landsbygdsmiljön och ifrågasätter vem som tjänar på projektet. Studien genomfördes i mars 

2011 till augusti 2011 och startades alltså precis när IFADs utvärderingsrapport publicerades. 

Studiens metoder bestod av intervjuer, diskussioner i fokusgrupp, videodokumenterade 

vittnesmål, direkta obervationer samt litteraturstudier av rapporter, tidningar, publikationer. 

Mycket informationen som ligger till grund för utvärderingens resultat kommer från Kalangala 

District NGO Forum, 2009 och en tidigare studie utförd av NAPE. (FoEI &  NAPE 2012, s.8). 

Enligt FoEI & NAPE består palmoljeprojektets huvudsakliga effekter av undanträngande 

av lokalsamhällen, förstörelse av deras traditionella livsstil, hot mot deras livsuppehälle och 

kränkning av deras grundläggande mänskliga rättigheter (FoEI 2012, s.16). Den lokala 

ekonomin uppges ha påverkats negativt i och med att mark som tidigare använts för produktion 

av lokalkonsumerade livsmedel började användas för oljepalmsplantage.  Detta har gjort att den 

lokala livsmedelsförsörjningen minskat och bönder som har förlorat tillgång till sin mark har 

också förlorat sina inkomster vilket lett till ökad matosäkerhet. Lokalbefolkningen har enligt 

utvärderingen rapporterat att de nekats tillgång till resurser såsom betesmarker, byggmaterial 

och vatten, och FoEI & NAPE menar dörfär att projektet brutit mot mänskliga rättigheter. Enligt 

FoE& och NAPE har kvinnor blivit mest påverkade av kollapsen av den lokala ekonomin. 

(FoEI & NAPE 2012, s.12-13). 

 

7. RESULTATFRAMSTÄLLNING OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras och jämförs de olika parternas utlåtanden om Kalangala 

palmoljeprojekts effekter för fattigdomsbekämpning och lokalbefolkningens försörjning inom 

olika temakategorier. Kategorierna är konstruerade efter de teman som i innehållsanalysen 

framkom som centrala i utvärderingarna och väsentliga för projektets lokala effekter. Då 

utvärderingarna i många fall lyfter fram olika typer av effekter är kategorierna uppdelade efter 

tre övergripande lokala förändringar som projektet inneburit, det vill säga: överföring av 

markrättigheter, förändrad landanvändning samt lokalbefolkningens deltagande i projektet. 

Dessa övergripande teman är sedan uppdelade i avsnitt för olika faktorer som enligt 

utvärderingarna påverkats av den givna förändringen. I avsnitten redogörs för vad 

utvärderingarna anser att projektets påverkan på respektive faktor gett för effekter för 
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lokalbefolkningen, direkt och indirekt. Utvärderingarnas skillnader och konfliktytor identifieras 

och analys görs av vilken roll organisationernas teoretiska perspektiv kan ses ha haft på 

utlåtandenas meningsskiljaktigheter.  

 

7.1 Överföring av markrättigheter   
I och med anläggning av oljepalmsplantagen krävdes att mark på Bugalaön gjordes tillgänglig 

för projektet och att rättigheter för brukande av mark överfördes från bönder i distriktet till 

OPUL. Denna process av överföring av rättigheter beskrivs som problematisk i både IFADs 

och FoEIs utvärderginar. (FoEI & NAPE 2012, s.11-12; IFAD 2011, s.11-12) 

7.1.1 Bönders markrättigheter och projektets implementering 

Enligt IFADs utvärdering framhålls att processen för landköp till Kalangala palmoljeprojekt 

var långsam. Enligt beslut från regeringen krävdes att alla bönder som skulle delta i projektet 

hade bevis på rättigheter till markägande (lagfarter eller brev från lokala hövdingar om att de 

levt på jorden i mer än 12 år). Det som var problematiskt i processen var att de befintliga  

ägande- och hyresrätterna var tvetydiga, att samtycke från markägare till att upplåta sin mark 

var bristande och tvister uppstod om rättigheter och gränser. IFAD uppger att landägares 

motvilja att sälja sin mark berodde på att projektet utsatts för negativ publicitet på grund av 

missuppfattningar eller politiska motiv. Problemen med marköverlåtanden saktade ner 

projektprocessen och implementeringen av palmoljeplantagen blev försenad, vilket innebar 

signifikant ökade finansiella kostnader både för regeringen och investerare. Problemen 

resulterade även i ett fragmenterat mönster av landanvändning, vilket minskade effektiviteten 

för investerarna på grund av högre kostnader för transport och mobilisering av arbetskraft. 

IFADs utvärdering nämner ingenting om att rättigheter till land inte respekterats under 

implementeringen av Kalangala palmoljeprojekt. Däremot framhåller IFAD som en positiv 

effekt att de bönder som är med i projektet fått bättre landrättigheter i och med tillhandahållna 

intyg för markägande. (IFAD 2011, s.11-12) 

Enligt FoEI & NAPE tillhandahölls den största delen av mark till projektet på  bekostnad 

av samhällsmedlemmar som inte hade formella rättigheter till det land de ockuperade. Eftersom 

detta skedde mot böndernas vilja uppstod konflikter mellan medlemmar av det lokala samhället 

och BIDCO Oil Refineries. Det finns rapporteringar om att människor vräkts från sina hem i 

skogen för att ge plats för oljepalmer och eftersom få landsbygdsinvånare har officiella 

lagfartsbevis för marken de bor på eller brukar har de ofta inte möjlighet att söka upprättelse. 

Vissa bönder har uppgett att de har blivit tvingade att sälja mark de ägt efter plantering av 

oljepalmer eftersom de inte kunde betala för gödningsmedel och andra nödvändiga insatsvaror. 

Utan inkomster från palmoljeproduktion och utan land att odla mat på har dessa människor inte 

haft mycket annat val än att sälja sin mark. FoEI & NAPE uppger vidare att vissa bönder som 

inte sålt sin mark ändå fått oljepalmer planterade på den och därmed fått stora problem med att 

fortsätta sitt lantbruk. FoEI & NAPE påpekar också att rättssystemets bristande förmåga att lösa 

markkonflikter inneburit att det inte funnits mycket som skyddat lokalbefolkningen från att 

motvilligt upplåta sin mark. Enligt FoEI & NAPE hade 20 familjer blivit hemlösa som ett 

resultat av anläggningarna av oljepalmsplantagen. (FoEI & NAPE 2012, s.11-12)  

Ett sätt som utsagorna skiljer sig på är alltså i fråga om vad som identifieras som ett problem 

gällande otydliga landrättigheter. Enligt IFAD är bristen på lagfartsbevis på landägande ett 
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problem eftersom det saktade ner processen av implementering av projektet och därmed innebar 

en försämrad ekonomisk avkastning för projektets investerare och ingående bönder. Enligt 

FoEI & NAPE handlar problemet snarare om att bönder blivit vräkta från sin mark mot sin vilja 

och inte haft någon annan försörjning att förlita sig på. FoEI & NAPE påvisar även hemlöshet 

till följd av projektet, vilket IFAD inte gör. Skillnaden i vad som identifieras som ett problem 

gällande otydliga landrättigheter speglar till stor del organisationernas teoretiska syn på 

utveckling. Till att börja med är de olika effekter som lyfts fram tydliga uttryck för de olika 

perspektivens utvecklingsmål och utvecklingsmodeller för jordbruk.  

Enligt IFAD ledde problemen i implementeringsfasen till att ökad produktivitet och tillväxt 

dröjde med att komma igång, samt att landanvändningen inte kunde ske på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Då det dominerande perspektivets mått på utveckling framförallt är graden av 

ekonomisk tillväxt och industrialisering (Uhlin, 2010, s.305) är denna vinkel på 

markköpsproblematiken en stark indikation på att IFAD påverkats av sin utvecklingssyn i 

bedömningen av projektets effekter. Att IFAD i första hand ville få till snabba marköverlåtelser 

för att öka produktivitet och avkastning gåt i linje med det dominerande perspektivets mål att 

transformera den traditionella självförsörjningsekonomin till en modern industrialiserad 

marknadsekonomi (Uhlin 2010, s.304-308). Trots att IFAD nämner bönders motvilja att sälja 

sin mark görs inga uttalanden om att detta skulle vara ett problem i sig. Snarare avfärdas 

böndernas inställning som grundad på missvisande publicitet och verkar inte tas på allvar. Detta 

är en indikation på att IFAD har det dominerande perspektivets syn på fattigdom som brist på 

pengar att köpa mat för och inställning att ekonomisk tillväxt kommer att gagna även de 

fattigaste så småningom. Enligt denna syn kommer den ökade produktiviteten i jordbruket att 

leda till utveckling för bönderna (IFAD et al. 2010, s.3), trots att de först ställt sig motvilliga 

till att överlåta sin mark. Att IFAD inte ser markförlusten som ett utvecklingsproblem för 

bönderna kan alltså förklaras med att de ser den mer effektiva landanvändningen som positivt 

för böndernas försörjningssituation. Dessutom tyder det på att böndernas åsikter och kunskap 

värderas lägre än den kunskap IFAD och OPUL innehar, vilket är ett uttryck för indikatorn att 

se expertkunskap som central för utveckling (Uhlin, 2010, s.305).    

FoEI & NAPE ser tvärt om på problemet bara från de bortkörda böndernas perspektiv och 

bryr sig inte om hur konflikterna påverkar projektet i stort. Framhållandet av böndernas motvilja 

till marköverlåtelserna samt ointresset för implementeringen av de storskaliga plantagen kan  

ses som ett uttryck för det kritiska perspektivets utvecklingsmodell för jordbruk, då denna 

bygger på småskalighet och marginaliserade gruppers intressen (Uhlin 2012, s.305).  Det 

kritiska perspektivet vill skydda lokala samhällen från externa förändringar (Potter et al. 2008, 

s.472-475), något som FoEI & NAPEs uppmärksammande av bara negativa effekter av 

marköverlåtandena är en indikator på. Att se det som ett utvecklingsproblem att förlusten av 

mark lett till minskade möjligheter till självförsörjning är ett tydligt uttryck för det kritiska 

perspektivets idé om att självförsörjning och lokal kontroll av naturresurser är vad som 

möjliggör utveckling (Uhlin 2010, s.305; FIAN International et al. 2010). Enligt det kritiska 

perspektivet förverkligas utveckling genom tillgodoseende av alla människors grundläggande 

behov, något som enligt FoEI & NAPE inte anser uppnås av projektet i och med att bönderna 

förlorar möjligheter till försörjning. Detta eftersom böndernas möjlighet att bruka sin mark 

anses avgörande för deras matsuveränitet. Det faktum att FoEI & NAPE lyfter fram böndernas 

utsatta position i förhållande till OPUL och regeringen är ett uttryck för det kritiska 
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perspektivets utvecklingsmål att utjämna sociala förutsättningar och globala maktstrukturer 

(Potter et al. 2008, s.16). Uppmärksammande av hemlösa till följd av projektet är något FoEI 

& NAPE gör men inte IFAD, vilket är ännu ett tecken på att IFAD sätter projektets effektivitet 

före hur sociala förutsättningar påverkas, medan FoEI & NAPE lyfter de svaga sociala 

gruppernas perspektiv.  

Att döma av vad utsagorna beskriver som problematiskt i samband med överföring av 

markrättigheter är de starkt påverkade av sina teoretiska perspektiv på utveckling. Vidare tyder 

ingenting på att de tagit hänsyn till de lokala effekter som är förknippade med problem som 

andra synvinklar än det egna perspektivet lyfter in.  

 

7.2 Förändrad landanvändning  
Kalangala palmoljeprojekt har enligt båda utvärderingarna en otvivelaktig påverkan på 

landanvändningen på Bugalaön då det inneburit omläggning av jordbruksproduktionen av 

relativt stor skala och intensitet (IFAD, 2011, FoEI & NAPE 2012). Enligt IFAD utgjordes de 

10 000 hektar mark, som år 2010 blev oljepalmsplantage, år 2004 till 3600 hektar av privata 

skogar, 4850 hektar gräsmarker och 1550 hektar odlingsmark (IFAD 2011, s.43). Som följd av 

denna förändring av landanvändning uppger de båda utvärderingarna att påverkan har 

förekommit på en rad olika faktorer som har inverkan på lokalbefolkningens 

försörjningsmöjligheter.  

 

7.2.1 Tillgång till naturresurser 

Den förändrade landanvändningen beskrivs av både IFAD och FoEI & NAPE som något 

problematiskt för lokalbefolkningen i fråga om försämrad tillgång till naturresurser. 

IFAD uppger att lokalbefolkningens  tillgång till vattenreserver och andra skogsresurser 

har minskat i och med ökad övervakning av skogsreservat till följd av projektet (IFAD 2011, 

s.13-14). Fiskare har kommenterat brist och ökade kostnader för virke för båtbyggeri och 

lokalbefolkningen har framfört klagomål angående en mer begränsad tillgång till produkter 

såsom timmer, ved samt gräs och grus för byggnation av bostäder (IFAD 2011, s.44).  

FoEI & NAPE beskriver också att trycket ökat på skogsresurser som traditionellt används 

för byggmaterial, båtbyggen, mat och ved till lokalbefolkningen. Enligt FoEI & NAPE levde 

lokalbefolkningen på Bugala tidigare av egenodlade bönor, ärtor, yams, majs och bananer som 

i och med oljepalmsplantagen bytts ut mot import från fastlandet. Detta påstås ha lett till ökade 

levnadskostnader som för delar av lokalbefolkningen innebär svårigheter med 

livsmedelsförsörjning, vilket resulterat i en ökning av kriminalitet och konflikter i samhället. 

Dessutom uppges böter ha delats ut till bönder vars djur gjort intrång på tidigare betesmarker i 

projektområdet, vilket avskräckt lokalbefolkningen från djuruppfödning. Dessa faktorer uppges 

av FoEI & NAPE påverka lokalbefolkningens livsmedelssäkerhet negativt. FoEI & NAPE 

anger också att gemensamma brunnar som utgjort lokalbefolkningens källor till rent vatten 

blockerats av BIDCO Oil Refineries samt att vattenförsörjning har förorenats med 

bekämpningsmedel och konstgödsel som används på plantagerna. Detta har ökat 

vattenosäkerhet och konflikter över tillgången till vatten. Lokalsamhället har försökt utföra 

påtryckningar på BIDCO Oil Refineries för att öppna vägen till brunnar men ingenting har hänt. 

(FoEI & NAPE 2012, s. 12-14).  
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Både FoEI & NAPE uppmärksammar den minskade tillgången till naturresurser som något 

lokalbefolkningen upplever som ett problem. Det NAPE gör, till skillnad från IFAD, är att 

koppla den minskade resurstillgången till ökad fattigdom och konflikter i samhället. Detta kan 

tolkas som ett tecken på att IFAD inte ser lokalbefolkningens tillgång till naturresurser som en 

betydelsefull faktor i fattigdomsbekämpning och utveckling, vilket stämmer överens med det 

dominerande utvecklingsperspektivet (Uhlin 2010, s.304-308; Haugton et al. 2008). Att FoEI 

& NAPE anser det negativt för lokalbefolkningarnas livssituation att de fått minskade 

möjligheter till självförsörjning och ökat importberoende ligger helt i linje med den kritiska 

synen på utveckling (Windfuhr & Jonsén 2005, s.12; Uhlin 2010, s.308). Vilka effekter den 

minskade tillgången till naturresurser anses ha lett till för lokalbefolkningen kan alltså ses som 

ett starkt uttryck för organisationernas olika syn på utveckling.  

 

7.2.2 Tillgång till kulturellt betydelsefulla platser 

Enligt FoEI & NAPE var Bugalaön tidigare en viktig kulturell plats för Ugandas subnationella 

kungadöme Buganda Kingdom. Resurser från skogen på ön spelar en viktig roll i Ugandas 

traditioner och seder. Enligt FoEI & NAPE har mycket av skogen och andra heliga platser 

förstörts som ett resultat av oljepalmsplantagen, vilket hindrar fortsatt traditionella ritualer för 

lokalbefolkningen. (FoEI & NAPE, 2012, s.13) 

IFAD nämner inget om någon förlust av kulturellt betydelsefulla platser utan framhåller 

som positivt att det finns platser som inte planterats av hänsyn till just kulturella aspekter 

(IFAD, 2011, s.12).  

Det faktum att FoEI & NAPE uppmärksammar det som ett misslyckande att möjligheter 

för utförande av kulturella traditioner försvunnit stämmer väl in på det kritiska perspektivets 

syn på att något som behövs för utveckling är värnande om kulturell mångfald och 

lokalbefolkningars egen kunskap och traditioner (Uhlin 2010, s.304-308; FoEI, c). Att IFAD 

lyfter fram att vissa platser inte har planterats på grund av hänsyn för kulturella aspekter som 

något positivt tyder på att de inte ser det som en självklarhet att detta görs. IFAD verkar anse 

att det är tillräckligt att delvis respektera lokalt kulturliv och att både palmoljeprojektet och öns 

traditionella liv måste göra anpassningar till varandra. Detta är ett uttryck för det som det 

kritiska perspektivet lyfter fram som negativt med offentliga-privata partnerskap,  nämligen att 

sociala- och miljömässiga diskurser underställs den ekonomiska tillväxten (Haughton et al. 

2008). Enligt det dominerande perspektivet på utveckling behöver produktivitet och tillväxt 

främjas först och främst (de Vylder 2013, s.52-53), något som IFADs marginella intresse för 

effekter på traditionellt kulturliv verkar vara ett uttryck för.  

7.2.3 Markpriser  
Både IFAD och FoEI & NAPE beskriver en avsevärd prisökning på land på Bugalaön mellan 

åren 2003 och 2008. Prisökningen omnämns i båda utvärderingarna som ett resultat av den 

ökade efterfrågan på land på Bugalaön, till följd av palmoljeprojektet. (IFAD 2011, s.12, FoEI 

& NAPE 2012, s.12) IFAD (2011, s.40) framhåller de ökade markpriserna som en positiv effekt 

eftersom det ger bönder mer pengar vid försäljning. FoEI & NAPE (2012, s.12) framhåller det 

som en negativ effekt eftersom den uppmuntrar fattiga landägare att sälja sina marker utan att 

ha någon annan försörjning att övergå till.  
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I argumenten som leder till meningsskiljaktigheten om de ökade markpriserna kan 

indikatorer på de olika utvecklingsperspektivens inställning till betydelse av land urskiljas. 

Enligt det kritiska perspektivet ska land användas för att producera resurser som konsumeras 

lokalt på ett sätt som gör att lokal miljö och kultur bevaras (Potter et al. 2008, s.472-475). En 

rimlig förklaring till att FoEI & NAPE anser det negativt att bönder uppmuntras att sälja sin 

mark är det kritiska perspektivets tro på småskalighet och självförsörjning. I och med att bönder 

säljer marken de odlar går den lokala kontrollen av landresurserna förlorad, vilket anses 

innebära att matsuveränitet inte uppnås (Windfuhr & Jonsén 2005, s.12). Att IFAD ser de ökade 

markpriserna som positivt för fattigdomsbekämpning på grund av större monetära inkomster 

till bönderna ligger helt i linje med indikatorn för det dominerande perspektivets syn på 

fattigdom och livsmedelssäkerhet. Enligt denna kan den ökade inkomsten användas för att köpa 

näringsmässigt passande mat, vilket anses vara en säkrare livsmedelskälla än väderberoende 

jordbruk (Uhlin 2010, s.305-307; WHO).  

 

7.2.4 Avskogning  

Vad gäller den avskogning som projektets förändrade landanvändning bidragit till är det som 

lyfts fram i  utvärderingarna huvudsakligen påverkan på lokalbefolkningens närmiljö.  

IFAD uppmärksammar att risken för jorderosion och igenslamning kan öka i och med  

avskogning i samband med nyodlingar men hävdar att sådana negativa effekter minimerats till 

följd av att bra praxis införts. Exempel på detta är att lämpliga tekniker använts för att rensa 

gräsmarker samt att ogräshämmande täckodlingar planterats bland palmerna. IFAD nämner att 

projektet varit positivt för biodiversiteten på ön då palmplantagen har skapat en livsmiljö för 

dess fågelliv. Den 200 meter långa buffertzoon som införts längst kusten har bidragit till att 

bevara den befintliga livsmiljö för djurlivet som även förbättrats genom plantering av inhemska 

trädslag. Enligt IFAD har förlust av biologisk mångfald begränsats på grund av att 

oljepalmplantagens anlagts på gräsmarker och sekundära privata skogar och inte i de miljöer 

där de flesta av öns djur lever. (IFAD, 2011, s.44) 

FoEI & NAPE nämner att vissa preventiva åtgärder för miljön har införts av projektet, men 

att förlusten av skog och gräsmarker ändå har bidragit till miljöproblem. Enligt FoEI & NAPE 

har förlusten av skog lett till förvärrad jorderosionen, vilket bidragit till ökad vindhastighet på 

Victoriasjön som ökar vattenturbulensen och gör det svårare att fiska. Då fiske är en central del 

i lokalbefolkningens försörjning är detta något som bidrar till försämrade 

försörjningsmöjligheter. Vidare menar FoEI & NAPE att palmoljeutvecklingen skadat 

våtmarker på ön vilket har lett till problem med igenslamning i Victoriasjön som ytterligare 

påverkat fiskbeståndet och övrigt djurliv negativt. Enligt FoEI & NAPE var Bugalaön tidigare 

känd för rik biodiversitet. Att tropisk skog försvunnit till följd av oljepalmplantagen har skadat 

biodiversiteten och apor har blivit tvungna att jaga alternativ till mat. Detta har enligt FoEI & 

NAPE lett till att  jordbruksgrödor skadats, bland annat på oljepalmsplantagen, och de lokala 

myndigheterna har klassat apor som ohyra och har beordrat att de ska dödas. (FoEI & NAPE 

2012, s.14) 

FoEI & NAPE motsätter sig alltså IFADs syn om att de preventiva åtgärder som införts har 

lyckat minimera avskogningens negativa miljöeffekter till en acceptabel nivå och påstår istället 

att de miljöproblem som uppstått försämrat lokalbefolkningens möjligheter till försörjning. 

Detta främst genom sämre möjligheter till fiske. Den mest signifikanta skillnaden mellan 
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utvärderingarna är att FoEI & NAPE kopplar ihop miljöproblem med lokalbefolkningens 

försörjning, medan IFAD inte nämner sådana samband. Utsagornas syn på miljöeffekter speglar 

de olika utvecklingsperspektiven på ett liknande sätt som det som rörde tillgång till 

naturresurser och kulturellt betydelsefulla platser. FoEI & NAPEs utvärdering intar en 

protektionistisk position och tolererar inte några förändringar eller inskränkningar på miljön till 

förmån för projektet. Detta överensstämmer med det kritiska perspektivets utgångspunkt att 

motverka externa krafter för förändring (Potter et al. 2008, 114-118; Windfuhr & Jonsén 2005, 

s.8). FoEI & NAPE nämner dessutom negativ påverkan på biodiversiteten, exempelvis hot mot 

öns apor, utan att påvisa att det påverkar lokalbefolkningens försörjning. Detta kan tolkas som 

ett tecken på att de ser ett egenvärde i att bevara naturen, vilket är en indikator på det kritiska 

perspektivets utvecklingssyn. Enligt den utvecklingsmodell för jordbruk som det förespråkar är 

bevarande av biologisk mångfald och lokala miljöer en förutsättning för utveckling (Uhlin 

2010, s.305). Att ingen negativ påverkan på miljön tolereras är dessutom i linje med det kritiska 

perspektivets rättvisetanke om att fattiga befolkningar inte ska behöva förstöra sin närmiljö för 

att överleva (Potter et al. 2008, s.116-118). Att IFAD tvärt om hävdar att förändringar i den 

lokala miljön som uppstått till och med varit positiva för öns biodiversitet visar på att de inte 

har den inställning till lokal miljö som det kritiska perspektivet tar. På liknande sätt som i 

diskussionen om påverkan på öns kulturella liv verkar IFAD anse att påverkan på den lokala 

miljön är oundviklig men kan kontrolleras så att negativa effekter minimeras. IFADs fokus 

gällande fattigdomsbekämpning är alltså inte att problematisera miljöeffekters påverkan på 

lokalbefolkningen, vilket indikerar att de ser andra saker som är cetntrala för utveckling.  

 

7.2.5 Infrastruktur och servicetjänster 

Enligt IFAD (2011, s.11) har förändringen av landanvändning krävt förbättringar av Bugalaöns 

infrastruktur och servicetjänster. Att projektet inneburit ökade resurser till Kalangaladistriktes 

lokala styren har gjort det möjligt att genomföra denna typ av investeringar. Den förbättrade 

infrastrukturen och ökad kommersiell aktivitet har möjliggjort för Kalangalas bankfilial att bli 

hållbart vinstgörande och förbättra tillgången till formella finansiella tjänster för både 

jordbrukare och övrig lokalbefolkning i distriktet. Lokalbefolkningens nyvunna tillgång till 

finansiella tjänster anges som en av projektets största fattigdomsbekämpande effekter. (IFAD 

2011, s.44) 

FoEI & NAPE nämner att ett mål med projektet var förbättrad infrastruktur men skriver 

inte något om hur det har uppfyllts eller om påverkan på finansiella system (FoEI & NAPE 

2012, s.10).  

I denna skillnad mellan utsagorna finns en betydelsefull förklaring till varför IFAD inte 

lyft miljöeffekter och förändrad tillgång till naturresurser som negativa aspekter för utveckling 

på det sätt som FoEI & NAPE har gjort. IFAD visar på den här punkten att den förändrade 

lokala miljön innebär förbättrade möjligheter till tillväxtskapande aktiviteter med 

fattigdomsbekämpande effekter. Att IFAD framhåller att kapital, teknik och kunskap på detta 

sätt bidragit till utveckling genom tillgång till finansiella tjänster är en indikation på det 

dominerande perspektivets tilltro till modernisering och externa investeringar (Uhlin 2010, 

s.304-308; de Vylder 2013, s.52-53). Det bekräftas också det dominerande perspektivets syn på 

offentliga-privata partnerskap inom jordbruk som något som ökar tillgången till service, 

teknologi och inkomster (IFAD et al. 2010, s.3).  
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7.3 Lokalbefolkningens deltagande 
Som offentligt-privat partnerskap har Kalangala palmoljeprojekt förväntats inkludera bönders 

intressen i utformande och implementering samt öka anställningar och inkomster på 

landsbygden (IFAD et al. 2010). Uppfattningar om hur väl dessa förväntningar infriats samt 

vilken typ av effekter för lokalbefolkningen det gett upphov till skiljer sig mellan 

utvärderingarna.  

7.3.1 Lokalbefolkningens inflytande  
Vad gäller samråd och deltagande av lokalbefolkningen i Kalangala palmoljeprojekt handlar 

det mesta i utvärderingarna om bondeorganisationen KOPGT.  

Enligt IFAD har inrättandet av KOPGT varit en succé och något som fungerat bra för att 

involvera och organisera Bugalaöns småbönder i projektet. IFAD skriver att arbetet med 

rådgivning och lokala kommittéer har försäkrat transparens och gett en bred täckning av 

medlemmarnas intressen. Dessutom anges småbönderna ha utvecklat en stark relation till 

KOPGT. KOPGT och kommittéerna  har erbjudit tjänster såsom reglering av marktvister och 

tillgång till rådgivning och lån. De har också gett bönderna en stark röst i relationen till OPUL, 

enligt IFAD. Bönderna har lärt sig att välja representanter, genomföra möten och utarbeta 

rapporter. Genom KOPGT har bönderna även haft möjlighet till påverkan på prissättning av 

sina jordbruksprodukter. IFAD lyfter dock fram att vissa bönder klagat på att de inte informeras 

om vad som händer på deras land och att de inte längre kan identifiera sina egna landgränser 

eftersom fälten har slagits ihop till större block. OPUL och KOPGT har kommit överens om att 

undersöka sätt att öka småböndernas inblandning på sina fält. (IFAD 2011, s.13-16) 

FoEI & NAPE motsätter sig inte att deltagande av bönder i KOPGT fungerat bra men  lyfter 

det faktum att bondeorganisationen inte är till för lokalbefolkningen i stort, utan bara de 

småbönder som är en del av palmoljeprojektet. Den största delen av Bugalaöns befolkning är 

inte involverad i att odla oljepalmer och har därför inte konsoliderats och inte heller gynnats av 

KOPGTs tjänster. I det lokala samhället i stort har invånarna inte varit medvetna om hur 

palmoljeprojektet utformats, då de flesta inte är medlemmar i någon småbondeorganisation eller 

KOPGT. (FoEI & NAPE 2012, s.11) 

Enligt IFAD har KOPGT alltså lett till att bönder inkluderats i beslutsfattande och gynnats 

av tillgång till tjänster och kunskap. Enligt FoEI & NAPE är detta inte tillräckligt för att försäkra 

lokalbefolkningens inflytande, då de flesta inte är medlemmar i KOPGT. IFADs framhållande 

av allt bönderna lärt sig av att vara medlemmar i KOPGT är en indikation på att expertkunskap 

ses som central och en västinfluerad modell som ett ideal för utveckling. Detta är faktorer som 

visar på ett dominerande perspektiv på utveckling (Potter et al. 2008, s.6). FoEI & NAPEs kritik 

mot KOPGT är i linje med det kritiska perspektivets oro angående privata-offentliga 

partnerskaps bristande uppmärksammande av svaga gruppers inkluderande i beslutsfattande 

(Oxfam briefing note 2013, s.4). Att FoEI & NAPE lyfter det faktum att långt ifrån alla 

medlemmar i det lokala samhället har chans att påverka genom medlemskap i KOPGT kan 

också ses som en betoning av vikten av lokalt deltagande och missgynnade gruppers behov som 

grund för utveckling. Detta är starka indikatorer på det kritiska perspektivet (Potter et al. 2008, 

s.472-475). Exkludering från grupptillhörighet ses enligt det kritiska perspektivet som en del 
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av definitionen på fattigdom (Uhlin 2010, s.304-308), vilket kan förklara varför FoEI & NAPE 

uttrycker oro för att stora delar av lokalbefolkningens utestängs från KOPGT medan IFAD inte 

gör det. Detta innebär i så fall att organisationerna är styrda av sin syn på utveckling i 

uppmärksammandet av hur lokalbefolkningens deltagande i projektet påverkat deras fattigdom.  

 

7.3.2 Arbete och inkomst 

Vad gäller projektets påverkan på arbetstillfällen och inkomster finns det inte mycket i 

utsagorna som överensstämmer.  

Enligt IFAD är projektets överlägset största fattigdomsbekämpande effekt en ökad förmåga 

för bönder att betala skolavgifter. I och med möjligheter till kontantlån har bönder som 

medverkar i palmoljeprojektet kunnat betala för längre utbildningstider och bättre kvalitet på 

undervisning för sina barn. Även närvaron av vuxna på  alfabetiseringsprogram har ökat på 

grund av bättre möjligheter till att finansiera utbildning. En annan faktor som IFAD lyfter som 

betydande för fattigdomsbekämpningen är att projektet bidragit till ökad förmåga för bönder att 

betala för sjukvård. (IFAD 2011, s.43, 47) Böndernas prisöverenskommelse med OPUL 

beskrivs som fördelaktig, då jordbruksprodukterna säljs till ett högre pris än det som är 

branschnorm. I vissa byar nära kärnegendomen uppges bönderna även ha ökat sina inkomster 

från försäljning av mat till kärnegendomens arbetare. Enligt IFAD har monetära inkomster som 

deltagande bönder tillhandahålls av projektet bidragit till ökad livsmedelssäkerhet, i och med 

att pengarna kan användas till att köpa mat. (IFAD, 2011, s.11-13) Dessutom innebär det en 

stabil försörjning som inte är lika sårbar som en livsmedelsförsörjning som förlitar sig helt på 

grödor från jordbruk, där faktorer som väderförhållanden och missväxt spelar in för 

försörjningen. På kärnegendomen uppges 1 649 anställda ha gynnats genom anställning, löner, 

husrum, subventionerad mat, gratis sjukvård och social säkerhet. IFAD uppmärksammar att en 

populationsökning skett på grund av de arbetstillfällen som skapats och att detta är positivt då 

det bidrar till ökad kommersiell aktivitet på ön. Negativa effekter det medför är dock ett ökat 

tryck på statliga resurser lokalt såsom utbildning och hälsa (IFAD, 2011, s.40-41). 

Enligt FoEI & NAPE är arbetet på kärnegendomen underbetalt, lönen ligger på omkring 1 

dollar per dag, vilket många av arbetarna säger inte är nog för att täcka deras levnadskostnader. 

Som ett resultat av detta finns det en snabb omsättning av tillfällig personal som arbetar på 

plantagen i bara tre månader. Bostäderna för tillfälliga arbetare på BIDCO Oil Refineries 

plantage är överbefolkade, med 4-5 arbetare per rum. Enligt FoEI & NAPE är alla som anställts 

på kärnegendomen män, vilket innebär att inga arbetstillfällen har skapats för kvinnor. De flesta 

som anställs till de arbeten projektet lett till är dessutom inte från Kalangaladistriktet utan 

kommer från norra eller östra Uganda. Många människor i lokalbefolkningen säger att de kan 

tjäna ett bättre liv genom fiske och föredrar att göra det. Enligt FoEI & NAPE bidrar det ökade 

antalet migranter till ön till en gradvis förlust av områdets kulturarv. FoEI & NAPE nämner 

inget om ökade möjligheter till att betala för utbildning eller sjukvård. (FoEI & NAPE 2012, 

s.12-13). 

Meningsskiljaktigheten angående projektets påverkan på lokala arbetstillfällen och 

inkomster ligger alltså i att IFAD anser att projektet bidragit till fler anställningar och ökade 

inkomster både för bönder och arbetare, medan FoEI & NAPE hävdar att lokalbefolkningen 

inte tjänat någonting på projektet. IFAD ser det ökade antal arbetstillfällen och ökade inkomster 

som positivt för utveckling medan FoEI & NAPE har synpunkter på låga löner, bristande 
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anställningstrygghet samt att det är andra grupper än Bugalaöns lokalbefolkning som gynnats 

genom anställningar. Denna skillnad kan till stor del förklaras med hjälp av de operationella 

indikatorerna på organisationernas utvecklingsperspektiv. Att IFAD lyfter fram ökade 

monetära inkomster som en av de största fattigdomsbekämpande effekterna är en stark 

indikation på det dominerande pespektivets definition av fattigdom (Uhlin 2010, s.305). Enligt 

detta perspektiv leder ökade inkomster till möjligheter att tillgodogöra sig grundläggande behov 

och därmed minska fattigdomen (USAIS 2002; Uhlin 2010). IFAD ser alltså bara de positiva 

effekter som det dominerande perspektivet menar att industrialisering med hjälp av externa 

investeringar bidrar till (IFAD et al. 2010, s.3 Potter et al. 2008, s.89-96). De kan därför påstås 

vara starkt färgade av sin syn på utveckling. Att FoEI & NAPE uppmärksammar dåliga villkor 

för de nya arbetena samt att inga jobb skapats för kvinnor speglar återigen det kritiska 

perspektivets fokus på grupper som är utsatta i rådande sociala maktstrukturer (Miraftab 2004, 

s.89; Uhlin 2010, s.305). Vidare är deras kritik mot att de flesta nya arbeten inte innehas av 

lokal befolkning ett uttryck för det kritiska perspektivets fokus på att lokala resurser först och 

främst ska tillgodose den lokala befolkningens behov (Potter et al. 2008, s.472-475).  

Ökad möjlighet att betala för hälsa och utbildning diskuteras i IFADs utvärdering som 

fattigdomsbekämpande faktorer medan så inte görs i FoEI och NAPEs utvärdering. FoEI & 

NAPEs utlåtande rimmar här inte så bra med den kritiska synen på utveckling, då tillgång till 

utbildning och sjukvård i allra högsta grad borde ses som mänskliga grundläggande behov. 

Vidare innebär utsatta människors ökade tillgång till detta en utjämning av sociala 

förutsättningar, vilket enligt det kritiska perspektivet anses centralt för utveckling (Potter et al. 

2008, s.16). Att FoEI & NAPE inte uppmärksammar detta skulle kunna förklaras med att de är 

såpass färgade av sitt perspektiv på storskaliga markinvesteringar som något negativt att de 

vägrar uppmärksamma några som helst positiva effekter. Det kan också förklaras med att de 

inte uppmärksammar ökade inkomster till följd av projektet eller att ökade inkomster inte 

kopplas ihop med större tillgång till statliga tjänster. Enligt det kritiska perspektivet har köpkraft 

inte någon central plats för utveckling (Uhlin 2010, s.305-308), vilket skulle kunna förklara att 

FoEI & NAPE inte nämner denna aspekt.  

Vidare framhåller båda utvärderingarna populationsökningen som något som åtminstonde 

delvis bidrar med negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. IFAD uppmärksammar det 

ökade trycket på statliga resurser såsom utbildning och hälsa, medan FoEI & NAPE 

uppmärksammar förlusten av kulturarv. Enligt det kritiska perspektivet på utveckling ska lokal 

miljö och kultur bevaras för att stärka samhällets svaga grupper (Potter et al. 2008, s.472-475), 

därav är FoEI & NAPEs utlåtande ett uttryck för den kritiska utvecklingssynen. Att de inte 

uppmärksammar det ökade trycket på utbildning och hälsa ser jag ingen förklaring till inom 

denna undersöknings teoretiska ramverk. Att IFAD också uppmärksammar 

populationsökningen som positivt i och med ökad kommersiell aktivitet på ön är en indikator 

på det dominerande perspektivet på utveckling, i och med tilltron till marknadkrafter och det 

kapitalistiska systemet (Potter et al. 2008, s.89-96).  
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Denna studie har tagit avstamp i den polariserade diskursen om storskaliga markinvesteringar 

och avsett utreda frågan om varför det finns så motstridiga meningar om fenomenets 

fattigdomsbekämpande effekter. Då storskaliga markinvesteringar i utvecklingsländers 

jordbrukssektorer blivit allt vanligare de senaste åren har fenomenet kommit att 

uppmärksammas i utvecklingsdebatten och lett till diskussioner om  hur det påverkar 

lokalbefolkningars situation. Debattens två läger består av internationella 

utvecklingsorganisationer som förespråkar storskaliga investeringar som en effektiv 

utvecklingsstrategi samt ickestatliga organisationer som hävdar att investeringarna hämmar 

utveckling för utsatta befolkningsgrupper (Borras & Franco, 2012, s.35-55).  

I denna studie har en fallstudie utförts på Kalangala palmoljeprojekt i Uganda för att finna 

svar på hur det kan finnas två så skilda uppfattningar om dess effekter. Studiens metod har 

byggt på en jämförelse mellan två utvärderingar av Kalangala palmoljeprojekt, en utförd av 

IFAD och en utförd av FoEI & NAPE. IFAD framhåller projektet som utvecklingsfrämjande 

med  goda fattigdomsbekämpande resultat medan FoEI & NAPE hävdar att projektet tvärt om 

är ett hot mot lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter. Meningsskiljaktigheten mellan 

utvärderingarna av Kalangala palmoljeprojekt speglar alltså den debatt som förs om storskaliga 

markinvesteringar globalt.  

Det som undersökts i studien är huruvida utvärderingarnas meningsskiljaktighet kan 

förklaras av de olika organisationernas teoretiska utgångspunkt i fråga om utveckling. IFADs 

teoretiska utgångspunkt har identifierats som det dominerande, nyliberala 

utvecklingsperspektivet medan FoEI & NAPEs identifierats som det kritiska perspektivet på 

utveckling. Metoden för jämförelsen var en induktiv innehållsanalys för att urskilja centrala 

teman i utvärderingarna. Sedan utfördes en operationalisering av de båda teoretiska 

perspektiven på utveckling för möjliggörande av analysen.   

Studiens resultat visar på att meningsskiljaktigheten mellan utvärderingarna av Kalangala 

palmoljeprojekt till stor del kan förklaras utifrån de olika organisationernas teoretiska syn på 

utveckling. Jämförelsen, som delats upp i områdena överföring av markrättigheter, förändrad 

landanvändning samt lokalbefolkningens deltagande, visade på att IFAD främst framhöll 

positiva effekter till följd av ökade monetära inkomster medan FoEI & NAPE främst framhöll 

negativa effekter till följd av minskad tillgång till naturresurser. Enligt IFAD har 

lokalbefolkningens försörjning förbättrats till följd av de finansiella, tekniska och 

kunskapsmässiga tillgångar som projektet bidragit med. Bönders inkomster uppges ha ökat till 

följd av en mer produktiv användning av mark, vilket gett möjligheter till att betala för bättre 

mat, utbildning och sjukvård. Detta resonemang ligger helt i linje med den dominerande synen 

på fattigdom som brist på pengar och utveckling som något som tillgodoses genom 

industrialisering, produktivitet och tillväxt. Enligt FoEI & NAPE har de minskade 

möjligheterna till småskaligt jordbruk för självförsörjning som projektet inneburit påverkat 

lokalbefolkningens situation negativt. De menar att minskad tillgång till land, naturresurser, 

kulturellt betydelsefulla platser samt ökade miljöproblem och bristande möjligheter till 

påverkan på projektet inneburit ytterligare marginalisering av utsatta grupper i 

lokalbefolkningen. Detta är ett resonemang som stämmer överens med det kritiska 
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utvecklingsperspektivets syn på fattigdom som oförmåga att tillfredställa behov, avsaknad av 

möjligheter till självförsörjning, bristande tillgång till gemensamma resurser, exkludering från 

grupptillhörigheter och brist på kulturella värden. Utveckling bygger enligt detta perspektiv på 

utjämnande av sociala klyftor genom lokal kontroll av naturresurser, vilket FoEI & NAPE ger 

starka uttryck för i sin utvärdering.  

Att döma av hur utsagorna beskriver projektets effekter för lokalbefolkningen är de alltså 

starkt påverkade av sina teoretiska perspektiv. Det finns inte mycket som tyder på att de letat 

efter effekter utanför sina förutfattade meningar om hur storskaliga markinvesteringar och 

offenliga-privata partnerskap påverkar lokala förutsättningar för utveckling.  

Denna studie kan inte tyckas kommit närmare svaret på frågan om huruvida storskaliga 

markinvesteringar är en framgångsrik utvecklingsstrategi eller ett hot mot lokala försörjningar. 

Det den dock bidragit med är en förklaring till varför olika organisationers utsagor om 

fenomenet ser så olika ut. Vilka effekter som uppmärksammas har visats säga mer om 

organisationernas teoretiska perspektiv på utveckling än om hur lokalbefolkningens situation 

faktiskt blivit bättre eller sämre.  

Att teoretisk utgånspunkt, som Uhlin nämner (2010, s.298;304)  ligger till grund för vilken  

typ av utvecklingsfrämjande strategier som förespråkas kan tyckas vara relativt naturligt. Att 

teori i så stor utsträckning som denna studie visar även påverkar uppmärksammande och 

tolkning av direkta effekter på försörjningsmöjligheter kan dock anses problematiskt. Att 

utvecklingsorganisationer låter en åsikt om hur utveckling bäst främjas påverka svaret på frågan 

om hur utsatta människor situation påverkas minskar deras möjlighet att själva få sina röster 

hörda. Detta framgår av att trots att båda utvärderingarna delvis byggt på intervjuer med 

lokalbefolkningen har påverkan på deras livssituation tolkats helt olika.   

Tilläggas bör att det även kan finnas andra förklaringar till utväreringarnas olikheter än 

teoretisk syn på utveckling. Exempel på sådana skulle kunna vara skillnader i 

utvärderingsmetoder såsom utförande av intervjuer eller kontexter av organisationers egna 

syften och intressen. I fallet med Kalangala palmoljeprojekt är IFAD själv en sponsor och deras 

intresse i projektets fortskridande skulle kunna utredas närmare för djupare förståelse av deras 

utvärderingsresultat. Denna studie har visat att för en bättre förståelse av vad storskaliga 

markinvesteringar innebär krävs fallstudier av forskare som inte går in med en normativ 

inställning till hur utvecklingsarbete bör bedrivas, utan kan lyfta in många olika perspektiv.  
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