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Abstract 

During 2008 we experienced an expansion of large scale investments in foreign farmland. This 

increasing trend has become a political hot-spot, but there is not much research available within 

the field. Due to a lack of research it remains a vital task to outline the potential effects of this 

trend. Drawing on existing ideas from some of the main actors within the field, The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The World Bank, International Food 

Policy Research Institute (IFPRI) and the latest G8 summit on agriculture, four main purposes are

set out for this paper. First, to outline some of the underlying mechanisms behind the trend is

considered crucial for the understanding of the nature of these investments. Second, this paper 

reviews how these actors’ deals with this trend in relation to one of the core objects in the field of 

Political Science, namely national sovereignty. Furthermore, this paper examines how existing 

ideas may affect the global vision of reaching a sustainable development and the global 

commitment to reduce poverty. Using key concepts of sovereignty, globalization theory, develop-

ment theory and the green theory as a basis for comparison, this study reaches some interesting 

findings. Some of the key findings are;

 The actors, in the scope of this study, have a common understanding of the trend. Joint 

commitments and actions can therefore be expected from the international community.

 National sovereignty is not considerd when discussing the regulation of the trend. 

Furthermore, sovereignty is not equally distributed between rich and poor countries. 

 Based on current ideas about development we will very unlikely be able to reduce poverty 

and at the same time reach the vision on a sustainable society. The two concepts are 

currently not compatible. 

Keynotes: Land Grabbing, Large Scale Investments in Foreign Farmland, Poverty, Sovereignty, 
Sustainable Development, FAO, the World Bank, IFPRI and the G8 Ministers of Agriculture
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1 Introduktion

Internationell jordbruksmark är till salu. I mitten av år 2008 kom de första rapporterna kring en 

tilltagande trend inom den internationella politiken – försäljning av och investering i inter-

nationell jordbruksmark. Även om internationell media rapporterat kring fenomenet har intresset 

hos den västerländska pressen i mångt och mycket varit väldigt lågt. I Dagens Industri, den 11 

september 2008, gavs läsaren en inblick i hur rika och ekonomiskt växande länder, av olika 

anledningar, ser sig om i världen efter brukbar jord i syfte att trygga den egna råvarutillgången;

”De kraftigt höjda priserna på livsmedel får allt fler att investera i jordbruksprojekt i Afrika. Rika länder 

vill köpa jordbruksmark för att odla mat till sin egen befolkning. Företag vill starta biobränsleodlingar. 

Därmed rullar efterlängtat kapital in i jordbruket i några av världens fattigaste länder” 1
.

När nu ett flertal internationella organisationer lyft upp frågan på den internationella agendan har

det svala intresset i väst förändras. Den 6 april 2009 hölls ett forum i FN:s huvudkvarter i New 

York där Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO:s), säkerhetsexpert 

Olivier de Schutter efterfrågade en Code of conduct, i syfte att reglera den tilltagande trenden2. 

Den 5 maj 2009 anordnade Woodrow Wilson International Center for Scholars, en av de största

intresseorganisationerna i Washington DC, USA, en konferens där några av de centrala aktörerna 

i frågan inbjöds att deltaga. Enligt olika nyhetsmedier förväntas Världsbankens jordbrukssektor,

Agriculture and Rural Development Department, snart publicera riktlinjer för att reglera 

investeringarna i internationell jordbruksmark3. Möten och rapporteringar kring fenomenet kan 

enkelt radas upp men frågan kvarstår; Vad innebär egentligen den här trenden? Från en del håll 

hävdas det att vi står inför en nykolonisering där egenintresset att säkra den egna nationens 

intressen står överst på agendan4. Från andra håll framhävs det att vi ser en efterlängtad 

investering i utvecklingsländernas jordbruk och att detta utbyte kommer att gynna uppbyggnaden 

av infrastrukturen i de underutvecklade länderna, då utvecklingsländerna efter avtalets slut 

kommer att kunna nyttja den uppbyggda infrastrukturen till sin egen fördel5. Olika perspektiv och 

ideologiska uppfattningar styr hur vi väljer att förhålla oss i frågan. Oavsett perspektiv är det en 

högst intressant utveckling och en mycket komplex fråga med många intressanta infallsvinklar. 
                                                
1 Kappelin, Kristina. Rika länder köper mark i u-land. Dagens Industri. Internetresurs.
2 Reinl, James. UN official calls for regulating farmland purchases. The National. Internetresurs.
3 Se exempelvis: Abbott, Charles. Food scare sparks Third World land rush. Reuters. Internetresurs.
4 Se exempelvis: Pagano, Margareta. Land grab: The race for the world’s farmland. The Independent. Internetresurs. 
5 Kovalyova, Svetlana. U.N. food agencies see "win-win" farmland deals. Reuters. Internetresurs. 
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I oktober 2008 publicerade GRAIN, en internationell Non-Governmental Organization

(NGO), med det uttalade målet att främja hållbar utveckling och biologisk mångfald6, en rapport 

som sammanställer de medierapproterade projekten inom området. I rapporten konstateras att 

åtminstone två olika agendor och syften finns bakom den tilltagande trenden7. Det första syftet 

sägs vara strävan att från regeringshåll trygga det egna landets tillgång till mat. Det är främst 

länder som måste förlita sig till råvaruimport som faller under den här kategorin. I samband med 

en alltmer negativ rapportering kring de stundande effekterna av klimatförändringarna, samt i 

samband med en rädsla för att vi inom en snar framtid kommer att uppleva en alltmer tilltagande 

matkris, investerar nu rika länder i mindre utvecklade länders odlingsbara markyta. När 

matpriserna är höga och priset på internationell jordbruksmark är förhållandevis lågt, är detta ett 

effektivt och billigt sätt att trygga den egna tillgången till mat. När alla mellanhänder försvinner i 

produktionskedjan hålls även kostnaderna nere. Kina, Indien, Saudiarabien, Japan, Förenade 

Arabemiraten, Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Libyen, Malaysia, Qatar samt Sydkorea sägs 

utgöra länder varifrån man från regeringshåll slutit avtal och köpt upp mark utanför sina egna 

territoriella gränser8. Situationen varierar kraftigt mellan dessa länder men samtliga är beroende 

av resursimport från andra länder till en följd av icke-odlingsbar eller otillräcklig landyta som i 

flertalet av Gulfstaterna, eller som en följd av begränsade vattenresurser som i Kina9. 

Den andra agendan anses vara av en rent finansiell karaktär. Privata investerare har insett 

potentialen i att köpa upp odlingsbar jordbruksmark till antingen bränsleproduktion (biobränsle) 

eller till produktion av populära råvaror såsom korn, majs och vete10. Det är en investering som 

kan vara såväl gynnsam som missgynnsam för utvecklingsländerna beroende av de metoder som 

används i jordbruksproduktionen. Råvarumaximerande metoder riskerar att utarma jorden medan 

ekologiska metoder, å andra sidan, är förenliga med visionen om en hållbar utveckling. Inom den 

här kategorin finner vi alltifrån Svenska företag såsom Alpcot Agro och Farming, till Brittiska 

företag som Cru Investment Management och Landcom till Amerikanska företag såsom Morgan 

Stanley och Goldman Sachs11. En annan väldigt intressant aspekt är att Världsbankens 

kommersiella organ International Finance Corporation (IFC), i september 2008 proklamerade att 

                                                
6 GRAIN. About us. Internetresurs.
7 GRAIN. SEIZED! The 2008 land grab for food and financial security. Internetresurs.
8 GRAIN. SEIZED! The 2008 land grab for food and financial security. Internetresurs.
9 Ping, Li. Hopes and Strains in China's Oversea Farming Plan. The Economic Observer Online. Internetresurs. 
10 GRAIN. SEIZED! The 2008 land grab for food and financial security. Internetresurs.
11 GRAIN. SEIZED! The 2008 land grab for food and financial security. Internetresurs.
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man välkomnade utvecklingen12. Ett tecken som tyder på att man från internationellt håll, 

åtminstone vid en första anblick, tycks uppfatta utvecklingen som positiv. 

Eftersom den tilltagande trenden är relativt ny finns det ännu ingen detaljerad eller 

fullständig information kring dess utbredning13. Vid konferensen i Woodrow Wilson Center den 

5 maj 2009, varnade David Hallam, chef för FAO:s Trade and Markets Division, för att förlita 

oss alltför mycket på mediernas rapporteringar i frågan, då informationen härifrån i vissa fall 

visat sig vara direkt felaktig14. De ledande aktörerna i frågan håller, som ovan nämnts, i dagsläget 

på att forska kring fenomenet för att sedan kunna nå en uppfattning hur man från internationellt 

håll bör förhålla sig till trendens fortsatta utveckling. 

Fenomenet i sig är mycket komplext och problematiken måste relateras till det rådande 

utvecklingstänkandet för att vi ska kunna avgöra huruvida trenden är önskvärd eller ej. En för 

statsvetenskapen ytterst central aspekt uppdagas - suveränitetsprincipen. Villigheten att sälja en 

del av sitt territorium till högstbjudande kan få stora konsekvenser för den nationella politiken. I 

följande uppsats ges en inblick i detta fenomen och problematiken belyses utifrån en 

utvecklingsteoretisk infallsvinkel. Det är viktigt att kartlägga situationen och vad det är som sker 

för att förstå hur man på internationell nivå kommer att ta sig an och förhålla sig till detta 

fenomen. De befintliga idéerna kring trendens önskvärdhet kommer att få utslag i den offentliga 

debatten och kommer att utgöra underlag i utvecklingen av internationella riktlinjer och policys.

1.2 Uppsatsens vetenskapliga syfte och problem

I följande uppsats finns dels ett beskrivande och jämförande, dels ett förklarande och tolkande

syfte. Utgångspunkten är att belysa fenomenets ursprung, dess potential för en framtida 

utveckling av de fattiga länderna samt dess inverkan över den traditionellt nästintill heliga synen 

på nationell suveränitet, utifrån några av de ledande aktörerna inom området. Den internationella 

politikens oförutsägbarhet medför självklart en svårighet att tolka och förstå en utveckling. 

Fenomenet är om möjligt inte nytt, men dess ursprung, karaktär och spridning skiljer sig och det 

finns mycket som kan komma att påverka uppfattningen av dess önskvärdhet. Dagsläget präglas 

även utav en stor osäkerhet kring hur beslutsfattare bör förhålla sig till den tilltagande trenden.

                                                
12 International Finance Corporation. Press Release: IFC Increases Support for Agribusiness in Response to High 
Food Prices. Internetresurs. 
13 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009 April). “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities. 
14 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
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Oavsett utveckling är det viktigt att understryka de idéer och riktlinjer som finns hos de stora 

aktörerna och att belysa den forskning som bedrivs för att på så sätt kunna förstå vilken effekt det 

kan ha över möjligheten att vända fattigdomen och för möjligheten att nå en hållbar utveckling. 

Urholkningen av suveränitet synes drabba fattiga länder särskilt hårt, och de stora 

skillnaderna mellan rika och fattiga länder uppdagas. Den territoriella aspekten inom

globaliseringsprocessen blir här brännbar. Möjligtvis är det extra svårt för fattiga länder att värna 

territoriell suveränitet i en globaliserad värld. Om möjligt är denna utveckling gynnsam för de 

fattiga länderna, men samtidigt måste vi vara försiktiga med en sådan slutsats så att klyftan 

mellan rika och fattiga länder inte riskerar att förvärras. I följande uppsats avses den här 

problematiken ytterligare belysas och diskuteras.

Syftet med följande uppsats är att förstå fenomenets framväxt samt dess inverkan över suveränitets-

principen. Syftet är även att belysa rådande idéer och riktlinjer som finns på det internationella planet och 

relatera dessa dels till utvecklingstänkandet för att följaktligen kunna tolka vad fenomenet innebär för 

potentialen att vända fattigdomen och dels till den gröna teorin för att kunna tolka vad fenomenet innebär 

för möjligheten att nå en hållbar utveckling.

För att uppnå detta syfte är det centralt att dels belysa tidigare forskning i ämnet samt att förhålla 

sig till en rad stora aktörer med potential att påverka policyskapandet i frågan. Om man på 

internationell nivå erkänner den här trenden innebär det följaktligen en förändrad inställning till 

suveränitetsprincipen. Det är centralt att uppmärksamma att investeringen av internationell 

jordbruksmark sker i en tid präglad av osäkerhet kring tillgången till mat. Det är de rika länderna 

som köper upp mark i fattiga länder och har följaktligen potential att påverka den fortsatta 

utvecklingen av de fattiga länderna. Vi måste även rikta oss till teorier om utveckling för att 

kunna tolka fenomenets för- respektive nackdelar. Utvecklingstänkandet styrs av ideologisk 

tillhörighet. I följande uppsats kontrasteras traditionellt utvecklingstänkande med den gröna 

teorins strävan efter om en så kallad hållbar utveckling. Det slutliga resultatet syftar således till 

att ge en överblick över situationen samt att erbjuda en förståelse över vad den här tilltagande 

trenden innebär för potentialen att dels vända fattigdomen dels för möjligheten att uppnå en 

hållbar utveckling.
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1.3 Frågeställningar

För att nå det för uppsatsens avsedda syfte kommer en kvalitativ idéanalys att tillämpas. Med 

publicerade dokument och muntliga källor från några av de stora aktörerna i frågan - FAO, 

Världsbanken, The International Food Policy Institute (IFPRI) samt G8-ländernas senaste möte i 

jordbruksfrågan avses följande frågor att besvaras: 

1. Hur framställer de studerade aktörerna fenomenets framväxt och hur behandlas 

frågan ur suveränitetssynpunkt? Hur kan vi förstå den tilltagande trenden?

2. Vilka idéer kring fenomenets potential till utveckling går att finna hos de studerade 

aktörerna? Vilka åtgärder föreslås?

Genom att kontrastera de studerade aktörernas befintliga idéer med utvecklingsteorier och den 

gröna teorins syn på en hållbar utveckling avses följande fråga besvaras; 

3. Vad kan försäljningen av och investeringen i internationell jordbruksmark innebära 

för potentialen att dels vända fattigdomen dels för möjligheten att nå en hållbar 

utveckling?

1.4 Urval och de stora aktörerna i frågan
Det finns en rad centrala aktörer, med såväl makt som möjlighet att påverka utvecklingen av den 

tilltagande trenden. Det är inte enbart upp till de enskilda staterna att avgöra vad som är bäst för 

deras respektive utveckling, utan en rad olika internationella organisationer och aktörer har 

möjlighet att utforma regelverk som staten sedan måste ta hänsyn till. Det är dessa aktörers idéer 

och riktlinjer som här utgör underlag för kommande analys. Det är genom att studera detta 

underlag som det är möjligt att fånga de rådande idéerna om den nya trendens önskvärdhet, 

ursprung och inverkan över suveränitetsprincipen. De centrala idéerna och slutsatserna kommer 

att relateras till utvecklingstänkandet och till den gröna teorin för att sedan kunna belysa vad 

trenden kan innebära för potentialen att vända fattigdomen och för möjligheten att uppnå en 

hållbar utveckling. 

Det är här omöjligt att belysa samtliga aktörer som kan ha en inverkan över det slutliga 

resultatet varav urvalet har hamnat på några av de största och mest inflytelserika aktörerna i 

frågan. Vad gäller jordbrukspolitik har FAO det främsta internationella ansvaret att utveckla 
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policys inom området. Världsbankens jordbrukssektor, Agriculture and Rural Development 

(ARD), har även ett centralt inflytande över utvecklingstänkandet inom området och kommer 

följaktligen att utgöra en källa för kommande analys. Världsbanken består av fem internationella 

organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja 

ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. IFPRI, ett inflytelserikt forskningscentrum med

jordbruksfrågan i fokus, kommer följaktligen även att studeras, då dessa har en stor roll i det 

internationella policyskapandet i frågan. IFPRI var även den första internationella organisationen 

som publicerade en rapport angående trenden och anses således ha en stor potential att påverka

efterkommande forskning15. Jag kommer även att belysa och diskutera resultatet från G8-

ländernas senaste möte i jordbruksfrågan i Italien 17-21 april 2009. Som representanter för de 

rikaste länderna kan även de anses ha potential att påverka policyskapandet i frågan. Vi har 

härmed ett brett underlag för den kommande analysen varav substansen i slutsatserna avses vara 

väl förankrad i den rådande debatten. Det finns ytterligare ett par aktörer som skulle kunna utgöra 

en del i den här uppsatsen men som valts bort på grund av att de i skrivande stund ännu inte 

diskuterat frågan offentligt. The World Trade Organization (WTO), samt The International Fund 

for Agricultural Development (IFAD), The United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) utgör några exempel. 

1.4.1 Material och källkritik
Det finns i dagsläget inte mycket forskning kring fenomenet och som en följd av att det ofta är 

väldigt tidskrävande att få till stånd internationella ställningstaganden finns det inte ett överflöd 

av material att tillgå. Materialet som ligger till grund för den kommande idéanalysen består av två 

olika karaktärer – publicerade dokument och muntliga källor. I de fall där frågan tas upp specifikt 

ligger dessa rapporter till grund för analysen. I de fall där sådana dokument saknas har 

organisationens generella idéer och riktlinjer studerats och sedan kompletterats med muntliga 

källor. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att allt material som ligger till grund för 

textanalysen inte är färdiga dokument och att såväl FAO som Världsbanken i dagsläget enbart är i 

ett begynnande stadium i utarbetandet av policys i den här specifika frågan. Det är således 

möjligt att oförutsägbara händelser kan inträffa som kan påverka de olika organisationernas 

                                                
15 Det var visserligen GRAIN som först publicerade en rapport angående investering i internationell jordbruksmark, 
men de har inte samma potential att påverka det internationella policyskapandet. GRAIN har däremot haft en högst 
central roll i att föra upp frågan till den politiska dagordningen. GRAIN har även kritiserats över att allt för mycket 
ha förlitat sig till dagspressens rapporteringar. 
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ställningstaganden. Oförutsägbarhet är emellertid något som all statsvetenskaplig forskning måste 

ta med i beräkningen. 

Det är värt att nämna ett ord eller två om materialet som ligger till grund för textanalysen. 

Vad gäller dess innehåll, kan man i detta tidiga stadium inte förvänta sig utarbetade detaljer utan 

materialet karaktäriseras snarare av generella idéer och uppfattningar. I de fall då jag använder 

mig av publicerat förstahandsmaterial finns det ingen risk för misstro till källans trovärdighet. 

Det är således inte risk för en enskild individs uppfattning i frågan, utan materialet anses 

representera hela organisationens ställningstagande. Vad gäller Världsbanken och FAO har 

muntliga källor använts. Eftersom det är de respektive ledande aktörerna med ansvar för den 

specifika frågan som här får komma till tals anses likväl materialet vara väl förankrat i de 

respektive organisationernas ställningstagande. Om möjligt kan det finnas motstridiga idéer inom 

de respektive organisationerna. Det kan även tänkas att fältverksamheten skiljer sig i viss mån 

från utarbetade policys. I sammanhanget är det emellertid avgörande vem det är som får komma 

till tals i frågan. Inga motstridiga idéer har i dagsläget spridits vidare.

I fall där det funnits fler än ett tänkbart material att tillgå har det dokument som ligger 

närmast i tid föredragits. Allt för att få en så uppdaterad version som möjligt. Följande material 

ligger till grund för den kvalitativa textanalysen:

 Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO håller i nuläget på att utarbeta en rapport om internationella investeringar i livsmedels-

sektorn med fokus på odlingsmark som, enligt FAO, kommer att presenteras inom det 

snaraste16. Eftersom det i dagsläget inte finns något publicerat dokument i frågan har material 

från två muntliga källor använts. Skälet är att de ska komplettera varandra och ge oss en bredare 

insikt angående de befintliga idéerna inom FAO. 

1. Paul Mathieu, Senior Officer for FAO:s Land Tenure and Management Unit gav en 

presentation angående FAO:s ställningstagande i frågan under ett Technical Centre for 

Agricultural and Rural Cooperation (CTA) möte i Bryssel den 25 februari 2009, under 

rubriken, Global Investment and Large Scale Land Acquisition. 

2. David Hallam, Vice Ordförande för FAO:s  Trade and Markets Division gav även han en 

presentation angående FAO:s ställningstagande i frågan under en konferens i Woodrow 

                                                
16 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
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Wilson Center for International Scholars, Washington DC, USA den 5 maj 2009 under 

rubriken, International Investments in Agricultural Production. 

 Världsbanken:

Två typer av källor har här använts; en skriftlig källa samt en muntlig. Tillsammans anses dessa 

källor kunna ge ett kompletterande intryck av befintliga idéer inom organisationen. De finns ännu 

inget utarbetat dokument som specifikt behandlar ämnet, men de använda källorna anses väl 

representera det underlag och de idéer som finns kring hur man inom organisationen bör ta 

ställning i frågan.

1. World Development Report 2008 – Agriculture for Development17, vilken avser 

representera Världsbankens generella syn på jordbruk och utveckling.

2. Intern konferens den 2 mars 2009, i Washington D.C, USA - Agriculture and Rural 

Development (ARD), Agriculture in a Changing World - där frågan om investering i och 

försäljning av internationell jordbruksmark specifikt behandlades under ett seminarium 

med titeln; Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development 

Opportunity?18

 International Food Policy Research Institute (IFPRI):

IFPRI publicerade redan i ett tidigt stadium ett dokument som specifikt behandlar frågan; “Land 

Grabbing” by Foreign Investors in Developing Countries: Risk and Opportunities, by Joachim 

von Braun and Ruth Meinzen-Dick (13 April 2009). Till en följd av att de tidigt publicerade sin 

forskning i frågan har de fått stor betydelse för den fortsatta forskningen. Det hänvisas ofta till 

den här rapporten såväl i media som vid olika konferenser. Eftersom frågan behandlas i ett så 

pass tidigt stadium diskuteras fenomenet väldigt generellt. Det finns en avsaknad av konkreta 

exempel och det hänvisas ofta till att mer forskning är nödvändigt. Så småningom måste IFPRI 

publicera mer konkret information om de ska lyckas behålla sin starka karaktär och ställning i 

frågan.

 G8-mötet angående jordbrukspolitik:

G8 Agriculture Ministers’ meeting – Final Declaration (18 April 2009). Här behandlas jord-

brukspolitik generellt men man belyser även frågan specifikt. Materialet skiljer sig i viss mån 

                                                
17 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008.
18 The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens. 
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från de övriga studerade aktörerna i uppsatsen. Jordbruksministrarna från de respektive G8-

länderna är troligtvis inte lika insatta i den specifika frågan som experter från FAO, Världsbanken 

och IFPRI. Deras ställningstagande karaktäriseras därefter utav mer generella idéer och riktlinjer 

än de övriga studerade organisationerna. 

1.5 Disposition
Följande uppsats har delats in i fem olika huvudkapitel. Det inledande kapitlet avser att introduc-

era läsaren i ämnet, uppsatsens syfte och frågeställning samt de aktörer och det material som 

ligger till grund för analysen. I kapitel 1.6 Tidigare forskning, ges en överblick av närliggande 

forskning inom området och avser även att definiera för uppsatsen viktiga begrepp. Kapitel 2 

Teoretiskt ramverk, syftar till att bygga upp det teoretiska ramverk som sedan är vägledande för 

analysen och slutsatsdragningarna. Här introduceras suveränitetsbegreppet, utvecklingsteori samt 

den gröna teorin och dess syn på ett hållbart utvecklingstänkande. I kapitel 3 Metod, introduceras 

idéanalysen med dess förtjänster och brister. En diskussions förs här kring problematiken om hur 

man inom statsvetenskapen bör förhålla sig till tänkbara aktörs- och strukturförklaringar. 

Forskarens roll diskuteras därefter och problematiseras. Kapitel 3.3 Analysschema, illustrerar hur 

materialet har bearbetats och systematiserats och diskuterar även de kriterier som funnits för 

slutsatsdragningen. Kapitel 4 Analys, har delats in i fem olika delkapitel, Ursprung och framväxt, 

Suveränitet, Utveckling, Mål och åtgärder samt Slutsatser. De fyra första av dessa delkapitel har 

sedan ytterligare delats in i fyra underkapitel där de studerade aktörernas idéer gås igenom var för 

sig. I kapitel 4.5 Slutsatser sammanvävs de befintliga idéerna och de för uppsatsens uppsatta 

frågeställningar besvaras. Kapitel 5 Avslutande reflektioner, avser att runda av uppsatsen samt att 

ge några reflektioner kring slutsatserna samt kring några frågor vi bör beakta vad gäller fenomen-

ets framtid.

1.6 Tidigare forskning
Även om det i stor utsträckning saknas tidigare forskning i ämnet måste vi belysa den tilltagande

trenden utifrån en bredare politisk kontext för få en teoretisk uppfattning om dess ursprung och 

komplexitet. Följande kapitel har utformats i syfte att ge en inblick i tidigare och närliggande 

forskning i ämnet. Kapitlet har även utformats som en begreppsanalys inför den kommande 

idéanalysen, varav för ämnet centrala begrepp genomgående diskuteras och definieras. Här 

diskuteras handelspolitik, fattigdom, klimatförändringarna och livsmedelstrygghet. Samtliga av 
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dessa begrepp är nödvändiga att belysa och diskutera för att nå en slutsats kring de uppsatta 

frågeställningarna. Samtliga av dessa begrepp är även viktiga att beakta för såväl möjligheten att 

vända fattigdomen såväl som att nå visionen om en hållbar utveckling. 

1.6.1 Handelspolitik och fattigdomsproblematik
Handeln mellan nationer har kommit att intensifierats i takt med den pågående globaliserings-

processen och vi har blivit alltmer beroende av andra nationer för vår dagliga matförsörjning. 

Regeringar har allt eftersom känt ett behov av att kunna kontrollera in- och utflödet av varor för 

att på så sätt kunna säkerställa den egna nationens välmående. Möjligheten till kontroll och makt 

över detta utbyte är dock väldigt ojämnt fördelad mellan fattiga och rika länder. Härmed upp-

dagas problematiken och skillnaderna mellan olika länder. Precis som det råder stora ojämlik-

heter mellan länder, finns det även stora kontraster inom länder, till en följd av korruption och 

annan misshushållning med resurser. En av de medialt mest hänvisade anledningarna till 

investeringarna i internationell jordbruksmark är den rådande matkrisen och den rådande otrygga 

ekonomiska utvecklingen eller finanskrisen19. Sedan slutet av 1990 har vi kunnat se en trend med

alltmer stigande matpriser, vilket har lett till en tilltagande oro runt om i världen. I en rapport från 

IFPRI, hävdas det att stater alltmer förlorat förtroendet för den internationella handeln och att 

man således valt att ta saken i egna händer20. Utifrån detta perspektiv kan investeringen i 

internationell jordbruksmark ses i ljuset av rika länders strävan att trygga den egna tillgången till 

mat. Det råder dock en viktig skiljelinje mellan rika och fattiga länder. Utan kapital att investera i 

internationell jordbruksmark har man inte möjligheten att på lika villkor delta i konkurrensen. 

Det är snarare enbart ett privilegium unnat ett fåtal kapitalstarka stater. 

Det har emellertid upprättats en rad olika internationella restriktioner för att säkerställa 

konkurrensen mellan nationer. General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) är ett 

multilateralt handelsavtal som reglerar handel med varor över landgränser. Avtalet skrevs 1947 

och har sedan 1995 ingått som huvudavtal i WTO21. WTO är en internationell organisation och 

ett forum för förhandling där syftet är att utveckla handelsavtal mellan nationer. Avtalen avser 

sedan reglera tullnivåer och förhindra nationer från att tillgripa förbud av import från andra 

medlemsländer, om än med vissa undantag. International Investment Agreements (IIA) är avtal 

                                                
19 Ett påstående grundat i det senaste årets medierapportering kring frågan. 
20 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (April, 2009). “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities. IFPRI.
21 Lamy, Pascal. About the WTO – a statement by the Director General. WTO. Internetresurs. 
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mellan stater som syftar till att trygga investeringarna under internationell lagstiftning22. Den 1 

januari 1995 trädde WTO:s Agreement on Agriculture i kraft, ett avtal avsett att skapa en

rättvisare marknad23. Ibland inträffar dock oförutsägbara händelser som kan ha en inverkan över

WTO:s generella riklinjer och som förbises av utarbetade IIA:s. Den tilltagande trenden av 

investeringar i internationellt jordbruk faller under den här kategorin. 

Den så kallade matkrisen har haft en stor inverkan över världshandeln och som en följd av 

de stigande priserna på råvaror har även antalet svältande ökat i världen under 2008 med 

uppskattningsvis 40 miljoner människor24. Det finns många tolkningar och förklaringar av 

matkrisen som här inte avses diskuteras men det är anmärkningsvärt att världshandeln i det här 

fallet var direkt sammankopplad med den tilltagande hungern och den ökade fattigdomen i 

världen. Tabellen nedan illustrerar den kraftiga ökningen av matpriserna under år 2007 som 

sträckte sig fram till slutet av år 2008. 

Tabell 1: FAO Food Price Index25

Enligt Stefan De Vylder har fattigdom, historiskt sett, varit det normala tillståndet för den 

överväldigade majoriteten av jordens befolkning26. De Vylder argumenterar vidare att 1900-talet 

var unikt i människans historia då vi under detta sekel lyckats vända trenden; ”Aldrig någonsin 

                                                
22 UNCTAD. International Investment Agreements. Internetresurs.  
23 WTO. (1995). Agreement on Agriculture. 
24 FAO Newsroom. Number of hungry people rises to 963 million. Internetresurs.
25 FAO. (2009). World Food Situation. Diagrammet visar hur priset för sex olika basvaror (kött, socker, spannmål, 
mejeriprodukter, samt oljor och fetter) har ökat i förhållande till åren 2002-2004.
26 De Vylder, Stefan. (2002), s. 55. Utvecklingens drivkrafter.
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har det funnits så många ”ofattiga” människor på jorden som idag”27. Fattigdom är ett mång-

dimensionellt och kulturspecifikt begrepp. Följande definition av fattigdom antogs av FN:s 

Economic and Social Council (ECOSOC) den 10 maj 2001; 

"A human condition characterized by the sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, 

choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, 

cultural, economic, political and social rights"28.

Fattigdom är utifrån detta perspektiv mycket mer än bara avsaknaden av ekonomiska tillgångar. 

Ekonomiska förutsättningar är emellertid oftast en förutsättning för såväl valmöjligheter som 

säkerhet och makt. Ett faktum som illustrerar fattigdomsproblematikens komplexitet. 

Blicken riktas nu åt hur synen på de stundande klimatförändringarna har kommit att 

påverka staters strävan efter att trygga tillgången till mat. Alltfler rapporter har visat att ökade 

växthusgaser kommer att kunna ha ett stort inflytande över jordbruksproduktionen, varav en ökad 

oro går att urskilja på den internationella arenan. 

1.6.2 Klimatförändringarna och livsmedelstrygghet

I en rapport från FAO i februari 2009, Farming must change to feed the world, konstaterades det 

att vi måste fördubbla produktionen av mat för att kunna möta kraven från en ökad befolkning 

(uppskattningsvis 9 miljarder människor) år 205029. I samma rapport konstaterades det emellertid 

att trenden snarare visar på en minskning av jordbruksproduktionen. I rapporten framgår det att 

den totala avkastningen från jordbruket beräknas sjunka med 1,5 % mellan 2009 och 2030, och 

med ytterligare 0,9 % mellan 2030 och 2050. FAO konstaterar vidare att år 1960 försörjde en 

hektar odlingsbar mark i genomsnitt 2,4 människor. År 2005 steg siffran till 4,5 personer per 

hektar och år 2050 beräknas det att en hektar mark ska fördelas mellan 6,1 och 6,4 personer30. 

Detta innebär att varje hektar odlingsbar mark behöver producera mer mat. Ett faktum som har en 

direkt inverkan över såväl möjligheten att vända fattigdomen såväl för möjligheten att nå 

visionen om en hållbar utveckling. I samband med utvecklingen av produktionseffektivare 

jordbruksmetoder har vi dock även skadat och utarmat tidigare brukbar mark. Ekologisk odling 

                                                
27 De Vylder, Stefan. (2002), s. 65. Utvecklingens drivkrafter. 
28 United Nations Economic and Social Council. (2001). Poverty and the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights. 
29 FAO. (2009). Farming must change to feed the world.
30 FAO. (2009). Farming must change to feed the world.
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kräver emellertid en viss återgång till mer naturliga metoder, vilket även skulle innebära en 

mindre avkastning. Det finns därmed en stor källa för oro över den framtida tillgången och 

tryggheten till mat. P.J. Gregory et al, understryker emellertid i artikeln Climate Change and 

Food Security,31 att förändringen i jordbruket kommer att drabba människor väldigt olika, såväl 

inom, som mellan olika länder. I samband med förändringar i klimatet förväntas produktionen att 

öka i vissa områden och förvärras i andra. Vissa länder förväntas att lida brist på vatten medan 

andra förväntas få tilltagande problem med översvämningar. Ett lands kapacitet att anpassa sig 

efter klimatet påverkar landets möjligheter att säkra tillgången till mat. Gregory et al, belyser

vidare hur befintliga Food system (matsystem); 

“A set of dynamic interactions between and within the biogeophysical and human environments which 

results in the production, processing, distribution, preparation and consumption of food”32,

är avgörande för länders livsmedelstrygghet – något som på internationell nivå benämns Food 

Security. Den allmänt vedertagna definitionen av livsmedelstrygghet antogs under the World 

Food Summit i Rom 1996 och lyder enligt följande;

”Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe 

and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”33.

Det rådande matsystemet och därmed möjligheten till livsmedelstrygghet, sägs ha förändrats 

kraftigt under det senaste århundradet där den ekonomiska och politiska makten har flyttats från 

jordbrukarna till företagen. Som konstaterades i föregående delkapitelkapitel (1.6.1), kan den här 

trenden relateras till den rådande handelspolitiken och fattigdomsproblematiken. Möjligheten att 

uppnå livsmedelstrygghet är en förutsättning för i ett längre perspektiv minska fattigdomen. Att 

uppnå en sådan trygghet kan emellertid få stora konsekvenser för miljön om dessa åtgärder inte 

genomförs utifrån ett fokus på miljöns kapacitet. 

Det finns många försök att förutse framtida trender. Varje försök att förespå dessa trender 

vilar på statistiska resonemang och argument. Eftersom vi inte med säkerhet vet hur framtiden 

kommer att se ut blir varje försök att upprätta modeller väldigt osäkra. Ofta bortser forskarna från 

samhällsvetenskapens oförutsägbarhet. Mänskliga relationer karaktäriseras inte av den lag-

                                                
31 P.J. Gregory, et al. (2005). Climate Change and Food Security.
32 P.J. Gregory, et al. (2005), s. 2141. Climate Change and Food Security.
33 FAO. (1996). Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action.
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bundenhet som ofta tillskrivs naturvetenskapen. År 2001 utgav Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) en utvärderingsrapport vari man konstaterade att temperaturerna numera 

stiger i en takt som är tre gånger snabbare än i början av 1900-talet34. I artikeln Climate Change,

Global Food Supply and Risk of Hunger tar Martin Perry et al, den här temperaturökningen i 

åtanke och försöker att upprätta en modell i syfte att ge en indikation om de effekter

klimatförändringarna anses kunna ha på matproduktionen och följaktligen på risken för en ökad 

hungersnöd. Perry et al understryker att år 1999 led uppskattningsvis 800 miljoner människor i 

utvecklingsländerna av hunger35. Ett antal modeller upprättas med olika faktorer i åtanke för att 

kunna förutse hur stor effekt klimatförändringarna kommer att ha på tillgången till mat och på 

antalet svältande människor i världen. Studien visat att hungersnöden generellt sett kommer att 

öka i takt med klimatförändringarna, speciellt i södra Asien och Afrika36. En slutsats som 

emellertid främst sägs bero på ett ökat antal fattiga människor i dessa regioner än på regionala 

förändringar i klimatet. I Introduction: Food Crops in a Changing Climate framhäver Julia M, 

Slingo et al, vikten av att utveckla komplexa modeller som kan simulera olika framtidsscenarier 

för att vi ska kunna förstå hur vårt jordbruk kommer att kunna påverkas av olika klimatrelaterade 

variabler37. Slingo et al, förespråkar vidare vikten av adaptation – anpassning – till klimat-

förändringarna. Ett nyckelord som ofta förekommer i dagsläget inom internationella organisation-

er såväl som i nationella sammanhang38. 

Det är emellertid viktigt att inte förglömma att den allmänna opinionen såg väldigt 

annorlunda ut för enbart ett par år sedan. Miljöfrågan och uppfattningen om de stundande 

klimatförändringarna har förändrats kraftigt. Två starka läger, eller motpoler i frågan var tydligt 

utkristalliserade, där rösterna från miljöskeptikerna var lika många och höga som rösterna från 

miljöaktivisterna39. I dagsläget är det lättare att få uppfattningen att det råder en konsensus ifrån 

forskarkåren om att vi inom en relativt snar framtid kommer att uppleva förändringar i vårt 

klimat. Oavsett utfall är frågan om klimatförändringarna nära sammanlänkad med den framtida 

jordbruksproduktionens möjligheter och således även med potentialen att vända fattigdomen. Vi 

behöver alla mat för att överleva och om bristen på mat ökar kommer detta att kunna få radikala 

                                                
34 IPCC. (2001). Third Assessment Report, Climate Change 2001. Summary for policymakers.
35 Perry, Martin et al. (2005). Climate Change, Global Food Supply and Risk of Hunger.
36 Perry, Martin et al. (2005). Climate Change, Global Food Supply and Risk of Hunger.
37 Slingo M. Julia et al. (2005). Introduction: Food Crops in a Changing Climate. 
38 Adaptation (anpassningsförmåga) och Mitigation (förebyggande arbete) har blivit två centrala begrepp i debatten 
om klimatförändringarna, och utgör riktlinjer för bland annat FN:s miljöorganisations (UNEP’s) arbete. 
39 Betydelsefull kritik kom bland annat från; Lomborg, Bjørn. (2001). The Sceptical Environmentalist.
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konsekvenser. Matbrist kan även leda till ökade migrationsströmmar (klimatflyktingar), sociala, 

politiska och ekonomiska mönster kan drastiskt komma att påverkas vilket kan vara en stark källa 

till konflikt. Livsmedelstrygghet är således en central aspekt att beakta vad gäller potentialen att 

motarbeta framtida konflikter och för att inte fördjupa risken för en ökad fattigdom i världen. 

Investeringar i internationell jordbruksmark är en tilltagande trend inom ramen för handels-

politiken. Det finns i dagsläget inga internationella ramverk eller restriktioner i frågan. Livs-

medelstrygghet och de stundande klimatförändringarna är nära sammankopplade och måste tas i 

beaktande vad gäller den tilltagande trendens möjligheter att vända fattigdomen och uppnå 

visionen om en hållbar utveckling. I det kommande kapitlet - Teoretiskt ramverk – diskuteras 

suveränitetsprincipen, utvecklingsteori och den gröna teorin. De begrepp som diskuterats i detta 

kapitel; fattigdom, handelspolitik, klimatförändringarna samt livsmedelstrygghet är viktiga att ha 

i åtanke i efterföljande kapitel och aktualiseras ytterligare i kapitel 4.3 Slutsatser, där de uppsatta 

frågeställningarna avses besvaras. 
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2 Teoretiskt ramverk

För att kunna svara på de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen behövs ett teoretiskt 

ramverk. Följande kapitel inleds med en diskussion av suveränitetsprincipen i en tid av 

globalisering. Att förstå hur synen på suveränitet förändrats över tid är nödvändigt för att kunna 

nå en relevant slutsats samt för att kunna placera diskussionen i sitt rätta sammanhang. Därefter 

diskuteras traditionell utvecklingsteori och den gröna teorins syn på utveckling. Vad anses med 

utveckling och vad är det slutliga målet? Självfallet är det så att olika mål och medel leder till 

olika slutsatser, varav en avgränsning och specificering häri anses ytterst nödvändig för den 

kommande analysen. Val av teoretiska infallsvinklar grundas i att de tillsammans kan bidra med 

en mer helomfattande förståelse för problematiken, samt att de olika teorierna tycks komplettera 

varandra väl. Det traditionella utvecklingstänkandet har alltmer kommit att utmanas av den gröna 

teorins föreställning av en hållbar utveckling såväl för naturen som för mänskligheten. Den gröna 

teorin är även väl förenlig med de utmaningar som globaliseringen innebär för den traditionella 

synen på nationell suveränitet.

2.1 Suveränitetsprincipen 
Sedan den Westfaliska freden 1648 har principen om och strävan efter den suveräna staten fått 

fäste runt om i världen. Suveränitetsprincipen är ett system bestående av territoriellt avgränsade 

områden, vart och ett med en regering med en förmodad exklusiv kontroll över sitt respektive 

område. Suveränitetsprincipen erkänner ingen högre auktoritet än staten och bygger på idén om 

staten som försvararen av medborgarnas liv, frihet och egendom40. För att kunna upprätthålla

medborgarnas förtroende måste staten kunna erbjuda en viss stabilitet och dess agerande måste, 

åtminstone av flertalet medborgare, uppfattas som legitimt. Det senare påståendet sammanknyter 

suveränitetsprincipen med tanken om demokrati, vilket emellertid inte nödvändigtvis realiseras i 

verkligheten. Det finns med andra ord, ingen garanti för att en suverän stat sätter den allmänna 

opinionens intressen i främsta rummet. Härmed uppdagas statens faktiska förmåga att guida 

nationen till bästa möjliga alternativ i olika frågor. Staten ses således inte enbart som en 

existerande enhet, utan dess förmåga, kapacitet, styrka och makt att agera måste även tas med i 

beräkningen. Kanske är staten inte alltid den bäst lämpade enheten för att trygga befolkningens 

grundläggande rättigheter och säkerhet. Vi har genom historien sett exempel på hur stater 

                                                
40 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s. 10f. The End of Sovereignty?
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missgynnat åtminstone delar av dess befolkning i form av exempelvis korruption. I vissa fall har 

staten rent av varit den aktör som missbrukat sin makt mot olika grupper i landet och vi har allt 

eftersom sett en ökning av inomstatliga krig41. Med ovanstående resonemang i åtanke kan man 

härmed ifrågasätta suveränitetsprincipens självklarhet och åtminstone i vissa fall kan man hävda 

att principen snarare har missgynnat befolkningen och haft en negativ inverkan över landets 

utveckling. Den territoriella uppdelningen av landområden har varit full av konflikter, krig, 

förhandlingar och avtal. Än i dag ser vi konflikter runt om i världen där strävan om suveränitet 

står högst på agendan – Sudan, Israel/Palestina och Sri Lanka utgör samtliga några av de mest 

uppmärksammade fallen. I länder där olika intressen står i kontrast till varandra kan därmed 

frågan om suveränitet anses vara högst kontroversiell.

Trots flertal försök att finna en enhetlig teori har suveränitetsprincipen förblivit högst 

omdebatterad. Möjligtvis grundas oenigheten i det faktum att tanken om den suveräna staten 

uppkom i en viss historisk kontext och dess utveckling och bestående således inte är förut-

bestämd. Om än självklart, är det viktigt att poängtera att suveränitetsprincipen inte är ett 

naturligt och tidlöst fenomen. Liksom nationalstaten är suveränitetsprincipen en social 

konstruktion. I The End of Sovreignty definierar Joseph A. Camilleri och Jim Falk suveränitets-

principen enligt följande; 

”A way of describing and thinking about the world in which nation-states are the principal actors, the 

principal centers of power and the principal objects of interest42.

Suveränitetsprincipen är utifrån detta resonemang ett specifikt sätt att tala om världen. Det är en 

princip varigenom vi legitimerar ett specifikt agerande, såväl nationellt som internationellt. Det är 

även i enlighet med detta resonemang som suveränitetsbegreppet tillämpas i den här uppsatsen. 

Enligt Camilleri och Falk bygger tanken om suveränitet på tre fundamentala principer. För det 

första kan en suverän stat inte, utan tillstånd, tillåta andra politiska enheter att applicera sina egna 

regler inom dess territorium. För det andra anses en suverän stat vara tvungen att respektera andra 

suveräna staters inhemska traditioner. För det tredje anses stater ha lika rätt till sin suveränitet 

oavsett skillnader i demografi, ekonomi eller andra strategiska förhållanden43. Huruvida suverän 

jämlikhet är möjligt att uppnå eller ej, är högst omtvistat. Mary Kaldor ifrågasätter huruvida 

                                                
41 Kaldor, Mary. (2006), s. 72f. New And Old Wars: Organized Violence in a Global Era. 
42 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s. 2. The End of Sovereignty?
43 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s. 29. The End of Sovereignty?
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ekonomiskt svaga respektive starka stater åtnjuter samma möjligheter att försvara sin suveränitet 

på den politiska arenan; 

”Can an international system that is unable to guarantee the conditions necessary for the self-

determination of most, if not all, its members be accurately described as a system of foreign states?”44. 

Frågan huruvida samtliga stater de facto är suveräna blir här central. Möjligtvis är nationell 

suveränitet enbart ett privilegium för ett fåtal stater? Camilleri och Falk menar att staternas

ojämlikhet bidrar till att man kan ifrågasätta hela konceptet av suveräna stater. Begrepp såsom 

Hegemonic Core Power och Hegemonic Leadership45, understryker vissa staters möjligheter att 

institutionalisera förhållanden i andra stater som är gynnsamma för den egna nationen. Det här 

förhållandet uppdagar även på makten över tanken46, vilket i det här fallet innebär potentialen att 

få andra stater att frivilligt acceptera olika policys, även om de nödvändigtvis inte är gynnsamma 

för nationen som helhet. Camilleri och Falk menar vidare att; ”Hegemony is inconsistent with 

sovereignty for any state other than the hegemonic state”47. När en stat dominerar en annan blir 

suveränitetsbegreppet, per definition, ytterst tvivelaktigt. Relationen mellan starka och svaga 

stater är emellertid inte ett statiskt tillstånd utan förändras ständigt i takt med nya och ändrade 

förhållanden. Det finns med andra ord, inget som säger att suveränitetsprincipen kommer att vara 

ett självklart tillstånd för framtida generationer. 

Benedict Anderson menar att nationalstaten är den högst universellt accepterade enheten i 

vår tid48, något som emellertid utmanats av regionala organisationer som Europeiska Unionen

(EU), och internationella organisationer som Förenta Nationerna (FN), samt av ett flertal NGO:s. 

2.1.1 Suveränitetsprincipen i en tid av globalisering
Staternas faktiska förmåga att agera har alltmer utmanats av uppkomsten av nya politiska, sociala 

och ekonomiska konstellationer. För att förstå den här utvecklingen refereras det ofta till den så 

kallade globaliseringsprocessen. Det finns många försök att definiera denna process. 

Globaliseringen har många olika aspekter, men det råder konsensus kring att termen refererar till 

en process snarare än ett statiskt tillstånd. I The Globalization of World Politics, ger Jan. A 

                                                
44 Kaldor, Mary. (1986), s. 439. The Global Political Economy. 
45 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s. 89f. The End of Sovereignty?
46 Ett begrepp myntat av Steven Lukes (1986). Power. New York University Press. 
47 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s. 90. The End of Sovereignty?
48 Anderson, Benedict. (1983), s. 16. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
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Scholte en introduktion till globaliseringens effekter över den internationella politiken. Global-

isering sägs vara; 

”A process whereby many social relations become relatively delinked from territorial geography, so that 

human lives are increasingly played out in a single place”49. 

Scholte argumenterar vidare att stater inte längre är slutna enheter med full kontroll över sin 

ekonomi, samt att politikens tid och rum drastiskt har kommit att förändrats då den traditionella 

uppfattningen av geografiskt avgränsade territorium har underminerats50. Det är de politiska 

effekterna av globaliseringen som häri avses belysas, där i enlighet med Scholte, den inter-

nationella politiken numera inte går att reduceras till staten och där territoriella landsgränser 

spelar en mindre roll nu än tidigare. Å andra sidan understryker Scholte att staten fortfarande 

spelar en stor roll för identitetstillhörighet, lokalisering av nationella resurser och mycket mer. 

Globaliseringen sägs således inte vara slutet på den territoriella geografin. Scholte understryker 

emellertid att globaliseringens effekter är väldig ojämnt fördelade världen över, varav många 

teoretiker ofta tillskriver globaliseringsprocessen som det senaste stadiet av den västerländska 

imperialismen51. Saskia Sassen belyser i Losing Control? att staten alltmer förlorar makten i 

förhållande till den ekonomiska globaliseringens framväxande privata aktörer. Staten är för 

närvarande, enligt Sassen, i en Crisis in Control52, där den traditionella suveränitetsprincipen 

alltmer kommit att utmanas. Globaliseringen och den liberala kapitalismens genomslag sägs ha 

inneburit en effektivisering av exploateringen av mindre utvecklade länder. De rika ländernas 

intresse sägs åsidosätta lokala intressen53. Globaliseringen kan härmed sägas ha gynnat vissa 

länder samtidigt som den har missgynnat andra. 

I samband med att nationalstaten kommit att utmanas av andra aktörer har alltfler forskare 

och akademiker frågat sig hur man kan reglera detta nya system. Om nationalstaten inte längre 

kan trygga medborgarnas grundläggande rättigheter vad är det då för system man bör sträva 

efter? FN:s upprättande av principen om de mänskliga rättigheterna är ett försök att skapa 

universella riktlinjer bortom nationalstatens gränser. Diskussionen kring de mänskliga 

rättigheternas effektivitet lämnas emellertid här öppen. Vad som är framträdande är dock tanken 

                                                
49 Scholte. A. Jan. (2000), s. 14f. Globalization: A Critical Introduction.
50 Scholte. A. Jan. (2000), s. 9. Globalization: A Critical Introduction.
51 Scholte. A. Jan. (2000), s. 9f. Globalization: A Critical Introduction
52 Sassen, Saskia. (1996), s. 6f. Losing Control?
53 Scholte. A. Jan. (2000), s. 10ff. Globalization: A Critical Introduction.
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om att det i vissa fall kan behövas internationella riktlinjer som skyddar individen från national-

staters agerande. Suveränitetsprincipens legitimitet är därmed ifrågasatt. 

Med suveränitetsprincipens relativitet och ojämlika fördelning samt med globaliserings-

processens inverkan över territoriella gränser i åtanke, kan vi nu se fenomenet av försäljning och 

investering i internationell jordbruksmark med nya ögon. Diskussionen går nu vidare till 

utvecklingstänkandet. 

2.2 Utvecklingsteori
Idén om utveckling är djupt förankrat i västerländsk kultur, vilket medför svårigheten att ens 

föreställa sig ett annat scenario. År 1986 publicerade FN ett dokument, Declaration on the right 

to development, som fastslog tio principer om rätten till utveckling54. Internationella 

organisationer såsom United Nations Development Programme (UNDP), har upprättats i syfte att 

garantera att detta utvecklingstänkande omsätts i praktiken, och årligen produceras rapporter,

Human Development Reports, om hur mänskliga omständigheter har utvecklats i förhållande till 

tidigare år. Utvecklingstänkandet grundas i tanken om att alla, åtminstone i teorin, borde ha rätt 

till ekonomisk och social utveckling55. John Bury talar om The idea of progress, det vill säga 

uppfattningen att civilisationen har och kommer att fortsätta att utvecklas i en önskvärd riktning; 

”The idea of human progress [...] is a theory which involves a synthesis of the past and a prophecy of 

future, It is based on an interpretation of history which regards men as slowly advancing in a definite and 

desirable direction, and infers that this progress will continue56. 

Utvecklingen anses nästintill förutbestämd, en slags naturlig ordning. John S. Saul menar att det 

alltid finns något att förändra för att förbättra medborgares levnadsstandard, oavsett utvecklings-

nivå57, ett påstående som även det framhäver synen på utveckling som något självklart. Camilleri 

och Falk argumenterar emellertid att idén om utveckling är ett relativt nytt fenomen som uppstod 

parallellt med tanken om merkantilism och feodalism58. Tanken om utveckling är här förenlig 

med ett linjärt tänkande där nya och förbättrade förhållanden hela tiden kan ersätta de från igår.

                                                
54 United Nations. (1986). Declaration on the Right to Development. 
55 De Vylder, Stefan. (2002), s. 24. Utvecklingens drivkrafter.
56 Bury, John. (1969), s.5. The Idea of Progress.
57 Saul. S. John. (2006), s. 4. Development After Globalization. 
58 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s.45. The End of Sovereignty?
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2.2.1 Utvecklingen av utvecklingstänkandet
Utvecklingstänkandet har många olika teoretiker och infallsvinklar. Jan Nederveen Pieterse 

utvecklar i artikeln en The Development of Development Theory tre olika argument som avser 

belysa hur utvecklingstänkandet har förändrats under det senaste seklet59. Först understryker han 

att utvecklingstänkandet har varierat kraftigt över tid samt att det råder en skillnad och spänning 

mellan olika teoretiker såväl inom, som utanför disciplinen, där utvecklingssociologiskt och 

utvecklingsekonomiskt tänkande står i kontrast till varandra. Det vill säga statens potential i 

kontrast till marknadens möjligheter.  Nederveen menar att alla länder och samhällen utvecklas 

ständigt och därmed även önskan om vad man bör sträva efter. Nederveen framhäver även vikten 

av att se till det specifika i situationen eftersom alla samhällen anses vara unika och att de stora 

omvälvningarna inom utvecklingstänkandet har påverkats av överstatliga dynamiker, ofta utan 

teorins bärkraft ”crisis has been a greater teacher that theory”60.

Utvecklingsstrategier har ofta kritiserats och kritiken kommer ifrån många olika håll. 

Wolfgang Sachs och Arturu Escobar har kallat dessa strategier a discourse of power61 62, medan 

bland annat Gilbert Rist tillskrev dessa strategier the religion of the west63. Kritiken grundas 

bland annat i de strategier som Världsbanken och The International Monetary Fund (IMF), 

tidigare använde sig av för att garantera en återbetalning av de lån som gick till utvecklings-

länderna. När strategierna misslyckades och skuldkrisen stod inför dörren var ett flertal 

utvecklingsländer djupt beroende av Världsbanken och IMF och det ökade beroendeförhållandet 

var ett faktum64. Om än väldigt förenklat, illustrerar detta exempel svårigheten med att formulera 

långsiktigt hållbara utvecklingsstrategier.

2.2.2 Vad är en gynnsam utveckling? 
När vi talar om utveckling är det, som tidigare nämnts, centralt att belysa vad det är vi strävar 

efter. Vad är egentligen det eftersträvade målet? Ekonomisk tillväxt och välfärd, materiell 

förbättring, eller förbättrade möjligheter till utbildning eller sjukvård? Utvecklingstänkandet går 

att spåra långt tillbaks i historien, men dess intensitet och plats på den internationella arenan 

anses, enligt Saul. S. John, vara en produkt av andra världskrigets slut, där eftersträvandet att 

                                                
59 Nederveen, Pieterse, J. (1996). The Development of Development Theory.
60 Nederveen, Pieterse, J. (1996), s. 552. The Development of Development Theory.
61 Sachs, Wolfgang. (1992). The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as Power.
62 Escobar, Arturo. (1995). Encountering Development. 
63 Rist, Gilbert. (1990). ”Development” as part of the modern myth.
64 De Vylder, Stefan. (2002), s. 34f. Utvecklingens drivkrafter.
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finna universella riktlinjer för såväl rika som fattiga länder stod i centrum65. Idén om utveckling 

bör kontrasteras mot tanken om underutveckling. Om utveckling är det vi bör sträva efter är 

följaktligen underutveckling det tillstånd vi bör undvika. Andre Gunder Frank formulerade 1969 

en generell lag för underutvecklingens orsaker. Västvärldens utveckling metropolerna, ansågs 

möjlig tack vare underordningen och exploateringen av de forna kolonierna periferin66. Ett 

tänkande som genomsyrat beroendeteorin. Ett flertal vänstertänkare har understrukit och under-

stryker än i dag att ett lands beroende av ett annat radikalt försvårar utvecklingen och landets 

kapacitet att byggas upp inifrån67. Oavsett hur man ser på nationellt beroende är man, inom det 

traditionella utvecklingstänkandet, oftast överrens om att kapital är nödvändigt för ett lands 

utveckling. Hur detta kapital bör föras in i landet råder det däremot väldigt delade åsikter. 

Det traditionella utvecklingstänkandet följer en linjär syn på utveckling. Det finns dock en 

skiljelinje mellan synen på utveckling som ett linjärt fenomen och synen på utveckling som en 

cyklisk process, eller med andra ord, synen på förnyelse och förändring i kontrast till ett 

återvinningstänkande. Den gröna teorin nedan representerar det senare. 

2.3 Grön teori och hållbar utveckling
Den gröna teorin har fått sin framfart genom de senaste årens fokus på de stundande 

klimatförändringarna. Klimatförändringarnas effekter följer inga nationella gränser och kan inte 

bekämpas utifrån enskilda nationalstaters preferenser, utan kräver helt enkelt samarbete över de 

traditionella territoriella gränserna. Nationella regeringar har alltmer omslutits av detta tänkande, 

vilket följaktligen påverkar deras strategiska möjligheter att agera. Den gröna teorin utmanar 

suveränitetsprincipen utifrån en ekologisk världssyn. Uppfattningen om världen som en fysisk, 

ekologisk enhet står i centrum. De territoriella gränserna och suveränitetsprincipen blir ovikta i 

enlighet med den gröna teorins enhetstänkande.

2.3.1 Kretsloppstänkande
Den gröna teorin utmanar det traditionella linjära utvecklingstänkandet utifrån, vad kan 

benämnas vara, ett kretsloppstänkande. Den gröna teorins tids- och rumsaspekter skiljer sig från 

det traditionella utvecklingstänkandet genom att fokusera på själva agerandet snarare än målet. Vi 

har genom användningen av klockan vant oss vid att se på tid som något flödande, något som kan 

                                                
65 Saul. S. John. (2006), s. 32. Development After Globalization.
66 Frank, Andre Gunder. (1969). Capitalism and Underdevelopment in Latin America.
67 Se bland annat: Saul. S. John. (2006), s. 11ff. Development After Globalization.
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mätas och delas upp. Lovisa Hagberg argumenterar i sin avhandling, Finding a Place for Green 

Politics, att skillnaderna mellan dag och natt har reducerats genom industrialiseringen, och att vi 

har avskiljt oss från naturens periodisering och istället anammat ett mer mekaniskt och linjärt 

tänkande kring tid;

“The difference could be thought of as the difference between feeling hungry and thus deciding that is 

time to go for lunch, and looking at the clock, and on finding that it is close to one o’clock deciding to go 

for lunch somewhere”68.

Det cirkulära tänkandet har inte dessa mekaniska tendenser, utan fokuserar snarare på den

naturliga processen. Utifrån ett kretsloppstänkande uppfattas ett problem inte som löst bara för 

att vi inte kan se det här och nu. Vårt handlande idag påverkar framtida mönster, varav långsiktigt 

hållbara lösningar måste prioriteras69. Det är naturen och dess processer som står i fokus för detta 

tänkande. 

2.3.2 Hållbar utveckling
Det internationella samfundets inställning till miljöfrågan förändrades kraftigt mellan

Stockholmskonferensen 1972 och Riokonferensen 1992. Under den här perioden växte ett ökat 

medvetande fram om människans inverkan på miljön och om att vi är ömsesidigt beroende av 

varandra för att komma tillrätta med oönskade effekter. En så kallad interdependens anses råda, 

vilken alltmer ansågs kräva ett ökat samarbete över gränserna70. Begreppet hållbar utveckling

blev populärt i internationella sammanhang i samband med den så kallade Bruntlandrapporten

1987. Häri diskuterade världskommissionen för miljö och utveckling, ledd av den norske 

stadsministern Gro Harlem Brundtland, hur det internationella samfundet bör förhålla sig till 

spänningen mellan naturresurshushållning och ekonomisk tillväxt. Det konstaterades även att 

miljö och utvecklingsfrågor är nära sammanlänkade och måste beaktas för att vi ska kunna nå en 

hållbar utveckling; 

”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs”71. 

                                                
68 Hagberg, Lovisa. (2003), s. 120. Finding a Place for Green Politics.
69Corell, Elisabeth & Söderberg, Henriette. (2005), s. 31. Från miljöpolitik till hållbar utveckling. 
70Corell, Elisabeth & Söderberg, Henriette. (2005), s. 27. Från miljöpolitik till hållbar utveckling. 
71 World Commission on Environmental Development (WCED). (1987), s. 43. Our Common Future. 



29

Begreppet hållbar utveckling pekar ut riktningen och manar till förändring, men specificerar inte 

vad det är som bör göras eller hur detta bör ske. Begreppet har följaktligen kritiserats för att vara 

alltför vagt och töjbart samt för att propagera för en västerländsk syn på utveckling72. I dagsläget 

har begreppet fått ett stort genomslag såväl på den nationella som på den internationella arenan. 

Det finns emellertid en stor skiljelinje mellan ord och handling. Begreppet hållbar utveckling har 

mer eller mindre blivit ett politiskt modeord. Det är dock lätt att ställa sig bakom ett begrepp utan 

att egentligen lägga alltför stor tonvikt vid dess innebörd. Andrew Dobson menar att man kan 

dela upp miljöförespråkarna i två olika läger; Ecologism och environmentalism, för att kunna 

särskilja dess olika strävan och mål samt för att kunna bringa analytisk klarhet73. Följande 

definitioner ges: 

 Ecologism: ”holds that a sustainable and fulfilling existence presupposes radical changes in our 

relationship with the non-human natural world, and in our mode of social and political life”74. 

 Environmentalism: “argues for a managerial approach to environmental problems, secure in 

the belief that they can be solved without fundamental changes in present values or patterns of 

production and consumption”75. 

Även om målen i stor utsträckning ter sig lika, skiljer sig medlen för att nå dit. De olika 

tankesätten innebär även en skillnad i vad man är beredd att förändra för att nå målen. Med 

ovanstående utgångspunkt avser jag belysa hur de olika aktörerna använder begreppet hållbar 

utveckling. Tanken är att den mildare av de båda tankesätten – environmentalism – kommer att 

begränsa handlingarna medan den mer radikala av de båda – ecologism – innebär fler handlings-

möjligheter för att nå en hållbar utveckling. 

I kapitel 2 – Teoretiskt ramverk – har suveränitetsprincipen diskuteras och belysts. Det 

traditionella utvecklingstänkandet har kontrasterats med den gröna teorins syn på en hållbar 

utveckling. I det kommande kapitlet - Metodologi – avses detta teoretiska ramverk att användas i 

upprättandet av ett analysschema, som i sin tur avses ligga till grund för den kommande 

idéanalysen.  

                                                
72 Corell, Elisabeth & Söderberg, Henriette. (2005), s. 28f. Från miljöpolitik till hållbar utveckling.
73 Dobson, Andrew. (2007), s. 2f. Green Political Thought. 
74 Dobson, Andrew. (2007), s. 3. Green Political Thought. 
75 Dobson, Andrew. (2007), s. 2. Green Political Thought. 
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3 Metodologi

Politiska idéer formar människors övertygelser och de mål vi strävar efter har utan tvivel en stor 

betydelse för samhällets utveckling. Colin Hay menar däremot att idéer traditionellt sett spelat en 

liten roll inom studiet av politik, dels då dessa kan vara svåra att fånga dels då studiet av idéer i 

sig självt innebär en potentiell skiljelinje mellan verkligheten och hur aktörer uppfattar 

verkligheten76. Utifrån en kvalitativ vetenskapssyn hävdas det emellertid att även om idéer kan 

vara svåra att belysa på ett korrekt sett, borde detta inte innebära ett uteslutande av idéer som ett 

centralt studieobjekt för statsvetenskapen. Om man på ett effektivt sett kan fånga de studerade 

aktörernas idéer kan man även få en uppfattning om hur de kommer att agera i frågan om 

fenomenets önskvärdhet. I ett andra led möjliggörs en tolkning av idéernas potentiella effekter

över möjligheten att vända fattigdomen samt för potentialen att nå en hållbar utveckling. Till

grund för den kommande analysen ligger dels publicerade dokument dels muntliga källor77. Det 

är utifrån detta material som intentionen finns att ”fånga” de rådande idéerna. De fall där 

fenomenet specifikt benämns utgör den främsta källan för slutsatsdragningen. Syftet är att finna 

de rådande idéerna och relatera dem till utvecklingstänkandet och suveränitetsprincipen. I de fall 

där fenomenet inte specifikt belyses är organisationens generella idéer i fokus för analysen. 

3.1 Tolkningsproblematik och forskarens roll  
Det är särskilt vid tolkningen av olika material som forskarens roll uppdagas. Egna erfarenheter, 

individuella upplevelser och värderingar präglar ens tankar och således även forskningsämnet.

Man kan som forskare inte koppla bort sin egen förförståelse, något som häri inte heller anses 

önskvärt eftersom tolkning anses vara omöjligt utan en viss förförståelse. Det är i samband med 

vår förförståelse som man kan relatera till och förstå olika fenomen. En tydlig argumentation har 

häri eftersträvats, samt en genomskinlighet som avser erbjuda en förståelse för hur slutsatserna 

dragits. Validitet och relabilitetsaspekterna skiljer sig sålunda från den kvantitativa strävan 

eftersom synen på objektivitet, och ontologi skiljer sig avsevärt. Mångtydighet kan ibland 

försvåra tolkandet av ett budskap. För att undvika denna källa till feltolkning kommer stor vikt 

läggas vid att se hur de olika aktörerna använder olika begrepp och i vilka sammanhang dessa ord 

eller budskap används. Stor möda har lagts i att utarbeta en välgrundad argumentation, en 

                                                
76 Hay, Colin. (2002), s. 198. Political Analysis – A Critical Introduction.
77 Se kap. 1.4.1 Material och källkritik, för en mer detaljerad redovisning av materialet.
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noggrannhet i undersökningens alla led, en genomskinlighet i slutsatsdragningen samt att i 

möjligaste mån reducera potentiella felkällor. 

3.2 Idéanalys
För att kunna uppnå det avsedda syftet samt för att kunna svara på de uppsatta frågeställningarna 

har en kvalitativ textanalys, i form av en idéanalys, tillämpats för att kunna klargöra de befintliga 

idéerna. Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus kan en idé betraktas som en tanke-

konstruktion karaktäriserad av en viss kontinuitet78. Det kan röra sig om en föreställning om 

verkligheten eller om hur man bör handla eller en värdering av en viss företeelse. Följande analys 

har utformats efter en så kallad funktionell idéanalys;

”I en funktionell idéanalys intresserar sig forskaren antingen för de politiska idéernas ursprung, vilken 

spridning de har, eller för deras konsekvenser”79.

Vid tillämpandet av en funktionell idéanalys anses befintliga idéer fylla en funktion för aktörerna. 

Rådande idéer anses helt enkelt kunna förklara aktörernas beteende80. Avsikten med tillämpandet 

av en funktionell idéanalys är dels att beskriva de befintliga idéerna dels att studera de politiska 

idéernas konsekvenser. Detta syfte sammanfaller med tanken om att de befintliga idéerna 

kommer att ha en stor effekt på den fortsatta utvecklingen i länderna och att det internationella 

ställningstagandet kommer att ha en inverkan över suveränitetsprincipen. Om man skulle välja att 

se ett förutbestämt samband mellan idéer och handlande skulle man emellertid i hög grad frångå 

samhällets oregelbundet. Dessutom har inte alla aktörer samma makt att kunna handla utefter sina 

egna preferenser. Inom ramen för den här uppsatsen är det emellertid de aktörer med den största 

potentialen att kunna sprida sina idéer som har studerats. Samtliga av de studerade aktörerna har 

en stark internationell ställning, makt, resurser och inflytande i frågan.  Problematiken med att gå 

från idé till handling blir härmed mindre avgörande – om än fortfarande central. Liksom vid all 

forskning är det av vikt att vara medveten om den problematik som tillämpade teorier och 

metoder kan ha på det slutliga resultatet. Bara för att vi inte med en naturvetenskaplig säkerhet 

kan förutse en utveckling betyder inte detta av vi inte kan se tendenser och trender. Även om 

                                                
78 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2000), s. 148. Textens mening och makt.
79 Vedung, Evert. (1974), s. 9. Innehållslig och funktionell idéanalys. 
80 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2000), s. 155. Textens mening och makt. 
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utfallet ter sig annorlunda än väntat är tendenserna i sig viktiga att studera. Det är utifrån

studerandet av dessa som vi sedan kan sammanväga det slutliga resultatet. 

Till skillnad från en kvantitativ textanalys är frekvensen av vad som sägs inte det 

intressanta utan det är snarare den kvalitativa innebörden i texten som studeras81. Jag söker ett 

ställningstagande i frågan - en idé om fenomenets önskvärdhet och slutligen dess potential att 

vända fattigdomen och dess möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. En öppen approach har 

eftersträvats i analysen. Ett öppet förhållningssätt till innehållet i texten tillåter i högre grad en 

nyansrikedom och man riskerar inte heller att pressa in slutsatserna i på förhand uppsatta 

kategorier82. Användandet av abstrakta kategorier kan lätt reducera komplexiteten i samhället 

vilket även kan få en stor inverkan på resultatet83. Idéanalyser utformas ofta efter upprättandet av 

så kallade idealtyper eller dimensioner. Eftersom ingen av dessa metoder anses sammanfalla med 

uppsatsens syfte har istället en variant på dessa traditionella tillvägagångssätt skapats. Ett 

analysschema har upprättats för att jag systematiskt ska kunna studera materialet och för att 

slutsatser om materialet ska kunna nås. Detta analysschema har utformats utifrån ett rad olika 

frågor (se kap 3.3 Analysschema), vilket även avser underlätta för redovisningen av slutsatserna.

Enligt Ludvig Beckman kan en idéanalys anta många olika former och är anpassningsbar efter 

syfte och frågeställning84. Det är även i enlighet med detta tankesätt som valet att inte tillämpa 

varken idealtyper eller dimensioner motiveras. Det upprättade analysschemat anses väl kunna 

systematisera och klargöra idéerna i det studerade materialet. 

En teorikonsumerande studie har här genomförts med ett enskilt fall, investering i och 

försäljning av internationell jordbruksmark, i centrum. Med hjälp av två kompletterande 

infallsvinklar och syn på utveckling samt med teori kring suveränitetsprincipen förklaras och 

tolkas det specifika i fallet. En idéanalys anses vara den mest tillämpbara metoden då syftet är att 

få grepp om de rådande idéerna och riktlinjerna som finns inom området för att förstå hur frågan 

kommer att behandlas på den internationella politiska arenan. Tanken om att det är genom 

språket som vi kan fånga de befintliga idéerna är här central. Syftet med metoden är att fånga de 

rådande idéerna om fenomenet och relatera dem till dels utvecklingstänkandet dels till 

suveränitetsprincipen. 

                                                
81 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2000), s. 44. Textens mening och makt.
82 Esaiasson, Peter, et al. (2004), s. 240f. Metodpraktikan. 
83 Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000), s. 70. Kritisk samhällsvetenskaplig metod.
84 Beckman, Ludvig. (2005), s. 11. Grundbok i idéanalys. 
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3.2.1 Aktörs- och strukturperspektiv
Hur man bör se på strukturers respektive aktörers inflytande över politiska processer; The extent 

to which political conduct shapes and is shaped by political context85, är högst omtvistat inom 

statsvetenskapen. Enligt Colin Hay finns det inte ett rätt eller ett definitivt svar på problemet utan 

att fenomen för det mesta bör tolkas genom att förena de båda perspektiven86. Inom ramen för 

följande analys refererar begreppet aktörer till de studerade aktörerna. Begreppet strukturer syftar 

till upprättade ramverk, internationella system, ingångna tankemönster och idéer som enskilda 

individer måste förhålla sig till87. 

Vid tillämpningen av idéanalyser placeras vanligtvis studieobjektet antingen i form av en 

aktör, exempelvis ett politiskt parti, eller ett politikområde, i form av en specifik politisk debatt

eller sakfråga88. I den här idéanalysen är det främst den politiska sakfrågan som står i fokus. De 

komplexa förhållandena mellan struktur och aktör kommer att behandlas som just komplexa och 

jag har inga intentioner att formulera en enkelsidig förklaringsmodell. Det är idéerna som står i 

fokus i analysen. Emellertid anses det viktigt att poängtera att det kan råda olika maktför-

hållanden mellan olika aktörer på den internationella arenan. Möjligtvis är det så att en av de 

studerade aktörerna har mer inflytande och potential att påverka processen än en annan. Respekt 

och informellt erkännande kan utgöra viktiga faktorer då frågor behandlas på den politiska 

dagordningen. Tillgång till resurser kan utgöra en annan faktor. 

Aktörer kan även påverkas av varandra. När dokument publiceras och det internationella 

samfundet89 bildar sig en uppfattning i frågan kan det visa sig vara svårt att gå emot en gängse 

uppfattning. Här kommer strukturella faktorer in i bilden. Att som enskild organisation sticka ut i 

mängden blir hädanefter svårt. De stora aktörerna måste hela tiden förhålla sig till varandra och 

det kan även tänkas att de påverkas av varandras resultat och perspektiv. Eftersom några av de 

mest inflytelserika aktörerna i frågan har studerats i den här uppsatsen anses de tillsammans ha en 

möjlighet att påverka den rådande strukturen och de befintliga idéerna anses få stora 

konsekvenser för det fortsatta arbetet. Om det sedan är den rådande strukturen som påverkar 

                                                
85 Hay, Colin. (2002), s. 95. Political Analysis – A Critical Introduction.
86 Hay, Colin. (2002), s. 95. Political Analysis – A Critical Introduction.
87 Jag går här inte så långt som att lyfta upp diskurstänkandet utan strukturbegreppet refererar helt enkelt till 
upprättade ramverk, system och idéer.
88 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2000), s. 153. Textens mening och makt. 
89 Hädanefter används begreppet internationellt samfund i väldigt vid mening och avser fungera som ett 
samlingsnamn för samtliga stora aktörer på den internationella arenan. 
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deras respektive ställningstagande lämnas här osagt. Syftet i den här uppsatsen är inte att spåra de 

befintliga idéernas ursprung, utan syftar snarare att se till dess potentiella konsekvenser. 

3.3 Analysschema
Följande analysschema har upprättats i syfte att strukturera och förenkla bearbetningen av 

materialet. Fokus ligger kring följande fyra teman;

Figur 1: Fyra teman 

Utifrån följande fyra tema har sedan ytterligare indelning gjorts. Varje tema har delats upp i ett 

antal frågor;

Tabell:2 Analysschema

Ursprung & framväxt Suveränitet Utveckling Mål & åtgärder

▪ Vilka bakomliggande 
orsaker nämns?

Nämns olika orsaker från 
olika håll?

▪ Vem är det som 
anses ha den slutliga 
rätten att besluta om 
investeringarnas
önskvärdhet?

Nationalstaten, 
investerarna, 
internationella 
samfundet?

▪ Syn på utveckling

Linjärt traditionellt 
utvecklingstänkande 
eller den gröna teorins 
syn på hållbar 
utveckling?

Ekonomi eller miljö i 
centrum? 

▪ Hur anser man att 
man bör gå tillväga för 
att nå målet?

Vilka åtgärder föreslås? 

▪ Betonas investerarna 
eller strukturella 
förhållanden vara 
drivande för trendens 
framväxt? 

▪ Anses ett 
internationellt 
ramverk vara 
nödvändigt?

Ecologism eller 
environmentalism?

▪ Vad anses vara målet 
för utvecklingen? 

▪ Uppfattas trenden mest 
positivt eller negativt?

▪ Hur framställs 
statens möjligheter att 
fatta gynnsamma 
beslut för sitt land? 

▪ Vilken roll anses 
nationalstaten, 
investerarna och det 
internationella 
samfundets ha i 
utvecklingen? 

▪ Riktas fokus mot 
investerarna eller 
säljarna?

Val av teman och frågor har grundats i uppsatsens frågeställningar och har formulerats utifrån det 

teoretiska ramverk som upprättades i kapitel 2. I det första temat, Ursprung & framväxt, har 

ovanstående frågor utarbetats för att nå en slutsats kring hur vi kan förstå trendens framväxt. 

Investering i internationell jordbruksmark

Ursprung & framväxt Suveränitet Utveckling Mål & åtgärder
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Huruvida det anses vara investerarna eller strukturella förhållanden (matkris, finanskris, livs-

medelstrygghet osv.), som varit drivande i framväxten kan ha en inverkan över de åtgärder som 

de studerade aktörerna anser vara nödvändiga. Huruvida trenden anses önskvärd eller ej, kan ha 

en inverkan över dels suveränitetsprincipen dels över den fortsatta utvecklingen. Vad gäller det 

andra temat, Suveränitet, avser det att belysa hur de studerade aktörerna behandlar fenomenet 

med hänsyn till suveränitetsprincipen. Hur de studerade aktörerna står i förhållande till de 

upprättade frågorna är avgörande för synen kring nationalstatens kapacitet att fatta gynnsamma 

beslut. Det tredje temat, Utveckling, avser att kontrastera utvecklingsteori med den gröna teorins 

syn på en hållbar utveckling. Frågorna har upprättats för att jag på ett systematiskt sätt ska kunna 

särskilja olika argument. Vilken roll som nationalstaten, investerarna och det internationella 

samfundet bör ha i utvecklingsprocessen har en avgörande roll för föreslagna åtgärder samt för 

suveränitetsprincipen. I samband med det sista temat, Mål & åtgärder, anses befintliga utveck-

lingsidéer, föreslagna åtgärder och mål ha en avgörande inverkan över den fortsatta utvecklingen 

samt över möjligheten att vända fattigdomen och nå visionen om en hållbar utveckling. 

3.3.1 Kriterier för slutsatsdragning
En viktig del i en idéanalytisk studie är att väl kunna motivera och argumentera för sina slutsatser 

och tolkningar. I redovisningen av resultatet kommer jag att använda mig av en del citat för att 

synliggöra mina egna tankegångar för läsaren. De citat som tydligast anses representera en

befintlig idé har valts ut, vilket följaktligen inneburit att bearbetningen av materialet följt en viss 

urvalsprocess. Eftersom inga motstridiga argument funnits i det studerade materialet anses 

urvalsproblematiken följaktligen inte ha några effekter över slutsatsdragningen. I de fall där 

tveksamhet råder har mer än ett citat lyfts fram i syfte att styrka slutsatsdragningen. Det är av

högsta vikt att sätta argumenten i sitt sammanhang så att citat inte lyfts ut och utgör en källa till 

feltolkning. Texterna studeras inledningsvis i sin helhet och sedan bryts de ner enligt analys-

schemat. Stor möda har lagts i att formulera icke-ledande frågor som samtidigt ska kunna bringa 

systematisk klarhet i förhållande till de tillämpade teorierna. I de fall där det studerade materialet 

inte skulle visa sig ”svara” på en, eller flera, av de uppsatta frågorna kommer materialet inte att 

tvingas in i analysschemat utan kommer helt enkelt att lämnas blankt. I de fall där fler än en källa 

ligger till grund för analysen kommer de redovisas gemensamt och avses komplettera varandra. 

Inga motstridiga uppgifter har funnits i dessa fall, vilket anses legitimera sammanslagningen av 

de olika källorna.
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4 Analys
Nedan följer en idéanalytisk genomgång av det studerade materialet. Kapitlet har delats upp i 

enlighet med analysschemats fyra teman och de olika organisationernas ställningstaganden och 

idéer kommer inledningsvis att redovisas separat för att underlätta läsningen. I slutsatsdelen 

kommer de befintliga idéerna och ställningstagandena att vägas samman och vi kan således nå en 

samlad bedömning om hur de studerade aktörerna tar sig an frågan samt vilka potentiella effekter

detta kan få. I kapitel 4.4 (Slutsatser) avses även de uppsatta frågeställningarna att besvaras. 

4.1 Ursprung och framväxt
I följande delkapitel belyses och diskureras följande frågor; Vilka bakomliggande orsaker nämns? 

Betonas investerarna eller strukturella förhållanden vara drivande för trendens framväxt? 

Uppfattas trenden mest positivt eller negativt? 

4.1.1 FAO

Det anses finnas en del strukturella förhållanden som ligger bakom den tilltagande trenden att 

investera i internationell jordbruksmark. David Hallam understryker att investeringar i inter-

nationell jordbruksproduktion är inget nytt fenomen. Dess storskalighet, dess motiv och 

drivkrafter anses dock skilja sig från tidigare investeringar90. Paul Mathieu understryker att det 

skett långsiktiga globala strukturella förändringar dels inom synen på utveckling och inom 

internationella relationer dels inom priset på land och behovet av en ökad tillgång till mat91. Både 

Hallam och Mathieu framhäver den ökade efterfrågan av alternativa bränslen samt önskan att 

trygga tillgången till mat som väsentliga strukturella anledningar till fenomenets framväxt92. 

Utöver dessa strukturella faktorer nämner Mathieu även en del aktörsrelaterade förklaringar, 

sökandet efter gynnsamma investeringsmöjligheter i form av biobränsleproduktion eller 

matproduktion. Även finansiella orsaker nämns där en tidig investering i jordbruksmark kan ge 

en gynnsam avkastning utifrån spekulationen om att priset på mark kommer att öka inom en 

relativt snar farmtid93. Att det anses vara investerarna som är de drivande i processen 

framkommer tydligt i Mathieus resonemang; ”Investors looking for Land”94. Hallam menar att 

                                                
90 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
91 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing. 
92 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
93 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
94 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
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det är främst den privata sektorn som står för dessa typer av investeringar, något som Mathieu 

emellertid inte specifikt diskuterar under sin presentation. 

Både Hallam och Mathieu intar ett skeptiskt förhållningssätt till trendens önskvärdhet och 

betonar en mängd olika risker. Hallam poängterar dock att man inte omedelbart bör inta en 

försvarsställning och motarbeta dessa investeringar utan att vi snarare bör ställa oss frågan hur vi 

kan säkerställa investeringarnas positiva effekter95. Att man ifrån FAO:s håll anser att man bör ta 

tillvara på den nya trendens möjligheter snarare än att enbart poängtera dess negativa effekter blir 

här framträdande. 

4.1.2 Världsbanken
Världsbanken har en positiv inställning till investeringar i jordbruket och ser dem som en vital 

och nödvändig del för att kunna minska fattigdomen i världen;

“Today’s improved opportunities and greater willingness to invest in agriculture provide optimism that 

agriculture-for-development agendas can move forward”96. 

Även om man generellt sett poängterar vikten av investeringar i jordbruket uppdagas en viss 

skepsis inför det specifika fenomenets potentiella risker. Det är här främst politiska risker och 

eventuella miljöproblem som diskuteras, såsom minskad politisk trovärdighet om lokala bönder 

mister rätten till mark och kortsiktiga intressen som kan leda till negativa konsekvenser för den 

loka miljön97. Däremot ser man en hel del ekonomiska fördelar med investeringarna. Bland annat 

nämns ökade exportmöjligheter, nya industritillfällen, ökade arbetstillfällen och införsel av ny 

teknologi till landet98. Investeringar är ett måste, men vem som utför dessa investeringar kan

anses spela en avgörande roll för dess gynnsamhet för utvecklingslandet. Att se till de specifika 

situationerna anses emellertid avgörande för att kunna avgöra om fenomenets önskvärdhet99. 

Så vad anses vara de bidragande orsakerna till fenomenets framväxt? Livsmedelstrygghet 

nämns som en av orsakerna tillsammans med det ökade intresset för biobränsle. Även rädslan 

inför de stundande klimatförändringarnas potentiella effekter över jordbruksproduktionen nämns 

vara en potentiell drivkraft100. Likaså nämns förändrade tankemönster som en bidragande orsak; 

                                                
95 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
96 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s. 25.
97 The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens. 
98 The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens. 
99 The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens. 
100 The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens.
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From ’Small is beautiful’ to ’Bigger is better’ thinking101. Effektivitet och en snabbare 

avkastning prioriteras. Det är således strukturella faktorer som benämns avgörande i fenomenets 

framväxt dock med en betoning på investerarnas beredvillighet och möjlighet att påverka utfallet.

4.1.3 IFPRI
En del olika strukturella orsaker anses utgöra de främsta källorna till fenomenets framväxt; 

”At the root of foreign investments in agriculture land are the food crisis and the volatility in food markets 

that have undermined the trust in trade on the side of the importers”102. 

När rådande strukturella förhållanden missgynnat enskilda aktörer anses de följaktligen ha tagit 

saken i egna händer i syfte att säkra den egna tillgången till mat. Kapitalstarka länder med ett 

behov av matimport och rika länder med brist på mark eller vatten anses ha ett stort intresse i att 

investera i internationell jordbruksmark dels då marken är relativt billig, dels då produktions-

kostnaderna minskar103. Ytterligare en källa till fenomenets framväxt nämns; 

”More recent transnational land deals are partly an effect of the larger changing economic valuation of 

land and water”104. 

Det anses helt enkelt finnas ett ekonomiskt incitament bakom fenomenets framväxt. Fokus ligger

här på strukturella förklaringar som sedan en rad olika aktörer anses benägna att nyttja till sin 

egen fördel. 

Vid genomläsningen av texten är det även framträdande att det anses vara utifrån de rika 

ländernas förändrade behov som fenomenet haft sitt ursprung. Trenden uppfattas dock som 

potentiellt gynnsam även för utvecklingsländerna då investeringarna kan få positiva spillover-

effekter för den fortsatta utvecklingen av landet105. Även om en del potentiellt negativa effekter är 

möjliga anses dessa vara reglerbara. Trenden anses därmed mest positiv och önskvärd, något som 

                                                
101The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens. 
102 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 4. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
103 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 1. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
104 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 1. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
105 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 2. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
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följande citat får representera; ”Given the changing global economic context, the agricultural 

sector clearly requires more investment” 106, om än med vissa restriktioner. 

4.1.4 G8
G8 mötet i Japan under april 2009 behandlade frågan om jordbruk och livsmedelstrygghet utifrån 

en allmän och allomfattande infallsvinkel men berör stundom direkt den tilltagande trenden att 

investera i internationellt jordbruksmark. Det anses vara strukturella faktorer som orsakat den 

globala ekonomiska nedgången under 2008;

“Structural factors may affect prices over the medium term, and increase volatility and demand raise 

important questions about food security for the future”107. 

Det anses vara den tilltagande matkrisen i samband med finanskrisen som fått utländska 

investerare att se sig om efter nya marknader108. Man intar en neutral ställning till fenomenet men 

man understryker vikten av att försäkra sig om att lokala och traditionella seder respekteras; 

”Attention should be given to the leasing and purchase of agricultural land in developing countries, to 

ensure that local and traditional land use is respected”109. 

4.2 Suveränitet
Hur belyser således de studerade aktörerna frågan om investering i internationell jordbruksmark

ur hänsyn till suveränitetsprincipen? Vem är det som anses ha den slutliga rätten att besluta om 

investeringarnas önskvärdhet? Anses ett internationellt ramverk nödvändigt, samt hur framställs 

statens möjligheter att fatta gynnsamma beslut för sitt land? 

4.2.1 FAO
De olika utvecklingsländerna anses ha en hel del att vinna på den nya trenden. Samtidigt nämner 

såväl Mathieu som Hallam att staterna har flera ansvarstaganden vad gäller reglerandet av 

fenomenets potentiellt negativa effekter. Mathieu understryker att staterna måste sträva efter 

välgrundad information och väl genomarbetade kontrakt, präglade av flexibilitet och långsiktiga 

                                                
106 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 2. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
107 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 2. Final Declaration. 
108 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 1. Final Declaration. 
109 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 3. Final Declaration. 



40

lösningar110. Vidare understryker Mathieu att de utarbetade kontrakten måste garantera att den 

tilltagande exporten inte gör avkall på utvecklingslandets livsmedelstrygghet. Hur detta ska 

möjliggöras framkommer emellertid inte.

Samtidigt som både Mathieu och Hallam betonar staternas centrala roll menar de att det 

internationella samfundet har ett centralt ansvarstagande och roll i att reglera trendens negativa 

effekter. Hallam poängterar vikten av en internationell Code of conduct som ska underlätta för de 

enskilda staterna att besluta om de olika investeringarnas önskvärdhet. För att garantera att de 

olika staterna fattar gynnsamma beslut för sina respektive medborgare anses således ett 

internationellt ramverk vara nödvändigt. FAO:s roll i detta anses vara av rådgörande och 

stöttande karaktär, att minimera potentiella risker och maximera utvecklingsländernas förtjänster 

genom att analysera de olika situationerna och att fatta välgrundande beslut111. 

4.2.2 Världsbanken
Staten anses vara en nödvändig och stark aktör inom jordbrukspolitiken, men man anser att dess 

kapacitet måste stärkas ytterligare för att reducera den ojämna fördelningen av resurser inom de 

olika utvecklingsländerna112. I en tid präglad av globalisering anser man att staten alltmer 

utmanats av en rad andra aktörer och dess roll har således påverkats. Det anses numera inte 

enbart vara upp till de enskilda staterna att fatta beslut; 

”[S]uccess will also depend on concerted action by the international development community to confront 

the challenges ahead”113. 

Staten anses därmed ha en begränsad roll och möjligheter att enskilt fatta gynnsamma beslut för 

sitt land. Det internationella samfundet sägs ha en central roll i utvecklandet av 

jordbruksproduktionen samt i utvecklandet av klimatvänliga jordbrukssystem;

”The agriculture-for-development agenda cannot be realized without more and better international 

commitments”114

Om än framhäver man en central poäng; ”Providing this assistance without creating dependency 

remains a challenge”115. Det är ingen enkel utmaning att erbjuda stöd och resurser utan att landet 
                                                
110 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
111 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
112 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s.8. 
113 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008. s. V. 
114 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s.24. 
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sedan blir beroende av detta inflöde. Å andra sidan kan man hävda att ingen stat har potential, i 

dagens läge, att fatta beslut utan att ta hänsyn till det internationella samfundet och övriga staters 

preferenser. Det är emellertid framträdande att Världsbanken anser det nödvändigt att inta en 

aktiv position i utvecklandet av riktlinjer i frågan. Om ett internationellt ramverk anses 

nödvändigt eller ej i denna specifika fråga framgår inte. Det som däremot anses behövas är mer 

forskning kring fenomenets utbreddhet och dess potentiellt negativa sociala risker116. Utifrån 

detta resonemang kan man dra slutsatsen att det främst är det internationella samfundet som har 

den slutliga rätten att besluta om fenomenets önskvärdhet.  

4.2.3 IFPRI
De rika länderna anses ha en klar fördel i förhandlingarna, och till en följd av de ojämna 

maktförhållandena mellan rika och fattiga länder anses staten inte alltid benägen att fatta 

gynnsamma beslut för sitt land. Detta anses följaktligen kunna leda till förödande konsekvenser 

för landets medborgare; 

”Since the state often formally owns the land, the poor run the risk of being pushed off the plot in favor of 

the investor, without consultation or compensation”117. 

Eftersom staten inte alltid vill, eller kan, fatta de mest gynnsamma besluten för sitt land 

eftersträvas en så kallad Code of conduct118, genom vilken de potentiellt negativa effekterna kan 

kontrolleras. Man är dock väldigt tydlig med att ett sådant regelverk inte enbart bör bestå av 

generella uttalanden utan att ett sådant regelverk bör vara kraftfullt, ”should have teeth”119. Det 

här regelverket anses även kräva internationella avtal och lagar, för såväl investerarna som för 

säljarna120. IFPRI:s fokus kan därmed sägas vara på investerarna såväl som på säljarna och det är 

det internationella samfundet som anses ha den slutliga rätten att besluta om investeringens 

önskvärdhet och utformning. 

                                                                                                                                                             
115 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s. 14. 
116The World Bank. Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development Opportunity? Konferens. 
117 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 2. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
118 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 3. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
119 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 4. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
120 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 4. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
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4.2.4 G8
I deklarationen från G8-mötet diskuteras inte direkt den enskilda statens möjligheter att fatta 

gynnsamma beslut för sitt land. På grund av strukturella faktorer anses dock ett internationellt 

ramverk vara nödvändigt i frågan, i syfte att kunna reglera de potentiellt negativa 

konsekvenserna;

”We underline the importance of a rule-based international trading system for agricultural trade”121. 

Internationellt koordinerade strategier anses vidare vara nödvändiga för att effektivisera handeln 

med råvaror samt för att säkra tillgången till mat122. Det är här tanken om livsmedelstrygghet som 

står i centrum för diskussionen. Ett internationellt ramverk anses därmed nödvändigt och bör 

utgöra grunden för nationell lagstiftning. Det är emellertid hittills ospecificerat hur ett sådant 

ramverk bör se ut och vem det är som bör kontrollera att det efterföljs. Inom ramen för detta 

resonemang finns även uppfattningen att staten inte alltid har potential att fatta gynnsamma 

beslut, åtminstone inte för den internationella världshandelns bästa. 

4.3 Utveckling
Vilka idéer kring fenomenets potential till utveckling går att finna hos de centrala internationella 

aktörerna? Betonas en traditionell syn på utveckling eller den gröna teorins syn på en hållbar 

utveckling? Står ekonomin eller miljön i fokus? Präglas deras syn av ecologism eller environ-

mentalism? Vilken roll sägs nationalstaten, investerarna och det internationella samfundet ha? 

4.3.1 FAO
Mathieu betonar att man måste se till olika kontextuella förhållanden för att förstå fenomenets 

känslighet. Bland annat nämner han det faktum att flertalet fattiga människor i dagsläget, på ett 

eller annat sätt, är beroende av jordbruksproduktion123. Att inte frånta dessa människor 

jordbruksmark blir härmed centralt för att inte ytterligare riskera att förvärra fattigdomen. Hallam 

ställer frågan;

”Why does it appear that poor countries in Africa and elsewhere have their arms wide open for this kind 

of investment and they are promising all kinds of wonderful conditions to attract these investments?”124. 

                                                
121 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 3. Final Declaration. 
122 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 3. Final Declaration. 
123 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
124 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
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Anledningen till detta anses vara att dessa länder saknar utländska investeringar och att de är i ett 

stort behov av dessa. Hallam framhäver att hans kollegor på FAO har uppskattat att omkring 30 

billioner amerikanska dollar behövs tillföras i utvecklingsländerna för att vi ska kunna nå 

milleniumdeklarationens mål att halvera fattigdomen till år 2015125. Hallam betonar även vikten 

av att kunna förena behovet av investeringar med de privata aktörernas intresse att investera i 

internationell jordbruksmark. Här talas det om en win-win situation som ska vara gynnsam för 

samtliga involverade aktörer126. Investeringarna anses kunna gynna utvecklingen av landets infra-

struktur samt kunna införa teknisk kompetens i landet och sägs även kunna skapa fler arbets-

tillfällen i utvecklingsländerna127. De ekonomiska fördelarna anses sedan kunna skapa sociala 

såväl som politiskt gynnsamma effekter. Det anses främst vara utvecklingsländernas roll att 

upprätta nationell lagstiftning för att maximera fördelarna och minimera nackdelarna, ett 

påstående som såväl Mathieu som Hallam ställer sig bakom. För att försäkra att utvecklingen är 

gynnsam anses det emellertid vara av vikt att upprätta en internationell Code of conduct128. Det 

kan härmed sägas vara ett starkt fokus på de olika aktörernas potential att utnyttja trendens

fördelar i arbetet med att vända fattigdomen i de olika utvecklingsländerna. 

Vad som är speciellt intressant i sammanhanget är att det läggs ingen större tonvikt vid 

potentiella negativa effekter på den lokala miljön. Detta nämns enbart i förbifarten och tonvikten 

läggs tveklöst på strävan efter att minska fattigdomen genom tillförseln av ekonomiska medel. Ett 

tydligt linjärt utvecklingstänkande uppdagas där fokus är på de ekonomiska aspekterna snarare än 

på miljön eller på de sociala och politiska effekterna. I de fall där man lyfter upp begreppet håll-

bar utveckling är detta följaktligen utifrån en environmentalistisk infallsvinkel. 

4.3.2 Världsbanken
Jordbruksproduktion anses vara en direkt källa till nationell ekonomisk tillväxt129. Investeringar i 

jordbruket anses således vara den främsta källan för att ett underutvecklat land ska kunna nå en 

hållbar utveckling, minska fattigdomen i världen samt för att kunna uppnå Milleniummålen130. 

Fokus hamnar dock på de ekonomiska aspekterna för möjligheten att vända fattigdomen. Det 

                                                
125 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
126 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
127 Mathieu, Paul. FAO. Presentation: Global Investment and Large Scale Land Acquisition. CTA Briefing.
128 Hallam, David. FAO. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
129 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s. 3. 
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framhävs emellertid att jordbruksproduktion och miljöskydd alltmer kommit att sammanflätats

inom utvecklingstänkandet men att målen för utvecklingen inte förändrats, utan enbart de 

avsedda medlen;

”The solution is not to slow agricultural development – it is to seek more sustainable production 

systems”131. 

Olika länder anses ha olika förutsättningar för utveckling. Världsbanken delar följaktligen upp 

utvecklingsländer i tre olika kategorier, där främst de länder som är mest beroende av jordbruks-

produktion kräver extra tillsyn132. En tydlig linjär syn på utveckling framträder;

”Countries follow evolutionary paths that can move them from one country type to another”133.

Vad gäller fattiga länders möjligheter på den internationella marknaden poängterar man att det 

finns underliggande strukturella faktorer som kan ha en negativ inverkan för utvecklingen. När 

priserna på varor går upp, blir de fattiga länderna alltmer beroende av sin egen jordbruks-

produktion. De saknar helt enkelt möjlighet att importera varor från andra länder134. När således 

utländska investerare köper upp delar av landets jordbruksmark kan det tänkas att dessa länder 

blir alltmer sårbara vid exempelvis ett dåligt skördeår.

En snabb ekonomisk tillväxt för att kunna reducera fattigdomen och att bevara miljön anses 

vara målet inom jordbrukssektorn135. För att kunna reducera fattigdomen krävs det att man allt-

mer inkorporerar småskaliga bönder i jordbruksproduktionen;

”A key issue for development is enhancing the participation of smallholders and ensuring the poverty-

reducing impacts of agricultural growth”136. 

Detta tankesätt går helt emot den tilltagande trenden, då investering i internationell jordbruks-

mark innebär en mer storskalig produktion. Dessa strukturer skulle således kunna ha en direkt 

negativ inverkan över utvecklingen i de olika utvecklingsländerna. Här anser sig Världsbanken ha 

en avgörande roll i arbetet för att motverka en sådan utveckling. Nationalstatens potential att 

hindra en sådan trend nämns inte specifikt i de studerade dokumenten, men i samband med 
                                                
131 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s. 2.
132 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, s. 4ff.
133 The World Bank. Agriculture for Development: Overview. World Development Report 2008, .s  4.
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tidigare diskussion anser man att statens position måste stärkas ytterligare för att de ska vara en 

avgörande aktör för att vända fattigdomen i landet eller i arbetet med att uppnå en hållbar 

utveckling. Men att man från Världsbankens håll poängterar vikten av att vara skeptisk inför 

investerarnas potentiella negativa inverkan över den fortsatta utvecklingen framkommer 

tydligt137. 

4.3.3 IFPRI
Det anses finnas ett brinnande behov av investering i jordbruket i utvecklingsländer, då deras 

respektive regering sägs sakna tillräckligt kapital för att vända fattigdomen. Fördelarna med 

investeringarna listas upp; 

”[T]he creation of a potentially significant number of farm and off-farm jobs, development of rural 

infrastructure, and poverty-reducing improvements such as construction of schools and health posts”138. 

Investerarnas roll blir därmed att fungera som en slags motor för landets utveckling. Genom deras 

investeringar kommer kapital in i landet vilket anses gynna uppbyggnaden av, först och främst,

jordbrukets infrastruktur, vilket sedan även kommer att kunna få positiva samhälleliga effekter139. 

Det är främst i ekonomiska termer som fenomenets önskvärdhet motiveras. Det ekonomiska 

kapitalet anses vara ett första steg för landets fortsatta sociala utveckling och anses även 

nödvändigt för att öka levnadsstandarden. Med andra ord, ett traditionellt utvecklingstänkande 

har härmed uppdagats. Medan de framträdande positiva effekterna av investering i internationell 

jordbruksmark motiveras utifrån det traditionella utvecklingstänkandet ser man däremot de 

potentiellt negativa effekterna i ett tämligen annat ljus; 

”[T]he threats that the land acquisitions present to people’s livelihoods and ecological sustainability”140 . 

Medan fördelarna motiveras i ekonomiska termer ser man däremot nackdelarna i sociala och 

miljömässiga termer, vilket i ett andra led sägs kunna öka fattigdomen i landet. Man nämner även 

en ökad risk för konflikter i länder där investeringarna inte visar sig gynnsamma för 
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utvecklingslandet141. Även om man diskuterar ekologisk hållbarhet och betonar vikten av att inte 

utarma naturresurser förs diskussionen utifrån en ekonomisk och social vinkel. Det är inte miljön 

som står i fokus för miljöns skull, utan miljön står i fokus för att den behöves för vår överlevnad. 

Ett environmentalistiskt perspektiv har härmed uppdagats. 

Det är vidare aktörernas potential att agera som fokuseras i det rådande utvecklings-

tänkandet. Investerarna anses, som tidigare nämnts, kunna införa kapital till landet. Det 

internationella samfundet sägs kunna reglera investeringarnas negativa effekter och 

nationalstatens ovilja eller oförmåga att fatta gynnsamma beslut. 

4.3.4 G8
En traditionell syn på utveckling uppdagas vid genomläsningen av deklarationen från G8-mötet. 

Öppna och integrerade marknader och globaliseringsprocessen anses vara gynnsamma element 

för utvecklingen;

”We need to sustain the benefits of globalization and open markets, highlighting the crucial importance of 

rejecting protectionism and encouraging the development of local, regional and international integrated 

agricultural markets”142.

Man framhäver även vikten av ökade offentliga och privata investeringar i jordbruket för att 

underutvecklade länder ska ha potential att vända fattigdomen143. Begrepp såsom hållbar 

utveckling nämns, dock utifrån uppfattningen att det är nödvändigt för att säkra vår framtid, 

minska fattigdomen och öka jordbruksproduktionen för att på så sätt trygga tillgången till mat144. 

Ett hållbart utvecklingstänkande blir utifrån detta perspektiv ett sätt att nå ekonomisk stabilitet. 

Även här ett environmentalistiskt perspektiv i arbetet för att nå en hållbar utveckling

Det är aktörer i samverkan som sägs bäst kunna gynna utvecklingen, där handel och öppna 

marknader är i fokus145. Investerarna anses nödvändiga för den fortsatta utvecklingen då de 

fattiga länderna är i behov av investeringar. Det internationella samfundets roll anses vara att 

reglera de negativa effekterna av dessa investeringar146. De enskilda staterna eller specifika fall 
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och omständigheter nämns inte i texten men en fri tolkning, utifrån G8-ländernas övriga idéer i 

frågan, skulle innebära att de enskilda staterna bör ta del av den öppna marknaden och 

följaktligen inte införa handelsblockader. Vi får emellertid härmed nöja oss med generella idéer

och riktlinjer. 

4.4 Mål och åtgärder
Hur anser de studerade aktörerna att man bör gå tillväga för att nå målet? Vilka åtgärder föreslås? 

Vad anses vara målet för utvecklingen? Riktas fokus mot investerarna eller säljarna? 

4.4.1 FAO
Mathieu betonar att målet för FAO:s involvering i frågan är främst att trygga de potentiella 

fördelarna för befolkningen i de fattiga länderna; 

“How to minimize the risks and maximize the opportunities and benefits for all, but primarily for the rural 

poor?”147.

Fokus kan härmed sägas vara främst riktad mot de olika utvecklingsländerna. En viktig åtgärd 

sägs vara att säkra rätten till land för de småskaliga lokala jordbrukarna, varav Mathieu föreslår 

en förbättrad inhemsk lagstiftning, genomskinlighet i förhandlingarna, utbildning av lokal-

befolkningen om sina rättigheter och en positiv särbehandling av de mest utsatta grupperna i 

utvecklingsländerna148. Mathieu understryker att FAO:s roll är att upprätta riktlinjer och 

manualer som kan informera om användbara metoder och beslut i frågan. Även fortsatta studier i 

frågan eftersträvas149. Målet för utvecklingen sägs vara att kunna använda trendens potentiella 

positiva effekter till en fördel i strävan efter att uppnå milleniumdeklarationens mål att halvera 

fattigdomen150. 

4.4.2 Världsbanken
En av de åtgärder som Världsbanken genomgående återkommer till i the World Development 

Report 2008, är att stärka småskalig jordbruksproduktion för att säkra möjligheterna till en 

ekonomisk tillväxt;
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”Using agriculture as the basis for economic growth in the agriculture-based countries requires a 

productivity revolution in smallholder farming”151.

Även om detta direkt står i kontrast till den nya trendens mer storskaliga jordbruksproduktion 

anses det vara av vikt att inte på förhand döma ut trendens önskvärdhet152. Investeringar i 

jordbruket anses samtidigt, å andra sidan, vara en nödvändig faktor för ekonomisk tillväxt. Det är 

även den ekonomiska tillväxten som anses vara målet för utvecklingen. Utifrån ett ökat kapital 

anser man i ett andra led kunna satsa mer resurser på sociala och miljömässiga förhållanden.  

I dagsläget utarbetar Världsbanken en mer landsspecifik forskning, i syfte att se det speci-

fika i de olika investeringarna153. Att en investering är missgynnsam för ett lands utveckling 

behöver inte innebära att det är missgynnsamt i ett annat. Man framhäver dock vikten av tillgång 

till kredit och behovet av olika säkerhetsskydd för att undvika att bönder ofördelaktigt ska behöva 

sälja sin mark; 

“Safety nets and access to credit are needed to minimize distress land sales when farmers are exposed to 

shocks”154.

Det internationella samfundet och Världsbanken anser sig här ha ett ansvar att skapa dessa 

förhållanden. Fokus anses här vara riktad mot de olika utvecklingsländerna i skapandet av dessa 

gynnsamma förhållanden.  

4.4.3 IFPRI
För att kunna nå så kallade win-win policies155, föreslås en rad olika åtgärder. Man eftersträvar 

genomskinlighet i förhandlingarna, respekt för nuvarande landrättigheter och äganderätter, en 

miljömässigt hållbar utveckling, att vinsterna ska fördelas rättvist mellan investerarna och de 

lokala medborgarna samt att utländska investerare inte ska ha rätten att exportera mat från landet

under en rådande inhemsk matkris156. Målet med den nya trenden sägs vara att kapital, kunskap 

och teknologi förs in i landet så att utvecklingslandet kan gynnas av utbytet; 
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Countries: Risks and Opportunities.
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”In the long run, a healthy trade relationship could grow out of such investment island, building trust in 

trade, at least on a bilateral basis and potentially more broadly, in an increasingly volatile world food 

system”157. 

De som främst avses skyddas är de lokala medborgarna och småbönderna. Det internationella 

samfundet sägs ha en ledande roll i upprättandet av en Code of conduct som ska kunna reglera 

såväl investerarnas som nationalstatens roll158. Fokus anses härmed vara riktat mot samtliga 

aktörer i frågan i syftet att trygga den fortsatta utvecklingen. 

4.4.4 G8
Det anses finnas ett behov av såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för att trygga tillgången till 

mat och motarbeta fattigdomen. Det anses vara av stor vikt att alla aktörer med ett intresse i 

frågan tas med i beräkningen då strategier utarbetas;

”Policies and strategies need to be developed in an inclusive manner. Involving all main 

stakeholders”159.

Två av de mest framträdande målen är dels att föra upp jordbruksfrågan och frågan om

livsmedelstrygghet i centrum på den internationella agendan, samt att eftersträva en ökad 

investering i jordbruket från såväl privata som från offentliga källor160. Exakt hur man bör gå 

tillväga utrycks emellertid i väldigt vaga termer; 

”We commit ourselves to use all tools available to alleviate the negative consequences of the current 

financial crisis on poverty and hunger, […], increase the investments in agriculture and research, avoid 

unfair competition, agricultural trade distortions…”161. 

G8 länderna antas kunna spela en stor roll i frågan och fokus riktas här främst mot investerarna, i 

syfte att reglera en negativ inverkan över de underutvecklade länderna. 

                                                
157 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 4. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
158 Von Braun, Joachim & Meinzen-Dick, Ruth. (2009), s. 4. “Land Grabbing” by Foreign Investors in Developing 
Countries: Risks and Opportunities.
159 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 2. Final Declaration.
160 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 2. Final Declaration. 
161 News G8 Agriculture Ministers´meeting. (2009), s. 4f. Final Declaration.
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4.5 Slutsatser
Vilka idéer har vi således funnit i det studerade materialet? Följande delkapitel har delats in efter 

de tre olika frågeställnigarna. Inom ramen för detta delkapitel finns även avsikten att relatera de 

studerade aktörernas befintliga idéer till det teoretiska ramverk som utarbetats i kapitel 2. 

Hur framställer de studerade aktörerna fenomenets framväxt och hur behandlas frågan ur 

suveränitetssynpunkt? Hur kan vi förstå den tilltagande trenden? 

Samtliga av de studerade aktörerna är överrens om att strukturella förändringar har bidragit till 

trendens framväxt. Investerarna (aktörerna) anses, mer eller mindre, varit tvungna att agera i 

enlighet med de förändrade strukturella förhållandena. Det ökade intresset att investera i 

internationell jordbruksmark kan utifrån detta perspektiv ses som en följd av intresset att trygga 

livsmedelstillgången, förse sig med alternativa bränslen och sökandet efter gynnsamma invest-

eringsmöjligheter. Allt till en följd av de förändrade strukturella förutsättningarna. I tabellen 

nedan ges en översikt av de anledningar som återgetts i frågan om fenomenets framväxt; 

Tabell 3: Ursprung och framväxt

FAO Världsbanken IFPRI G8
Strukturella 
förklaringar:
Förändrade 
internationella relationer

Priset på land

Ökad efterfrågan av 
biobränsle

Strukturella 
förklaringar:
Livsmedelstrygghet

Ökad oro inför de 
stundande 
klimatförändringarna

Förändrade
tankemönster:
Från ’Small is beautiful’ 
till ’Bigger is better’

Strukturella 
förklaringar:
Den rådande matkrisen

Minskat förtroende för 
världshandelns möjlighet 
att trygga import

Priset på land och vatten

Strukturella 
förklaringar:
Global ekonomisk 
nedgång 

Livsmedelstrygghet

Matkris

Aktörsförklaringar:
Strävan att trygga 
tillgången till mat

Ekonomiska intressen

Aktörsförklaringar:
Beredvilliga att handla 
för att påverka utfallet

Aktörsförklaringar:
Strävan att trygga 
tillgången till mat

Ekonomiska intressen

Aktörsförklaringar:
Intresse i att se sig om 
efter nya marknader

Viss skepsis men betonar 
trendens potential att 
vända fattigdomen

Positiv inställning. 
Investeringar vitalt och
nödvändigt. Vissa 
risker, politiska och 
miljö. Studera de 
specifika fallen

Gynnsamt för 
investerarna.  Potentiellt 
positivt för utvecklings-
länderna. Krävs dock 
regleringar. 

Neutral inställning. Vikt 
att försäkra sig om att 
lokala och traditionella 
seder respekteras

Samtliga av de studerade aktörerna är överrens om att det är utifrån de rika ländernas intresse 

som trenden vuxit fram. Utvecklingsländerna har sedan, precis som i många andra fall, enbart 

möjligheten att reagera i frågan om trendens önskvärdhet. Generellt sett betonas de potentiellt 
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negativa effekterna i miljömässiga, sociala eller politiska termer, medan trendens positiva 

effekter istället motiveras i ekonomiska termer. 

Vad gäller trendens uppfattade önskvärdhet är det högst intressant att se till de olika 

aktörernas respektive intressen i frågan. Vem är det egentligen som säger vad och varför? 

Eftersom de studerade aktörerna skiljer sig avsevärt i karaktär har de följaktligen även olika 

intressen och syften med sitt arbete. Vad gäller G8-länderna är det inte vidare förvånansvärt att 

de förespråkar öppna marknader dels då detta går väl i linje med deras egen policy dels då detta 

kan tänkas vara högst förtjänstfullt för deras egen del. Ytterligare nämnvärt är att Japan som är en 

av de stora investerarna i utländsk mark är även en av medlemmarna i G8 och kan därmed tänkas 

ha ett ännu större intresse i att frågan behandlas utifrån ett fokus på fördelarna snarare än 

nackdelarna. Vad gäller FAO har organisationen upprättats i arbetet mot att minska världs-

hungern. FAO ska fungera som ett neutralt forum där samtliga av dess medlemsländer kan mötas 

och diskutera väsentliga frågor i detta arbete162. Fokus ligger här mot utvecklingsländerna. Likaså 

Världsbanken har ett starkt fokus mot utvecklingsländer och huvudsyftet med organisationen är 

att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdomen163. Världsbanken är en stor och 

betydelsefull organisation med lokala kontor runt om i hela världen. Mycket av deras arbete 

bedrivs ute på fält i ett flertal av utvecklingsländerna. IFPRI:s arbete stöds av ett flertal olika 

nationella regeringar, privata bidrag och internationella samt regionala organisationer. Deras mål 

är att utarbeta forskning i enlighet med FN:s mål om frihet från hunger164. Som vi ser skiljer 

deras arbete i karaktär. Även om de har olika intressen och syften i frågan är deras åsikter väldigt 

lika. Samtliga av de studerade aktörerna är försiktiga med att inta en direkt ställning för eller 

emot fenomenet. Både fenomenets för- och nackdelar lyftes fram och diskuteras. 

Hur behandlas således frågan ur suveränitetssynpunkt? Som vi sett i analysen återfinns en 

stark konsensus kring att internationella riktlinjer och ramverk är nödvändiga för att kunna 

reglera fenomenets negativa konsekvenser. Synen kring hur detta ramverk bör se ut skiljer sig i 

viss mån men tanken är densamma – de enskilda staterna är i behov av det internationella 

samfundet. Att det främst är investerarna som bör regleras framkommer när man studerar de olika 

aktörernas idéer. Det finns en viss misstro till investerarnas bakomliggande incitament. Att det 

råder en klar maktskillnad mellan rika och fattiga länder framkommer tydligt. Ett internationellt 

                                                
162 FAO. About FAO. Internetresurs.
163 The World Bank. About us. Internetresurs. 
164 IFPRI. About IFPRI. Internetresurs. 
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ramverk anses således vara nödvändigt för att avtalen inte utarbetats under lika villkor. I många 

fall diskuteras behovet av ett internationellt ramverk utan att egentligen diskutera dess potentiella 

effekter över den nationella suveräniteten. Det har nästintill blivit en självklarhet att de slutgiltiga 

besluten ska fattas på internationell nivå. Detta tankesätt är numera nästintill lika självklart som 

det förut ansågs vara att fatta de slutgiltiga besluten på den nationella nivån. Det kan härmed 

sägas ha skett en förskjutning i synen på nationell suveränitet. 

Tabellen nedan ger en överblick av de studerade aktörernas idéer kring staten och dess 

handlingsfrihet samt det uppfattade behovet av ett internationellt ramverk. 

Tabell 4: Nationell suveränitet?

FAO Världsbanken IFPRI G8

Internationella samfundet 
anses ha den slutliga 
rätten att besluta om 
fenomenets önskvärdhet. 
Staten anses ha ett stort 
ansvar

Staten en stark aktör, 
dock måste dess 
kapacitet stärkas
ytterligare. Det inter-
nationella samfundet en 
central aktör, och dess 
riktlinjer viktiga

Internationella samfundet 
anses ha den slutliga 
rollen att besluta om 
fenomenets önskvärdhet 
genom en Code of 
conduct

Internationella samfundet
anses ha den slutliga 
rätten att besluta i 
handelsfrågor. Den 
specifika trenden belyses 
inte separat 

Internationellt ramverk?
Ja

Internationellt ramverk?
Framgår ej. Riktlinjer &
mer forskning nödvändigt

Internationellt ramverk?
Ja. Kraftfullt med 
internationella avtal &
lagar

Internationellt ramverk?
Ja

Statens möjligheter:
Skaffa sig välgrundad 
information

Väl genomarbetade 
kontrakt

Statens möjligheter:
Utmanad av andra 
aktörer varav numera 
begränsade möjligheter

Statens möjligheter:
På grund av ojämlika 
maktförhållanden är 
staten inte alltid benägen 
att fatta gynnsamma 
beslut

Statens möjligheter:
Staten bör begränsas för 
att effektivisera handeln &
för att säkra den 
internationella tillgången 
till mat

Om vi utgår ifrån Camilleri och Falks definition av suveränitet, där sättet att beskriva och tänka 

kring världen där nationalstaterna utgör de främsta aktörerna165, kan vi även här enkelt se att det 

skett en förskjutning av detta tänkande. Idén om att staten har en exklusiv kontroll över sitt 

respektive område är inte gällande i det studerade fallet. Även de territoriella aspekterna tycks här 

spela en mindre roll. Om vi återgår till Camilleri och Falks tre fundamentala suveränitets-

principer, (som diskuterades och belystes i kapitel 2.1 Suveränitetsprincipen), uppdagas den 

faktiska svårigheten att uppnå dessa. Staterna tvingas, eller rekommenderas beroende av hur man 

väljer att se på saken, att tillåta andra politiska enheter att applicera sina regler inom dess 

territorium. Utvecklingsländerna kommer att behöva ta hänsyn till det internationella samfundets 

                                                
165 Camilleri. A. Joseph & Falk, Jim. (1992), s. 2. The End of Sovereignty?
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riktlinjer i frågan, vare sig det blir i form av en Code of conduct, eller om det blir i form av fasta 

lagar och regler. Vad gäller en suverän stats respekt för andra suveräna staters inhemska 

traditioner blir även detta svårt att uppnå. Utländska investerare förser landet med resurser och 

teknologi och det är troligtvis utifrån investerarnas preferenser som jordbruket kommer att 

utformas. Att stater ska ha lika rätt till sin suveränitet är här inte heller trovärdigt, då 

investeringarna sker utifrån aktörernas beredvillighet att investera i de fattiga länderna. 

Utvecklingsländerna har inte samma potential att trygga sin livsmedelstillgång genom att 

investera i de rika ländernas jordbruksmark. Nationell suveränitet kan således, åtminstone med 

detta fall i åtanke, sägas vara högst obefintlig. Om än kan det finnas en viss gradskillnad, då de 

fattiga länderna har mindre makt över sitt territorium än de rika länderna. Här uppdagas i hög 

grad vissa staters möjligheter att institutionalisera förhållanden i andra stater som är gynnsamma 

för den egna nationen. De rådande handelsrelationerna kan härmed sägas vara utformade efter de 

rika ländernas intressen. 

De studerade aktörerna sätter inte den nationella suveräniteten i främsta rummet utan 

snarare förskjuts suveränitetsprincipen bortom strävandet efter ett internationellt ramverk. I 

utformandet av dessa ramverk blir suveränitetsbegreppet ytterst tvivelaktigt och dess grundvalar 

är härmed ifrågasatta. Även om suveränitetsbegreppet utmanats i och med uppkomsten av en 

mängd globala aktörer kan likväl en förändring i synen på suveränitetens önskvärdhet få stora 

konsekvenser. Vad gäller arbetet mot att minska fattigdomen i världen har det internationella 

samfundet nu större möjligheter att ingripa i de olika ländernas utveckling. Genom upprättandet 

av internationella ramverk och riktlinjer kan man legitimera ageranden som ingriper på den 

nationella suveräniteten. Hur effektiva de faktiska möjligheterna för ett ingripande är kan 

emellertid diskuteras ytterligare. En rad historiska exempel visar hur svårt det kan vara att ingripa 

och i många fall har ett ingripande lett till efterföljande konflikter. Handelsblockader och 

ekonomiska sanktioner utgör andra medel. Att dessa i regel drabbar den fattiga populationen 

hårdast är inte svårt att föreställa sig och i bekämpandet av fattigdomen kan dessa medel snarare 

få motsatt effekter. 

Investeringarna i internationell jordbruksmark behandlas inte utifrån hänsyn till suverän-

itetsprincipen. Om möjligt, till en följd av att staten under en längre tid alltmer utmanas av andra 

aktörer. Om möjligt, som en följd av globaliseringens politiska effekter. Oavsett anledning är det 

tydligt att det skett en förändring i synen av den nationella suveränitetens önskvärdhet. Skulle 
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förhållandet vara omvänt, det vill säga om det var de fattiga länderna som ville köpa eller hyra de 

rika ländernas jordbruksmark, skulle troligtvis frågan behandlats väldigt annorlunda. Nationell 

suveränitet är inte lika förunnat alla. Staternas förmåga och kapacitet att agera skiljer sig, som 

ovan illustrerats, avsevärt.

Vilka idéer kring fenomenets potential till utveckling går att finna hos de studerade aktörerna? 

Vilka åtgärder föreslås?

Vad gäller de studerade aktörernas syn på utveckling är det anmärkningsvärt, även här, hur lika 

deras idéer ter sig. Se tabellen nedan för en överblick av de olika aktörernas syn på utveckling 

samt för investerarnas, nationalstatens samt det internationella samfundets föreslagna roller. 

Tabell 5: Syn på utveckling

FAO Världsbanken IFPRI G8

Linjärt 
utvecklingstänkande 

Ekonomi i fokus för 
utvecklingen

Environmentalistiskt 
perspektiv

Linjärt 
utvecklingstänkande

Ekonomi i fokus för 
utvecklingen

Environmentalistiskt 
perspektiv

Linjärt 
utvecklingstänkande

Ekonomi i fokus för 
utvecklingen

Environmentalistiskt 
perspektiv

Linjärt 
utvecklingstänkande

Ekonomi i fokus för 
utvecklingen

Environmentalistiskt 
perspektiv

Aktörerna i fokus -
Potential att vända 
fattigdomen

Strukturella faktorer 
anses missgynna fattiga 
länder

Aktörerna i fokus -
Potential att vända 
fattigdomen

Aktörer i samverkan 
genom handel & öppna 
marknader

Investerarnas roll:
Föra in kapital, teknologi
& kompetens i landet 

Investerarnas roll: 
Kan ha en negativ 
inverkan över
utvecklingen om dessa 
inte regleras

Investerarnas roll: 
Föra in kapital, 
teknologi & kompetens i 
landet

Investerarnas roll:
Föra in nödvändigt kapital 
till utvecklingsländerna

Nationalstatens roll: 
Upprätta nationell 
lagstiftning, maximera 
fördelarna, minimera 
nackdelarna

Nationalstatens roll: 
Svaga stater, krävs att 
dess kapacitet stärks

Nationalstatens roll: 
Saknar kapital. Ovilliga 
eller oförmögna att 
vända fattigdomen

Nationalstatens roll: 
Inte sätta upp 
handelsblockader &
utgöra en del av den 
öppna marknaden

Internationella 
samfundets roll:
Code of conduct –
Reglera trenden

Internationella 
samfundets roll:
Motverka att 
investerarna missgynnar 
utvecklingsländernas 
potential att vända 
fattigdomen

Internationella 
samfundets roll:
Code of conduct -
Reglera 
investeringarnas 
potentiellt negativa 
effekter

Internationella 
samfundets roll:
Reglera de potentiella 
negativa effekterna

Samtliga av de studerade aktörerna har ett linjärt utvecklingstänkande. De anser det möjligt att 

vända fattigdomen i de olika utvecklingsländerna genom tillförandet av kapital, bland annat 

genom investeringar i jordbruket. I likhet med John Burys resonemang angående The idea of 
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progress166, sammanfaller de studerade aktörernas idéer med detta linjära och nästintill förut-

bestämda utvecklingstänkande. Det är även tydligt att underutveckling, i ekonomiska termer, är 

det som bör undvikas. Nya och förbättrade förhållanden syftar till att ersätta de från igår.

Även om det anses vara strukturella faktorer som ligger bakom trendens framväxt 

understryks aktörernas potential att vända fattigdomen. Investerarna anses tillföra nödvändigt 

kapital och kompetens till de olika utvecklingsländerna som sedan möjliggör för positiva sociala 

effekter. Samtliga av de studerade aktörerna avser att ett internationellt ingripande är nödvändigt 

för att kunna trygga en gynnsam utveckling i de olika utvecklingsländerna. Om vi ser till Jan 

Nederveen Pieterses indelning mellan utvecklingssociologiskt och utvecklingsekonomiskt 

tänkande tenderar de studerade aktörerna att falla in under den senare kategorin. Det är i högsta 

grad marknadens möjligheter som betonas framför statens potential att vända fattigdomen i de 

olika utvecklingsländerna. 

Som tidigare nämnts är det ytterst viktigt att se till de eftersträvande medlen och målen för 

att kunna förstå och tolka rådande utvecklingstänkande. Målet för utvecklingen motiveras gärna i 

ekonomiska termer och de studerade aktörerna anser det vara av vikt att studera hur de olika 

utvecklingsländerna kan påverkas av den tilltagande trenden. Att minska fattigdomen samt att 

trygga fenomenets potentiellt gynnsamma effekter anses vara en viktig del i processen. FAO och 

Världsbanken riktar båda främst sitt fokus mot utvecklingsländerna i motiveringen av föreslagna 

åtgärder. IFPRI inkluderar samtliga aktörer medan G8-länderna främst belyser hur man bör 

reglera investerarnas roll. Genomskinlighet i förhandlingarna, respekt för landrättigheter, 

utbildning av lokalbefolkningen samt vikten av att inkludera och stärka den småskaliga jord-

bruksproduktionen är några av de föreslagna åtgärderna. Även om de studerade aktörernas 

föreslagna åtgärder skiljer sig i viss mån följer de samma linje. FAO, IFPRI, G8-länderna samt i 

viss mån Världsbanken förespråkar samtliga ett internationellt ramverk som kan reglera 

investeringarnas potentiellt negativa effekter och samtidigt vara gynnsamt för den fortsatta 

utvecklingen i de olika utvecklingsländerna. Den internationella handeln med jordbruksmark bör, 

enligt detta tänkande, regleras eftersom det inte finns någon garanti att dessa internationella 

investeringar kommer att vara gynnsamt för möjligheten att vända fattigdomen. Det är först med 

hjälp av det internationella samfundet som detta möjliggörs. 

                                                
166 Bury, John. (1969), s. 5. The Idea of Progress. 
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Tabellen nedan ger en översikt av de olika aktörernas föreslagna åtgärder samt kring hur 

man motiverar målet med utvecklingen. 

Tabell 6: Mål och åtgärder

FAO Världsbanken IFPRI G8
Föreslagna åtgärder: 
Förbättrad inhemsk 
lagstiftning

Genomskinlighet i 
förhandlingarna

Utbildning av 
lokalbefolkningen

Positiv särbehandling av
de mest utsatta

Föreslagna åtgärder: 
Stärka småskalig 
jordbruksproduktion

Landsbaserad & 
situationsbaserad
forskning

Investera i jordbruket 

Föreslagna åtgärder: 
Genomskinlighet i 
förhandlingarna 

Respekt för 
landrättigheter & 
äganderätter

Föreslagna åtgärder: 
Föra upp frågan om 
livsmedelstrygghet i 
centrum på den 
internationella 
dagordningen

Eftersträva en ökad 
investering i jordbruket

Mål för utveckling:
Säkra rätten till land för 
småskaliga jordbrukare

Trygga de potentiella 
fördelarna för 
befolkningen i 
utvecklingsländerna

Halvera fattigdomen till 
år 2015 

Mål för utveckling:
Ekonomisk tillväxt

Mål för utveckling:
Hållbar utveckling

Fördela vinsterna lika 
mellan investerarna & 
säljarna

Göra utbytet gynnsamt 
för utvecklingsländerna

Mål för utveckling:
Trygga den 
internationella tillgången 
till mat

Motarbeta fattigdomen & 
undvika orättvis 
konkurrens

Fokus riktad mot 
utvecklingsländerna 

Fokus riktad mot 
utvecklingsländerna

Fokus är riktat mot 
samtliga aktörer 

Fokus riktas främst mot 
investerarna 

Vad kan försäljningen av och investeringen i internationell jordbruksmark innebära för 

potentialen att dels vända fattigdomen dels för möjligheten att nå en hållbar utveckling?

För att nå en slutsats kring ovanstående frågeställning skulle jag inledningsvis vilja ställa en 

motfråga. Står viljan att vända fattigdomen i kontrast till tanken om en hållbar utveckling eller

går de hand i hand? Svaret på den här frågan avgörs i stor mån av de åtgärder man avser vara 

nödvändiga för att nå en hållbar utveckling. Som Andrew Dobson väl illustrerat går det att dela in 

miljöförespråkarna i två olika läger. Samtliga av de studerade aktörerna faller in under den 

mildare av de två varianterna, de så kallade environmentalisterna. Att värna om miljön nämns 

som en av anledningarna till att man bör vara varsam mot investeringarna i internationell 

jordbruksmark men målet förblir detsamma – ekonomisk utveckling. Miljöproblem kan, utifrån 

detta tänkande, bekämpas utan fundamentala förändringar i nuvarande produktions och konsum-

tionsmönster. Det är samhället med dess mekaniska processer som är i fokus snarare än de mer 

naturliga processerna. Med andra ord, att trygga livsmedelsförsörjningen bör helst ske med 
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långsiktigt hållbara lösningar, men vid en avsaknad av dessa får vi tillämpa de metoder som finns 

tillgängliga. 

Det är även viktigt att ha i åtanke den förväntade befolkningsökningen. Om vi ska kunna 

trygga livsmedelstillgången för 9 miljoner människor år 2050 måste jordbruksproduktionen följa 

utvecklingen, vilket kräver en större avkastning per hektar jordbruksmark. I dagsläget är vi enbart 

i ett begynnande stadium vad gäller ekologiska odlingar. Den svenska regeringen eftersträvar 

bland annat att den certifierade ekologiska odlingen ska vara minst 20 procent av landets 

jordbruksmark 2010167, något som illustrerar den långa väg ett rikt land som Sverige har kvar att 

gå innan vi har ett fullskaligt ekologiskt jordbruk. Om vi således ska öka jordbruksproduktionen 

samtidigt som vi ska införa ekologiskt hållbara lösningar står vi inför ett vägval. Om vi även tar 

de stundande klimatförändringarnas potentiellt negativa effekter med i beräkningen ser vi att vi,

om möjligt, måste förändra en del av vårt utvecklingstänkande för att tanken om att vända 

fattigdomen ska vara förenlig med målet att nå ett hållbart samhälle. Följaktligen hävdar jag, efter 

att ha studerat några av de centrala aktörernas idéer i jordbruksfrågan, att viljan att vända 

fattigdomen i dagsläget i viss mån står i kontrast till visionen om en hållbar utveckling. Tanken 

är, som tidigare nämnts, att befintliga idéer ligger till grund för efterföljande handlingar och för 

de riktlinjer som kommer att upprättas i frågan. I dagsläget, till en följd av rådande idéer och 

kontextuella förhållanden, anser jag följaktligen att det blir svårt att nå visionen om en hållbar 

utveckling samtidigt som vi avser att vända fattigdomen. De står i viss mån i kontrast till 

varandra. 

Om vi utgår ifrån FN:s breda definition av fattigdom blir det tydligt att det krävs mer än 

enbart tillförsel av ekonomiska medel för att kunna vända fattigdomen. Man måste emellertid 

starta någonstans. Om vi utgår ifrån att ett första steg till att vända fattigdomen är genom 

tillförseln av ekonomiska medel har investeringarna i internationellt jordbruk potential att vara 

gynnsamma i arbetet. Detta under förutsättning att medborgarna får ta del av det införda 

kapitalet. Även om medborgarna inte direkt får ta del av kapitalet kan uppbyggnaden av 

infrastruktur vara en långsiktig gynnsam trend. Att vi, enligt FAO, måste fördubbla produktionen 

av mat till år 2050 för att kunna möta kraven från en ökad befolkning förutsätter en hel del 

åtgärder. Utifrån detta perspektiv innebär investeringarna i internationell jordbruksmark stora 

                                                
167 Svenska jordbruksverket. Ekologisk Produktion. Internetresurs. 
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möjligheter för fattigdomsbekämpningen. Precis som samtliga av de studerade aktörerna föreslår 

kan det vara av stor vikt att reglera investeringarna så att de inte får motsatt effekt. 

Möjligheten till kontroll och makt över den internationella handeln är väldigt ojämnt 

fördelad mellan fattiga och rika länder. Utan kapital att investera i internationell jordbruksmark 

saknar utvecklingsländerna möjligheten att på lika villkor delta i konkurrensen. Att vända 

fattigdomen blir utifrån detta perspektiv en åtgärd förankrad i de rika ländernas initiativ och 

beredvillighet att agera. Om intresset skulle svalna och investeringarna bli mindre attraktiva 

försvinner därmed även potentialen. Investeringar i internationell jordbruksmark har potential att 

vara gynnsamt för fattigdomsbekämpningen, men eftersom detta sker utifrån de rika ländernas 

villkor måste vi vara medvetna om att trenden när som helst kan vända. Det är således viktigt att 

inte låta utvecklingsländerna bli beroende av dessa typer av investeringar. Arbetet med att locka 

andra typer av investeringar måste fortgå. Dessa typer av investeringar måste behandlas som 

tillfälliga, speciellt utifrån det faktum att trenden växte fram utifrån specifika kontextuella 

omständigheter. 

Vad gäller möjligheten att nå en hållbar utveckling kan svaret variera kraftigt. Det beror 

helt enkelt på vad vi avser med begreppet. Om vi utgår ifrån Bruntlandrapportens definition av 

hållbar utveckling; 

”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs”168,

uppdagas återigen begreppets mångtydighet. Utifrån ovanstående definition av en hållbar ut-

veckling blir det ytterst svårt att nå en slutsats kring den tilltagande trendens potential. Att möta 

dagens behov utan att riskera framtida behov säger inte mycket om föreslagna åtgärder. 

Definitionen fungerar, som tidigare nämnts, bättre som en teoretisk riktlinje. Om vi istället 

vänder oss till Dobsons indelning av miljöförespråkare och inledningsvis utgår ifrån den mer 

radikala varianten – ekologism - uppdagas svårigheten med att utifrån rådande idéer nå en hållbar 

utveckling. Det är inte miljön som står i fokus för investeringarna, utan snarare viljan att trygga 

den egna livsmedelstillgången eller att nå en ekonomiskt gynnsam investering. Det finns ingen 

större vilja att förändra målen för utvecklingstänkandet och även om miljön anses viktig är det 

enbart utifrån det faktum att vi behöver den för vår fortlevnad. Om vi snarare avser den mildare 

                                                
168 World Commission on Environmental Development (WCED). (1987), s. 43. Our Common Future. 
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varianten av de båda - environmentalism - är det desto mer troligt att investeringarna i 

internationell jordbruksmark kan anses vara gynnsamt i arbetet med att nå en hållbar utveckling.

Detta förutsätter inga radikala förändringar i vårt handlingsmönster och målet förblir det samma. 

Frågan huruvida ett sådant samhälle är hållbart eller ej, blir här central. Är det möjligt att nå en 

hållbar utveckling utan att radikalt förändra våra beteendemönster? I dagsläget finns inga

konkreta svar. Åsikterna går i sär och agerandet likaså. Att förändra rådande tankemönster är 

ingen enkel process. Likaså finns det ett flertal svårigheter i att få människor att vilja förändra 

sina handlingsmönster. Speciellt om syftet känns främmande och avlägset. Investeringar i 

internationellt jordbruk har potential att vara gynnsamt i arbetet mot att vända fattigdomen. Vad 

gäller strävan efter en hållbar utveckling, enligt den gröna teorins återvinningstänkande, har vi 

däremot en lång väg kvar att vandra.
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5 Avslutande reflektioner

I detta avslutande kapitel ges några reflekterande ord kring uppsatsen och dess slutsatser. Vidare 

förs en avslutande reflektion om framtida viktiga frågor och tankar kring trenden att investera i 

internationell jordbruksmark. 

5.1 Kring slutsatserna
De studerade organisationerna har anmärkningsvärt väldigt lika inställning och idéer kring den 

tilltagande trenden att investera i internationell jordbruksmark. Om förhållandet varit motsatt och 

vi funnit motstridiga tankar och idéer hade det varit mycket svårare att nå en uppfattning kring 

hur man kommer att bemöta trenden. Frågan om makt och inflytande hade varit brinnande.

Vilken, eller vilka av de studerade aktörerna har mest inflytande över beslutsfattandet? Ett flertal 

förhandlingar hade varit nödvändiga för att nå konsensus i frågan. Frågan som istället uppdagas

är varför de studerade aktörerna uppfattar trenden så lika? Forskning baserad i historiska 

exempel, ett nära samarbete och dialog mellan de olika aktörerna samt att man tar del av 

varandras forskning och utredningar kan samtliga utgöra potentiella förklaringar. Att i ett tidigt 

stadium publicera sin forskning och att sprida den till allmänheten blir således centralt för att 

kunna påverka rådande tankemönster. Här uppdagas den så kallade makten över dagordningen 

samt makten att influera och påverka ett beslut. När väl ramarna är utarbetade är det desto svårare 

att komma med motstridiga uppfattningar och idéer – en aspekt som varit väldigt intressant att 

belysa vidare med en fortsatt forskning i frågan. 

Det är oftast vaga ord och formuleringar som framkommer i internationella dokument. I 

fallet med investeringar i internationell jordbruksmark har de studerade organisationerna varit 

försiktiga med att publicera material, eller att yttra ett tydligt ställningstagande för eller emot 

fenomenet. Istället har både för och nackdelar vägts mot varandra. Om möjligt kan informella 

processer vara avgörande i bedömningen av de enskilda fallen. Implementeringen av upprättade 

riktlinjer och lagar faller emellertid utanför ramen för den här uppsatsen men utgör likväl en 

ytterst central fråga för kommande forskning. 

Intentionen att ge en inblick i fenomenet, dess ursprung och framväxt utifrån fyra av de 

ledande aktörerna i frågan har genomsyrat uppsatsen. Vi har sett hur de rådande idéerna kommer

att ha en inverkan över suveränitetsprincipen samt hur synen på utveckling kan resultera i olika 

förslag till handling. Genom att studera rådande idéer hos några av de ledande aktörerna och 
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sedan kontrasterat dem till traditionellt utvecklingstänkande och till den gröna teorins syn på 

utveckling har vi dels kunna svara på vad fenomenet kan innebära för möjligheterna att vända 

fattigdomen, dels för potentialen att nå en hållbar utveckling. 

Resultaten och slutsatserna från en kvalitativ idéanalys kan kritiseras för att vara alltför 

sammankopplad med forskarens egna tankar och uppfattningar i frågan. Genom att studera 

materialet systematisk samt genom att erbjuda en genomskinlighet i processen anser jag 

emellertid att läsaren getts möjligheten att själv värdera de dragna slutsatsernas rimlighet. 

Möjligtvis skulle slutsatserna ytterligare styrkas om samtliga av aktörerna med potential att 

påverka fenomenets framtid tagits upp i uppsatsen. Detta anses emellertid inte vara möjligt inom 

ramen för en kvalitativ idéanalys. Det studerade materialet anses dock vara väl förankrat i den 

rådande debatten och de studerade aktörerna anses ha stora möjligheter att påverka utfallet. Dels 

då de utgör några av de ledande aktörerna i frågan, dels då de varit bland de första aktörerna att 

belysa den tilltagande trenden kring investeringar i internationell jordbruksmark. 

5.2 Kring framtiden
Om man följt nyhetsrapporteringen sedan i mitten av 2008 kan man se att uppfattningen kring 

fenomenet gradvis förändrats. I november 2008 varnade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf

inför en nykolonialism169, och i januari 2009 uttryckte Christina Engfeldt, nordenansvarig för 

FAO ett liknande resonemang; 

”Vi ser mycket allvarligt på det. Vi ser det som en form av nykolonialism. Det är ett sätt att lägga beslag 

på andras resurser utan att ta ansvar för vad som händer för det landets befolkning i en nära framtid”170. 

Under konferensen i Woodrow Wilson International Center for Scholars i Washington D.C, USA, 

menade emellertid FAO:s David Hallam, att Jacques Diouf felaktigt hänvisat fenomenet till en 

nykolonisering och att Hallam sedan dess spenderat mycket tid till att ursäkta detta påstående171. I 

en artikel i Reuters 19 april 2009 sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf följande; 

“Private investment in developing agriculture in poorer countries is urgently needed if the world wants to 

double food output by 2050 and stamp out hunger which affects about 1 billion people”172. 

                                                
169 Blas, Javier. Land leased to secure crops for South Korea. Financial Times. Internetresurs. 
170 Olofsson, Malin. Rika länder köper fattigas mark. Sveriges Radio. Internetresurs.
171 David Hallam. Presentation: International Investments in Agricultural Production. Konferens.
172 Kovalyova, Svetlana. U.N. food agencies see "win-win" farmland deals. Reuters. Internetresurs. 
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Även om enskilda attityder förändrats över tid har vi inom ramen för den här uppsatsen sett att 

rådande idéer kring fenomenet ter sig alltmer likartade. 

Även om investeringar i internationell jordbruksmark kan ha en negativ klang, speciellt då 

vi ser till historiska exempel måste vi se till vad trenden kan innebära för dagens utvecklings-

länder. Alla länder är emellertid olika och utvecklingen i ett land skiljer sig från utvecklingen i ett 

annat. Precis som Världsbanken förespråkar är det viktigt att se till de specifika situationerna för 

att avgöra trendens önskvärdhet. Relationen mellan köparen och säljaren kan även vara ytterst 

central i processen. Det är omöjligt att förutspå vad som kommer att hända efter avtalets slut. Är 

det självklart att de stater som köper upp mark i dagsläget kommer att vara villiga att överlämna 

marken efter kontraktets slut? Kanske kommer man uppfatta jordbruksmarken som en del av den 

egna nationen och därmed göra anspråk på den som sin egen. Oavsett utveckling är detta 

fenomen en potentiell källa till framtida konflikter. 

Ytterligare en central fråga i sammanhanget är vad som händer med den lokala expertisen 

och de gamla traditioner i som tillämpats i jordbruket genom generationer. Lyckas man från 

internationellt håll ta tillvara på den lokala kompetensen kan samarbetet bli högst gynnsamt. Om 

inte kan det få negativa utfall, i form av utarmad jordbrukmark. Jordbruksproduktion är något 

som på ett eller annat sätt berör oss alla. Vi är alla beroende av ett väl fungerande jordbruk. 

Frågan om investering i internationell jordbruksmark och dess potential är ytterst central och 

viktig. Vi har dock, som det har illustrerats i den här uppsatsen, en hel del arbete framför oss för 

att kunna vända fattigdomen samtidigt som vi lever i ett långsiktigt hållbart samhälle. Den 

tilltagande trenden har i dagsläget relativt nyligen kommit upp på den internationella politiska 

dagordningen. Inom en snar framtid kan vi förvänta oss ytterligare förhandlingar, möten, 

publicerade dokument och forskningsrapporter i frågan. Som illustrerats i den här uppsatsen råder 

det väldigt snarlika uppfattningar hos de stora aktörerna, varav vi kan förvänta oss liknande idéer 

och ställningstaganden i framtiden. Åtminstone fram tills vi istället kan vända blicken bakåt i 

syfte att belysa de faktiska resultaten av dessa investeringar. I följande uppsats har vi fått en 

inblick i fenomenet samt dess potentiella konsekvenser över dels den nationella suveräniteten, 

dels över vad fenomenet kan innebära för fattigdomsbekämpningen och visionen att nå en hållbar 

utveckling. Förhoppningsvis lämnar läsningen av den här uppsatsen en djupare förståelse för den 

tilltagande trenden och några av dess många tänkbara aspekter. 
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