
En annan verklighet  

– mina personliga reflektioner 

Av Lars-Olle Larsson 

Jag ägnade en vecka i maj åt ett företagsbesök och möten med människor i en annan 

verklighet. Studieresan arrangerades av African Bioenergy & Biofuels Business Assessment, 

ABBBA. Vi besökte Addax Bioenergy i västafrikanska Sierra Leone som är det första 

hållbarhetscertifierade bioenergiföretaget i landet och bolaget är dessutom klassificerat 

som CDM-projekt under FN:s Kyotoprotokoll. Mycket har sagts om denna investering som 

mest rosats men också risats! Jag ville bilda mig en egen uppfattning om detta projekt, som 

är ett av flera i Swedfunds portfölj. 

Veckan inleddes med besök på fabriksanläggningen som sex år efter att projektet initierades 

togs i drift just den veckan vi var på plats! Affärside’n är enkel. I bygden lokalt odlade 

sockerrör krossas i fabriksanläggningen och etanol raffineras för export. Elektricitet 

produceras via förbränning av den restprodukt som uppstår i raffineringsprocessen och 

överskottselen distribueras till landets elnät.  

 

Fabriksanläggningen 

 

Bilder säger mer än tusen ord och behövs för att rätt förstå storleken på investeringen och 

projektets långsiktighet. När man så adderar odlingsprojektet är det lätt att förstå att ett 



utvecklingsprojekt av det här slaget har många aspekter, såväl förutsägbara som omöjliga 

att rätt kalkylera. Fattigdomsminskning genom hållbart företagande i praktiken! 

 

Skörd och transport till fabriken 

 

Sockerrörsodlingen sker på delar av den arrenderade marken som nu omfattar drygt 29 000 

hektar. Det är en intensiv odling med moderna odlingsmetoder och bästa möjliga tillämpade 

teknik. Med detta följer investeringar i kartering/lantmäteri, vägnät, pumpstationer, 

bevattning, fordon och utbildning för att nämna några av alla insatser som krävs i ett 

integrerat jordbruks- och bioenergiprojekt av det här slaget. I denna framtidsinvestering har 

investerarna tillsammans nu satsat c:a 400 miljoner Euro.   

Landet så; Sierra Leone är enligt FN:s Human Development Index ett av världens fattigaste. 

Förväntad livslängd är 48 år och enligt landets regering beräknas 66 procent av befolkningen 

vara fattig. 70 procent kan inte läsa och skriva. Ungdomsarbetslösheten är 60 procent och 

bland den högsta i Västafrika. Korruption är ett stort problem. Den informella ekonomin 

dominerar och landet har enligt FN:s jordbruksorgan FAO akuta problem med sin 

livsmedelsförsörjning. Infrastrukturen är extremt dålig, de sanitära förhållandena är 

hälsovådliga. Islam är största religion och omfattar 85 procent av befolkningen. Kvinnor 

utgör en mycket utsatt grupp och mödradödligheten är bland de högsta i världen. Till bilden 

hör också att Sierra Leone fortfarande är starkt präglat av det inbördeskrig som pågick 

mellan 1991 och 2002. 



I denna komplexa investeringsmiljö bidrog Swedfunds investering i ett tidigt skede till att 

möjliggöra projektet. Man kan säga att Swedfund fungerade som katalysator med den 

additionella roll vi i enlighet med ägaranvisningen ska ta i projekt av det här slaget. Det 

integrerade jordbruks- och bioenergiprojektet som nu tagits i drift producerade veckan vi 

var där de första faten bioetanol och om något år förväntas Addax Bioenergy bidra med 

drygt 20 procent av elproduktionen i landet.  

 

          Hur skapar man förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor? 

 



Att etablera ingenjörskonst och tillämpa senaste rön och teknologi för effektiv 

jordbruksproduktion i en bygd som påverkar drygt femtio byar och tiotusentals byinvånare 

är också – och kanske framför allt – ett socialt samhällsutvecklingsprojekt. Det är i denna 

dimension, den sociala, som Swedfund och Addax Bioenergy mött och fortsatt möter viss 

kritik. Kan sådan kritik undvikas, frågar jag mig.  

När jag nu varit på plats kan jag inte låta bli att travestera de bevingade orden ”Ett litet steg 

för människan, ett stort steg för mänskligheten”, som myntades då Apollo 11 landade på 

månen. Det är möjligen att ”ta i” att jämföra projektet i Sierra Leone med rymdsatsningen 

Apollo men Addax Bioenergy ligger inte långt efter i utmaningar! En professor i Freetown lär 

ha jämfört investeringen med att etablera högteknologisk processindustri i Amazonas, så jag 

är inte ensam om min fundering kring komplexiteten. 

Under veckan mötte vi och diskuterade med, såvitt jag förstår, alla relevanta intressenter, 

inkluderat regeringsföreträdare, FAO:s chef i Sierra Leone, District and Chiefdom Council 

(”Byhövdingen med talesman”), Civilsamhällets lokala företrädare i Makeni, Civilsamhällets 

nationella företrädare i Freetown och Addax Bioenergy’s ledning samt Senior Environmental 

& Social- och Farmers Development Programme (FDP)- representanter. Det var naturligt att 

också på ort och ställe, då vi passerade byarna, stanna till och prata med boende i området. 

På samma sätt fick vi möjlighet att byta erfarenheter med många av de ungefärligen 2 750 

lokalt anställda såväl innanför fabriksgrindarna som ute på fälten. 

 

”Pay Day” på en av flera platser under överinseende av lokal polis  



2 750 anställda (inkluderar inte experter anställda från andra länder och heller inte alla de 

hundratals människor som är anställda i de två säkerhetsbolagen) fick denna dag sina löner i 

kontanter. Avdrag för skatt tarvar dock grundliga förklaringar och att få pengar i handen 

säkrar många släktingars och vänners uppehälle i en kultur som genom fattigdomen präglas 

av att dela med sig. Betänk att sannolikt ingen tidigare haft ett lönearbete och få visste vad 

ett företag var innan bolaget kom till bygden. Pengar i handen är förstås inte entydigt 

positivt men vad göra i en ekonomi som är informell och banksystem inte fungerar? 

I det följande vill jag söka belysa komplexiteten och utmaningarna som ligger i en 

investering där modernitet och ”västerländskt” tänkande möter människor i ett fattigt och 

dessutom krigshärjat land. Jag gör det genom att resonera kring några utvalda 

dilemmafrågor utan ambition om att vara komplett. 

I den svenska debatten har genderfrågan fått visst utrymme. Det är rimligt så klart, 

eftersom jämställdhet och kvinnors roll är en av flera prioriterade frågor i den svenska 

utvecklingsagendan. Med den logiken kritiserades Swedfund av Swedwatch och Svenska 

kyrkan i rapporten ”Utan mark, utan makt” för ett drygt år sedan. Swedwatch menar i 

rapporten bl.a. att kvinnor har begränsade möjligheter att dra nytta av projektet. Om detta 

kan sägas mycket förstås. Det är en grannlaga uppgift att på så kort tid som projektet verkat 

de facto kunna peka på tydliga resultat i ambitionen om större delaktighet för kvinnorna i 

området. I denna del av utvecklingsagendan (kvinnors roll i utveckling) har vi att tillsammans 

med civilsamhället och alla andra relevanta intressenter söka att långsiktigt verka för 

kvinnors (och flickors) rätt och roll i utveckling. Detta är en utmaning som Addax Bioenergy 

arbetar med och för detta har bolaget också bland flera aktiviteter i jämställdhetsagendan 

rekryterat en gender and liaison officer, för att ytterligare stärka kvinnors medverkan och 

för att sätta upp fler funktioner för kvinnors klagomål och synpunkter. Separata Women´s 

Village Liaison Meetings hålls sedan ett drygt år. Det var i sanning intressant att vi inte i 

något möte i verkligheten fick förståelse för den genderkritik som i Sverige riktats mot 

projektet.  



 

Starka kvinnor i det lokala jordbrukskooperativet 

Att gå från svedjebruk till ett mera produktivt modernt jordbruk är en stor omställning och 

tar tid. Farmers Development Programme är den största privata satsningen på 

jordbruksutveckling som ägt rum i Sierra Leone. Satsningen omfattar 2 000 hektar mark för 

alla byar som arrenderar mark till projektet och inkluderar hittills utbildning för 1 800 

småbrukare från dessa byar i 30 veckor i utbildningsprogrammet Farmer Field and Life 

School, i vilket närmare 70 procent av deltagarna är kvinnor. Vi mötte viljestarka kvinnor, 

som bl.a. representerade Bombali District Women’s Farmer Cooperative Organization 

(bilden). De var mycket tydliga med värdet av dessa satsningar. Är jämställdhet uppnådd? 

Självklart inte! Är genderfrågan prioriterad i Sierra Leone? Svar nej! Jobbar vi med frågan i 

vårt påverkansarbete? Ja. 



 

Den ”uttorkade flodbädden” 

Bilder av verkligheten säger som sagt mer än ord. Vatten som resurs är en het miljö- och 

hållbarhetsfråga. I radions P1 sändes för ett drygt år sedan ett reportage förmedlat av 

journalisten Anna Klara Bankel som på plats refererade till ”en uttorkad flodbädd”. Vårt 

nedslag i verkligheten (innan regnperioden totalförändrar landskapet) visade med all 

önskvärd tydlighet att Addax Bioenergy’s uttag av vatten från den stora floden som ringlar 

genom området, inte på något sätt riskerar vattentillgången i området. Hur är det möjligt att 

Radions P1 utan någon som helst faktagranskning (?) släpper igenom ett reportage av det 

här slaget? Ett reportage som sedan fångas upp av opositionen och leder till en s.k. ”Skriftlig 

fråga” till biståndsministern vid den tiden!  

En fråga som diskuteras och drivs från flera organisationer i Civila samhället är småskalighet 

jämfört storskalighet. Sierra Leones regering har valt att även utveckla storskaligt jordbruk 

och storskaliga industriella lösningar. Det var ingen tvekan i mötet med 

regeringsrepresentanterna att man ser odelat positivt på etableringen av Addax Bioenergy i 

Sierra Leone. Parisdeklarationen vände i ett slag på förutsättningarna för utveckling och slog 

enkelt uttryckt fast att det är utvecklingsländerna som själva måste bestämma hur de vill se 

satsningar på utveckling ske. Att storskaligheten inte får gå ut över rättighetsperspektivet 

och den enskilda fattiga människan är alla överens om. Intressant i diskussionen om vägval 

för utveckling av de agrara näringarna i låg- och medelinkomstländerna är naturligtvis de 

paralleller man kan dra med hur industriländernas agrara näringar utvecklats från 

småjordbruk till storskalighet. Swedfunds bidrag till utveckling genom hållbart företagande 



utgår ifrån att storskalighet bör utgöra en del av utvecklingen. Det ena utesluter emellertid 

inte det andra, varför det lokala utbildningsprogrammet som jag tidigare nämnt, borde 

balansera bilden av just detta storskaliga industriprojekt. 

Matsäkerheten har varit föremål för diskussion och är ofta kopplad till frågan om 

storskalighet kontra småskalighet. Addax Bioenergy har ett nära samarbete med 

Jordbruksdepartementet och FAO i Freetown. FAO har bidragit till utformningen av Addax 

Bioenergy´s utvecklingsprogram för småjordbrukarna i området och FAO:s landchef Dr. 

David Rugalema (bilden) svävade inte på målet då vi träffade honom och hans medarbetare 

på FAO:s kontor i Freetown. Hans logik var kristallklar; den befolkningsexplosion som Sierra 

Leone och övriga Afrika nu är i kräver storskaliga produktionslösningar inom jordbruk och 

livsmedelsproduktion. Ingen tvekan om det! I verkligheten är mera mark totalt sett idag 

odlad i området än som var fallet före etableringen av Addax Bioenergy. Möjligheterna att 

mätta flera är i området bättre än förut. Samma uppfattning framförde District and 

Chiefdom Council, ”Byhövdingen” med talesman (bilden). 

Policyfrågorna upptog en viktig del i dialogen med Civila samhällets organisationer i 

Freetown. Det är lätt att hålla med om att ett land som Sierra Leone borde tagit fram en 

Policy och en strategi för hantering av utländska investeringar med bäring på 

resursutnyttjande av mark. Så har inte skett och nu är Addax Bioenergy i drift och 

arrendeavtalen avseende markanvändningen (bevittnade av markägarna och 

undertecknade av Chiefdom Council) är juridiskt bindande. För att säkerställa att 

markägarna är delaktiga, får betalt, och för att öka deras andel av arrendet har, s.k. 

Acknowledgement Agreements träffats direkt med markägarna, en innovation i sådana här 

sammanhang – en ny standard!  Varje hushåll/familj har dessutom undertecknat s.k. 

Compensation Agreements. Addax Bioenergy har genomfört lantmäteriförrättningar i hela 

området. Det är första gången i landets historia som man på detta sätt markerar de 

traditionella markägarnas fastigheter på kartor. Dessa kartor har använts för att registrera 

lagfartsbevis, vilket garanterar att varje markägare dels får den årliga arrendeavgiften för 

sitt område och dels en direktbetalning från Addax Bioenergy.  

Skulle investeringen inte gjorts innan en av regeringen framtagen policy avseende 

markanvändning kommit på plats, hade förmodligen investeringen inte varit gjord den dag 

som idag är. Vill man vända på resonemanget så kan investeringen nu tjäna som pilot och 

generera värdefull erfarenhet i framtagningen av såväl en policy som en strategi för hur man 

i Sierra Leone och andra utvecklingsländer kan se på markinvesteringar, bioenergi och 

biobränsle. Förresten, har Sverige en strategi för dessa frågors hantering? 

 



 

FAO:s landchef (till vänster) så olik ”Byhövdingen” (till höger) och dennes talesman men så 

lika i uppfattningar! 

Från det stora till det lilla kan vi konstatera att Addax Bioenergy fortsatt har problem med 

korruptionen (nolltoleransen ger längre ledtider i alla leveranser), de organiserade 

stölderna (när man nu kontrakterat ett vaktbolag som anställer lokalt har man dock aktivt 

minskat stölderna), förväntansgapet (vad säger man till dom som inte låter sig nöja med att 

Addax Bioenergy inte givit alla arbete utan ”endast” skapat 2 750 jobb?) och 

kommunikationen kring utvecklingsprojektet, inte minst med intressentdialogen med 

några NGO:er på nationell och internationell nivå.  

De invändningar som fortsatt presenteras i rapporter från Civilsamhällets organisationer har 

som jag uppfattar det ideologiska och politiska undertoner. Alla håller inte med om att 

utvecklingsagendan som nu har ett såväl internationellt som nationellt fokus på 

privatsektorsamverkan är rätt väg att gå.  

Vi kommer fortsatt att ha ett antal vägdelare av ideologisk/politisk karaktär i debatten om 

utvecklingagendan. Det handlar om småskalighet kontra storskalighet, om företagens och 

näringslivets roll i utvecklingsagendan, det vill säga huruvida det är rätt att använda 

skattemedel ur biståndsbudgeten för att sätta företag på plats i utvecklingsländer, om 

företagens transparens (eller brist på transparens) m.m. 

Till detta kommer så politiken och som om jag inte lyft tillräckligt många frågor kan jag här 

addera den problematik som genom hela historien lett till konflikt – religionsfrågorna. 

Till sist. Vart tog den stora frågan om energiförsörjning och klimatet vägen? För att nå en 

hållbar utveckling måste vi bygga bort de linjära flödena och komma in i ett så kallat 

cirkulärsamhälle. Det vet alla som på riktigt satt sig in i frågan. Addax Bioenergy är som jag 

ser det ett utmärkt pilotföretag i utvecklingen av visionen om ett cirkulärt samhälle! 



Addax Bioenergy är ett integrerat jordbruks- och bioenergiprojekt vilket omfattar utveckling 

av 10 000 ha sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffenaderi och ett biokraftverk för 

elektricitet. Vid full drift beräknas Addax Bioenergy tillverka 85 000 m3 bioetanol och 

överskottet på el (ca MW 15) som levereras till elnätet beräknas utgöra 20 procent av den 

nuvarande elproduktionen i Sierra Leone och utsläppen av växthusgas beräknas minska med 

56 000 tCO2 per år.  Addax Bioenergy är certifierat enligt Roundtable on Sustainable 

Biomaterials (RSB) samt registrerat som ett Clean Development Mechanism-projekt av FNs 

Framework Convention on Climate Change.  

Jag är stolt att veta att Swedfund bidraget, om än endast med en skärv (!) så dock, till detta 

projekt som säkert kommer att kritiseras i stort som smått under många år ännu. 

Läs mera om de dilemman en sådan här investering möter på en komplex marknad som den 

i Sierra Leone i Swedfunds Integrerade redovisning 2013 (sidorna 34-37); 

http://issuu.com/swedfund/docs/swedfund_140404?e=11489058/7365648  

Läs också senaste informationen när nu Addax Bioenergy startat produktionen av bioetanol 

och el på Swedfunds hemsida; http://www.swedfund.se/?artikel=addax-bioenergy-startar-

produktionen-av-bioetanol-och-el  

 

Hur ska framtiden te sig? 

 

http://issuu.com/swedfund/docs/swedfund_140404?e=11489058/7365648
http://www.swedfund.se/?artikel=addax-bioenergy-startar-produktionen-av-bioetanol-och-el
http://www.swedfund.se/?artikel=addax-bioenergy-startar-produktionen-av-bioetanol-och-el


 

Som en månlandning? 


