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Sammanfattning
Jordbruk utgör den största ekonomiska sektorn och har den högsta sysselsättningsgraden i Tchad. Sam-
tidigt så genomgår den hastiga förändringar på grund av populationsökning, institutionella reformer, 
konflikter i grannländerna, ökande globaliserade handelsnätverk, samt miljöförändringar. Men trots dess 
betydelse för lokala uppehällen och ekonomisk tillväxt, så är de specifika förändringsmönstrena och deras 
drivkrafter i jordbrukssektorn dåligt förstådda. Den här artikeln sammanfattar det rådande kunskapsläget 
om förändringsprocesserna inom jordbrukssektorn i Tchad och deras drivkrafter, samt de forskningsme-
toder som används för att adressera dem. Den visar att en stor andel av förändringsprocesserna i dagsläget 
förblir oförklarade, vilket kräver förbättrade forsknings- och datahanteringsmetoder. Avslutningsvis så 
presenteras ett ramverk för hur en sådan förbättring kan realiseras.

Nyckelord: Jordbruksproduktion, Tchad, vatten, uppehällen, datahantering

Abstract
Agriculture constitutes the largest economic sector and professional occupation in Chad, and is under-
going rapid changes due to processes of population increase, institutional reforms, conflicts in neigh-
bouring countries, increasingly globalized trade networks, and environmental changes. But despite their 
importance for livelihoods and economic growth, the specific patterns and drivers of change in the  
agricultural sector are however poorly understood. This article summarizes the current state of knowledge 
about the processes of change in the agricultural sector in Chad and their drivers, as well as the research 
methods used to address them. It shows that a large part of the processes of change remain unexplained, 
which requires improved research- and data management methods. Finally, a framework is presented on 
how to realize such improvements. 
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Introduktion
Jordbruk och dess koppling till vattentillgänglig-
het är en central del i livsuppehällen, ekonomisk 
utveckling, och matsäkerhet i Tchad och dess 
grannländer. Vanligtvis bidrar jordbrukssektorn 
med 45– 60 % av den ekonomiska produktionen, 
och är det främsta livsuppehället för 25 % av be-
folkningen (INSEED, 2012; World Bank, 2018). 
En försvårande aspekt i hanteringen och optime-
ringen av jordbrukssektorn är att den är känslig för 
säsongs- och årsvariationer i dess underliggande 
drivkrafter, däribland vattentillgänglighet, vilket 
skapar osäkerhet och ökade risker, som i sin tur 
leder till ett stagnerande investerings- och innova-
tionslandskap. Som ett resultat av det här så är re-
surseffektiviteten och jordbruksskördarna ovanligt 
låga jämfört med andra regioner, och jordbruks- 
sektorn utvecklas främst genom expansiva proces-
ser (Nilsson och Uvo, 2018). Trots den prioritet 
som jordbruksutveckling har getts under långa pe-
rioder av både Tchads regering och utländska ut-
vecklingsorganisationer, så är förståelsen för, samt 
förmågan att hantera, variationerna i jordbrukspro-
duktion låg (IRAM-ADE, 2016; Nilsson, 2018; 

République du Tchad, 2017). Detta är främst på 
grund av tre anledningar. Först, eftersom jord-
brukssektorn främst utgörs av småskaliga och ofta 
oberoende verksamheter så finns det en hög grad 
av komplexitet. Den här komplexiteten späs på yt-
terligare genom att produktionskapaciteten utgörs 
av en rad miljö- och samhällsekonomiska faktorer, 
där vattentillgänglighet endast utgör en del. Och 
till sist så försvåras all analys av jordbrukssektorn av 
att datatillgängligheten i många fall är låg eller inte 
tillförlitlig. Även om Tchads regering främst söker 
praktiskt inriktade och storskaliga investeringspro-
jekt, så finns det därmed tydliga behov av en ökad 
kunskapsnivå rörande variationerna i jordbruks-
produktionen. En ökning av sådan kunskap skulle 
möjliggöra en förbättrad säsongsvis planering av 
jordbruksprogram och mathjälp, samt underlätta 
identifieringen av interventioner för ökade och 
stabiliserade skördar. Möjligheterna att kanalisera 
resurser för en förbättrad förståelse av variationer 
i jordbruksproduktionen i Tchad ökar i dagsläget 
till följd av den uppmärksamhet som klimat-, mil-
jö-, och vattenrelaterade frågor kopplade till natur- 
resurser och markanvändning ges inom politik och 

Fig. 1 – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), ekologiska zoner, och administrativa regioner i Tchad  
(NDVI data för Juli 2015, se Pinzon och Tucker 2014)
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forskning. Den här artikeln presenterar den rådande 
kunskapen om variationerna i jordbruksproduk-
tionen i Tchad, och introducerar ett ramverk för 
hur forskningen om jordbruksförändring kan av-
anceras och finansieras.

Variationer inom Tchads jordbruk
De ekologiska områdena i Tchad täcker Sahara- 
öknen i norr, semiöken och savann i Sahelbandet 
i mitten, samt en övergång från torr till humid 
savann i Sudanområdet i syd (se Figur 1). Efter-
som livsuppehällena främst är engagerade i mark- 
användning eller djurhållning så följer de distinkta 
geografiska mönster, med främst nomadisk djur-
hållning i norr och en ökad jordbruksintensitet 
mot syd.  

 Figur 2 visar hur arealen och skörden för spann-
målsproduktionen i Sahel- och Sudan-regionerna 
har förändrats över de senaste 30 åren (Nilsson 
och Uvo, 2018). Utöver de tydliga interannuella 
variationerna i både areal och skörd så framgår 
markanta ökningar i både areal och skörd. Den 
starkare ökningen i areal än skörd har under den 
här perioden resulterat i att ca 80 % av ökningen i 
produktion är på grund av arealökningen.

I övergripande termer kan den här expansiva för-
ändringsprocessen förstås som ett resultat av en hög 
grad av osäkerhet och risk inför produktionsutfal-
let för varje växtsäsong, sammankopplat med hög 
befolkningstillväxt och god landtillgång. En analys 
av jordbrukets förändringsmönster på en mer de-
taljerad spatial nivå har även visat att det som ser 

ut som gradvisa och linjära trendökningar i Figur 
2 i själva verket främst utgörs av kombinationer av 
abrupta brytpunkter, där tids- och platsspecifika 
förändringar skapar nya normaltillstånd för jord-
brukssystemen som sedan bibehålls de kommande 
åren (Nilsson och Uvo, 2018). En konsekvens av 
det här är att jordbrukets förändringsprocesser och 
variationer måste förstås som ickelinjära, och där-
med identifieras och hanteras på en mer detaljerad 
nivå än vad stabila linjära processer skulle kräva.

Jordbrukets drivkrafter 
Drivkrafterna kan identifieras till både de markanta 
variationerna i jordbruksproduktionen och de 
abrupta förändringspunkterna bakom den långsik-
tiga utvecklingen. Då jordbruket främst är regn-
vattenbaserat, med liten andel bevattningssystem, 
möjliggör det en utvärdering av regnsäsongens roll 
bakom både mellanårliga variationer och långsik-
tiga trender. Figur 3 sammanfattar till vilken grad 
satellituppskattat jordvattentillgänglighet kan för-
klara de interannuella variationerna på regional 
skala de senaste 20 åren.

Figur 3 visar att förklaringskapaciteten skiljer sig 
för olika regioner, att vissa regioners produktions-
variationer är väl identifierade (X R2 ≥ 50), men 
även att stora delar av de produktionsvariationer-
na på regional skala förblir oförklarade (Nilsson 
et al., 2019a). En tolkning av de här resultaten är 
att förklaringsgraden begränsas av påverkan från 
exkluderade faktorer, t.ex. detaljerad information 
om skadeinsekter, förändrade jordbruksmetoder, 

Fig. 2 – Areal och skörd av spannmål i Sahel- och Sudan-regionerna i Tchad 1983-2016 (Nilsson och Uvo, 2018)
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marknadspriser, och lokala politiska beslut, som 
gör att relationen till vattentillgänglighet förändras 
över tid på ett okänt sätt. En annan faktor är att 
datakvaliteten, både för jordbruket och vattentill-
gängligheten, har låg precision eller kan innehålla 
fel.

Ett sätt att adressera potentiellt exkluderade 
faktorer är att öka datatäckningen, genom att in-
kludera de matsäkerhets- och projektrapporter 
som genereras från de ca 140 utvecklingsorganisa-
tioner aktiva i Tchad (OCHA, 2018). Dessa rap-
porter genereras både för att bevaka matsäkerhet 
och hälsoaspekter, planera humanitära insatser, 
men även för att utvärdera pågående projekt och 
politiska program. Samtidigt som dessa rapporter 
tillsammans ger en god täckning av händelser och 
drivkrafter inom den rurala sektorn, så begränsas 
den analytiska potentialen av att innehållet främst 
är textbaserat med varierande innehåll, form, och 
användningsfokus. Användandet av rapporternas 
informationsrikedom blir därmed tydligt tidsbe-
gränsat, vilket har resulterat i ett sparsamt använ-
dande i jordbruksrelaterad forskning, som istället 

ofta har fokuserat på lättillgänglig agronomisk och 
klimatologisk data. Rapportinnehållet lämpar sig 
därmed bäst för väldefinierade forskningsfrågor 
inom specifika platser och tidpunkter. Figur 4 
visar ett exempel på hur sådan information kan 
komplimentera de korrelationsbaserade statistiska 
sambanden mellan jordvattentillgänglighet och 
jordbruksproduktion från Figur 3. 

 I exemplet i Figur 4 så ges en närmast fullstän-
dig bild av drivkrafterna bakom produktionsva-
riationerna, vilket öppnar upp för både effektiva 
övervakningsprogram och interventionsstrategier, 
medan fortsatt och förbättrad forskning är nöd-
vändig för att erhålla liknande förklaringsgrader i 
övriga regioner.

Ett problem med förklaringsgraden till produk-
tionsvariationerna i Figur 3 och 4 är att de lång-
gående trenderna, som tydligt syns in Figur 2, är 
borttagna genom en statistisk analys för att isolera 
variationssambanden. För att vara praktiskt imple-
menterbara, och då trenderna främst drivs av ick-
elinjära processer, så behöver drivkrafterna bakom 
trenderna identifieras och till viss del kunna för-

Fig. 3 – Förklaringsgrad från jordvattentillgänglighet till interannuella variationer i regional jordbruksproduktion.  
X R 2 = kross-validerad determinationskoefficient (se Nilsson et al., 2019a).
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utses. Drivkrafterna bakom trenderna kan inled-
ningsvis delas upp i graduella och abrupta faktorer, 
som öppnar upp för olika associeringsmetoder och 
användningsområden. Vanligt förekommande gra-
duella faktorer i ekonomier baserade på lågintensi-
va och småskaliga jordbruk är: befolkningstillväxt, 
rural befolkningstäthet, urbanisering, ekonomisk 
tillväxt, och utvecklingsbistånd. En utvärdering av 
dataset kopplade till de här faktorerna visade att 
både totalt befolkningsantal, jordbruksengagerad 
befolkning, samt total mängd utvecklingsbistånd 
var starka faktorer bakom skillnaderna i långsiktig 
jordbruksutveckling mellan de olika regionerna i 
Tchad (Nilsson et al., 2019b). 

Abrupta faktorer kan sedan användas för att ge 
en mer detaljerad bild av hur den långsiktiga jord-
bruksutvecklingen sker. Genom att undersöka sär-
skilda händelser under de år och växtsäsonger där 
jordbruksproduktionen uppvisar brytpunkter kan 
potentiella orsaker identifieras. Precisionen och 
tillförlitligheten i en sådan identifikation begrän-
sas däremot av en låg tids- och rumsdetalj i den 
tillgängliga datan, vilket ökar risken att samband 
identifieras som missar de egentliga drivkrafterna. 
De grupper av orsaker som oftast identifierades 

var: jordbruksstöd genom förbättrade jordbruks-
produkter och maskiner, byten av primärgrödor, 
utbildningsprogram inom jordbrukshantering, 
humanitärt bistånd till flyktingar, förändrade re-
gionala handelsmönster, och även översvämningar 
(Nilsson et al., 2019b). I sin helhet ger den här 
samlingen faktorer en omfattande bild av drivkraf-
terna inom jordbruket, och kan därmed användas 
för att informera långsiktiga jordbruksstrategier. 
Å andra sidan så är dess effekter svårkvantifierade 
samt starkt kontextberoende, vilket innebär att de 
svårligen appliceras för säsongs- och årsvisa förut-
sägelser. 

Figur 5 visar en sammanställning av produktio-
nen från alla grödor för en region, Guéra, jämförd 
med de uppskattade trendnivåerna utifrån mäng-
den utvecklingsbistånd, punktspecifika abrupta 
händelser, samt säsongsvis jordvattentillgänglig-
het. Samtidigt som ökningen av utvecklingsbi-
stånd sammanfaller väl med de ökade trendnivå-
erna i jordbruksproduktionen, så framgår det att 
de markanta variationerna inte kan representeras 
tillfredställande av kombinationen av tidsspecifika 
händelser och jordvattentillgänglighet när samtliga 
grödor sammanställs på en regional nivå. Och av-

Fig. 4 – Korrelation mellan jordvattentillgänglighet och jordbruksproduktion för hirs i Batha, samt rapportbaserad  
information för avvikande produktionsmönster. Observera att trender i jordbruksdatan är borttagna för att isolera  
variabilitetsmönstret (se Nilsson et al., 2019a).
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saknad av mer detaljerad biståndsdata och grödo-
specifik rapportinformation gör att grödospecifika 
samband inte går att etablera i dagsläget.  

  
Ramverk för framtida forskning  
om jordbrukets drivkrafter
Utifrån de presenterade metoderna och kunskaps-
nivån så kan ett ramverk för förbättrad datahante-
ring och analys av jordbrukets förändringsmönster 
och drivkrafter sättas upp. Det första steget om-
fattar en sammanställning av datatillgänglighe-
ten, inklusive dess spatiotemporala täckning och 
uppdateringsfrekvens. Figur 6 ger en överblick av 
de främsta dataflödena kopplade till respektive da-
takategori och källa. Den visar att en stor mängd 
jordbruksrelaterad data finns och ständigt lanseras, 
ner till månatlig och distriktsvis detaljnivå. Det 
framgår även att en stor andel av datan utgörs av 
textbaserade rapporter, medan numeriska dataset 
genereras mer sällan. Utöver datan i Figur 6 så 
utför de ca 140 humanitära- och biståndsorgani-
sationerna i Tchad återkommande projektutvär-
deringar, vilket resulterar i ett ytterligare flöde av 
textbaserade rapporter. Sammantaget så resulterar 
det här i ett dataflöde som är aktivt och utsträckt, 
men även komplext och varierat, vars analytiska 
potential därmed ofta är förbisedd. 

Den stora och varierade mängd information 
som finns i det här dataflödet kan användas för att 
avancera kunskapsnivån inom Tchads jordbruks-
sektor. Flödets komplexitet innebär att det krävs 
en blandning av tvärdisciplinära, kvantitativa, och 
kvalitativa forskningsmetoder. Forskningsresul-
taten från de tidigare sektionerna har även visat 
att de olika drivkrafterna och sambanden inom 
jordbruket till stor grad är sammanlänkade, och 
därmed måste förstås som en helhet snarare än se-
parata delar. 

Figur 7 presenterar hur den här situationen kan 
adresseras genom ett ramverk för datahantering 
och analys. Det första steget utgörs av att göra den 
stora mängden information hanterbar, genom att 
identifiera relevanta informationspaket, och ka-
tegorisera dem med avseende på plats, tid, ämne, 
samt pålitlighet. Detta möjliggör en överskådlig 
sammanställning av en stor mängd informations-
paket för specifika kategorier (t.ex. information 
relaterad till jordbruksproduktion för ett särskilt 
område och tidpunkt). Mängden tillgänglig infor-
mation (se Figur 6) gör dock att det här kan bli en 
mycket tidskrävande process. Arbetet måste därför 
följa prioriterade ansatser, baserade på en god för-
ståelse av de mest relevanta informationskällorna. 
Kategoriseringsprocessen utgörs samtidigt av enkla 

Fig. 5 – Sammanställning av uppskattade trendnivåer utifrån utvecklingsbistånd, tidspecifika händelser,  
samt jordvattentillgänglighet för all produktion i Guéra (se Nilsson et al., 2019b).
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Fig. 6 – Sammanställning av datatillgängligheten för jordbrukssektorn i Tchad.

steg, vilket öppnar upp för möjligheter att både au-
tomatisera och crowdsourca delar av den.

Metoder för att sedan utvärdera och etablera 
samband mellan faktorer utifrån urvalet och sam-
manställningen av informationspaket (punkt 4 och 
5 i Figur 7) bygger på metoderna från forskningen 
i de föregående sektionerna, nämligen: 

1. Identifiera perioder av statistisk stabilitet samt 
brytpunkter i målvariabeln (förutsätter att mål-
variabeln är numerisk med ett tillräckligt stort 
antal observationspunkter, minst 10).

2. Inom perioder av statistisk stabilitet, utvärdera 
samband mellan numeriska dataset, (t.ex. vatten- 
tillgänglighet, marknadspriser, befolkningstät-
het) med multivariabla regressionsanalyser, där 
koefficientsbegränsningar sätts upp enligt för-

väntade samband (t.ex. ökad vattentillgänglig-
het i jordbruksområden med vattenbrist bör öka 
jordbruksproduktionen). 

3. Använd informationspaket från expertanalyser 
och lokala narrativ från de textbaserade rap-
porterna för att utvärdera kausala samband till 
brytpunkter och avvikande observationer i mål-
variabeln. Genom att basera den här analysen på 
en sammanställning och visualisering av ett stort 
antal informationskällor så kan informations- 
paket krossvalideras, samt rankas utifrån pålitlig-
het och förekomstfrekvens. 

4. Utifrån de identifierade kvantitativa och kvali-
tativa sambanden från steg 2 och 3, identifiera 
sambandslikheter och olikheter mellan områ-
den, tidsperioder, och spatiala skalor. 
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Den slutliga delen av ramverket består av att an-
vända de identifiera sambanden bakom jordbruks-
processerna för att förbättra utformningen av stra-
tegier och projekt inom jordbrukssektorn. Genom 
att göra den kategoriserade och sökbara databasen 
offentligt tillgänglig, tillsammans med de visuali-
seringsverktyg som tas fram för sammanställning-
en och utvärderingen av informationspaketen, så 
kommer dess analytiska möjligheter att kunna 
spridas till berörda aktörer inom jordbrukssektorn, 
som t.ex. lokala och nationella jordbruksorganisa-
tioner, utvecklingsorganisationer, humanitära or-
ganisationer, samt icke-statliga organisationer. För 
ännu starkare genomslag och användbarhet så bör 
metoder för decentraliserade informationsbidrag 
och analys utforskas via databasen, där enskilda 
användare ges tillgång att förse kategorispecifik 
information, identifiera analysbehov, samt utföra 
analyser. 

Slutsats
Den här artikeln har presenterat en sammanställ-
ning av den rådande kunskapsnivån om drivkraf-
terna bakom jordbruksförändring i Tchad. Utifrån 

en blandning av tvärdisciplinära metoder har den 
identifierat, och i varierande grad kvantifierat, både 
förändringsprocesserna samt ett antal drivkrafter. 
Bland annat så framgår det att förändringsproces-
serna har en stark samhällsekonomisk komponent, 
och att en användbar analys måste omfatta mer än 
den fokus som vanligen ligger på vattentillgänglig-
het och miljöfaktorer, vilket även gäller för de tyd-
liga interannuella variationer som ses inom jord-
bruksproduktionen. Bristerna i tidigare metoder 
har identifierats, som har lett till utformandet av 
ett ramverk för framtida forskning om jordbruks-
processer i Tchad. Mängden och variationen av 
relevant och nödvändig data innebär att ramverket 
blir tidskrävande, men samtidigt har en god poten-
tial att förbättra både den analytiska potentialen 
och styrningen inom jordbrukssektorn. Samtidigt 
som ramverket har skapats utifrån data- och kun-
skapssituationen i jordbruket i Tchad, så gör dess 
generella karaktär att det till hög grad går att app-
licera i andra områden och länder med liknande 
institutionella-, ekologiska-, och jordbruksförhål-
landen, som t.ex. Tchads grannländer.

Fig. 7 – Ramverk för datahantering och analys inom jordbrukssektorn i Tchad.
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