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Sammanfattning 
En miljard människor i världen lever idag på under 1 dollar per dag och nästan hälften av världens 

befolkning på mindre än 2 US$ per dag, samtidigt som matproduktionen anses vara tillräcklig i 

förhållande till befolkningsmängden. Om svälten inte beror på brist på mat, vad beror den då på? 

Syftet med uppsatsen var att försöka utreda om det finns ett samband mellan världens 

köttkonsumtion och världens (o)förmåga att halvera antalet svältande till 2015 och om så är fallet, 

utreda hur det sambandet ser ut och om världens köttkonsumtion är något som världssamfundet 

arbetar med för att nå millenniemålet målet halverad hunger till år 2015. 

Ett personligt urval av texter gjordes utifrån ambitionen att tydliggöra samband och frågeställningar. 

Jag försökte därefter tolka texterna utifrån en sorts hermeneutisk kunskapsteori och svara på frågan 

- vad innebär detta? Under rubriken ”Bakgrund” utreddes därefter definitionen på fattiga, svältande, 

undernärda, samt antal, var och vilka som är fattiga. Enligt mina källor befinner sig nittioåtta procent 

av de ca en miljard fattiga människorna i områden med dåliga jordbruksförutsättningar inom jordens 

utvecklingsländer, inräknat Indien och Kina.  Majoriteten av de svältande är kvinnliga analfabeter, 

beroende av boskap för sitt uppehälle. Mina resultat visar på en korrelation mellan undernäring, 

torrt klimat och vattenbrist. Andra orsaker som ofta framhålls i litteraturen är a)jordbrukets 

effektivisering, b)WTO och handelsavtal, c)ojämnlika maktpositionerna mellan I-länder och U-länder, 

d)konkurrens mellan transnationella företag och nationella regeringar om den ekonomiska makten e) 

priset på kolonialvaror, f) ineffektiv matproduktionskedja, g) livsmedelsproduktionens konsekvenser, 

h)en generell standardhöjning, i)det neokapitalistiska ekonomiska systemet och j) konkurrens om 

mark och spannmål k) krig och konflikter l) torka 

I Resultatdelen utreddes sedan köttproduktionens resursbehov och köttkonsumtionen.  Mina 

resultat visade att köttproduktionens resursanvändning är väsentlig och ökande, samtidigt som 

köttkonsumtion inte är nödvändig ur hälsosynpunkt. Totalt tar boskapsuppfödningen i anspråk ca 

sjuttio procent av all jordbruksmark och fyrtio procent av världens spannmålsproduktion. Enligt SIWI 

är dessutom skillnaden mellan vegetabiliers och kötts vattenkonsumtion ca fem till tio gånger. Den 

globala köttkonsumtionen är också mycket ojämnt fördelad beroende både på kulturella och 

ekonomiska orsaker. Generellt kan man säga att sammansättningen av maten hos i- länderna består 

av 35 procent kolhydrater och 53 procent animalier medan det är det motsatta i U-länderna. Detta 

visar att en minskad köttkonsumtion och matspill kan drastiskt öka tillgången på spannmål och mat. 

Men det betyder inte att den fattige får större tillgång till mat. Mina efterforskningar visar att den 

maktkoncentration som återfinns i matdistributionsledet har satt spelreglerna om tillgång och 

efterfrågan mer eller mindre ur spel och en ökad tillgång på mat minskar inte fattigdomen utan den 

avgörande faktorn verkar istället vara tillgången på pengar. Att nationerna då tillåter handelsavtal 

där subventionerad mat från nord konkurrera ut lokalproducenter i syd vilket bidrar till 

massarbetslöshet och fattigdom och samtidigt samarbeta med Internationella biståndsorgan och 

NGO: s om matdonationer, förbättrade lokala marknaderna, jordbrukstekniker och kurser i 

närdemokrati känns som dubbelmoral. De viktigaste frågorna enligt mina källor för att lösa svälten är 

förändrade handelsavtal, och reglering av distributionsleden samt e diskussion om vilken värld vi vill 

ha.  Minskad köttkonsumtion och matspill skulle öka tillgången på spannmål och mat men det är inga 

frågor som nationer och biståndsorganisationer arbetar aktivt med och med den ovilja till att ändra 

sina livsmönster som t.ex. den svenske konsumenten visar så är detta svåra frågor att lösa. 
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Inledning 
En miljard människor saknar idag säker tillgång till mat. Första gången som människors rätt till mat 

uttalades var vid ett berömt tal som hölls år 1941 av USA:s dåvarande president, Franklin Roosevelt. 

”En människa behöver inte göra någonting för att ”förtjäna” rätten till mat. Det är en födslorätt. Det innebär inte att man har rätt att luta 

sig tillbaka och vänta på gratis mat. Var och en är ansvarig för att göra allt som står i ens makt för att förverkliga rätten.
 1

” 

Talet som kallas för “de fyra rättigheternas tal”, lyfte fram yttrandefrihet, trosfrihet, frihet från nöd 

och frihet ifrån rädsla2 och det nedtecknades för första gången i FN:s deklaration från 1948. Men 

talet fick inga praktiska konsekvenser förrän 1996 då flera världsledare vid mötet ”World food 

summit” i Rom i den så kallade Romdeklarationen3 kom överens om det mer konkreta målet som var 

att halvera antalet undernärda före år 2015.” Rätten till mat utvecklades därefter vidare 1999 i och med ”General 

Comment 12” av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som övervakar genomförandet av konventionen. Denna 

fastslår att rätten till mat förverkligas”[...] när varje man, kvinna och barn, själv eller i en gemenskap med andra, har fysisk och ekonomisk 

tillgång till rätt kost eller medel för dess anskaffning.” 4År 2000 specificerades målen ytterligare när man kom 

överens om att det första av de åtta millenniemålen, innebar att procentsatsen hungrande (vilket 

översätts till de som lever under en dollar om dagen) ska halveras till år 2015.  

Begreppet ”Rätten till mat” från FN:s deklaration från 1948 hade mer eller mindre varit en 

pappersprodukt tills en grupp NGO: s (Non Government Organisations) började använda begreppet 

på 1990 talet6 med målsättningen att uttalandet skulle få en reell innebörd.  Ytterliga ett viktigt steg 

togs 2004 när FAO: s (Food and Agriculture Organization of the United Nations) medlemsstater kom 

överens om att orsakerna till svälten var den orättvisa fördelningen av mark, vatten, genetiska 

resurser, ekologisk uthållighet, och demokratiska rättigheter vilket innebar en överenskommelse om 

hur man skulle angripa problemet.7. 

Idag sker 50 procent av världens matproduktion på 470 miljoner småbruk med en areal under två 

hektar vilka därför är av största vikt för livsmedelsförsörjningen8. Den del av den totala produktionen 

som går ut på världsmarknaden är däremot för de flesta livsmedel endast cirka tio procent av den 

totala matproduktionen och därmed inte lika viktig för världens livsmedelsförsörjning9.  

Världens livsmedelskonsumtion har förändrats mot ett allt större fokus på animalieprodukter. Under 

fyrtio år mellan 1960 till 2007 ökade till exempel fjäderfäproduktionen tio gånger, gris och nötkött 

fyra gånger och får- och getproduktionen fördubblades. Fram till år 2050 beräknas den globala 

produktionen av kött vara lite mer än dubbelt så stor som produktionen 200010. För att försörja den 

globala köttproduktionen går i dagsläget 40 procent av den globala spannmålsskörden till foder för 

produktion av animalieprodukter och i rikare länder används en ännu större del, upp till 70 procent 

av skörden till foder.11 

                                                           

1 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/12/196986cc.pdf, 2010-12-01 
2 . http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf, 2010-12-01 
3 http://www.fao.org/wfs/index_en.htm, 2011-01-05 
4 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/12/196986cc.pdf, 2011-01-05 
5 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/12/196986cc.pdf, 2010-12-01 
6 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, sid 37, 38 
7 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, sid 37, 38 
8 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 
9 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, sid 37, 38 
10 The state of food and agriculture, livestock into the balance, tab 5, 2009, FARO 
11 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 2010-12-09 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/12/196986cc.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
http://www.fao.org/wfs/index_en.htm
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/12/196986cc.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/12/196986cc.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf
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 Sojabönan som är den viktigaste fodergrödan har mellan 1949 och år 2000 ökat från tolv miljoner 

ton till hela 162 miljoner ton.12 22 procent av dem importerades till EU och cirka en procent 

hamnade i Sverige som vi svenskar till största delen använder till foder för att producera mjölk och 

kött13.  

Om svält skulle bero på brist på mat så skulle en förändrar diet kunna vara lösningen. Att omvandla 

växter till animalisk föda innebär en energiförlust i både näringskedjan och transportkedjan pga. 

skörde-, transport- och lagringsproblem. Om man jämför hur stor yta en blandkost, en vegetarisk och 

en vegankost behöver så visar det sig att blandkosten behöver 2 300 kvadratmeter per person 

medan den vegetariska endast behöver 1 50014. Minst mark behövs för vegankosten som endast 

förbrukar 1000 - 700m2 landutrymme, medan en genomsnittlig köttätare i västvärlden idag kräver 

cirka 13 000 m2  15.  

Faktum är att det inte existerar någon matbrist idag eftersom världens produktion av mat per person 

har ökat mer än befolkningen sedan 60-talet och skulle räcka till alla om fördelningen vore mer jämnt 

fördelad16. Men ändå så svälter runt en miljard människor på jorden idag, vilket i och för sig är en allt 

mindre andel av jordens befolkning än förut, men ändå en betydande mängd människor17. Vad kan 

orsaken vara? Och hur stor del av matproduktionen går till boskapsproduktionen som dessutom 

numera står för två procent av det globala BNP och fyrtio procent av det globala värdet av 

jordbruksproduktionen18?  Boskapssektorn är dessutom den huvudsakliga inkomstkällan för ca en 

miljard människor och bidrar med femton procent av den totala energin vi människor globalt får av 

mat och en fjärdedel av vårt proteinbehov19.  Det är lätt att säga att om alla blev vegetarianer så 

skulle problemet vara löst, men är det verkligen lösningen på problemet? 

 

 

 

  

                                                           

12 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf , 2010-12-09 
13 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf , 2010-12-09 
14 http://www.rattvismat.nu/rapporten/matmiljorattvisa.pdf, 2010-12-08 
15 http://gamla.gronungdom.se/article/2051, 2010-12-08 
16 http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf, 2010120 
17 http://www.fao.org/hunger/en/, 2010-12-01 
18 The state of food and agriculture, livestock inte the balance, 2009, FAO 
19 The state of food and agriculture, livestock inte the balance, 2009, FAO 

http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf
http://www.rattvismat.nu/rapporten/matmiljorattvisa.pdf
http://gamla.gronungdom.se/article/2051
http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf
http://www.fao.org/hunger/en/
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att försöka utreda om det finns ett samband mellan världens 

köttkonsumtion och världens (o)förmåga att halvera antalet svältande till 2015. Och om så är fallet- 

hur ser det sambandet ut och är köttkonsumtionen något som världssamfundet arbetar med för att 

nå millenniemålet målet halverad hunger till år 2015? 

För att kunna besvara dessa överordnade frågor måste först en rad ”mindre”, mer specifika frågor 

besvaras: 

Vilka och hur många - geografiskt och socialt – svälter? 

Varför svälter människorna?  

Hur ser tillgången på mat ut? 

Hur ser den globala handeln ut i förhållande till den totala? 

Vilka olika typer av kött finns det? 

Är kött viktigt för människors hälsa, kan det ersättas av något annat? 

Vilka konsumerar vilken typ av kött? 

Vilka resurser kräver köttproduktionen totalt och enskilt för de olika typerna av köttproduktion? 

Köttproduktionens konsekvenser för producenterna, konsumenterna och andra vilket leder till 

sjukdom, fattigdom och svält 

Vart tar resultatet av produktionen vägen, vilka konsumerar vad och hur stort blir spillet? 

Hur ser köttproduktionen ut globalt och i Sverige? 

Varför ökar köttproduktionen i världen? 

Hur ser maktförhållandena ut i konsumtions- och produktionskedjan av kött? 

Hur kan köttproduktion och konsumtion relateras till millenniemålet -halverad hunger till 2015? 

Vad gör världen, Europa, Sverige, NGO och den enskilde för att uppnå millenniemål nr 1?  
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Metod, teori, urval, källor och disposition. 
Jag började med att finna källor som publicerats eller var åtkomligt på nätet och som jag hittade med 

hjälp av olika sökord såsom köttproduktion/ konsumtion/ fattigdom/ , eftersom jag antog att det 

material som är aktuellt, relevant och representativt finns åtkomligt där. Genom att avgränsa 

litteratursökandet på detta fick jag inte tillgång till äldre litteratur och de verk som inte är 

publicerade eller annonserade på nätet. Hur det påverkade resultatet, är svårt för mig att uttala mig 

om? Därefter gjorde jag ett personligt urval av de texter som jag ansåg kunde tydliggöra samband 

och frågeställningar. Min förförståelse och kunskap påverkade säkert både texturvalet, tolkandet och 

struktureringen av de texter som jag använde mig av. Men jag försökte att minimera risken för 

feltolkningar genom att använda mig av en så stor bredd och mängd av källor som möjligt. Samtidigt 

som jag läste texterna sökte jag efter breda svar utifrån mina frågeställningar. Därefter sorterade jag 

texterna antingen under rubriken ”Bakgrund” beroende på om texterna varit relevanta men inte 

direkt kopplade till köttproduktion och konsumtion, eller så sorterade jag in dem under rubriken 

”Resultat” om texterna varit både relevanta och rört köttproduktion och konsumtion.  

Därefter strukturerade jag texterna under de två rubrikerna så att de med liknande meningsinnehåll 

fördes samman. Med utgångspunkt från det insamlade textmaterialet tolkade och vägde jag sedan 

texterna för att få svar på mina frågställningar vilket nog kan sägas skedde utifrån en sorts 

hermeneutisk kunskapsteori som betyder att jag inte sökte efter en absolut sanning utan försökte 

tolka en stor mängd texter och svara på frågan - vad innebär egentligen detta? 

Makten i vårt samhälle brukar delas in i den politiska makten, makten över dagordningen och makten 

över tanken. I väst talar man också om den liberala demokratin som innebär att makten utgår från 

folket via fria val och där t.ex. yttrandefrihet, rättssäkerhet, demonstrationsfrihet är garanterade 20. 

Min tanke var att låta mina källor representera både den officiella makten och folket eller rättare 

sagt, ett kritiskt öga. . För de officiella uppgifterna av internationell karaktär använde jag mig av FAO, 

UNESCO, WHO och WFP och för officiella uppgifter av nationell karaktär använde jag mig av 

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksdagen, Sida, Svenska Livsmedelsverket. De internationella 

och nationella källorna, som är officiellt godkända, är naturligtvis av varierande tillförlitlighet 

beroende på landets organisation och förmåga att samla in uppgifter. Andra problem är att 

definitionen av t.ex. fattiga och svältande, kan variera år från år och mellan olika länder. 

Det kritiska ögat, gräsrötter och den diskussion som finns bland medborgare, representeras i min 

uppsats av andrahandskällor såsom press och skrifter från olika NGO: s. De representerar även 

viktiga ekonomiska och politiska intressen som genom en NGO arbetar för sin syn på världen.  

Världsbanken definierar NGO: s som ”privata organisationer som stödjer de fattigas intressen, 

skyddar miljön och samhällsfunktioner och utveckling”. Begreppet myntades vid etableringen av FN 

1945 där man i artikel 71 i kap 10 i FN: s ”charter” använde NGO som ett begrepp för ”rådgivande 

organisationer som varken är regeringar eller medlemsstater”. Idag har NGO ingen generellt laglig 

definition och har därför lite olika innebörd i olika länder. Många föredrar begreppet civila 

samhällsorganisationer eller non profit organisation, social benefit organisation, Civil society, Citizen 

                                                           

20
 

http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/demokrati/tiofragorsvar/10fragorsvar/vadardemokrati.5.51919b2a11aa0a4309e800057
2.html, 2011-01-02 

 

http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/demokrati/tiofragorsvar/10fragorsvar/vadardemokrati.5.51919b2a11aa0a4309e8000572.html
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/demokrati/tiofragorsvar/10fragorsvar/vadardemokrati.5.51919b2a11aa0a4309e8000572.html
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sektor organisation. Sammantaget brukar man säga att antalet internationellt operativa ”NGO: s” 

beräknas vara runt 40 000 21. De har, under den globalisering som skett under 1900-talet, blivit 

alltmer viktiga som en motvikt till t.ex. WTO (World Trade Organisation) som ofta ses som en 

representant för de internationella företagen. Naturligtvis måste man vara observant på att allt 

material produceras med ett syfte- att påverka. Men eftersom internationellt bistånd i länder som 

t.ex. USA där bistånd ses som ett privat ansvar, i huvudsak ges av privata donatorer så tycker jag att 

det är viktigt att även ta med de största internationella NGO med samhällsengagemang. En sådan 

organisation som jag hämtat uppgifter ifrån är Oxfam som är ett internationellt förbund bestående 

av fjorton organisationer som samarbetar i 99 länder mot fattigdom och orättvisor. Organisationen 

startades 1942 som en nödhjälpsorganisation i Oxford av kväkare och socialistiska aktivister. Den 

engelska grenen står nära New Labour i UK och har ett neoliberal ekonomiskt synsätt (dvs. det 

ansluter sig till den klassiska ekonomiska liberalismen som vill främja en ekonomisk utveckling med 

hjälp av helt fria marknader och fia från socialliberalsim)  

The Rockefeller Foundation är en annan viktig NGO som grundades 1913 för att främja människors 

välbefinnande genom en vision om en, som de själva kallar, smart globalisering, där de vill att de 

fattiga samhällena ska få sin del av globaliseringens fördelar. De arbetar med uppfinningar som 

underlättar för individen, samhället och institutioner att återhämta sig vid kriser och förbättra sin 

ekonomiska situation. 

Bill & Melinda Gates Foundation, som är världens största välgörenhetsorganisation, är också en av 

mina källor. De förfogar över cirka tre miljarder dollar22. och arbetar med uppfinningar som kan 

underlätta livet för fattiga, utbildning, hälsovård.  

Practical Action grundades 1966 av en radikal ekonom, och Via Campensina är väl att betrakta som 

mer aggressiva och vänsterinfluerade rörelser vilket påverkar deras analyser och reflektioner. Men 

jag anser att det är viktigt att även se ur ett annat samhällperspektiv och vision om en annan framtid. 

De svenska miljöorganisationer som jag använt mig av är WWF (World Wide Fund for Nature och SNF 

(Svenska Naturskydds Föreningen) och Svenska FN förbundet vilket den organisationen som har 

störst engagemang i internationella frågor. Alla dessa tre är politiskt utslätade och okontroversiella 

organisationer. Kooperation utan gränser, som är en svensk kooperativ ideell rörelse driven av de 

svenska kooperativen såsom HSB och Coop, är en mer uttalat socialistisk organisation. Djurens Rätt 

är Sveriges största djurrätts - och djurskyddsorganisation 

Förutom allmänna källor och NGO: s har jag även hämtat information från flera mediebolag, 

journalister och företag såsom The National Press Club, vilket är en privat organisation med säte i 

Washington med målsättning att bli världens ledande organisation för journalister, BBC news on line, 

DN, Sveriges Radio och Stefan Edberg som var talskrivare åt f.d. statsministern Göran Persson samt 

internet sidan Teknikdebatt. Jag har även hämtat information från företaget Svenska Foder och 

Centerns Ungdomsförbund Grön Ungdom samt Wikipedia för att slå upp betydelsen av ord. 

                                                           

21 Wikipedia (Anheier et al., "Global Civil Society 2001", 2001), 2010-12-25 
22 http://www.rockefellerfoundation.org/who-we-are, 1/2/2011 
 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Economic_liberalism
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/Economic_development
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4lg%C3%B6renhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Miljard
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dollar
http://www.rockefellerfoundation.org/who-we-are
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Andra källor som jag använt mig av är Rapporten The State of Food and Agriculture, Livestock Into 

the Balance utgiven av FAO och Gunnar och Malin Brulin bok Dagens Rätt som beskriver matens 

produktionskedjor och den nya maktordningen. Karin Brulin är idag chefredaktör för 

Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål och Medel och fick 2009 Stig Sjödinpris. I nästan tjugo år 

har hon följt livsmedelsarbetarnas kamp i Sverige och globalt för bättre jobb och för ett hållbart 

samhälle. För att skriva boken Matens Väg har hon tillsammans med sin man, reportern Gunnar 

Brulin rest utmed matens produktionskedjor. 

Peter Einarsson är en annan av mina källor. Han har skrivit boken ”Räcker Maten Räcker Marken” är, 

enligt Göran Djurfeldt som forskat och undervisat om jordbruksutveckling i Afrika, Asien och 

Latinamerika under många år, en författare som titulerar sig konsult och organisk odlare och är väl 

beläst och ger en bra, välskriven och lättfattlig analys men som är något okritisk i förhållande till sina 

källor. Djurfeldt ger Peter Einarsson epitetet anti-modernist vilket betyder att han misstror den 

nuvarande globala ordningen. 

Andra böcker som jag har använt mig av är Karin Gregows bok Afrika till salu. Hon arbetar på enheten 

för globala utvecklingsfrågor med frågor som rör biståndspolitik samt EU:s utvecklings- och 

handelspolitik på Forum Syd vilket är en organisation som samlar 183 svenska organisationer som 

arbetar för global rättvisa och hållbar utveckling. Karin Gregow har tidigare varit biståndsarbetare i 

Kenya för Forum Syd och i Bangladesh för Svalorna. Hon har också arbetat på 

Naturskyddsföreningen, Svalorna och Röda Korset.  

Jag har även läst en artikel av en artikel av Erik Swyngedouw, som är professor i Geografi vid 

University of Manchester i School of Environment and Development där han forskar i politisk 

ekonomi och studerar nutida kapitalism. Han har även skrivit om globalisering, regional utveckling, 

finanser och urbanisering.  

Raj Patel har skrivit en mycket intressant och kontroversiell bok som heter Stuffed and Starved. Han 

anser sig vara anarkist och forskar idag på University of Kwa Zulu i Sydafrika och har akademisk 

examen från Oxford, The London School of Economics och Cornell University samt har arbetat för 

Världsbanken och varit rådgivande i FN .  

En annan källa som jag använt mig av är Hans Holmén som har en PhD in Social och ekonomisk 

geografi från Lunds Universitet och blev docent 1996. Idag undervisar han i Geografi vid Linköping 

Universitet och är medlem I Afrints forskningsteam som arbetar med jordbruksfrågor i Afrika söder 

om Sahara sedan 1991. 

  

http://www.sed.manchester.ac.uk/
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Avgränsning 
Det här var ett otroligtsvårt område att avgränsa. Jag gjorde ett försök genom att i avsnittet 

Bakgrund ta upp de bakomliggande orsakerna till fattigdom och hunger och avsnittet Resultat 

försöka utreda hur orsakerna kunde kopplas till köttproduktion och konsumtion vilket medförde att 

bakgrundsavsnittet blev oerhört långt.  Men jag inte kunde bortse från någon av de faktorer som 

mina källor nämnde till fattigdomen utan att känna att jag undanhöll olika vinklingar. De flesta 

orsakerna var också mer eller mindre sammanvävda och svåra att frigöra från varandra. Jag ville inte 

heller döpa om uppsatsen till ”orsaker till fattigdom och svält” eftersom jag då inte kunnat dyka ner i 

och utreda köttproduktionens resursförbrukning och koppling till problemet vilket var mitt 

huvudsakliga syfte 

  



12 
 

Bakgrund 

Fattigdom och undernäring 
Definitionen på fattigdom är enligt FN de som lever på mindre än en dollar om dagen, vilket inte 

betyder att övriga inte är fattiga utan bara har en inkomst över en bestämd nivå23.  Eftersom det 

finns en korrelation mellan områden med undernärd befolkning och områden med en hög andel 

extremt fattiga indikerar det att fattigdom betyder att människor inte har medel att producera vad 

de behöver eller har råd att köpa den mat de behöver  

Undernäring 

Begreppet undernäring är en form av felnäring och syftar till ett otillräckligt upptag, eller felaktig 

sammansättning av näringsämnen i kosten, vilket leder till ohälsa24. Även i u-länderna är övervikt i 

dag ett större och vanligare hälsoproblem än svält. Problemet med övervikt dvs. god till gång på 

kalorier och näringsbrist i kombination berör ca två miljarder människor eller trettio procent av 

världsbefolkningen. 25. Det finns även en korrelation mellan torrt klimat, vattenbrist och nivån på 

undernäring26.  

Hur ser tillgången på mat ut? 
Skillnaden mellan i- och u-länder är stor när det gäller jordbrukets betydelse för försörjningen. I u-

länderna var i genomsnitt halva befolkningen beroende av jordbruket för sin försörjning (1995-1997) 

medan motsvarande siffra för i-länderna var knappt nio procent av befolkningen27. I ett tiotal u- 

länder var så mycket som 80- 95 procent av befolkningen beroende av jordbruket för försörjningen. 

  

   

FIGUR 1 Fördelning av de hungrande per kontinent 28 

  

                                                           

23 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/international-migration/glossary/poverty/ 
2011-01-02 
24 http://www.fao.org/hunger/faqs-on-hunger/en/#c41480, 20101201 
25 http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf, 201012011 
26 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet 
27 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra00_19.pdf, 2010-12-01 
28 http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/, 2010-12-01 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/social-transformations/international-migration/glossary/poverty/
http://www.fao.org/hunger/faqs-on-hunger/en/#c41480
http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra00_19.pdf
http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/
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I genomsnitt svarade jordbruket för tjugosex procent av BNP i u-länderna under 1997 vilket kan 

jämföras med endast tre procent i i-länderna under samma år29. Femtio procent av världens 

matproduktion sker på 470 miljoner småbruk med en areal under två ha och deras andel av den 

totala jordbruksproduktionen ökar30. 

Det verkar inte finnas något större problem med matproduktionen i förhållande till 

befolkningsmängden (se Fig. 2). Uttryckt i kcal så är den globala matproduktionen ute på fältet 

ungefär dubbelt så stor som behövs för att möta världsbefolkningens näringsbehov31. 

Spannmålsproduktionen har dessutom nästan trefaldigats under de senaste fyrtio åren32. Under 

tiden 1960-2000 har världens per capita produktion av mat stigit med tjugo procent och de reala 

matpriserna har sjunkit med fyrtio procent (Realpris räknas från priserna under ett visst basår och 

där effekterna av förändringarna i prisnivån har avlägsnats) Med realpris avses vanligen det 

nominella priset minskat med konsumentprisindexet). Tillgången på mat har alltså blivit bättre. Men 

ändå svälter människor. 

Svältande 

Människans energibehov varierar i litteraturen mellan 2000- 2800 kcal/ dag och människor som får 

mindre än 1900-1800 kcal/dag betraktas som svältande.  Gränsen på 2700 kcal/ dag och person är 

det som används mest enligt Hans Holmén, eftersom det är lite i överkant och med det generösa 

måttet borde folk i alla fall slippa svälta även om fördelningen blir skev. 33 Det finns dock problem 

med statistiken eftersom olika länder använder olika definitioner för antalet fattiga/ svältande. Enligt 

Raj Patel i boken ”Stuffed and Starved beskriver han hur Indien ändrade sin definition av fattiga 

mellan 1970- 1993 från 2400 kcal/ dag till 1970 kcal/ dag vilket gjorde att antalet fattiga sjönk från 

hälften till en fjärdedel av Indiens befolkning”.34 

 

FIGUR 2 Global matproduktion per person 1961-200535 

 

                                                           

29 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra00_19.pdf, 2011-01-02 
30 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken 
31 http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf, 20101201 
32 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 20101201 
33 http://www.fao.org/hunger/faqs-on-hunger/en/#c41476, 20101201 
34 Patel, Raj, Stuffed and starved from farm to fork, the hidden battle for the world food system, 2007, London, Portobello books, Ldt, sid. 3 
35http://wwf.panda.org/about_our_earth/teacher_resources/webfieldtrips/sus_agriculture/food_crisis_environment/, 20101201 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra00_19.pdf
http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf
http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf
http://www.fao.org/hunger/faqs-on-hunger/en/#c41476
http://wwf.panda.org/about_our_earth/teacher_resources/webfieldtrips/sus_agriculture/food_crisis_environment/
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Hur många 

Enligt FN:s senaste beräkningar lever ca en miljard människor i världen på under en dollar per dag. 

Man brukar säga att dessa människor är absolut – eller extremt – fattiga36. 2005 var fortfarande var 

fjärde människa extremt fattig till skillnad från 1990 då nästan varannan människa levde på mindre 

än en dollar om dagen. Idag lever nästan hälften av världens befolkning på mindre än två US$ per 

dag37. Jag har i litteraturen funnit siffror på mellan 800 miljoner och 1,4 miljarder människor som 

definieras som fattiga. Variationen kan bero på olika definitioner av begreppet fattiga, och att data 

om befolkningens storlek, köpkraft och fördelning är ytterst osäkra. Indien är t.ex. ett land bland 

många som inte har personnummer som i februari 2011 ska räkna sin befolkning på runt en miljard, 

genom att skicka ut två och en halv miljoner offentliganställda och registrera dem. En undersökning 

som beräknas kosta nio miljarder kronor. 38 

Vilka 

Ungefär åttio procent av de undernärda finns på landsbygden och de flesta av dem beräknas vara 

beroende av boskap för sitt uppehälle39. De flesta har också av UNDP (United Nations Development 

Program) uppskattats vara kvinnor 40 och de allra flesta av dem bor i områden med dåliga 

jordbruksförutsättningar41, ca tio procent är fiskare, herdar eller lever av vilda naturresurser och de 

kvarvarande 25 procenten bor i utvecklingsländernas storstadsslum42. Majoriteten av de fattiga 

boende i Afrika söder om Sahara och Indien är kvinnor, analfabeter och landsbygdsbor.43,44 

Var 

Nittioåtta procent av världens undernärda bor i jordens utvecklingsländer (se Fig. 1) Och i området 
söder om Sahara lider en tredjedel av befolkningen av kronisk svält45. I Indien finns fler fattiga och 
svältande människor än i hela Afrika tillsammans46.  Två tredjedelar av de fattiga lever i de sju 
länderna Bangladesh, Kina, den Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Indien och Pakistan och 
över fyrtio procent bor i Kina och Indien.47 Av de ca sjuttio länderna på jorden som är beroende av 
importerad basmat ligger hälften i Afrika48. Grundorsaken anses vara att länderna har för lite 
jordbruksmark i förhållande till sin befolkning eller brist på vatten49. 
Befolkningen i de tjugotvå länder som definieras vara i en ”utdragen kris”( vilket innebär att de 

rapporterat en matkris i mer än åtta år eller får mer än tio procent av det utländska biståndet i form 

av humanitär hjälp) utgör ca tjugo procent av världens undernärda människor (SE BILAGA 1)  

Food security i motsats till Food sovereignty 
 För att nå målet minskad svält så behövde världssamfundet definiera målet och man kom överens 

1996 på mötet World Food summit om vikten av Food Security vilket definieras såsom ”när alla 

                                                           

36 http://www.millenniemalen.nu/flx/v3/maal/millenniemaal_1/, 2010-12-01 
37 http://www.fao.org/hunger/faqs-on-hunger/en/#c41476, 2010-12-01 
38 http://svtplay.se/popup/minispelare/v/1947260, 2011-01-05 
39 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken 
40 http://www.varldenstuffastejobb.se/sites/default/files/Varldens_tuffaste_jobb.pdf, 201012011 
41 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken 
42 http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf, 2010-12-01 
43 http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/107444/index.html, 2011-01-02 
44 http://translate.google.com/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-
Pacific/India-POVERTY-AND-WEALTH.html, 2011-01-02 
45 http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf , 20101201 
46 http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf , 20101201 
47 http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf , 2010-12-26 
48 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 
49 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 

http://www.millenniemalen.nu/flx/v3/maal/millenniemaal_1/
http://www.fao.org/hunger/faqs-on-hunger/en/#c41476
http://svtplay.se/popup/minispelare/v/1947260
http://www.varldenstuffastejobb.se/sites/default/files/Varldens_tuffaste_jobb.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/107444/index.html
http://translate.google.com/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/India-POVERTY-AND-WEALTH.html
http://translate.google.com/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/India-POVERTY-AND-WEALTH.html
http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
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människor vid alla tidpunkter har tillräckligt med säker, näringsrik mat för att kunna hålla ett 

hälsosamt och aktivt liv” vilket inkluderar både fysisk och ekonomisk tillgång till mat50. Food Security 

stödjer sig på tre pelare, mattillgång, mattillgänglighet och matanvändning. Flera fattiga länder ansåg 

dock att Food Security var ett naivt begrepp som bara talade om tillgång på mat, inte varifrån maten 

kom och på vilka villkor. Det innefattade inte heller de problem som finns med distribution av mat. 

Som motpol till det begreppet lanserades därför begreppet Food Sovereignty på La Via Campensina´ 

s internationella konferens i Tlaxcala Mexico 199651. Via Campensina är en internationell rörelse av 

egendomslösa, ursprungsbefolkningar, jordbruksarbetare och små- och medelstora jordbrukare52 

som organiserar cirka 150 miljoner människor i 148 organisationer från sextionio länder53. Det är en 

pluralistisk, multikulturell, religiöst och politiskt fristående rörelse som uppstod i Latinamerika på 

1980-talet. Begreppet Food Sovereignty definierades som rätten för varje nation att upprätthålla och 

utveckla sin egen kapacitet att producera den mat som är av avgörande betydelse för nationen och 

det lokala samhällets säkerhet med avseende på kulturell mångfald och mångfald av 

produktionsmetoder. Denna definition fokuserar på småjordbrukarens rättighet att producera mat . 

La Via Campensina menar att Food Sovereignety är ett förhandsvillkor till en genuin Food Security 

och begreppet lutar sig mot följande sju principer:” 1 att mat är en grundläggande mänsklig rättighet, 2 att en genuin 

jordbruksreform är nödvändig som ger egendomslösa och småjordbrukare ägandeskap och kontroll över marken. 3 att skydd av 

naturresurser såsom mark, vatten, utsäde, och lokala lantraser måste genomföras. 4 att mathandeln omorganiseras så att matens ses som 

en källa för näring i första hand och en handelsvara i andra hand och där import inte ersätter lokal produktion. 5 att ett slut på 

globaliseringen av hunger genomförs som idag understöds av multilaterala organisationer och spekulativt kapital. 6 att social fred införs 

där mat inte används som vapen och slutligen 7 att en demokratisk kontroll genomförs där småjordbrukare har en direkt kontroll över 

jordbrukspolitiken.”
 54 

Hur den globala handeln ser ut i korthet 

Den totala handeln motsvarar en fjärdedel av BNP för låginkomstländerna, som i huvudsak 

exporterar tropiska produkter, emedan den motsvarar en tredjedel av medelinkomstländernas 

BNP55. Den rikaste femtedelen av världens länder står för 82 procent av den globala exporten att 

jämföra med den fattigaste femtedelen som endast står för fem procent 56. 

Även inom jordbrukshandelsektorn dominerar i-länderna som står för ca sjuttio procent av både 

export och import57. OECD-länderna har till exempel ca 18 procent av världsbefolkningen men 

konsumerar 38 procent av allt spannmål pga. djurhållningen58. Bara en handfull u-länder har någon 

betydande export av spannmål eller animalieprodukter. 

Världshandeln med mat är dock ganska liten, endast ca tio procent av produktionen för de flesta 

livsmedel, men det varierar mycket beroende på vilken typ av produkt det är59. Av 

kolonialvaruproduktionen går största delen på export . Ett exempel är kaffe där hela ca 87 procent av 

kaffeproduktionen går på export60 och som näst efter oljan, omsätter mest pengar i den 

                                                           

50 http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/,20101209 
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty 20101218 
52 http://www.landaction.org/spip/IMG/pdf/Rosset-Martinez_ViaCampesina-movement.pdf, 2011-01-02 
53 http://www.viacampesina.org/en/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=71, 10-12-26 
54 http://www.voiceoftheturtle.org/library/1996%20Declaration%20of%20Food%20Sovereignty.pdf, 10-12-26 
55 Gregow, Karin, 2000, hur många svenskar tål världen. sid 24 
56 Gregow, Karin, 2000, hur många svenskar tål världen. sid 24 
57 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken?  
58 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken?  
59 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken?  
60 http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/rapport_hmv_r%C3%A4ddalivbytkaffe.pdf, 2010-12-08 

http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_sovereignty
http://www.landaction.org/spip/IMG/pdf/Rosset-Martinez_ViaCampesina-movement.pdf
http://www.viacampesina.org/en/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=71
http://www.voiceoftheturtle.org/library/1996%20Declaration%20of%20Food%20Sovereignty.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/rapport_hmv_r%C3%A4ddalivbytkaffe.pdf
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internationella handeln, ca 70 miljarder dollar 200561. När det gäller produkter inom 

köttproduktionen så omsätts ca tio procent av djurfoder-, tretton procent av nötkötts, sju procent av 

griskötts och elva procent av kycklingproduktionen på världshandeln.  

När ett land importerar så sker det i huvudsak för att täcka ett underskott eller för att produkten inte 

finns nationellt eller så importerar vi för att det är billigare pga. bättre odlingsförutsättning, lägre 

arbetskostnader eller sämre miljö- och hälsolagstiftning62. EU var ända fram till 1970-talet 

nettoimportör av jordbruksprodukter63 (Handelsbalans eller nettoexportvärdet utgörs av differensen 

mellan värdet av en ekonomis export och dess import) Idag är exporten av jordbruksprodukter 

ungefär lika stor som importen av foderråvaror. Totalt sett kan man därför inte anse att det råder 

någon större överproduktion inom EU64. Dagens produktionsnivåer är dessutom beroende av en hög 

användning av kemikalier och fossilt bränsle. 

Vilka är orsakerna till fattigdom? 
Eftersom det idag produceras tillräckligt med mat för att föda hela den globala befolkningen på 6.7 

miljarder människor så måste det vara andra orsaker till att människor svälter65. Steve Smith som 

arbetade för Syngenta Seeds sade före sin död 2003, att världens matförsörjningsproblem inte är ett 

produktions- och distributionsproblem utan är orsakad av politiska och finansiella problem66.67De 

orsaker som ofta framhålls i litteraturen är a)jordbrukets effektivisering, b)WTO och handelsavtal, 

c)ojämnlika maktpositionerna mellan I-länder och U-länder, d)konkurrens mellan transnationella 

företag och nationella regeringar om den ekonomiska makten e) priset på kolonialvaror, f) ineffektiv 

matproduktionskedja, g) livsmedelsproduktionens konsekvenser, h)en generell standardhöjning, 

i)det neokapitalistiska ekonomiska systemet och j) konkurrens om mark och spannmål k) krig och 

konflikter l) torka 

Jordbrukets effektivisering 

Ett exempel på ett land med ett jordbruk i snabb förändring från småskaligt traditionellt jordbruk till 

ett mer storskaligt högindustriellt, ett s.k. NIC land (Newly Industrialised Country) är Brasilien som 

har fram till 2004 vuxit till att bli den näst största köttexportören i världen och på andra plats när det 

gäller sojaproduktionen. Detta har lett till att Brasilien idag kan räknas till en av världens tio största 

ekonomier, med en BNP (Bruttonationalprodukt) som överstiger USD 1 triljon, den femte största 

befolkningen på jorden (över 180 miljoner) och den femte största markarealen i världen68. Med en 

BNP/capita på USD 7 600 (PPP)kvalificeras Brasilien som ett ”övre medelinkomstland” men ändå är 

landets fattigdom och stora inkomstklyftor fortfarande stora problem. 2005 levde till exempel åtta 

procent av befolkningen i Brasilien på mindre än en US dollar per dag och 22 procent på mindre än 

två US dollar per dag69. De fattigaste 20 procenten i Brasilien får två procent av landets inkomster 

samtidigt som den rikaste 20 procenten får ta del av sextiotre procent av inkomsten70. I övriga 

                                                           

61 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Roda-bar-blir-svart-guld/, 2011-01-02 
62 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra00_19.pdf, 2010120,  
63 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 2010-12-08, 2011-01-02 
64 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf 
65 http://www.wfp.org/, 20101201 
66 http://www.biotech-info.net/mirage_of_promise.html, 20101201 
67 Räcker maten, Holmén, Hans, 1996 
68 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0001879.pdf 20101201 
69 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0001879.pdf 20101201 
70 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0001879.pdf 20101201 
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världen har bara Sydafrika en större ojämlikhet i inkomstfördelning71. Det har varit en snabb ändring 

från små till stora produktionsenheter inom jordbruket 72. Så sent som 1985 svarade smågårdar för 

halva produktionen73. Idag kommer endast en fjärdedel av skörden från gårdar mindre än 100 ha och 

hälften av skörden kommer från gårdar större än 500 ha74. Mellan 1985 och 1995 minskade antalet 

sysselsatta i jordbruket med tjugotre procent och de flesta småbrukare som förlorade sina gårdar 

blev jordlösa lantarbetare eller flyttade till städerna75. Därför har Brasilien en av jordens största 

rörelse av egendomslösa lantarbetare som heter Brazils Landless Worker's Movement . Den startade 

1970 inte bara som en rörelse mot storgodsen utan mot själva den neoliberala ekonomiska 

världsmodellen. Idag är den aktiv i 23 stater och organiserar mer än 1,5 miljoner människor.76 

Industriellt jordbruk är dock högavkastande, skapar annan sysselsättning (inkomster) och är en 

förutsättning för en mer generell utveckling77. 

 WTO och handelsavtal 

150 länder inklusive Sverige samarbetar inom världshandelsorganisationen WTO (World Trade 

Organization) som startades 1995 med syftet att övervaka och liberalisera den internationella 

handeln78,79. Målet för WTO:s jordbruksavtal AoA (Agreement on Agriculture) är att hindra att 

länders inhemska produktion gynnas80. AoA innebar slutet för det självfinansierande prisstödet, där 

staten genom bl.a. tullar och avgifter på import, stödde lantbruket genom att garantera en viss 

prisnivå81. Idag finansieras jordbruksstödet istället av skatter och är därmed bara tillgängligt för rika 

länder som med skattefinansierade jordbruksprodukter kan konkurera ut fattiga länders 

lokalproduktion. De högsta jordbruksstöden ligger i genomsnitt på trettio procent i OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development). En av de allra största mottagarna av 

jordbruksstöd i EU är Arla Foods. Under de senaste tio åren har det svensk/danska företaget tagit 

emot 951 731 484 euro i exportsubventioner och andra typer av stöd, vilket motsvarar nio miljarder i 

svenska kronor82. 

När man läser om världshandeln och dess makt så förleds man att tro att den dominerar själva 

varuflödet, men trots att världshandeln år83 2000 var 22 gånger större än år 1950, så är 

världshandeln med mat, jämfört med den totala matproduktionen, ändå liten, för de flesta livsmedel 

endast runt tio procent84.  De två viktigaste åtgärderna som ofta lyfts fram för att främja en så kallad 

trygg livsmedelsförsörjning är en ökad världshandel och en produktion till lägsta kostnad85. De 

åtgärder som brukar åberopas för detta är att avskaffa av alla handelshinder och att införa fri 

rörlighet för tjänster och kapital för att främja efterfrågan. Förhandlingarna om ett nytt 

                                                           

71 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0001879.pdf, 20101201 
72 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 2010-12-01 
73 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 20101201 
74 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 2010-12-01 
75 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 2010-12-01 
76 http://www.mstbrazil.org/?q=about, 2011-01-02 
77 Hans Holmén, föreläsning 
78 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2654/a/14549 , 20101201 
79 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=101&bet=2009/10:103 , 20101201 
80 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf , 20101201 
81 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 
82 http://www.dn.se/ledare/signerat/eu-domstolen-beslut-hotar-oppenhet-om-jordbruksstod-1.1206321, 2011-01-02 
83 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2653/a/140875, 20101201 
84 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet 
85 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 20101201 
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världshandelsavtal inom ramarna för WTO:s Doharunda har pågått sedan 2001. Att det tagit så lång 

tid beror enligt Hans Holmén på att de fattiga länderna uppfattar förslagen som orättvisa.86 

Ett exempel på hur de nya överenskommelserna slår inom WTO är hur situationen för Mexikos 

majsproducenter har förändrats efter införande av frihandelsavtalet NAFTA (North America Free 

Trade Agreement)1994.  Mexiko som från att vara helt självförsörjande då frihandelsavtalet NAFTA 

infördes importerar nu 40 procent av sitt majsbehov. Det har medfört arbetslöshet, fattigdom och 

svält för Mexikos majsbönder87. Orsaken är konkurrensen med USA:s majs som säljs till 20 procent 

under produktionskostnaden eftersom de amerikanska bönderna får stora statliga subventioner som 

gör att de kan hålla ner priset88. 

Ett annat exempel är Indien där jordbruket sysselsätter 2/3 av befolkningen men utgör endast en 

knapp femtedel av BNP. Indien öppnade 1991 den tidigare slutna och skyddade indiska ekonomin 

och genomförde omfattande reformprogram vilket innebar att bönderna fick svårt att konkurrera 

med billigare utländska produkter och få avsättning för sina produkter utanför den lokala 

marknaden. De flesta jordbrukarna är analfabeter och har svårt att hitta en annan utkomst då Indien 

har hoppat över den industriella fasen och gått direkt in i hightech och mjukvaruindustri med 

städernas billiga, unga, välutbildade, engelsktalande arbetskraft.89 

Ojämnlika maktpositioner mellan I-länder och U-länder  

I-länderna står för 70 procent av både export och import av jordbruksprodukter och har genom sin 

volym därmed en maktposition inför förhandlingar om frihandelsavtal90. Tittar man på 

handelsutbytet mellan Afrika och EU så blir det ännu tydligare. EU:s totala utrikeshandel år 2004 var 

på 4021 miljarder US dollar. Vilket är nästan 20 gånger större än Afrikas totala utrikeshandel som var 

på 233 miljarder US dollar91 . Det betyder att den gemensamma handeln som står endast för 2,4 

procent av Europas totala handel är i princip obetydlig vilket medför att EU kan ställa hårda krav på 

Afrika, medan den för Afrikas del står för fyrtiotre procent av Afrikas totala utrikeshandel och är 

därmed oerhört betydelsefull och helt oersättlig 92 (Se FIGUR 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Afrikas totala utrikeshandel 
 232 miljarder dollar  

  
 Gemensamt med EU står för 43 % 
                         av den totala handeln 
 
 

FIGUR 1 EU och Afrikas utrikeshandel samt den del av handeln som de har gemensamt i rött 

                                                           

86 Hans Holmén, föreläsning 
87 http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:130971/FULLTEXT01, 20101201 

88 http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:130971/FULLTEXT01, 20101201 
89 http://www.swedenabroad.com/Page____21620.aspx 
90 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 
91 WTO 2005 
92 WTO 2005 
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Konkurrens mellan transnationella företag och nationella regeringar om den ekonomiska 

makten. 

Matens kedja från jord till bord kan illustreras med ett timglas. Det översta ledet utgörs av 6,6 

miljarder konsumenter och på väg mot noden finner man kunder och butiker, ofta globala och 

grupper av transnationella företag. Här finner man stormarknadskedjorna t.ex. WalMart och Ahold 

(Ica), som på grund av sina stora inköpsvolymer, kan upprätta globala kedjor och därmed bestämma 

avtal och priser vilket ger dem en växande makt över lantarbetarna, småbönder, inköpare, förädlare, 

livsmedelsarbetare, distributörer, butiksanställda, ja kort sagt alla som ingår i matens produktions- 

och distributionskedja93. Flaskhalsen på timglaset är inköpscentralerna vilka har störst inflytande 

över kedjan och kan utöva den största makten. Sen vidgar det sig mot hel- o halvfabrikanter och 

leverantörer där de tre ledande företagen inom många olika sektorer är Nestlé, Unilever, och Kraft- 

Foods94. De tre amerikanska företagen Archer Daniels, Midland Bunge och Cargill kontrollerar 75 

procent av sojamarknaden vilket är helt avgörande för hela den animala produktionen95. Botten i 

timglaset är jordbrukarna/producenterna med en bas av jordbrukets insatsvaror dvs. utsäde, 

konstgödsel, bekämpningsmedel osv. Inte mer är tio företag kontrollerar två tredjedelar av handeln 

med utsäde och endast tio företag kontrollerar 90 procent av den globala försäljningen av 

agrokemiska produkter. Världens handelsregler gynnar överlag storföretagen och 

maktkoncentrationen har gått fort genom att allt fler företag gått samman. Idag finns makten över 

maten hos ett begränsat antal transnationella företag96 och enligt Einarsson kan det ”rent av vara mer 

rättvisande att beskriva den pågående avregleringen av världshandeln som en maktkamp mellan de transnationella företag och de 

nationella regeringarna som kollektiv, snarare än som en förhandlingsprocess mellan olika grupper av nationella regeringar” 97,98 

Egentligen, enligt Hans Holmén99, handlar det inte längre så mycket om konkurrens mellan länder, 

eller länder och TNC:s , utan mer om konkurrens mellan TNC: s.(Transnational Corporations). Men så 

länge som TNC:s är I-landsbaserade tror regeringarna i I-länder att de tjänar på att stödja de ”egna” 

TNC: s . Koncentrationen av handeln inom TNC:s leder dock till allt mindre insyn och demokratisk 

kontroll. Men frågan om vilka företag som är störst är inte helt enkel att besvara, eftersom det finns 

flera olika sätt att mäta storleken. Man kan mäta högsta marknadsvärdet, flest anställda, störst 

omsättning, vinst eller hur stora tillgångar ett företag har. Av jordens 100 största ekonomier är, enligt 

Karin Gregow, mer än 50 företag 100men Paul de Grauwe har i en rapport hävdat att företagen inte är 

så stora som vi tror.101Enligt honom består världens 100 största ekonomier av 63 länder och 37 

företag och bland de 50 största ekonomierna finns det bara två företag nämligen Exxon och 

Walmart.102. Det som gör det svårt att jämföra nationer och företag är att en nations BNP är summan 

av förädlingsvärdet hos varje producent exklusive importen, medan man jämför med företagens hela 

omsättning. 

 

                                                           

93 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 
94 Brulin, Gunnar, Malin, Klingzell- Brulin, 2009, Dagens rätt om mat och makt och människovärde, Bilda förlag 
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Priset på kolonialvaror. 

Både 1970 och 1980 minskade antalet undernärda när matprisnivåerna låg vid dagens nivåer men 

skillnaden mellan 1970-talets situation och dagens situation är att priserna idag för några av Afrikas 

viktigaste och traditionella exportvaror såsom kaffe, kakao, te, bomull, koppar, socker och tobak har 

vandrat neråt och ligger långt under 1950-talets nivå103. Afrika producerar och exporterar även, på 

inrådan av Världsbanken, andra exportprodukter såsom snittblommor, jätteräkor, ovanlig tropiska 

frukter och färska grönsaker istället för att producera billiga baslivsmedel som nu importeras. Detta 

leder till akut försörjningskris eftersom afrikanska länder inte har egenproducerad mat eller tillräcklig 

inkomst från exportvarorna vilket gör att matpriskrisen egentligen definieras som en låginkomstkris. 

104 ”Utan en högre värdering av jordbruksprodukterna finns det ingen möjlighet att få fart på landsbygdsekonomin igen vilket för U-

länderna är helt avgörande oavsett om man bara ser på matförsörjningen eller på den bredare ekonomiska utvecklingen”.105 

Ineffektiv matproduktionskedja. 

Som ett globalt genomsnitt producerade en jordbrukare ca 4600 kcal/capita och dag under 1990- 

talet106. När allt spill i kedjan från jord till gaffel räknats bort blev ca 2,000 kcal kvar i genomsnitt för 

konsumtion107. I utvecklingsländerna försvinner mellan 20 och 40 procent av den potentiella skörden 

i början av kedjan pga. dålig skördeteknik, lagring och mellan 10-15 procent av kvantiteten i 

preprocesseringen, transporter och lagring108. I de utvecklade länderna är dessa steg jämförelsevis 

effektiva med endast runt 13-25 procent spill, men det skiljer signifikant mellan grödorna109. Det 

största spillet för de utvecklade länderna sker i slutet av matkedjan vid partiförsäljning, detaljhandel 

och i konsumentled. I Sverige visar siffror att ca 25 procent av den inköpta maten kastas och att det 

totala spillet i matkedjan är nära 50 procent110. 

 Livsmedelsproduktionens konsekvenser. 

Själva livsmedelproduktionen bidrar till många olika problem, som i sin tur bidrar till sjukdom, svält 

och fattigdom. Problem såsom avskogning, överbetning, försurning, övergödning, klimatpåverkan 

från koldioxidutsläpp, ozonlagernedbrytning och förgiftning med kemiska bekämpningsmedel111.  

Standardhöjning 

Även en standarhöjning som medför inkomstökning i fattiga länder/för fattiga grupper brukar leda till 

ökad efterfrågan på animalieprodukter, vilka är mer resurs- och arealkrävande. Det kan leda till 

ökande priser, fattigdom och svält men vilka konsekvenserna för prisutvecklingen blir beror helt på i 
112vilket land och i vilka sociala skikt som prisutvecklingen inträffar113. 

Det neokapitalistiska ekonomiska systemet  

Ingenstans har jag hittat idéer, teorier eller visioner om en annan typ av ekonomiskt system, det 

verkar som de flesta, efter socialistblockets fall och bevisat dåliga resursutnyttjande, accepterar att 

                                                           

103  Gregow, Karin, 2001 Afrika till salu 
104 Gregow, Karin, 2001 Afrika till salu 
105 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken 
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det neoliberala ekonomiska system vi har idag är det som fungerar bäst och runt vårt politiska/ 

ekonomiska system har diskussionen och konflikterna avstannat om vilken framtid som vi önskar 

oss114.  

Konkurrens om mark 

Både biobränslen och landgrabbing är sentida företeelser som inte kan förklara uppkomsten av 

försörjningsproblemet som har existerat under en längre tid. 

Biobränsleproduktionens markbehov 

Våren 2007 låg vetepriserna på 200 dollar per ton, våren 2008 på 500115. Majs följde efter och 

rispriset ökade mest av allt från 300 till 900 dollar. Orsakerna var två . Först de höga 

drivmedelskostnaderna vilka drevs upp av en kraftig efterfrågan från framför allt tillväxtekonomier 

som Kina och Indien vilket i sin tur drev upp konstgödselpriset som tillsammans med de ökande 

drivmedelskostnaderna i jordbruket drev upp livsmedelskostnaderna116. Den andra orsaken var den 

växande biobränsleproduktionen av majs vilket påverkade världsmarknadspriserna för majsens 

ersättningsvaror såsom t.ex. ris.  Idag används en fjärdedel av USA:s majs till etanoltillverkning vilket 

är mer än USA:s hela majsexport117. Organisationen OXFAM anser att den allt högre efterfrågan på 

biobränsle gör biobränsleproduktionen ansvarig för att 30 miljoner människor drogs i fattigdom och 

att de fattiga länderna fick ökande matkostnader under 2008 på runt 100 miljoner US dollar118. Detta 

får dock mothugg av Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystemanalys vid Lunds universitet, som 

menar att eftersom biobränsle endast står för en procent av den totala spannmålsproduktionen så är 

det ett orimligt påstående. Han anser att det snarare är den ökande livsmedelskonsumtionen i Asien 

som är en rimligare drivkraft.119 

Kapitalstarka länders behov av mark i andra länder s.k. landgrabbing 

Landgrabbing är ett nytt begrepp som innebär att rika länder tillskansar sig mark i fattiga delar av 

världen för att säkra sin matförsörjning120. Mot löften om arbete, skolor och utbyggnad av 

infrastruktur. Enligt det amerikanska forskningsinstitutet International Food Policy Research Institute 

(IFPRI), har mellan femton till tjugo miljoner hektar jordbruksland i fattiga delar av världen som sålts 

eller erbjudits till rika länder sedan 2006121. Det är framförallt kapitalstarka länder som Saudiarabien, 

Kuwait, Sydkorea och Kina som köper upp marken. 122 

Krig och konflikter och torka 

Krig, konflikter och torka är också orsaker till svält och fattigdom. Det är svårt att organisera ett 

samhälle i krig och all form av produktion hämmas och folk drivs bort från sina hem. Torka och 

naturkatastrofer är sådant som också påverkar matproduktionen, men som oftast är omöjliga att 

påverka med politiska beslut. 

 

                                                           

114 Swyngedouw, Erik Impossible ” Sustainaability” and the postpolitical condition, 2007, New York, Guilford press 
115 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken? Om hunger, jordbruk, handel och global solidaritet, 
116http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Luftfart/flygtendenser_01_09.pdf?epslanguage=sv, 2010-12-01 
117

 http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Luftfart/flygtendenser_01_09.pdf?epslanguage=sv, 2011-01-02 
118 http://www.oxfam.org/en/about , 2010-12-23 
119 http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=28989&pt=107&m=2879 
120 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3304&artikel=2944294, 2010-12-01 
121 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3304&artikel=2944294, 2011-01-02 
122 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3304&artikel=2944294, 2011-01-02 
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Resultat 

Köttproduktionens markbehov 

Betesmarken upptar ca 30 procent av jordens isfria landyta och produktion av foder upptar ca 33 

procent av den odlingsbara marken.123. Totalt tar boskapsuppfödningen i anspråk ca 70 procent av all 

jordbruksmark124. Eftersom skogar tas i anspråk för att skapa ny betesmark är det en bidragande 

motor till den globala skogsskövlingen, framförallt i Latinamerika där exempelvis 70 procent av 

tidigare skogsmark har omvandlats till betesmark125. Boskapshjordar bidrar även till en utbredd 

markförstörelse. Överbetning har gjort att upp till 20 procent av den globala betesmarken och 70 

procent av betesmarken i torrområden är delvis förstörd. Industrialisering av boskapsuppfödningen 

gör också att den blir en konkurrent om mark, vatten och andra naturresurser. Ekologiskt känsliga 

områden tas också i anspråk för betesmark och odling av fodergrödor som soja och majs. De största 

sojaproducenterna är Brasilien, USA, och Argentina vilka stod för ca 90 procent av sojan på 

världsmarknaden 2003126. Den största globala importören är EU som får 63 procent av sitt behov 

tillfredsställt av Brasilien127. Den näst största importören av soja är Kina som stadigt ökar sin import. 

Sedan 1980 har 100 000 kvadratkilometer nya sojaodlingar brutits i Brasilien vilket motsvarar en yta 

större än hela Portugal128. En stor del av Brasiliens sojaodlingar drivs av Blairo Maggi, guvernör, 

sojaodlare och mycket förmögen, rankad som en av världens hundra mäktigaste personer129. Mycket 

av betesmarken i Brasilien ligger i torra och glest befolkade områden som inte passar till odling.  

I Sverige odlas djurfoder på hela sjuttio procent av den svenska åkerarealen och ser man på den 

totala mängden spannmål som odlas i Sverige så går ca hälften till foder 130. Marken där våra djur 

betade förr har numer lagts igen. Av de två miljoner hektar betesmark som fanns i Sverige för hundra 

år sedan finns idag bara 300 000 hektar kvar131. Istället importerar vi soja, för närvarande runt 3850 

3000 ton varje år, varav det mesta kommer från Brasilien132. Med den genomsnittliga avkastningen i 

Brasilien motsvaras detta av att vi svenskar "lånar" en total yta på omkring 200 000 ha vilket 

motsvarar 300 000 fotbollsplaner eller att varje svensk "lånar" 220 kvadratmeter mark till våra 

husdjurs foderbehov133. Detta hotar Sydamerikas savanner och har en långsiktig inverkan på miljön i 

Brasilien eftersom en av världens artrikaste savanner, Cerradon, försvinner när nya områden odlas 

upp. Med stora insatser av handelsgödsel och bekämpningsmedel ersätts savannernas växter och 

djur av monokulturer av sojabönor. När europeiska kor matas med soja producerar korna så mycket 

mjölk att vi inte kan konsumera allt själva. Överproduktionen dumpas på världsmarknaden och en del 

hamnar i Brasilien, där små mjölkbönder slås ut.  

                                                           

123 http://www.faonorden.se/fileserver/Steinfeld,_Social_and_Environmental_Issues_in_the_Global_Livestock_Sector,_Uppsala_2008-

0613.pdf, 20101208 
124 http://www.faonorden.se/fileserver/Boskapsuppfodningen_-_miljopaverkan_och_valmojligheter_pdf.pdf, 20101208 
125 http://www.faonorden.se/start.asp?sida=8530, 2011-01-02 
126 http://assets.panda.org/downloads/managingthesoyboomenglish_nbvt.pdf, 20101208 
127 http://assets.panda.org/downloads/managingthesoyboomenglish_nbvt.pdf, 20101208 
128 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544, 20101208 
129 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544, 20101208 
130 http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/Fakta_mat_for_battre_klimat.pdf, 2011-01-02 
131 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 2011-01-02 
132 http://www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1127749-ekologiska-fotavtryck-utbildningsmaterial,2011-01-02 
133 http://www.wwf.se/v/ekologiska-fotavtryck/1127749-ekologiska-fotavtryck-utbildningsmaterial, 2011-01-02 
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Köttproduktion och konsumtion 
Vi lever idag i en värld där runt en miljard människor svälter. Finns det en koppling till 

boskapsuppfödningen och animaliekonsumtionen? Konkurrerar de resurser som 

animalieproduktionen kräver med människors överlevnadsbehov? De resurser som krävs är i 

huvudsak betesmark, åkermark för att odla foder, vatten, direkt till djuren och indirekt för att odla 

fodret, bekämpningsmedel och konstgödsel och drivmedel. Den globala boskapssektorn växer 

snabbare än någon annan jordbrukssektor. Den utgör levebröd för cirka 1,3 miljarder människor och 

bidrar till fyrtio procent av världens totala jordbruksproduktion134.  

När man ska beräkna hur mycket resurser som krävs för att producera kött så beger man sig in i en 

snårskog. Först och främst måste man veta vilket sorts djur, vilken ålder, hur och av vad det har 

livnärt sig på, om uppfödningen sker ekologiskt eller konventionellt, på vilken jordtyp som fodret och 

betet befinner sig samt i vilket klimat vilket ser olika ut i olika länder och i olika landsdelar. Sist men 

inte minst måste man veta hur stor slaktvikten är och hur mycket av djuret som försvinner som 

”spill”. Ibland lönar det sig att intensivfodra ett djur under en kort tid och ibland låta det beta och 

leva en längre tid med då krävs mer fast billigare mat från en större yta. Även 

fodersammansättningen skiljer sig åt mellan de olika djuren och det gör att det blir komplicerat att 

räkna ut hur mycket land, vatten och andra resurser som krävs per kilo producerat kött.  

Vatten 

Enligt FN:s rapport om vattenutveckling går uppskattningsvis 70 procent av all sötvattensförbrukning 

som hämtas från floder och sjöar till jordbruket för konstbevattning av grödor. Och behovet ökar 

hela tiden135. (Se fig. 3) I vissa utvecklingsländer, där jordbruket är den största näringsgrenen, kan 

ibland upp till till nittio procent av den totala sötvattensförbrukningen gå till jordbruket136. 

Boskapsuppfödningen, som är en del av jordbruket, står för åtta procent av vår totala 

sötvattensvattenanvändning137. Det mesta av detta, ca sju procent av den totala konsumtionen, 

används för bevattning av boskapsfoderodling.138.  

Kopplingen mellan vatten - och livsmedelsproduktion är viktig med tanke på den tilltagande och 

krisartade vattenbristen i världen. Vattenbrist förvandlas till brist på mat och om inget ändras 

kommer jordbruket i världen att behöva dubbelt så mycket vatten år 2050 som nu139. 

Om produktionen av kött kommer från foder som är producerat genom konstbevattning har det en 

större inverkan på den globala vattentillgången än om köttet kommer från djur som betat eller ätit  

  

                                                           

134 http://www.faonorden.se/start.asp?sida=8530, 2011-01-02 
135 http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf, 20101209 
136 http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf, 20101209 
137 http://www.faonorden.se/fileserver/Boskapsuppfodningen_-_miljopaverkan_och_valmojligheter_pdf, 20101209 
138 The state of food and agriculture, 2009 Lifestock in balance  
139 The Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture 
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Tabell 1 Vattenåtgång per gröda och kött 

1 kg produkt vattenåtgång 

vete 140500-4000l,141 900, 
142

1000-2000 

 

nötkött  
143

100 000, 
144

15000 

fläsk 
145

6000 

kycklingkött 1463500 

potatis  147
500, 

148
160 

ris 
149

1900, 2700 

Rotfrukter och baljväxter 1501000 

vegetabilier  
 

151 400 -3 000  

kött ca 1525000- 20000, 15313000–16000 

Sub-Sahara 11 

 

Tabell 2 Källa: The state of food and agriculture tab 7, 2009 Antal producerade djur uppdelade i produktionssätt per år i genomsnitt i 

världen 

djurslag betande Regn/bland Bevattning/bland Industriell  Totalt millioner huvuden 

Nötkreatur och Buffalo 406 641 450 29 1526 

Får och getter 590 632 546 9 1777 

 

avfall154.  

Eftersom det finns förluster utmed hela närings/ transportskedjan så är den mängd som skördas 

större än den mängd som levereras vilket i sin tur skiljer sig ifrån den mängd som verkligen 

konsumeras. Det finns en mängd olika beräkningar hur mycket vatten som åtgår per kilo producerad 

produkt (se tabell 1) men det som gör det svårt att beräkna vattenåtgången är att den varierar 

oerhört beroende på klimat, jordmån, jordbruksmet, sorts gröda, odlingssäsongens längd och 

avkastningen. Vattenåtgången varierar också beroende på vilket djur det är frågan om och inom 

vilken klimatzon som köttet produceras. Att producera ett kilo nötkött kräver enligt källorna mellan 

100 000 l vatten och 15 000 liter vatten och enligt SIWI så är skillnaden mellan vegetabiliers och kötts 

vattenkonsumtion ca fem till tio gånger. 
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Tabell 3 Källa: The state of food and agriculture tab. 7, 2009 Producerad mängd kött i ton per år i genomsnitt i världen 

Djurslag Millioner ton 
producerat/ 
år 

nötkött 61 

fårkött 12 

griskött 95 

fjäderfä 74 

 

Tabell 4 The state of food and agriculture tab. 7, 2009 Vilka konsumerar vilken typ av kött 

Region Kg kött/person år 2000  

Central och Västasien och norra Afrika 20 

Öst och Sydasien och Stilla Havsområdet 28 

Latinamerika och Karibien 58 

Nordamerika och Europa 83 

Bekämpningsmedel 

I Brasilien har försäljningen av bekämpningsmedel trefaldigats på sex år och är nu det land som 

använder mest bekämpningsmedel i världen, varav många är förbjudna i Sverige och många andra 

länder155  . Hälften av alla bekämpningsmedel i Brasilien går till sojaproduktionen, vilket är 318 000 

ton156. Tusentals människor förgiftas varje år och forskning visar dramatiska ökningar av cancerfallen i 

områden där mycket soja odlas157. Förgiftade människor kan inte arbeta utan blir sjuka, fattiga och 

därmed hungriga. Bondeägda Lantmännen står för huvuddelen av sojaimporten till Sverige, närmare 

200 000 ton158. Det betyder att Lantmännen ensamma köper soja från en yta tre gånger så stor som 

Stockholms kommun159. Ändå ställer Lantmännen inga krav på hur sojan de köper ska produceras 

eftersom det skulle blir dyrare vilket inte bondeägda Lantmännen vill.160.  

Hur kategoriseras kött och hur mycket produceras? 

Det finns olika sätt att kategorisera kött på. Det kan delas in i rött och vitt beroende på om det är vita 

eller röda muskelfibrer. Nötdjur, gris, lamm och räknas som rött kött och till vitt kött räknas fågel. 

Det kan också delas in i viltkött, dit älg, vildsvin, hjort, höns- havsfåglar och ren räknas och 

domesticerat, dit nötkött (från nötkreatur), lamm- och fårkött, fläskkött (från gris), fiskkött och 

fågelkött (exempelvis kycklingkött) räknas161. Djuren kan också delas in i hur de har blivit uppfödda. 

När det gäller nötkött kan produktionen kan vara baserad på kalvar från mjölkkor eller dikor och 

fodret kan helt eller delvis vara baserat på bete och vallfoder eller till stor del på kraftfoder162. 

Betesperiodens längd liksom mängden producerat kött per hektar skiljer sig dessutom mycket mellan 

olika marker och olika länder. Det kött som kommer från ungdjur av nöt benämns kalvkött . 

FAO delar in världens köttproduktion i betande, blandjordbruk och industriell produktion (Se tabell 2)  

                                                           

155 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3475569, 20101209 
156 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544, 20101209 
157 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544, 20101209 
158 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544, 20101217 
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160 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544, 2011-01-02 
161 http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tt, 2010-12-08 
162 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5671-9.pdf, 2010-12-08 
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163. Den betande delen delas in i två underavdelningar det intensivtbetande i tempererade zoner t.ex. 

Europa, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien som står för s17 procent av nöt- och 

fårproduktionen och det extensivtbetande som finns i t.ex. Sydafrika, centrala östra och västra Asien, 

Australien, västra Nordamerika och står för ca sju procent av nötproduktionen och 12 procent av get- 

och får produktionen164.   

Blandjordbruket (animalieproduktion av varierande slag och spannmålsproduktion av varierande slag 

ibland även frukt och grönsaker) kan antingen ha bevattning eller vara regnförsörjt. Den 

regnförsörjda delen står för 48 procent av den globala köttproduktionen och 33 procent av den 

globala fårproduktionen medan den bevattnade delen står för ca en tredjedel av världens gris- och 

fårproduktion och en femtedel av nötproduktionen.  

Slutligen har vi den industriella (en specialiserad produktion med antingen animalieproduktion, 

spannmål, frukt eller grönsaker) produktionen som står för två tredjedelar av den globala 

fjäderfäproduktionen och hälften av grisköttproduktionen. 

Den största ökningen av köttproduktion i världen har skett inom fjäderfäindustrin som 2007 stod för 

26 procent av den totala köttillgången, därefter kommer svinproduktionen som stod för 40 procent 

av den totala kött -tillgången165. Brasilien och Kina står bägge för 12 procent av den globala 

nötköttsproduktionen166. Kött från små idisslare är av obetydlig vikt globalt sett(Se tabell 3) men 

viktiga lokalt sett för Främre Orienten, Nordafrika, Afrika söder om Sahara och Sydasien. 

Produktionen av boskapsprodukter har lite med än fördubblats sedan 1980-talet och i U-länderna 

kommer nästan hela köttökningen från fågel och gris167. 

Vilka konsumerar vilken typ av kött? 

Det enda området där matkonsumtionen per capita har gått ner är Afrika söder om Sahara 168. och 

konsumtionen av boskapsprodukter har sedan 1980-talet trefaldigats169 i genomsnitt i 

utvecklingsländerna. Men köttkonsumtionen skiljer sig radikalt åt mellan och inom länderna och 

kontinenterna (Se tabell 4) 170. Central Asien, Västasien och norra Afrika äter fyra gånger mindre kött 

än Europa och Kina som har fyrfaldigat sin i konsumtion av kött sedan 1980 har ökat mest och ligger 

nu på ca sextio kilo per person och år. Brasilien och Nordafrika har fördubblat sin konsumtion men 

ligger på radikalt olika nivåer idag då Brasilien konsumerar 81 kg per person och år och Nordafrika 27 

kg171. Som jämförelse kan nämnas Indien där man igenom snitt äter endast fem kg kött per person 

och år, Sverige omkring 80 kg per person och år och USA där man äter 123 kg per person och år172. 

Generellt kan man säga att sammansättningen av maten hos i- länderna består av 35 procent 

kolhydrater och 53 procent animalier medan det är det motsatta i U-ländernas173. I Sydostasien pågår 

                                                           

163 The state of food and agriculture, 2009, FAO 
164 The state of food and agriculture, 2009, FAO 
165 The state of food and agriculture, livestock into the balance, 2009, FAO 
166 The state of food and agriculture, livestock into the balance, 2009, FAO 
167 The state of food and agriculture, livestock into the balance, tab 3 2009 
168 The State of food and agriculture, livestock into the balance 2009 
169 The state of food and agriculture, livestock into the balance, 2009, FAO 
170 http://www.faonorden.se/fileserver/Boskapsuppfodningen_-_miljopaverkan_och_valmojligheter_pdf.pdf, 20101208 
171 The state of food and agriculture, livestock into the balance, 2009, FAO 
172 The state of food and agriculture, livestock into the balance, 2009, FAO 
173 Einarsson, Peter, 2010, Globala studier nr 35, Räcker maten, räcker marken?  
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det dessutom en stark förändring av konsumtionsmönstret bort från ris vars konsumtionstopp var 

1980 på 120 kg per person mot vete vars konsumtion tredubblades mellan 1961-2002 och en 

köttkonsumtion som ökade sju gånger från sex kg till fyrtio kg per person och år under samma tid174.  

Efterfrågan på foderspannmål förväntas också att öka i huvudsak för att kunna möta efterfrågan på 

kött. Prognosen visar att världsbehovet av sädesslag kommer att ligga totalt på 2800-3200 miljoner 

ton år 2050 varav 1100 miljoner ton förväntas gå åt som djurfoder175. Idag används 650 miljoner till 

foder vilket är nästan 40 procent av den globala produktionen176. Det finns dock en stor osäkerhet i 

beräkningarna som rör sädesslagsbehovet per producerat kilo kött, mjölk och ägg vilket beror på om 

boskapen föds på bete eller avfall från sädesproduktionen som i Afrika söder om Sahara och Sydasien 

och där mindre än tio procent av sädesproduktionen åtgår till foder eller som i OECD där boskapen i 

huvudsak föds upp på säd och där hela två tredjedelar av produktionen går till foder varav en del 

importeras. 

Kyckling och gris 

Gris- och kyckling är effektivare foderomvandlare jämfört med nöt. Det behövs enligt 

Naturvårdsverket ca 4.5 kilo foder per kilo griskött177 . När det gäller kyckling finns det lite olika 

beräkningar på hur mycket foder som krävs. Enligt FAO kräver en broiler178 1,6 kg foder/ kg 

kroppsvikt medan SIWI (Stockholm International Water Institute) anger179två kilo foder per kilo och 

naturvårdsverket toppar med 180tre kg foder per kg kycklingkött . Konventionell grisköttsproduktion 

åtgår cirka åtta m2 per kg producerat kött för foderodlingen181. Detta kan jämföras med drygt tio m2 

vid ekologisk grisköttsproduktion182.  

Nöt 

Foderåtgången för nötdjur beror mycket på hur djuret föds upp om det är intensivt uppfödd på 

foder, en kalv en diko(en ko som diar) eller en ungnöt. Enligt mina källor så kräver en ungnöt minst 

mängd foder, endast sju kg183 foder för per kilo färdigproducerat kött, medan Naturvårdsverket 

anger att det i dagens svenska uppfödning åtgår mellan 1848.5 - 10.5 kg foder per kg” genomsnittligt” 

nötkött vilket är uträknat exklusive bete. För de dikobaserade djuren kan en stor del av arealen 

utgöras av naturbetesmark medan gödtjuren och svinen kräver ren åkermark185.  

Betesperiodens längd liksom mängden producerat kött per hektar skiljer sig också mycket mellan 

olika länder och olika natur. Normalt markbehov för dikobaserad nötköttsproduktion på Irland är 50 

m2 per kilo producerat kött vilket är samma som svensk dikobaserad produktion, med lite tillägg av 

kraftfoder för de svenska djuren för att kompensera vår kortare betesperiod 186. Genomsnittligt 

                                                           

174 http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf, 20101208 
175 http://www.siwi.org/documents/Resources/Policy_Briefs/PB_From_Filed_to_Fork_2008.pdf, 20101208 
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178 The state of food and agriculture livestock in balance, 2009 
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nötkött kräver 100-300 kilo per hektar både i Sverige och på Irland187. I Brasilien åtgår det 250 m2/kilo 

nötkött vilket är en väsentligt större areal. Det krävs alltså mycket mer mark per kilo producerat kött 

i Brasilien men variationen runt medeltalet är mycket stor.  

Majoriteten av alla nötkreatur i Sverige går idag ute och betar på sommaren. Men vilket foder de i 

övrigt får skiljer sig mycket åt mellan olika driftsformer. Fördelen med betesdjur är att de inte 

behöver konkurrera med människan om arealen eftersom de kan använda arealer som vi inte kan 

odla på. Nötkreatur och får som utnyttjas för köttproduktion kan leva på nästan enbart 

grovfoder/vallfoder. Utedrift, där djuren går ute året runt på ängs- eller skogsmark har blivit 

vanligare. Som kontrast kan nämnas svenska mjölkkor som idag ofta betar på åker, dels för att de 

behöver beta nära gården och dels för att de behöver mer näring för att kunna vara högavkastande.  

En biff kan alltså produceras till en resurskostnad som understiger ett kilo vegetabilier om 

produktionen baseras på naturbetesmarker där man inte kan odla spannmål188. Denna 

köttproduktion ger dock en väsentligt mindre mängd kött än vad vi nu äter. Det är dock svårt att säga 

hur mycket kött som skulle kunna produceras på detta sätt189. Detsamma kan sägas om kött från 

vilda djur liksom beteskött kräver inte djuret resurser som kunde gå till människor. 

Äta hela djuret 

Eftersom det krävs mycket energi för att producera kött är det ur miljösynpunkt viktigt att använda 

hela djuret. Tidigare exporterade Sverige en del av det mindre populära framdelsköttet, men har i 

takt med ökat hamburgerätande uppnått en bättre balans mellan konsumtion av framdels- och 

bakdelskött.  

Jämförelse mellan animalisk och vegetarisk produktion 
Vid en jämförelse av livscykelanalyserna mellan griskött och baljväxter på hela produktionskedjan 

åtgick för en baljväxträtt 17-30 procent av den energi som används för att producera samma 

proteinmängd i form av en fläskköttsrätt, inklusive tillagning190. Om vi ersätter gris- och kycklingkött 

med baljväxter skulle areal friställas och energi sparas. Dessutom skulle matavfall kunna användas 

som svinfoder.  

En del av mina källor ser svält som ett försörjningsproblem och verkar mena att det idag visst finns en 

brist på mat som skulle kunna åtgärdas genom att alla övergår till vegetarisk mat Ur energisynpunkt 

är köttproduktion ganska oekonomiskt. För att producera ett kilo nötkött krävs sju gånger mer areal 

än för att producera ett kilo spannmål vilket betyder att om animalier skulle ersättas med 

vegetabilier så skulle försörjningsläget påverkas kraftigt. 

Är kött viktigt för människors hälsa, kan det ersättas av något annat? 
En vegankost saknar kött, kyckling, fisk, skaldjur, ägg och alla mejeriprodukter. Detta gör att kosten 

saknar vitamin B12 eftersom detta vitamin enbart finns i animaliska livsmedel. Vitamin B12 kan 

visserligen bildas av vissa bakterier, men i västländer med god hygien är denna källa inte att räkna 

med191. Vegankost har också en lägre halt av protein och vitamin D, selen, kalcium, järn, zink, alfa- 
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linolensyra, jod, och riboflavin192. Men med hjälp av berikade produkter och/eller kosttillskott samt 

en noga planerad och varierad vegankost genom att kombinera spannmålsprodukter, viktiga 

kalciumkällor som bladgrönsaker och kål, baljväxter (ärter, bönor, linser m.fl.), rotfrukter, sesamfrö 

(främst oskalade), mandel och torkad frukt (fikon) samt nypon och svarta vinbär och sojaprodukter är 

det fullt möjligt att i praktiken utforma en vegankost som uppfyller människans näringskrav193. Det är 

också viktigt att se till att få en tillräcklig tillförsel av D-vitamin via dagsljus under sommarhalvåret. 

Det här är lättare sagt än gjort speciellt om det inte finns ett stort produktutbud. 

Varför ökar köttproduktionen/konsumtionen i världen? 
Både antal djur och avkastning per djur och animaliekonsumtion har ökat under de senaste 

årtiondena (se fig. 4)194. Den viktigaste drivkraften för den ökande animaliekonsumtionen anses vara 

en generell inkomstökning, men effekten av den ekonomiska tillväxten på efterfrågan av animalier 

beror på hur stor tillväxthastigheten är och var den inträffar195. Om inkomstökningen sker i ett 

låginkomstland blir animalieefterfrågan högre än om inkomstökningen sker i ett höginkomst land 

eftersom efterfrågan tenderar att plana ut vid en hög konsumtionsnivå. Det finns också flera andra 

orsaker till att köttkonsumtionen ökar. Billiga insatsfaktorer som foder-, driv- och 

bekämpningsmedel, låga transportkostnader, och urbanisering kombinerat med populationstillväxt 

 

FIGUR 4 196köttkonsumtionen 1950-2006 
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anses också vara drivkrafter197. Snabb tillväxt, tekniska nyheter, förändring från småskalighet till stora 

specialiserade industriella produktionssystem, liberaliserad ekonomi och förändring av geografisk 

plats för efterfrågan och konsumtion har möjliggjort förändringen. Men även sociala och kulturella 

faktorer spelar in. Brasilien har till exempel idag dubbelt så hög köttkonsumtion som Thailand fast 

länderna ligger på samma inkomstnivå198. Japan och Indien ligger också långt under den 

köttkonsumtion som andra länder i samma inkomstliga har. Olika kulturer har olika traditioner och 

vanor. En genomsnittlig svensk äter inte ens ett kilo sojamat per år jämfört med den genomsnittlige 

kinesen som äter bortåt femton kg sojamat per år tillrett på en mängd olika sätt 199. Alice Waters, en 

revolutionär källarmästare i San Fransisco Bay menar att ”Mat är politik och politik är mat och om 

man kan ändra matvanor så kan man ändra en nation.”  

Vad gör: 

 Världen för att nå milleniemålen  
Genom granska vad de internationella organen framför som viktiga verktyg mot svält kan vi få en 

snabb överblick över vad tyngdpunkten läggs idag i arbetet mot svält, fattigdom och hunger. 

FAO stöder genom självhjälp till människor och nationer den egna förmågan200. Om ett samhälle vill 

öka skörden men saknar teknisk kunskap så tillhandahåller FAO enkla hållbara redskap och tekniker. 

Och när ett land förändrar ägandet från statligt till privat så tillhandahåller t.ex. FAO juristhjälp.  

Ett annat sätt är genom ekonomiskt bistånd. Under G8 -mötet i L'Aqulia i Italien 2009, gjordes t.ex. 

utfästelser om 20 miljarder dollar att satsa på konkreta lösningar på hungerproblemet, 

WFP, FN: s logistiska arm, som grundades 1963 kan med hjälp av frivilliga bidrag finnas vid 

matkrisens frontlinje såsom i Darfur, Pakistan, Haiti and Kambodja för att möta matkrisen201. Dess 

huvudkvarter ligger i Rom och har sedan grundandet investerat nästan US$ 42 miljarder i utveckling 

och krisberedskap och med sin flotta av skepp, flygplan och lastbilar har WFP i samarbetat med 

nästan 3,000 NGO: s, distribuerat hjälp till än 1.6 miljarder människor. Många länder ger mellan en 

till 0,1 procent av sin BNP till bistånd (Se FIG 5) . Men sedan 1980 har Västvärldens bistånd till Afrika 

minskat med en tredjedel och av det som går till jordbruket har minskat ännu mer.202 

Sverige för att nå milleniemålen 
2010 beslutade den Svenska FAO-kommittén att Sverige skulle stödja Consultative Group med 200 

miljoner för internationell jordbruksforskning för att få fram nya klimatanpassade grödor och 

odlingstekniker203. Den Svenska FAO-kommittén deltar också aktivt i de tre FN-organisationerna FAO, 

WFP och IFAD:s (International Fond for Agricultural Development) arbete och deltar även i 

diskussioner t.ex. i mötet på World Food Security om tryggad livsmedelsförsörjning. Det kan till 

exempel handla om markinnehav och internationella investeringar i jordbruk och situationen för 

länder med återkommande livsmedelskriser. Förra året gjordes en särskild satsning på 100 miljoner 
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kronor för att mildra effekterna av höga livsmedelspriser. Sverige arrangerar också tillsammans med 

andra länder en Världslivsmedelsdag den 16 oktober varje år, för att uppmärksamma problemet204. 

NGO 
OXFAM anser att arbete med att stödja marginaliserade - och diskriminerade gruppers demokratiska 

rättigheter genom att stödja deras delaktighet i beslutandeprocesser och ge hjälp med att organisera 

sig samt väcka frågor om maktfördelning är de viktigaste stegen ut ur fattigdom. Organisationen 

OXFAM arbetat inom många olika områden som rör mänskliga rättigheter, hälsa, arbetsförhållande, 

krig och naturkatastrofer, rättvis handel, utbildning, skuldsättning, bistånd, uppehälle, HIV och AIDS, 

jämlikhet, internationella vapenöverenskommelse, och klimatförändringar. De arbetar också med 

investeringar i jordbruk, diversifiering av grödor och en hållbar vattenhantering, säker tillgång till 

mark och lokala och regionala jordbruksmarknader samt även mot en rättvis handel på global nivå 

och en omfördelning av naturresurser. Ett konkret exempel är ett bidrag på 772 miljoner dollar till 

två miljoner familjer med jordbruk på runt 0,4 hektar att använda till konstgödsel.205 

The Rockefeller Foundation vill stärka Food Security genom AGRA (Alliance for a Green Revolution in 

Africa) som skapades 2006 i samarbete med organisationen Bill och Melinda Gates Foundation. 

 

206 

FIGUR 5 Net aid i procent av BNP 2009 
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Det är en Afrikabaserad och Afrikaledd organisation som vill öka produktiviteten och lönsamheten i 

de småskaliga afrikanska jordbruken i Afrika som genom att öka tillgången till mer motståndskraftigt 

utsäde som kan ge en större och med stabil avkastning, förbättra jordmånen och produktiviteten och 

genom att bygga och stödja effektiva lokala, regionala och nationella marknader för 

jordbruksprodukter och bygga partnerskap för att utveckla teknologiska och institutionella 

förändringar för att skapa en Afrikansk grön revolution. 207 

Bill and Melinda Gates foundation arbetar i huvudsak med två områden för att förbättra för hungriga 

och fattiga208. Det enda är att stödja uppfinningar som fattiga kan dra fördel av . Det sker alltför lite 

investeringar i dessa områden eftersom fattiga inte kan generera någon efterfrågan . Man har 

tillexempel arbetat med ett majsfrö som kan tåla torka och sanitetsutrustning som fungerar lika bra 

som vattenklosetter men som inte behöver ett avloppssystem. Det andra området som man arbetar 

med är utbildning och hälsovård209  

Exempel på Svenska NGO: s som arbetar huvudsakligen med biståndsfrågor är den svenska frivillig 

organisationen ”Kooperation utan gränser” som stödjer t.ex. kvinnorna eftersom flera studier visar 

att familjernas inkomster ökar mer när det är kvinnorna som får utbildning och möjligheter att 

utveckla jordbruket210. Barnen får mer näring och bättre hälsa när kvinnornas inkomster ökar, i 

jämförelse med när männens inkomst ökar. 

Svenska Naturskyddsföreningen, som arbetar med bistånd ur miljösynpunkt, är ett annat exempel på 

en svensk organisation. De menade att de genom försök i Etiopien visat att en satsning på ekologisk 

odlingen kan öka produktivitet och minska sårbarhet för torka, skadedjur och översvämningar.211. 

Vad skulle man kunna göra? 
Det finns många olika idéer om vad som behövs göras för att nå milleniemålet halverad svält till 

2015. På Universitetet i Maryland har den futuristiska idén att producera syntetiskt kött blivit 

verklighet i ett laboratorium, som en lösning på världssvälten. En helt annan vinkel har Swyngedouw 

som menar att det förhärskande ekonomiska systemet är den avgörande politiska faktorn som styr 

de sociala maktrelationerna. Frågan inrymmer även konflikter som kanske inte kan lösas i 

samförstånd212. 

I artikeln Myths about agriculture, obsacles to solving the african food crisis påpekar Holmén att den 

viktigaste åtgärden är att stärka den lokala livsmedelsproduktionen och stödja en teknisk utveckling 

av jordbruket och påpekar att matimport gör stater beroende och politiskt försvagade och därför 

borde enligt Holmén, begreppet Food Security ersättas med Food Sovereignety som understryker 

självförsörjandet. Dessutom menar Holmén att en högre världsproduktion av mat skulle sänka 

matpriset. Ett överskott kan, menar han, säljas på marknaden och är ett viktigt steg i 

fattigdomsbekämpningen. Sen radar han upp olika åtgärder som att förbättra lokala 

marknadsmöjligheterna, infrastruktur, stödja lokal konkurrens, införa ett förbud på privat 

                                                           

207 http://www.rockefellerfoundation.org/, 20101223 
208 http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx, 20101223 
209 http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx, 20101223 
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212 Swyngedouw, Erik, 2007, Impossible sustainability and the postpolitical condition, Guilford press New York 
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patentering av liv och öka forskningsanslag till de nationella och internationella forskningscentra, och 

verka för att de rika länderna slutar med sina jordbruksbidrag, skyddsbarriärer och dumpning av 

världspriser för att stödja en lokal matproduktion och minska svälten.  

Även i FOA:s rapport ”The State of Food and Agriculture” menar man att produktivitetsökning inom 

jordbrukssektorn är den viktigaste faktorn för ekonomisk tillväxt, fattigdomsreduktion och 

matsäkerhet. Genom att hjälpa till med investeringar och underlätta konkurrens på nya marknader 

samt skydda den stödfunktion som boskapen har eller genom att hjälpa brukarna att byta bransch, 

till exempel genom policyreformer, institutionellt stöd och förbättrad utbildning så kan man hjälpa 

till att höja produktiviteten213. Andra sätt att hjälpa till med att försöka öka produktiviteten kan vara 

att stödja tekniska uppfinningar, öka tillgång till jordbrukets insatsprodukter och distributionsservice 

samt förbättrad infrastruktur och stödja ett socialt skyddsnät som är uppbyggt runt skolmåltider mat, 

pengar och kuponger i utbyte mot arbete214. 

FAO nämner också att den globala mat- och jordbrukssektorn måste, för att möta målet att föda en 

allt större befolkning, förändra dieten, demografin, stoppa klimatförändringarna och satsa på 

bioenergiutvecklingen och naturresursbegränsningen. 215 

Peter Einarsson menar i sin bok ”Globala studier” att Slutdokumentet från World summit on Food 

Security undviker systematiskt de fyra huvudfrågor som behöver politiskt ställningstagande vilka är: 

a)tillgång till grundläggande produktionsresurserna såsom mark, vatten, lämpliga växtsorter, 

b)transporter och rådgivning, införande av agroekologiska produktionsmetoder och avvecklande av 

kemiberoende, c)en jordbrukspolitik som prioriterar lokal produktion och d) en generell politik som 

stödjer befolkningens sociala och demokratiska rättigheter216. Han menar att Internationella 

handelsavtal ska syssla med handelsfrågor inte med att reglera den nationella jordbrukspolitiken217. 

Avtalen idag är för svaga för att disciplinera handelsstörande beteenden som 

konkurrensbegränsning, prisdumpning och spekulation i livsmedel218. Och han menar också att 

hungern egentligen inte är ett U-landsproblem219. Det finns en uppenbar koppling till den globala 

ekonomin med dess ojämlika handelsbalans med de rika länderna som betalar allt mindre för 

tropiska varor, en biobränsleproduktion som konkurrerar med matproduktion, nykolonial markjakt, 

en industriell djuruppfödning på en allt större del av jordens bästa marker, och en omläggning till en 

”förvästligad” diet220.  

Olivier de Schutter, som är FN:s särskilda rapportör om rätten till mat anser att skärpt 

konkurrenslagstiftning för att stärka småböndernas förhandlingsposition och begränsningar för 

storföretagen, gynnande av rättvisemärkt och stärkta statliga stöd till bönders egen förädling och 

utsädes produktion är de viktigaste redskapen mot svält och hunger221.  

                                                           

213 http://www.utangranser.se/Engagera-dig/För-fattiga-familjer-på-landsbygden/Bonde-i-världen.aspx?M=News&NewsID=3903&PID=69, 
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214 http://www.wwf.se/source.php/1308753/Sojan.pdf, 20101209 
215 The state of food and agriculure FAO, 2009, Rome 
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WFP som är Förenta Nationernas frontlinje mot hunger, framhäver följande tio olika strategier för att 

kunna nå milleniemålet halverad svält och fattigdom222. Det första är en humanitär aktion för att 

rädda liv genom matassistans, det andra är att införa skolmat vilket är ett sätt att få alla barn till 

skolan och samtidigt få utbildning. Det tredje är säkerhetsnät, en typ av försäkring kopplad till skolor 

och lokala bönder mot katastrofer som finans- och matkriser. Det fjärde är ett nätverk för 

småjordbrukare för att nå ut till marknader. Det femte är att stödja alla nyfödda med mat de första 

1000 dagarna eftersom det är bevisat att undernäring under denna tid ger irreparabla skador. Det 

sjätte är att stärka kvinnornas ställning eftersom studier visar att hunger är kopplat till ojämlikhet 

mellan könen. Det sjunde är en teknologisk revolution, det åttonde är att bygga upp samhällets 

återhämtningsförmåga vid katastrofer. Det nionde är att stärka individen för att bli engagerad och 

utnyttja de sociala medierna för att bygga en global organisation med antisvältkämpar. Det tionde 

och sista är att visa ledarskap som enligt Sheeran, WFP: s högsta chef, är den viktigaste faktorn för att 

få ett slut på hungern. 

Som ett exempel på miljömedveten svensk ungdoms engagemang och åsikter för att nå minskad 

svält framför Grön ungdom två förslag varav det ena är att avskaffa subventioner till 

animalieproduktion vilka i EU:s budget för 2007 var drygt 33 miljarder kronor och det andra är att alla 

svenskar ska minska sin köttkonsumtion med 75 procent vilket enligt deras beräkningar skulle 

medföra att ungefär fyra miljarder fler människor skulle kunna leva på jorden med svensk 

levnadsstandard utan att öka belastningen på miljön223.  

FAO framför animalieefterfrågan, miljömedvetenhet, viljan hos vissa att betala ett högre pris för 

ekoprodukter, informationsspridning, jordbruksforskning, prissättning, avgifter på odlingsmark, 

betesmark, vatten och avfallshantering och jordbruksubventioner som de viktiga redskapen mot svält 
224. Och FN vill tillskjuta 120 miljarder dollar de närmaste fem åren för att millenniemålen ska nås och 

fattigdomen halveras225. Under toppmötets första dag utlovade EU 1,3 miljarder dollar till arbetet – 

pengar som visar sig redan finns i biståndsbudgeten226. 

Vill den svenske medborgaren agera? 
”Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas informationsavdelning genomfört en undersökning av allmänhetens kunskap om och attityd till 

millenniemålen. Undersökningen genomfördes under perioden 23 – 26 november 2009. Totalt deltog 1 000 personer över 15 år, bosatta i 

Sverige. Den visar att sex av tio svenskar säger sig ha hört talas om målen och att äldre personer 227har högre kännedom om 

millenniemålen än vad yngre har. Undersökningspersonernas utbildningsnivå är en annan faktor som ger tydligt utslag på kännedomen om 

målen.  Kännedomen om målen är också avsevärt högre i den grupp som menar att de själva är beredda att göra något för att målen ska 

kunna nås. Ungefär var femte svensk tror att det är möjligt att nå dem. Tilltron till att det är möjligt att nå målen är betydligt högre bland 

personer under 29 år än bland övriga, Lägst tilltro till att det ska gå att halvera fattigdomen till år 2015 har personer över 65 år. Personer 

som själva är villiga att göra något för att målen ska uppnås är mer positivt inställda än andra till att det går att uppnå. Personer med 

kortast utbildning är de mest positiva. En stor andel, åtta av tio svenskar, känner att de absolut eller ganska säkert kan tänka sig att själva 

göra något för att målen ska kunna uppnås. Det man framför allt kan tänka sig att göra är att ge pengar till frivilligorganisationer. Två av tre 

som kan tänka sig att göra något för att målen ska nås vill göra just detta, Ungefär en av tio, 10 procent, kan tänka sig att vara fadder eller 

att ändra sin livsstil.” 
228
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att försöka utreda 

 a) om det finns ett samband mellan världens köttkonsumtion och världens (o)förmåga att halvera 

antalet svältande till 2015 och 

b) om så är fallet hur det sambandet ser ut och 

 c) om köttkonsumtionen något som världssamfundet arbetar med för att nå millenniemålet målet 

halverad hunger till år 2015? 

Enligt mina efterforskningar verkar de flesta vara överens om att ca en miljard människor i världen 

lever på under 1 dollar per dag och att nästan hälften av världens befolkning på mindre än två US$ 

per dag. Det verkar likaledes finnas en koncensus över att det inte finns något större problem med 

jordens totala matproduktion i förhållande till befolkningsmängden. För att utreda vad svälten beror 

på måste man utreda alla orsaker och deras inbördes sambanden eftersom de påverkar varandra på 

ett eller annat sätt. Men det är en omöjlig uppgift att undersöka alla orsaker på djupet eftersom 

världssvälten är ett så stort och komplext problem. Jag har därför försökt att kompromissa genom att 

först klargöra att jag är medveten om de faktorer som jag radat upp i början på kapitlet Bakgrund 

men fokuserar sedan på köttproduktionen och dess resursbehov i kapitlet Resultat för sedan kunna 

väga de olika angivna orsakerna med varandra i detta kapitel 

Den första åtgärden är att definiera vilka som är berörda och var de befinner sig. Den vanligaste 

definitionen på fattigdom är de som har tillgång till mindre än 2700 kcal/dag. Men det verkar osäkert 

om den siffran gäller för alla länder i alla tider eller om nivån för kaloriintaget ändras till och från för 

att statistiken ska se bättre ut. En annan definition av fattiga är de som lever på mindre än en US 

dollar om dagen vilket berör ca en miljard människor. Men om siffran höjs till två US dollar om dagen 

tillhör halva världspopulationen kategorin fattiga. Jag hittar dock ingen ingenstans definierat vilken 

valutakurs som antas och med vilken noggrannhet länderna känner till sin befolkning eftersom det 

krävs både pengar och en god organisation för att genomföra en folkräkning, något som fattiga 

länder ofta saknar. Det som annars gör att FAO siffran, 1020 miljoner fattiga människor på jorden, är 

intressant, är att den har uträknats på samma sätt sedan 1970 och att den därigenom har ett stort 

värde. De exakta siffrorna är kanske inte så viktig, utan det viktiga är att det finns en oerhört stor 

mängd fattiga och vi har kommit överens om att det är ett oacceptabelt problem och allas vårt 

ansvar att lösa. 

De fattiga finns, enligt mina källor, till nittioåtta procent i jordens utvecklingsländer, om man nu kan 

räkna Indien och Kina till utvecklingsländer, där över fyrtio procent av jordens fattiga finns. Lägger 

man dessutom till Afrika söder om Sahara till de två så har man lokaliserat ca sextio procent av 

jordens fattiga. Det finns helt klart en korrelation mellan torrt klimat, vattenbrist och nivån på 

undernäring, men vad den korrelationen står för egentligen är lite osäkert. En annan korrelation 

gemensam för alla länder och kontinenter är att de flesta undernärda bor på landsbygden i områden 

med dåliga jordbruksförutsättningar, majoriteten är i kvinnliga analfabeter och de flesta är beroende 

av boskap för sitt uppehälle.  
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Som jag tolkar mitt material så verkar det som att de åtgärder olika aktörer föreslår beror på om de 

ser fattigdom huvudsakligen som ett låginkomstproblem, ett problem med för höga priser eller en 

fråga om demokrati och medbestämmande och i vissa fall endast en fråga om fördelning som kan 

lösas med bistånd. 

Låga inkomster på grund av låg avkastning 
De som i mina efterforskningar ser jordbrukets låga avkastning som huvudorsaken till svälten ser 

därmed dåliga naturliga förutsättningar, krig, urusel infrastruktur, allför små jordlotter, eller och 

alltför dålig teknik och utbildning som de viktigaste orsakerna. De åtgärder som föreslås är utifrån 

idén att en ökad avkastning är en av de viktigaste åtgärderna för att lösa världens svältproblem 

I FOA:s rapport ”The State of Food and Agriculture” samt i Holméns artikel och Einarssons bok menar 

man att produktivitetsökning inom jordbrukssektorn är den viktigaste faktorn för ekonomisk tillväxt, 

fattigdomsreduktion och matsäkerhet. Einarsson anser att tillgång till grundläggande 

produktionsresurser, införande av agroekologiska produktionsmetoder och avvecklande av 

kemiberoendet är de viktigaste huvudfrågorna. FOA framhåller att investeringar, underlätta 

konkurrens på nya marknader eller hjälp att byta bransch genom policyreformer, institutionellt stöd 

och eller förbättrad utbildning, höjer produktiviteten. WFP stödjer projekt som kan leda fram mot en 

teknologisk revolution och därmed en produktionsökning. The Rockefeller Foundation och Bill och 

Melinda Gates Foundation vill stärka Food Security och stödjer därför också uppfinningar. Även 

Holmén anser att en teknisk utveckling av jordbruket är viktig. Dessutom menar Holmén att en högre 

världsproduktion av mat även sänker matpriset vilket i sin tur gagnar de fattiga. Svenska 

Naturskyddsföreningen menar att en omvandling till ekologisk odling kan minska 

investeringsbehoven och därmed öka konkurrenskraften  

Men en effektivisering och rationalisering av jordbruket förutsätter att det finns andra arbeten 

tillgängliga på marknaden och att det finns resurser att stödja familjer under utbildning. Jordbruk har 

även har en kulturell koppling i traditionella samhällen där jordbruksproduktion är själva kärnan och 

ägandet gått i familjen i generationer. Det gör att det inte är så lätt bara byta bransch när det börjar 

gå dåligt. Och hur var det nu med argumentet att större tillgång på mat minskar antalet svältande om 

de nu inte utgjorde någon effektiv efterfrågan? 

Låga inkomster på grund av låg värdering av U-länders exportvaror  
Gregow och Einarsson fokuserar mer på den låga värderingen av U- ländernas exportvaror vilket 

medför låga inkomster. De menar att den frågan är helt avgörande både för matförsörjningen och 

landsbygdens ekonomiska utveckling. Einarsson, Patel med fler av mina källor skyller den låga 

värderingen av U-ländernas exportvaror, utkonkurreringen av småjordbrukare och handelsavtalens 

utformning, på WTO:s jordbruksavtal. De anser att rika länder utnyttjar sitt överläge för att skapa 

fördelaktiga handelsavtal som enligt Einarsson idag i princip reglerar nationernas jordbrukspolitik. 

Avtalen kontrollerar inte konkurrensbegränsning, prisdumpning och spekulation i livsmedel. Han 

anser att handelsavtalen kopplar till den globala ekonomi där det förhärskande ekonomiska systemet 

är den avgörande politiska faktorn som styr de sociala maktrelationerna. 

Mina resultat tyder på att WTO:s jordbruksavtal innebär att rika länders skattefinansierade 

jordbruksprodukter konkurerar ut fattiga länders lokalproduktion och därigenom miljontals 

småbrukare. Mina källor har olika uppfattning om huruvida denna rationalisering är fördelaktig eller 
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inte. Fördelarna anses vara att ett rationellt industriellt jordbruk är högavkastande och ger 

möjligheter för miljarder att byta inriktning och förbättra sina inkomstmöjligheter vilket i sin tur ger 

en förutsättning för en mer generell utveckling. Andra menar att det inte alltid finns en alternativ 

arbetsmarknad och att rationaliseringen då innebär massarbetslöshet och svält.  

Olivier de Schutter, som är FN:s särskilda rapportör om rätten till mat anser att de viktigaste frågorna 

för att minska svälten är en skärpt konkurrenslagstiftning, småböndernas förhandlingsposition, 

storföretagens begränsning, gynnande av rättvisemärkt och stärkta statliga stöd till bönders egen 

förädlings- och utsädesproduktion. Einarsson anser att prioritering av lokal produktion är viktigt och 

Grön Ungdom i Sverige anser att avskaffandet av subventionerna till animalieproduktionen är viktigt. 

Höga matpriser pga. av matproduktionens distributionskedja  
Flera av mina källor framhåller att det inte är inkomsterna som är för låga utan att det istället är 

livsmedelspriserna som är för höga för livets nödtorft. I litteraturen har jag funnit två orsaker som 

framhålls som orsaker till att priserna drivs upp. Den ena orsaken anses vara mat- 

distributionskedjans uppbyggnad och den andra orsaken anses vara konkurrens om 

matproduktionens resurser.  

Orsaken till att mat- distributionskedjan ses som avgörande för prissättningen är dess uppbyggnad 

som ett timglas med konsumenterna vid toppen och producenterna vid botten och en flaskhals 

bestående av några få globala livemedelskedjors inköpscentraler med stora inköpsvolymerna som 

ger ett förhandlingsövertag och makt att pressa priser vid förhandlingar om avtal med alla som ingår i 

matens produktions- och distributionskedja samt där utformningen av de nationella och 

internationella handelsavtalen i en maktkamp med de nationella regeringarna pressas inköpspriserna 

ner och priset på den förädlade och processade maten i handeln upp och därmed kan 

matkostnaderna ständigt höjas samtidigt som råvarupriserna sänks och vinsten stannar i de globala 

kedjorna. 

Höga matpriser pga. konkurrens som matproduktionens resurser och 

själva spannmålen i sig.  
Andra huvudorsaker till svälten anses vara konkurrens om matproduktionens resurser och 

spannmålen i sig och det är i den här gruppen som köttproduktionens resursutnyttjande diskuteras. 

De som förespråkar denna orsak utgår från de grundläggande ekonomiska begreppen tillgång och 

efterfrågan och utgår från att ökad efterfrågan ger ökat pris och sänkt efterfrågan ger sänkt pris.  

Konkurrensen om marken och spannmålsproduktionen sker på flera olika plan. Mark köps upp av 

nationer och regeringar för att försäkra sig om produktionsytor mestadels i Afrika vilket i sin tur 

anses driva upp priset. Under 2007 mer än fördubblades spannmålspriserna och orsaken sades vara 

de ökande drivmedelskostnaderna därmed konkurrens om matproduktionens resurser och den 

ökande produktionen av biobränsle och därmed konkurrens om spannmålen i sig. Men 

biobränsleproduktionen stod då endast för en procent av den totala spannmålsproduktionen att 

jämföra med den globala köttproduktionen som stod i genomsnitt för fyrtio procent, vilket borde 

betyda att om biogasproduktionens minimala andel av spannmålsproduktionen driver upp priset 

borde en minskning av köttproduktionens enorma spannmålskonsumtion definitivt sänka priset.  

När det gäller konkurrens om mark så beräknas betesmarken uppta ca 30 procent av jordens isfria 

landyta och ca 33 procent av den odlingsbara marken utnyttjas för produktion av foder. Totalt tar 
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boskapsuppfödningen i anspråk ca 70 procent av all jordbruksmark vilket måste anses som en reell 

konkurrent till människan om marken. 

Men det är inte så enkelt att bara säga att kött konkurerar med människan om jordens resurser. Det 

beror först och främst på vilket kött och hur och var det producerats och hur stor del av djuret som 

tillvaratas.  Fågel mellan ett- tre kg foder/kilo kött, Gris kräver ca fyra kg foder/ kilo kött och nötkött 

som kräver mest resurser kräver mellan sju till elva kg foder per kilo kött. När det gäller hur mycket 

bete som krävs så varierar siffran mellan trettio m2 -250/ kg nötkött. Fördelen med djur som betar på 

mark som vi inte kan odla på s.k. naturbetesmark är att djuren inte konkurrerar med människan om 

arealen. Vilket också innebär att kött både från boskap och vilda djur kan produceras till en 

resurskostnad som understiger ett kilo vegetabilier. Men produktionen blir väsentlig lägre än dagens 

produktion.  

Att omvandla växter till animalisk föda innebär dessutom en energiförlust i både näringskedjan och 

transportkedjan pga. skörde-, transport- och lagringsproblem. Om man jämför hur stor yta en 

blandkost, en vegetarisk och en vegankost behöver så visar det sig att blandkosten behöver 2,5 

gånger så stor yta som vegankosten och köttätaren behöver tretton gånge så stor yta och genom att 

använda det spannmål som idag används till foder till människor skulle ytterligare 2,5 miljarder 

människor kunna försörjas.  

Ett annat sätt att väsentligt öka tillgången på mat är att minska spillet i produktions- och 

distributionsleden eftersom cirka hälften av den producerade maten aldrig når fram vilket gör att 

tillgången på mat är hälften så stor som den skulle kunna vara om alla led fungerade perfekt vilket är 

en oerhörd siffra och inte allfört svårt tekniskt att lösa. Jag tycker att det är förvånande att inte mer 

resurser läggs bland NGO-s och internationella biståndsorgan samt forskningen om lagring och 

transporter i U-länderna och handel och matkonsumtion i väst när man betänker vilka enorma 

resurser som bara försvinner. 

 Om priserna stiger pga. konkurrens runt jordbrukets resurser som mark, vatten och drivmedel så 

borde en ökad tillgång minska priset. Likaså om en den ökande biobränsleproduktionen skapar 

svältkravaller så borde ökad ett minskat spill i produktions- och distributionsledet och minskad 

köttkonsumtion lösa problemet. Men om problemet med de höga matpriserna istället ligger i själva 

distributionskanalen och de transnationella och globala matkedjorna betyder det att ökad 

tillgänglighet inte kommer att leda till lägre priser utan bara högre vinster för företagen. Med tanke 

på att köttproduktion och konsumtion också är koncentrerat till I- länderna så kommer inte en 

minskad konsumtion där att komma U-länderna till del om inte överproduktionen skeppas över som 

matunderstöd. Svälten är lokal och koncentrerad till småbrukare i U- länderna (inklusive Kina och 

Indien) och för att stödja dem borde enligt mina resultat det bästa sättet vara att stödja den lokala 

handeln och produktionen och begränsa den globala handeln. Tillgången på mat har aldrig varit ett 

problem utan det är oförmågan att köpa som är problemet. Men att stödja lokal produktion med 

tekniska lösningar och demokratiprojekt är enligt mina efterforskningar lönlösa så länge som de 

måste konkurrera på orättvisa villkor med I-ländernas skattefinansierade jordbruksprodukter. Den 

viktigaste åtgärden borde vara jämlika handelsvillkor och eventuellt skyddad nationell 

jordbruksproduktion. 

När det gäller frågan om köttproduktionens vattenförbrukning så varierar det beroende på vilket 

kött, foder och klimatzon som köttet produceras inom. Att producera ett kilo nötkött kräver enligt 
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källorna mellan 15 000 -100 000  liter vilket skiljer med en tiopotens.  Det har varit svårt att hitta 

varför siffrorna skiljer sig åt så mycket och vad som är inkluderat i dessa siffror. De kan bero på om 

100 000 inkluderar vattentillgången vid foderproduktion och vatten till själva djuret och siffran 

15 000 bara står för själva djurets vattenkonsumtion. När det gäller vattenförbrukningen så har jag 

fått fram att det är bevattning av boskapsfoderodling som står för cirka sju procent av människans 

totala vattenkonsumtion som kräver mest vatten inom köttproduktionen och enligt SIWI så är 

skillnaden mellan vegetabiliers och kötts vattenkonsumtion ca fem till tio gånger, så med en 

minskning av köttkonsumtionen borde vattentillgången öka för annan produktion och direkt 

konsumtion. 

På frågan om det finns ett samband mellan världens köttkonsumtion och världens (o)förmåga att 

halvera antalet svältande till 2015 så borde med tanke på dessa siffror en minskad 

animaliekonsumtion definitivt medföra en större tillgänglighet av spannmål, vatten och mark och 

därmed sänkta priser och i förlängningen färre hungriga och fattiga. Frågan är bara hur stor makt 

distributionsledet har och om hela vinsten fastnar där och om fattiga utan resurser verkligen kan 

utgöra en effektiv efterfrågan samt om en ökad tillgång av spannmål i de rika länderna där 

köttproduktionen sker verkligen skulle komma de fattiga till del.  

Peter Einarson framhåller att en omläggning av dieten är en väsentlig fråga för att nå målet minskad 

svält och Grön ungdom menar att alla svenskar ska minska sin köttkonsumtion med sjuttiofem 

procent så skulle nästan fyra miljarder människor kunna leva på jorden med samma standard som vi 

har. Här ligger en stor motsatts som jag inte riktigt fått klarhet i. Svältkravaller uppstår när 

drivmedelspriserna och därmed livsmedelspriserna går upp, borde då inte nationerna de stora NGO:s 

och internationella biståndsorganen är projekt intensivt diskutera en förändrar handelspolitik, en 

minskad köttkonsumtion och en förbättrad matdistribution istället för produktionshöjande åtgärder 

och bistånd vid katastrofer. 

Men om dagens köttproduktion konkurrerar med människan resursbehov, varför äter vi då kött när 

det inte ens behövs ur närings synpunkt? En väl sammansatt, vilket inte alltid är så enkelt att 

åstadkomma, och varierad vegankost har alla de näringsämnen som människan behöver. Dessutom 

så har världsproduktionen av boskapsprodukter lite mer än fördubblats sedan 1980-talet. Den 

viktigaste drivkraften för den ökande animaliekonsumtionen anses vara en generell inkomstökning. 

Men även sociala och kulturella faktorer spelar in.  

Demokrati frågor och direkt understöd 
OXFAM anser att stödja folkdemokratin i beslutandeprocesser, frågor om maktfördelning och 

organisationsrätt är de viktigaste frågorna för att minska svälten. Även Einarsson anser att stödja 

sociala och demokratiska rättigheter är viktig. Men de diskuterar inte hur beslut som dikterar 

jordbrukets över folkets huvud i samband med undertecknande av handelsavtal ska demokratiseras. 

Inte heller WFP problematiserar de grundläggande samhällstrukturerna Sheeran som är WFP: s 

högsta chef framhäver att visa ledarskap är den viktigaste faktorn, vilket jag inte förstår innebörden 

av. De satsar största delen av sina resurser på tillfälliga aktioner med mat vid finans- och matkriser. 

De driver också långsiktiga projekt som att stärka kvinnornas ställning, öka engagerad förbättra 

förmågan att nå ut till marknader. FAO stöder självhjälp till människor och Sverige stöder genom 

ekonomiska bistånd och projekt inom SIDA. Men sedan 1980 har Västvärldens bistånd till Afrika 

minskat med en tredjedel och biståndet till jordbruket är ännu större. 
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Slutsats 
Min utgångshypotes var att en minskad köttkonsumtion ger en minskad boskapsuppfödning, en 

boskapsuppfödning som idag tar i anspråk ca sjuttio procent av all jordbruksmark och fyrtio procent 

av den globala spannmålsproduktionen. Tanken var att en minskad boskapsuppfödning bidrar till en 

ökad tillgång på spannmål för människor och därmed en minskad svält. 

Men sambandet mellan svält och jordens resurser var inte så enkelt som jag hade förespeglat mig. 

Även livsmedelshanteringen från jord till bord visade sig bidra till resursslöseriet eftersom minst 

fyrtio procent av matproduktionen försvinner där.  

Mina efterforskningar visade också att det finns fler orsaker till varför sambandet inte är så enkelt. 

Maktkoncentrationen som återfinns i distributionsledet visade sig ha satt spelreglerna om tillgång 

och efterfrågan mer eller mindre ur spel och gjort att prissänkningar därmed inte kommer 

konsumenten till godo. Mina resultat visade också att en ökad tillgång på mat inte minskar fattigdom 

och svält, utan den avgörande faktorn för en människa att undslippa svält är att utgöra en effektiv 

efterfrågan, vilket kräver tillgång på pengar. Den nuvarande världshandeln visade sig också vara en 

bidragande orsak då statsubventionerad mat från nord konkurrerar ut lokalproducenter i syd och 

bidrar till massarbetslöshet och svält . Att nationer och biståndsorganisationer sedan engagerar sig i 

projekt för att donerar mat vid kriser och förbättrar lokala marknaderna och jordbrukstekniker i 

fattiga länder eller stödjer forskning som bl. a satsar på futuristiska idéer om produktion av syntetiskt 

kött till fattiga, är motsägelsefullt.  

Det hävdas också att det inte finns någon resursbrist idag, utan att det redan nu, produceras 

tillräckligt med mat för att kunna försörja jorden befolkning. Begreppet Food Security - att alla ska få 

tillgång till mat- betyder i praktiken idag att alla, mer eller mindre, blir beroende av matimport från 

USA och/eller EU, vilket gör att det inte uppfattas som ett säkert system, utanför USA och EU. 

Matimport gör, enligt mina källor, stater beroende och politiskt försvagade och därför borde 

begreppet Food Security ersättas med begreppet Food Sovereignety som istället understryker 

nationellt självförsörjandet. 

Det känns förtröstansfullt att den svenske medborgaren är positiv till ekonomiska bidrag för att 

minska svälten, men samtidigt tröstlöst att endast var tionde kan tänka sig förändra sin livsstil. Mina 

resultat visar att även om det pågår ett gigantiskt resursslöseri i vår mathantering och 

köttkonsumtion så är detta ingen fråga som biståndsorganisationer och nationer arbetar med i större 

grad.  

Mina efterforskningar visar att de viktigaste faktorerna för att minska svälten vara är en förändring 

av den globala handeln för att därigenom öka de utsattas tillgång på kapital och självförsörjningsgrad 

och vilket politiskt och ekonomiskt system som krävs för det. 
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Bilaga 1 
 

Source: State of Food Insecurity in the World 2010, p. 13 

Produktion av kött 2007 enligt tab. A1 i The State of food and agriculture 2009 dividerat med 

befolkningsmängd från Wikipedia 2010 

Land 
Countries in 
protracted crisis 
 

Milj 
inv. 

Tusen ton 
kött 

Kött/ inv. 
Kg/ pers och 
år 

Afghanistan 31 318 10 

Angola 12 140 12 

Burundi 8 20 2,5 

Central 
Afrikanrepublik 

4 118 29 

Chad 9 134 15 

Kongo 4 31 8 

Cote Ivory 18 156 9 

DR Korea 48 338 7 

DR Kongo 63 157 2 

Eritrea 5 31 6 

Etiopien 74 615 nr 4 8 

Guinea 7 65 9 

Haiti 10 96 10 

Irak 27 179 7 

Kenya 39 529 nr 3 14 

Liberia 3 25 8 

Sierra Leone 6 203 34 

Somalia  9 204 23 

Sudan 39 756 19 

Tadjikistan 6 60 10 

Uganda 28 239 8 

Zimbabwe 13 210 16 

SVERIGE 9 533 59 

(Sydafrika) 49 2111 nr 1 43 

Nigeria 152 1108 nr 2 7 

USA 306 41809 137 

Kina 1321 88681 67 
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