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[Bild 1] Inledning

Jag vill börja med att tacka för att ha blivit inbjuden att hålla den här föreläsningen på 
kursen Tillstånd och Trender.

Mitt namn är Christina Engfeldt och jag arbetar som informationsansvarig på FN:s livsmedels-
och jordbruksorganisations, FAO:s, nordiska kontor som ligger här i Stockholm.

Ikväll ska jag behandla ämnet Höga livsmedelspriser – hot  eller möjlighet för världens fattiga. 
Som ni alla säkert kommer ihåg så rapporterade media om de kraftigt stigande  
livsmedelspriserna tidigare i år, särskilt under våren och försommaren. Många fattiga länder 
drabbades av matkriser.

Den här föreläsningen syftar till att förklara och beskriva orsakerna till att priserna steg 
kraftigt samt vilka effekter det fick för fattiga människor runt om i världen.  En del av 
orsakerna är av mer tillfällig karaktär medan andra orsaker är långsiktiga trender och 
utvecklingar. De långsiktiga orsakerna kan ge en fingervisning om hur utvecklingen kommer 
att ta sig uttryck längre fram. På så sätt ska vi förhoppningsvis reda ut vad som krävs för att 
lyfta de fattiga ur hunger och fattigdom. 

Men först vill jag ge lite bakgrundfakta om FAO. Under sommaren 1943 bjöd den dåvarande 
amerikanske presidenten Franklin Roosevelt in representanter från 44 stater för att diskutera 
och förhandla fram riktlinjer för hur de länder som deltagit i Andra världskriget skulle kunna 
trygga tillgången till mat för sina medborgare. Organisationen grundades 1945 en vecka 
innan själva FN bildades och valde att bli FN:s första fackorgan. FAO:s mandat är jordbruk, 
skogsbruk och fiske inom ramen för en uthållig utveckling. Målet: en värld utan hunger.



2

[Bild 2] Hungerkarta

På bilden kan ni se FAO:s hungerkarta som visar andelen kroniskt undernärda i 
världens länder. De länder med störst andel hungrande finns i Afrika söder om 
Sahara, där över 40 % av befolkningen är kroniskt undernärd. I de länder som är 
rödfärgade är situationen svårast. Däremot har Indien och Kina högst antal kroniskt 
undernärda människor till följd av deras stora befolkningar.
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[Bild 3] Ökat antal hungrande

Under år 2007 ökade antalet hungrande med ungefär 75 miljoner människor, vilket 
innebär att vi idag har 923 miljoner hungrande. Av dem lever 907 miljoner i 
utvecklingsländer. FAO:s prognoser visar att antalet fortsatt öka även i år. Kanske når 
vi miljardstrecket innan året är slut, statistiken kommer först nästa år.

Ökningen i antalet hungrande är ett trendbrott då antalet minskat något varje år 
sedan 1990. Ökningen har direkt koppling till att livsmedelspriserna steg kraftigt på 
kort tid 2006-2008. På bilden ser vi att ökningen av  de kroniskt undernärda skett i 
främst Asien och Afrika söder om Sahara.



[Bild 4] Höga livsmedelspriser

Bilden visar de reella och nominella livsmedelspriserna från 1961 och fram till i år. Jag 
har tagit med den här bilden för att illustrera hur kraftigt livsmedelspriserna har stigit 
de senaste åren, från att ha varit relativt stabila och långsamt sjunkande under många 
år. 

Priserna under första halvåret av 2008 var de högsta på 30 år på majoriteten av alla 
råvaror. 
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[Bild 5] FAO:s prisindex

På den förra bilden kunde vi se att  livsmedelspriserna sjunkit långsamt över tiden. Vi 
kunde även se att dramatiska vändningar inträffat. På diagrammet till vänster, FAO:s 
Food Price Index, som är ett genomsnitt av olika livsmedelspriser, kan vi se att den 
dramatiska prisökningen följts av en lika dramatisk prisminskning. Den kraftiga 
prisminskningen är inte helt igenom positiv då den kan skapa minskade incitament 
för odling vilket i sin tur kan leda till nya pristoppar. FAO förutser dock inte att 
priserna återgår till de låga prisnivåer som varit regel under tidigare år, priserna förblir 
höga. Fastän priserna på jordbruksråvaror sjunkit kraftigt har det inte haft genomslag i 
konsumentledet. Det är därmed allt för tidigt att säga att krisen är över.

Priserna på livsmedel har på det hela taget stigit kraftigt sedan år 2006. Till exempel 
steg priserna i genomsnitt med 52 procent under de fyra första månaderna av 2008 i 
jämförelse med samma tidsperiod år 2007. 

På diagrammet till höger, Food Commodity Price Index, kan vi till exempel notera att 
priset på spannmål steg ungefär 60 % mellan juli år 2007 och juli år 2008. Priset på 
matolja steg med ungefär 56 % under samma tidsperiod. 
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[Bild 6] Fattiga länder och människor drabbas hårt

Fattiga länder är mer känsliga för stigande livsmedelspriser, och inflationen i fattiga 
länder kan påverkas starkt om inflationen ökar för jordbruksråvaror. Det beror på att 
mat utgör ungefär två tredjedelar av det sammanlagda konsumentprisindexet i fattiga 
länder. I rika länder utgör mat cirka 15 procent av konsumentprisindex. Kostnaderna 
för matimport har slagit historiska rekord under den period när priserna var som 
högst.

I många fattiga länder skapade de höga livsmedelspriserna social oro med uppror och 
protester. 
Upproren och protesterna kom efter att många länder drabbats av prischocker. Några 
exempel:
Elfenbenskusten: Priset på ris i mars 2008, dubbelt så högt som priset i mars 2007. 
Somalia: Priset på vetemjöl i de norra delarna har nästan tredubblats det senaste 
året. Haiti: Livsmedelspriserna mellan 50 och 100 procent högre än 2007 och efter de 
senaste fyra orkanerna är Haitis jordbruksproduktion helt utslagen.



[Bild 7] Majoriteten av fattiga och småbrukare är nettoköpare av mat

Den finns de som säger att höga matpriser leder till ökade inkomster för bönder, 
alltså att höga matpriser är vägen ut ur fattigdom och hunger för människor i 
utvecklingsländer. Men tyvärr fungerar det inte så enkelt i verkligheten då många 
fattiga både i städer och på landsbygden är nettoköpare av mat.

På bilden kan ni se staplar från olika utvecklingsländer som visar hur stor procent av 
de fattiga som köper eller säljer internationellt handlade grödor som majs, vete, ris 
och bönor. Som ni kan se skiftar fördelningen mellan de olika grupperna i olika länder. 
Men som ni kan se är andelen bönder och småbrukare som säljer en del av sin skörd 
(det mörkgröna) inte särskilt stor. I Bangladesh och Bolivia är det nästan 90 % av de 
fattiga som är beroende av att köpa mat. 
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[Bild 8] Orsaker till stigande livsmedelspriser

Vad var det som orsakade de kraftigt stigande livsmedelspriserna?

För det  första steg priset på olja väldigt kraftigt, tidigare i år hade vi det högsta oljepriset på nära 30 
år. Höga oljepriser påverkar naturligtvis alla branscher inklusive jordbruket och transportsektorn. 

För det andra, höga oljepriser innebär att priset på handelgödsel ökar då det är oljebaserat. Priset på 
handelsgödsel har stigit med i genomsnitt 98 procent sedan 2006.  Även priserna på foder och utsäde 
har stigit med 72 respektive 60 procent. Nu har oljepriserna sjunkit vilket innebär en viss lindring.

För det tredje har lagernivåerna sjunkit till en historiskt låg nivå, kanske den lägsta på 25 år. Sedan 
mitten av 1990-talet har lagernivåerna på spannmål sjunkit med drygt 3 procent per år. När 
livsmedelspriserna väl börjar öka är det vanligt att man använder det som finns i lager för att tjäna 
pengar. Men om prisökningarna håller i sig börjar lagren sina, vilket skedde i det här fallet.

För det fjärde har vädrets makter inte varit tillförlitliga. Exempelvis har Australien drabbats av stark 
torka under ett flertal säsonger medan södra Afrika drabbats av kraftiga översvämningar. På så sätt har 
ovanligt stor andel av skördarna gått förlorad eller blivit mindre. 

För det femte införde ett flertal matexporterande länder olika exportrestriktioner för att skydda den 
inhemska tillgången till (billiga) livsmedel. På så sätt minskade tillgången till livsmedel på den 
internationella marknaden och priserna steg. 

För det sjätte har spekulationen med jordbruksråvaror tilltagit då handeln med råvaror till jordbruket 
ökat till följd av de ökade priserna. Jordbrukssektorn blev en attraktiv bransch att investera i. Det beror 
bland annat på att den amerikanska dollarkursen var låg vilket medförde att man försökte hitta nya 
områden att investera i.

En sjunde orsak är den kraftiga ökningen på biobränsle som produceras av olika spannmål och 
vegetabiliska oljor.



[Bild 9]  …och långsiktiga faktorer

De orsaker som vi såg på den tidigare bilden kan sägas vara av mer tillfällig karaktär även om det är 
svårt att dra skarpa gränser. På den här bilden ser vi mer långsiktiga faktorer, alltså orsaker som 
utvecklats under tid och/eller orsaker som fortsätter att inverka i framtiden.

År 1984 uppgick jordbruksbiståndet till 8 miljarder US-dollar, 20 år senare, 2004, hade 
jordbrukdsbiståndet minskat till 3,4 miljarder US-dollar. Det innebär en minskning med 58 procent. 
Jordbruk har kort sagt försummats under 30 år.

En andra långsiktig faktor är förändrade matvanor till följd av ekonomisk utveckling. Det handlar 
främst om snabbt växande ekonomier som till exempel Kina, Indien och Brasilien, där hög ekonomisk 
tillväxt leder till ökad efterfrågan på till exempel kött- och mejeriprodukter. Tidigare trodde man att 
denna förändring hade stor inverkan på priserna, men de senaste analyserna visar att så inte är fallet. 
FAO tror dock att detta kommer att få större effekter i framtiden.

Även världens befolkning växer. Idag är vi cirka 6 miljarder människor men år 2050 kommer vi troligen 
att vara 9 miljarder människor. Det finns därmed ett ökande tryck på matresurserna.

I fråga om klimatförändringar är det svårt att särskilja dem från de så kallade extremväderyttringar 
som beskrevs på den tidigare bilden. Det kan mycket väl vara så att torkan i Australien och 
översvämningarna i södra Afrika beror på klimatförändringar. Men det vi vet är att 
klimatförändringarna påverkar jordbruken negativt i stor utsträckning. Vi vet att det är de fattigaste 
som kommer att drabbas hårdast. 
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[Bild 10] Stigande priser på insatsvaror till jordbruket

Stigande livsmedelspriser borde som sagt vara goda nyheter för bönder runt om i 
världen, då de får mer betalt för sina produkter. Men tyvärr har många bönder inte 
kunnat dra fördel av prisläget. Det beror på att insatsvarorna till jordbruket stigit ännu 
kraftigare än priset på livsmedel. Bilden visar att priset på mat stigit kraftigt och att 
priset på handelgödsel stigit ännu mer. Som jag sade tidigare har även priserna på 
foder och utsäde ökat. Småskaliga bönder i fattiga länder har inte kunnat inhandla 
dessa produkter. De har inte kunnat köpa utsäde i tid vilket inneburit uteblivna 
skördar och bristen på handelsgödsel har medfört magrare skördar.
Stigande priser på foder och handelsgödsel leder till högre livsmedelspriser. När det 
är dyrare att utfodra djuren ökar priset på kött och mjölkprodukter. När 
handelsgödsel kostar mer, ökar priserna på grödor och spannmål. 

Nu när vi är mitt inne i en pågående finanskris finns risken för att bönderna återigen 
drabbas då det blir svårare för dem att erhålla krediter vilka kan behövas för att köpa 
utsäde och andra insatsvaror till jordbruket.

I december 2007 startade FAO ett initiativ mot de stigande livsmedelspriserna. Inom 
programmet delar FAO ut utsäde, handelsgödsel och övriga insatsvaror så att 
småbönder kan odla mat. Man försöker även förbättra bevattning och bygga ut 
fungerande vägar samt ge råd och ökad kunskap om goda odlingspraktiker för att 
minska skördeförlusterna. Det är ett 80-tal länder runt om i världen som bett FAO om 
hjälp. Dessa länder behöver alltså hjälp med grundläggande insatser för att kunna 
odla mat. De småskaliga bönderna i dessa länder har alltså inte dragit nytta av de 
höga livsmedelspriserna.



[Bild 11] Sjunkande jordbruksbistånd

Jordbrukets andel av det officiella utvecklingsbiståndet föll från 17 procent 1980 till 
under 3 procent 2006.
Då biståndet till jordbruket försummats under nära 30 år, har det lett till en situation 
där utvecklingsländerna blivit beroende av att importera livsmedel. De rika länderna 
har producerat mat i överflöd som sedan exporterats till de fattigare länderna. 
Siffror från Världsbanken visar att BNP-tillväxt som kommer från jordbrukssektorn 
gynnar den fattigaste halvan av befolkningen. Det är därför viktigt att öka biståndet 
och investeringarna till jordbruket. Det krävs egentligen inte särskilt stora insatser. 
Investeringarna kan handla om att lära ut eller överföra enkel teknik som hushållar 
med vatten eller som bekämpar skadeangrepp på grödor.
Enligt FAO:s beräkning behövs det ungefär 30 miljarder US-dollar årligen för att öka 
jordbruksproduktiviteten och bygga ut infrastrukturen i utvecklingsländerna. Den 
summan är liten i jämförelse med de mer än hundra gånger högre summorna som 
togs fram på kort tid för att handskas med den globala finanskrisen. 

Även inom forskningen är bilden dyster. Endast 1/3 av den globala 
jordbruksforskningen ägnar sig åt att försöka lösa problem som är aktuella för 
jordbruken i utvecklingsländer. Samtidigt ska vi komma ihåg att mellan 70 och 80 
procent av jordens befolkning bor i utvecklingsländerna.
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[Bild 12] Snedvriden jordbrukshandel

OECD-ländernas höga importtullar har gjort det svårt för utvecklingsländer att 
exportera livsmedel. Samtidigt har dessa länder även betalat ut kraftiga subventioner 
till de egna jordbruken. Som ni kan se på bilden uppgick biståndet från OECD och DAC 
länderna till 104 miljarder US dollar år 2006. Samtidigt gav OECD länderna 372 
miljarder i subventioner och andra stödåtgärder till de egna jordbruken.
Den internationella marknaden för jordbruksprodukter är alltså snedvriden. Det 
försvårar för fattiga bönder och länder att ta vara på de fördelar som höga 
livsmedelspriser kan medföra. Det är bönder i rika länder som gynnats i störst 
utsträckning av de höga livsmedelspriserna.
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[Bild 13] Konsekvenser av klimatförändringarna

Det börjar bli ont om tid att agera. Även om  världen har valt att blunda för 
hunger och kronisk undernäring så är det inte möjligt att blunda för 
klimatförändringarna. Ju mer tid som spills desto mer resurser kommer det 
att krävas för att få igång jordbruken i utvecklingsländerna.
Idag vet vi att något måste göras för att bryta det beroende mänskligheten 
har av fossila bränslen. FN:s klimatpanel har på ett effektivt sätt fört ut 
budskapet om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.
På schemat här kan ni se några av de konsekvenser som forskarna väntar sig 
vid olika temperaturhöjningar. Redan vid små förändringar kommer det att få 
effekter på människans livsmedelsproduktion.
Det tragiska är att det är de fattiga, de som bidragit minst till att skapa 
problemet, som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Människor världen 
över kommer i allt högre grad och tätare intervall att drabbas av torka och 
översvämningar. Det mänskliga lidandet går inte att uppskatta men vi vet att 
de ekonomiska följderna är mycket stora. Klimatförändringarna kommer 
också att leda till flyktingströmmar och sociala konflikter.  

Ett sätt att minska beroendet av fossila bränslen är att använda biobränslen. 
Efterfrågan på flytande biobränsle som drivmedel har ökat kraftigt under de 
senaste åren. Den ökade efterfrågan har som sagt varit med och drivit på de 
ökade livsmedelspriserna.



[Bild 14] Ökad efterfrågan på biobränsle och effekter på matpriserna

Det är naturligtvis svårt att veta exakt i vilken utsträckning den ökade efterfrågan och 
produktionen av biobränslen påverkat livsmedelspriserna. På bilden ser ni en 
sammanställning av olika forskningsstudier som publicerats. De flesta studierna visar 
att siffran hamnar någonstans mellan 25 och 40 %. 

14



[Bild 15] Andel energigrödor som används till biobränsleproduktion 

Biobränsle produceras främst i USA, Brasilien och inom EU. Men även många andra 
länder har påbörjat en produktion. På bilden kan ni se att hälften av 
sockerrörsodlingarna i Brasilien används till etanolproduktion. I USA är det främst 
majs som används till produktion av etanol medan EU-länderna odlar raps för 
tillverkningen av biodisel.

Bilden visar även att det endast är en liten del av spannmålen och oljorna som 
används till biobränsleproduktion. Men samtidigt är det viktigt att understryka att 
över hälften av ökningen skett sedan 2005. Ett exempel på en kraftig ökning finns att 
hämta från USA där majsproduktion under 2007 ökade med 40 miljoner ton. 30 
miljoner ton av dessa 40 miljoner användes till etanolproduktion.

Den kraftiga ökningen i efterfrågan och i produktion av biobränslen beror bland annat 
på att både USA och EU satt upp mål för ökad användning av biobränslen samt att de 
ger subventioner till själva produktionen. 
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[Bild 16] Vi saknar inte kunskap 

Frågan är om det är rimligt att vi i de rika länderna subventionerar biobränsleproduktionen? Det finns 
både fördelar och nackdelar med expansionen av biobränslen. Hittills är det möjligt att säga att 
fördelarna inte infriats.

Rapporten Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers, som getts ut av UN-Energy och 
där FAO haft ett huvudsakligt ansvar, tar en holistisk ansats. Rapporten undersöker miljömässiga, 
ekonomiska och sociala konsekvenser av bioenergiproduktion. Rapporten fastslår att produktion av 
bioenergi inte är lämpligt om det leder minskad tillgång till mat genom att konkurrera om mark och 
vatten. Rapporten understryker också att biomassan, bioenergin, i första hand bör utnyttjas för att 
utveckla metoder för att producera elektricitet och värme. Med 1,6 miljarder människor utan tillgång 
till elektricitet och 2,4 miljarder som är beroende av traditionella bränslen, som halm och dynga, för 
matlagning och uppvärmning, måste vi fråga oss om vi i den rika delen av världen skall lägga beslag på 
bioenergin som resurs för bränslen för våra bilar.

The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 
(IAASTD) har genomfört en grundlig genomgång av det globala jordbruket. Ledande forskare har 
undersökt hot, utmaningar och möjligheter. IAASTD dömer ut första generationens biobränslen då de 
konkurrerar om mark och vatten och då produktionen skapar höga livsmedelspriser som alltså hotar 
fattiga människors tryggade tillgång till mat.

Ytterligare en rapport är FAO:s publikation The State of Food and Agriculture 2008. Publikationen 
fokuserar på biobränslets potential, risker och möjligheter. En slutsats är att den kraftigt ökade 
efterfrågan på spannmål och vegetabiliska oljor avsett för biobränsleproduktion har lett till stigande 
priser på livsmedel. 

Det är viktigt att tillägga att det alltså finns fördelar och möjligheter med produktion av biobränsle. Det 
skulle kunna skapa inkomster för människor på landsbygden vilket sedan sprider sig till och ger upphov 
till sociala och samhälleliga vinster. Men den ökade efterfrågan på biobränsle har tillsammans med de 
övriga faktorerna bidragit till att framkalla matkrisen med ökat antal hungrande människor. Frågan är 
om det är rimligt att vi i de rika länderna dövar vårt klimatsamvetet samtidigt som människor i fattiga 
länder får en mindre trygg tillgång till mat?
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[Bild 17] Växande världsbefolkning

Idag är vi drygt 6 miljarder människor och fram till år 2050 kommer världens 
befolkning ha ökat till 9 miljarder människor. Jordens befolkning växer årligen med 
78,5 miljoner människor. Som ni kan se på bilden (den grå linjen) kommer den 
framtida befolkningstillväxten nästan uteslutande att ske i utvecklingsländerna. I de 
rika länderna (den nästintill horisontella linjen längst ner) kommer 
befolkningstillväxten näst intill vara obefintlig. 

Den framtida befolkningstillväxten i utvecklingsländerna ställer stora krav på deras 
jordbruk och en mer tryggad tillgång till mat är ett måste. Det är när vi tar hänsyn till 
det här framtidsscenariot som det blir tydligt att investeringarna och biståndet 
verkligen behövs. Än mer brännande blir frågan om det är försvarbart att använda 
åkermarken i utvecklingsländerna till att odla energigrödor. 

Befolkningstillväxten kommer alltså att ställa stora krav på jordens mark- och 
vattentillgångar. Frågan är om dessa kommer att räcka?



[Bild 18] Markbrist?

Kartan på bilden visar att det finns mark som potentiellt kan användas för odling. Idag 
används ca 11 procent av världens yta till odling, vilket motsvarar ca 1,5 miljarder 
hektar. De kommande åren kommer ytterligare 120 miljoner hektar att behöva tas i 
anspråk. De områden som är mörkgröna är de områden där det finns orörd mark som 
är potentiellt lämpligt för odling. De områden som är färgade i rosa, orange och grå 
färg lämpar sig däremot inte för ytterligare odling. I de gula områden finns det 
ytterligare odlingsbar mark i viss utsträckning. 

Det vi kan se är att det blir svårt att öka jordbruksproduktionen i till exempel 
Nordafrika, Indien och Kina. Samtidigt är det även viktigt att komma ihåg att mark 
som inte är uppodlad ändå fyller andra funktioner som till exempel rekreation och 
stöd för biologisk mångfald.

The European Environment Agency (EEA) Scientific Committee har uttalat sig emot 
det mål som EU satt upp om att öka andelen biobränslen till 10 procent fram till 
2020. Forskarna menar att det inte möjligt att uppnå det målet samt att målet inte är 
hållbart ur en miljöaspekt eller ur en livsmedelsaspekt. Enligt beräkningar skulle det 
krävas mellan 30 och 72 procent av Europas jordbruksareal för att klara att ersätta 10 
procent av Europas energi med bioenergi.
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[Bild 19] Vattenbrist?

På bilden kan ni se att det är jordbruket som slukar stora delar av jordens sötvattensresurser. Så även 
om det finns mark att odla på är det inte säkert att sötvattnet räcker till. Åtminstone krävs en ordentlig 
utveckling av vattenhushållningen. Återigen är det viktigt att understryka att utvecklingsländerna är i 
stort behov av enkel teknik och kunskap om hur de ska kunna hushålla med vatten.
Jordbruket använder omkring 70 procent av tillgängliga resurser av sötvatten. Omkring 20 procent av 
all odlad mark är bevattnad, och den bevattnade marken står för 40 procent av 
livsmedelsproduktionen. 

Jag har uppehållit mig ganska länge kring satsningar på biobränsle och eventuell brist på mark och 
vatten. Anledningen till det är att biobränslefrågan visar att livsmedelsproduktionen blivit global. Den 
politik som förs i vissa länder påverkar andra länder. Tillgången till mark och vatten är inte oändlig 
vilket innebär att vi måste planera hur och vad de ska användas till. 

För att sammanfatta det jag talat om är det möjligt att säga att fattiga inte gynnats av de höga 
livsmedelspriserna. Flera faktorer, både tillfälliga och mer långsiktiga, har sammanstrålat och förstärkt 
varandra vilket skapat de höga priserna.

De höga priserna på insatsvaror har förhindrat ytterligare odlingar medan den ökade efterfrågan på 
biobränsle tagit viktiga resurser och råvaror i anspråk. På så sätt har de hungrande i fattiga länder blivit 
fler. Om investeringarna och biståndet till jordbruken i fattiga länder inte ökar är det svårt att komma 
ur den situation vi lever med idag. Men ökade investeringar och ökat bistånd räcker inte. Det viktigaste 
av allt är att rätta till den snedvridna handeln så att den blir friare och mer rättvis.
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[Bild 20] TACK!


