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Under 2022 har situationen för livsmedels
trygghet försämrats och de akuta humanitära 
behoven eskalerat som direkt följd av Rysslands 
invasionskrig i Ukraina. Denna kris adderas till 
en rad olösta kriser. Redan i början av året var 
antalet människor i hunger, fattigdom och på 
flykt höga genom en rad komplexa orsaker som 
förenklat brukar sammanfattas konflikt, pan
demin, klimat och ekonomisk kris. I september 
2022 saknade var tionde människa dagligen 
säker tillgång till mat (bilaga 1).

VAD KAN SIDA GÖRA FÖR ATT TRYGGA 
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING?
Av Sidas totala budget för 2021 bidrog 5.5 miljarder 
till det globala hållbarhetsmålet ”ingen hunger” 
(SDG2)1, varav nära 2 miljarder till akut humani-
tärt bistånd. Tabell 1 visar att stödet till SDG2 går 
genom flera sektorer, medan stödet till akut huma-
nitärt bistånd har dubblerats sedan 2020 har det 
gått tillbaka i samtliga andra sektorer. Tryggad 
livsmedelsförsörjning finns per oktober 2022 i totalt 
åtta strategimål över Sidas alla strategier, där sex 
mål faller under ekonomisk utveckling och två mål 
under miljö och klimat.2 Strategin för Sveriges glo-
bala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk 
utveckling respektive strategin för Sveriges globala 
utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biolo-
gisk mångfald för 2022–2026 har båda mål att bidra 
till tryggad livsmedelsförsörjning. 

1 Sida (2022), Portföljöversikt 2021 för lantbruk. Sida kartlägger SDG2 men 
saknar policymarkör för tryggad livsmedelsförsörjning och använder inte 
den (frivilliga) nutritionsmarkören. Se även sammanfattning av Sidas 
utvärdering sist i bilaga 2.   

2 Endast strategimål bidrar direkt till livsmedelsförsörjning räknas, d.v.s. 
ett strategimål med ’, inklusive tryggad livsmedelsförsörjning alternativt 
hållbar matproduktion’ i bisats räknas inte eftersom det redovisas under 
annat huvudstrategimål.

Tabell 1. Sidas stöd till SDG2 per sektor 2020–2022 
(miljoner SEK). Några sektorer redovisas 
sammantagna.

Sektor 2020 2021 2022* Prognos 
2022

Humanitärt bistånd 1 030 1 938 2 137 2 137

Inkluderande ekono-
misk utveckling

1 004 1 061 396 696

Miljö och klimat: hållbar 
utveckling & nyttjande 
av naturresurser

572 940 226 353

Mänskliga rättigheter, 
demokrati och 
rättsstatens principer

700 593 408 489

Fredliga och inklude-
rande samhällen; 
Global jämställdhet; 
Jämlik hälsa; Migration 
och utveckling

470 724 394 585

Forskning; Utbildning; 
Övrigt; Unavailable

320 293 111 132

Grand Total 4 122 5 558 3 681 4 476

* Per 18 oktober 2022. Notera: Värdena är avrundade till miljoner därför 
stämmer inte ”Grand Total” om det räknas ihop.

Av stödet som anses direkt bidra till SDG2, går unge-
fär 55 procent till 13-14 länder i Afrika, framför allt 
östra Afrika (Etiopien, Sudan, Uganda). Under 2022 
ökade andelen till Burundi och Etiopien jämfört med 
2021, medan den minskade kraftigt till Kenya, Malawi, 
Mocambique, Rwanda, Sudan, Tanzania och Uganda. 
Stödet till Europa för SDG2 ökade starkt från 41 miljo-
ner 2021 till 285 miljoner per oktober 2022, där stödet 
till Ukraina gick från 4 miljoner till 258 miljoner (7 
procent av den totala budgeten för SDG2 hittills 2022). 
Av Asiens budget för SDG2 går de största andelarna 
fortsatt till Afghanistan (34 procent av Asiens SDG2-
budget), Syrien (18 procent) och Jemen (14 procent). 
Trots behoven, har Syriens totala budget för SDG2 
minskat (tabell 2). 

Mer än 90 procent av totala utbetalningar allokerades 
till multilaterala organisationer och civilsamhället, 
varav 16 procent till WFP och 5 procent till FAO under 
2021, vilket är ungefär samma fördelning hittills 2022 
(bilaga 2). Därtill utbetalas kärnstöd till multilaterala 
organisationer, t.ex. flexibla frivilliga bidrag till FAO, 
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för att snabbt kunna ställas om när behov förändras. 
Sådana stöd är uppskattade och hjälpte partnerorga-
nisationer under pandemin och under Ukrainakrisen, 
samtidigt som Sverige därmed upprätthåller över-
enskomna principer om ”good donorship” och 
biståndseffektivt ägarskap och resultat. 

Tabell 2. Sida stöd till SDG2 per region 20202022 
(miljoner SEK)

Region 2020 2021 2022* Prognos 
2022

Afrika 2 094 3 038 1 521 2 186

Östra Afrika 1 35 1 846 1 014 1 446

Mellersta Afrika 263 356 247 258

Norr om Sahara 11 11 12 13

Södra Afrika 40 42 3 3

Västra Afrika 379 718 263 485

Regionalt och 
Ospecificerat

50 65 -19 -19

Amerika 251 266 107 118

Asien 989 1 530 1 254 1 258

Europa 29 41 286 297

Oceanien 0

Unavailable 47 47

Globalt 759 683 467 574

Total 4 122 5 558 3 681 4 481

PRIORITERADE FRÅGOR
Sida bör förebygga både grundorsaker till, och 
konsekvenser av, otrygg tillgång på livsmedel, samt 
rädda liv genom humanitära och utvecklingsstrat-
egier. De pågående kriserna är på samma gång akuta 
och strukturella, och kräver därmed insatser längs 
med hela spektrat från livräddande humanitärt, till 
förebyggande och långsiktiga utvecklingsinsatser 
som adresserar de underliggande orsakerna till 
ohållbara livsmedelssystem. Detta ställer krav på 
givare och andra aktörer att utmana våra ansatser 
till de olika delarna av spektrat, inte minst det som 
faller inom nexusområdet mellan humanitärt och 
utveckling. Att hitta sätt att arbeta effektivt med 
motståndskraft, förebyggande och tidiga aktiviteter är 
centralt, inklusive bedömningar för relevant finansie-
ring. Det kräver en samsyn över hur biståndet, både 
det akuta humanitära och utvecklingsbiståndet, bäst 
ska bidra till att skapa förutsättningar för minimera 
utdragna hunger- och fattigdomskriser. 

Kopplingen mellan hunger och konflikt behöver för-
tydligas i Sidas insatser. De allra fattigaste länderna 
påverkas av återkommande kriser och konflikter, dit 
går också ett omfattande humanitärt stöd. I dessa 

kontexter identifieras livmedelstrygghet ofta som en 
prioriterad möjlighet för HDP-nexussamarbete.3 Här 
behövs en mer proaktiv och strategisk ansats där 
livsmedelstrygghet är en tvärfråga genom andra mål. 
Tryggad livsmedelsförsörjning kräver en förståelse 
hur SDG2-målen samspelar med andra hållbarhets-
mål, såsom miljö och klimat, konflikt, hälsa, hållbar 
ekonomisk utveckling och jämställdhet. 

Utgå från Sidas kapacitet och styrkor med stöd till 
nyckelaktörer inom nexusarbetet, det humanitära 
och globala/multilaterala stödet. Förutsättningarna 
att lyckas med insatser utgår från Sidas samlade 
institutionella kompetens och samarbeten med lokala 
organisationer som väl känner till möjligheterna för 
normpåverkande förändringar. Vi kan söka innovativa 
sätt att effektivt stötta genom synergier och sam-
arbeten mellan insatser. En möjlighet är att i dialog 
med partnerorganisationer kartlägga lärdomar från 
pandemin 2019-22 i syfte att mer effektivt förutse och 
lindra effekter av nästa kris. Här bör vi ta tillvara på 
pågående syd-syd samarbeten som t.ex. SIANI och 
AgriFoSe2030.

För att stödja ekonomiskt utsatta är arbetet med att 
utveckla sociala skyddsnät extra viktigt. Det beror 
på att den informella sektorn, där framför allt kvin-
nor och barn tjänar sina uppehällen, och där lantbruk 
ingår, drabbas extra hårt. Stärkta rättigheter till land 
och naturresurser är en förutsättning för att kunna 
bidra till familjens försörjning, särskilt bland kvinnor, 
unga och ursprungsfolk. Jämställdhet är också starkt 
kopplad till hälsa och nutrition. Remitteringar står för 
en ansenlig del av lägre medelinkomstländers BNP 
och är tre gånger så stor som ODA. Remitteringar 
börjar återhämta sig efter pandemin men drabbar 
nu remitteringar från Ryssland till Centralasien och 
MENA-regionen.4 

Sida bör stötta marknadsutveckling och handel som 
inkluderar småskaligt lantbruk. Åtgärder bör vidtas 
för att upprätthålla en fri och öppen handel med livs-
medel och gödsel. Samtidigt behöver handelsregler 
ses över så att småskaligt hållbart lantbruk inte 
missgynnas gentemot storskalig industri. Ur ett rät-
tighetsperspektiv bör Sida verka för att större andel 
av slutpriset tillfaller jordbrukaren. En hållbar utfas-
ning av bistånd innebär att samarbetet kan övergå i 
handelsutbyten så som skett i t.ex. Sydostasien, som 

3 Sida (2022). Evaluation of Sida’s support towards food security as part of a 
wider food system 

4 https://www.migrationdataportal.org/themes/remittances. Remitteringar 
stod för 54 procent av Libanons BNP, 44 procent av Tongas BNP, och mer 
än en tredjedel av BNP i Tajikistan och Kirgistan.

https://www.migrationdataportal.org/themes/remittances
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bidrar till landets uppbyggnad. Sida kan stödja detta 
genom att upprätthålla en dialog inom EU, på WTO 
och andra relevanta forum för att säkerställa att 
handeln till drabbade utvecklingsländer kan fortsätta 
och att värdekedjorna fortsätter att fungera på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Utvecklingsländer med ett 
stort importberoende bör stödjas för att diversifiera 
både sin egen jordbruksproduktion och import för att 
sprida riskerna. Exempelvis kan Sida, undersöka hur 
det afrikanska kontinentala frihandelsavtalet (AfCFTA) 
kan bidra till detta. I den normativa dialogen bör Sida 
stå fast vid att en hållbar matproduktion sker i synergi 
med konventionerna för klimatförändringar, bevaran-
det av biologisk mångfald och mot ökenspridning 
(UNFCC, CBD, UNCCD), vilket är en förutsättning för 
att begränsa behoven av humanitärt bistånd på sikt.

Finansiering är en nyckelfråga. Tryggad livsmedels-
försörjning har fått ökad uppmärksamhet från olika 
typer av finansieringsinitiativ. Sida undersöker olika 
innovativa möjligheter att katalysera finansiering 
för tryggad livsmedelsförsörjning, bland annat med 
svenska investerare för hållbar utveckling (SISD). Här 
bör vi försäkra oss att bistånd och garantistöd drar åt 
samma håll, så att inte småskaligt jordbruk missgyn-
nas gentemot storskaligt jordbruk. Vilka standarder 
är Sida ansluten till vad gäller ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt ansvarsfull finansieringar? Här bör vi 
stärka positionering med likasinnade givare med rät-
tighetsperspektiv som framträdande utvecklingsmål.  

BILAGA 1 – BAKGRUND TILL DEN GLOBALA 
LIVSMEDELSKRISEN
 
”Att ta från de hungriga för att ge till de svältande.”

Det är inte en kris – utan många kriser där underlig-
gande orsaker är komplexa och strukturella. Flera 
olika chocker/kriser har kommit samman på global, 
regional, nationell och hushållsnivå och driver på den 
akuta otrygga livsmedelsförsörjningen till de högsta 
nivåerna i modern tid. Dessa inkluderar utdragna 
konflikter, extrema väderhändelser, pågående eko-
nomiska kriser, stigande globala och inhemska 
livsmedelspriser och fortsatta effekter av COVID-19-
pandemin och konflikten i Ukraina. Otryggheten ökar 
snabbare i stater med svaga institutioner. 

Den globala livsmedelskrisen beror inte i första hand 
på att det saknas mat, utan att den inte når fram till 
alla bord – på grund av att alltfler människor inte har 
råd att köpa näringsriktig mat eller att den inte når 
fram på grund av konflikt, att maten inte produceras 

hållbart och säkert.5 Lägg därtill att en tredjedel av 
maten som produceras i låginkomstländer försvinner 
på åker och en tredjedel i svinn hos konsumenter i 
väst.

Koppling till livsmedelssystem. Jordbrukssektorn 
sysselsätter en stor andel av befolkningen i många 
av våra samarbetsländer6, direkt och indirekt genom 
transport och tillverkning. Att många människor är 
sysselsatta inom jordbrukssektorn är i sig inte ett 
problem, utan att deras inkomst från jordbruket är 
låg och osäker. I länder med svaga institutioner står 
den informella sektorn för en stor del av många män-
niskors försörjning, inklusive familjejordbruket som 
sysselsätter framför allt kvinnor och barn. 

Jordbruket är en säkerhetsventil som skapar inkom-
ster genom tillfälligt arbete eller försäljning på lokala 
marknader. Jordbruket står för många obetalda soci-
oekonomiska och ekosystemtjänster. Under pandemin 
absorberade småjordbruken familjemedlemmar som 
förlorat jobb i staden eller utomlands. Samtidigt finns 
många exempel på lokala system där småskaligt 
jordbruk lyckades ställa om produktionen från export 
till lokala behov, genom att diversifiera odlingen 
med hållbara metoder. Tryggad jordbruksproduk-
tion förutsätter säkrade rättigheter till mark och 
vatten. Småskaliga jordbruk7 har ofta missgynnats 
konkurrenskraftigt gentemot industriella monokul-
turjordbruk i Afrika, vilket haft negativ inverkan på 
biodiversitet och användandet av bortglömda lokala 
arter som är mer näringsriktiga och bättre anpassade 
för klimatvariationer.8

OMVÄRLDSANALYS9

Behoven ökar globalt10. Många globala hållbarhets-
mål gick tillbaka under pandemin och har ytterligare 
förvärrats under 2022 – inte minst målen för tryggad 
livsmedelsförsörjning (SDG2)11. SDG2 inkluderar hela 
värdekedjan från jord till bord (Farm to fork), inklusive 
nutrition. Flera historiska trendbrott i utvecklingen 
sedan 2015 för fattiga och sårbara grupper 

5 80 procent av världens soja och 60 procent av majsproduktionen går till 
djurmat, vilket skulle kunna föda 3.5 miljarder människor i stället. Jeremy 
Coller Fairr.org på Committee on World Food Security, 12 oktober 2022 
Webcast Dag 3. 

6 År 2019 var mer än 70 procent av befolkningen sysselsatt i jordbruks
sektorn i t.ex. Burundi, Chad, Malawi, Mocambique, Somalia och Uganda. 
The Global Economy. 

7 ECDPM (2020), Navigating the new normal EUAU partnerships in the 
postcovid era. Issue 3.

8 DN debatt (2022), Jordbruket kan inte räddas av billigare konstgödsel.  
DN 14 oktober.

9 WFP (2022), Hunger hotspots. World Food Programme.
10 Hunger Hotspots (fao.org); SDG rapport 2022— SDG Indicators (un.org).
11 I vissa länder har återhämtning inte skett sedan matkrisen 2008, som 

ledde till arabiska våren 2015. 

https://www.fao.org/webcast/home/en/item/6018/icode/?lang=en&q=high
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/employment_in_agriculture/
https://ecdpm.org/work/navigating-the-new-normal-eu-au-partnerships-in-the-post-covid-era-volume-9-issue-3-2020/pandemic-brings-urgency-to-transform-the-worlds-food-system-now
https://www.dn.se/debatt/jordbruket-kan-inte-raddas-av-billigare-konstgodsel/
https://www.wfp.org/news/food-crisis-tightens-its-grip-19-hunger-hotspots-famine-looms-horn-africa-new-report
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2134en
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
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• Antal människor i hunger, undernäring och svält12: 
cirka 830 miljoner hungriga människor och 50 mil-
joner på svältgränsen. För fjärde året i rad ökade 
antalet människor i akut hunger/otrygg livsmedels-
försörjning under 2022. 

  –  205 miljoner människor i 45 länder befinner sig 
på krisnivåer (dvs. IPC 3 eller sämre), vilket är en 
ökning med 29 miljoner från 2021. 

  –  Nära 500 000 personer förväntas lida av svält-
liknande tillstånd (IPC 5) i slutet av 2022 där 
majoriteten av dessa finns i Somalia, men också  
i Haiti, Jemen, Sydsudan och Afghanistan.

• Antal människor i extrem inkomstfattigdom för för-
sta gången på 20 år. Nya svaga och sårbara grupper 
är fattiga hushåll som pga. prisinflation (ökade mat 
och energikostnader) riskerar att falla från IPC2 
till IPC3, med försvagade utsikter att återhämta sig 
innan nästa ”utmaning”.

• Negativ utveckling vad gäller Human Development 
Index.

• Antal människor på flykt: Minst 100 miljoner. 
• Inflation ökar även kostnader för bistånd, inte minst 

det humanitära.13

12 WFP (2022), Hunger Hotspots.
13 Karta från GRFC (2022) Food Security Portal.

Afrika är den kontinent som är hårdast drabbad med 
stigande nivåer av akut hunger/otrygg livsmedelsför-
sörjning och undernäring (se karta). Torkan på Afrikas 
Horn har varat i 4-5 odlingssäsonger och har, i kom-
bination med pågående konflikter i vissa områden och 
ekonomiska chocker, drivit 32 miljoner människor till 
akut otrygg livsmedelsförsörjning. I Västafrika och 
Sahelregionen ökade antalet människor i krisnivå 
eller sämre från 2021 med 41 procent. Områden i 
centrala och södra Afrika har också upplevt tvåsiff-
riga ökningar av hungernivåerna.
• Förekomsten av hunger är högre i länder med hög 

befolkningstillväxt och låg tillgång till utbildning och 
hälsa – och påverkar i sin tur förutsättningar för 
ekonomisk utveckling negativt.14

• Väpnad konflikt är den största enskilda faktorn 
bakom hungersnöd i världen idag.15 Mer än 57 pro-
cent av de människor som levde i akut hunger 2019, 
77 miljoner människor, levde i 22 länder och territo-
rier präglade av konflikt och brist på säkerhet.16

14 FAO (2022), The State of Food Security and Nutrition in the World 2020.
15 IFPRI (2022), 2020 Global report on food crises: Joint analysis for better 

decisions. International Food Policy Research Institute.
16 UNSC (2020), Protection of civilians in armed conflict. UN Security 

 Council S/2020/366 6 maj 2020

Share of analysed populations in IPC/CH Phase 3 or above or equivalent 
in 45 countries/territories in 2022.

https://www.wfp.org/news/food-crisis-tightens-its-grip-19-hunger-hotspots-famine-looms-horn-africa-new-report
https://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/2022-09/GRFC%202022%20MYU%20Final.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en
https://www.ifpri.org/publication/2020-global-report-food-crises-joint-analysis-better-decisions
https://www.ifpri.org/publication/2020-global-report-food-crises-joint-analysis-better-decisions
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/115/79/PDF/N2011579.pdf?OpenElement
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Ny normal där underliggande orsaker är flera, kom-
plexa och strukturella. Det är nu tydligt att effekterna 
av pandemin inte var tillfälliga. Antalet ”triggers” 
som leder till otrygg livsmedelsförsörjning blir fler 
och mer komplicerade: orsaker och konsekvenser är 
ekonomiska, klimat- och miljörelaterade, konflikt-
drabbade områden där även mänskliga rättigheter 
är på tillbakagång. De multipla kriserna förstärker 
varandra och där många länder och hushåll inte hin-
ner återhämta sig.

Krisen är inte ny. En rad brister i dagens globala livs-
medelssystem identifierades redan under finans- och 
matkrisen 2007-08 (tabell 3). Framför allt hur makro-
ekonomiska finanskriser spiller ner på hushållsnivå 
via kostnader för mat och energi (ett fattigdomsmått 
är när >50 procent av hushållets inkomst används till 
matinköp).

Några förflyttningar sedan den globala krisen 2008. 
Handel med utsäde, konstgödsel och spannmål kon-
centrerats till ännu färre antal exporterande länder 
och privata företag, företrädesvis i väst och Kina.17 

Den politiska instabiliteten efter 2015 i MENA kvar-
står, ökande i Sahel. Konflikter motverkar även 
den stabilitet och någorlunda förutsägbarhet som 
lantbruksinsatser kräver under en odlingssäsong. 
Likaså för handel, marknad och ekonomisk utveckling 
behövs en någorlunda stabil infrastruktur.

Klimatförändringarna18 försvårar förutsägbarhet 
i klimatvariationer såsom El Nino-La Nina cykler. 
Naturkatastrofer kan förvärra vattenrelaterade 
näringsbristsjukdomar hos människor eller boskap. 
Brist på biologisk mångfald och miljöförstöring 
reducerar den egna kapaciteten att minska konse-
kvenserna av och återhämta sig efter katastrofer.

Världshandeln var redan sargad efter pandemin. 
Rysslands invasion av Ukraina triggade igång 
handelsrestriktioner och prisspekulation19 – med 
ytterligare kedjeeffekter: 

17 ETC group (2019), Platetechtonics Mapping corporate power in big food. 
November 2019; ETC group (2022), Food Barons, September 2022; IPES 
Food (2017), Too big to feed. October 2017. Welthungerhilfe (2021), How 
corporations determine what we eat Guest Commentary. 

18 Flera naturkatastrofer kan attribueras till pågående klimatförändringar, 
med temperaturökningar (50˚C i Indien), förlängd La Nina (uteblivet regn 
i Sahel och Afrikas Horn, översvämningar i Pakistan), leder till oförutsäg
bar produktion, missväxt, skadedjursangrepp. 

19 Efter 2008krisen förbättrades AMIS, där länder själva ska rapportera till
gång och priser för att begränsa prisspekulation och exportrestriktioner. 
Veteprisernas variation efter Black Grain Sea Initiative tyder på spekula
tion, eftersom mängden vete och majs var konstant. 

Prisinflation  dyrare energi  dyrare ag insatsva-
ror  mindre avkastning/omställning  dyrare 
livsmedel  minskad köpkraft/sparkapital/reserver/
investeringar  social oro  arbetslöshet  dyrare 
hum bistånd/person  utvecklingsbistånd hinner inte 
förebygga (och får nu mindre stöd från Sverige och 
andra givare)  akut humanitärt behov ökar 

Behoven att transformera livsmedelssystemen hörs 
från många håll. Exempelvis medverkade Sverige 
i UN Food System Summit 2021 vilket ledde till att 
länder utvecklade nationella handlingsplaner för att 
matcha finansieringsbehov. Samtidigt visar tillbaka-
gången inom livsmedelstillgången att enbart policies 
inte förmår minska hunger, otrygg livsmedelstillgång 
och felnäring.20 Nationer med fragila ekonomier 
har fiskala problem att transformera livsmedels-
systemen. Senast, när kostnaderna för humanitärt 
bistånd ökar efter Ukrainakrisen, förekommer nya 
initiativ där fossila intressen motiveras med ”huma-
nitära” argument (quick-fix, konstgödsel, utsäde till 
monokulturer) och långsiktigt hållbara satsningar 
bortprioriteras.

Jordbruksstöden påverkar odling och nutrition. 
Även om en stor andel av jordbruksstöden är riktade 
till jordbrukare, är stödet knutet till produktion och 
obegränsad användning av insatsvaror. Stödet rubbar 
marknader, når få jordbrukare, är miljöförstörande 
och bidrar inte till näringsrik mat produktion. Stödet 
är koncentrerat till spannmål, mejeri och animaliskt 
protein framförallt i hög och övre medelinkomst-
länder. Ris, socker och kött är bland de mest stödda 
matvarorna i världen, medan frukt och grönsaker är 
de minst stödda, och till och med motverkas i vissa 
låginkomstländer. Handel och marknadsinterven-
tioner kan fungera som barriärer mot handel med 
näringsrik mat och underminera tillgången på häl-
sosamma kost. Internationell handel kan spela en 
viktig roll för att bidra till livsmedelstrygghet utifrån 
enskilda länders behov och förutsättningar och 
multilaterala överenskommelser är centrala utgångs-
punkter för detta. Små låginkomstländer är ofta 
sårbara för konsekvenser av handelshinder.21, 22 

Lära av hur andra givare prioriterar livsmedels-
försörjning. Både Norge och Danmark har särskilda 
strategier för livsmedelstrygghet och NORAD har 
även en särskild enhet för ”mat”-frågor.

20 FAO (2022), The State of the Food Security and Nutrition in the world. Brief.
21 IIED (2021), How Could Trade Policy Better Address Food System Shocks? 
22 Ett exempel på frivilliga riktlinjer är CFSRIA FAO 2014. Principles for 

Responsible Investments in Agriculture https://www.fao.org/3/au866e/
au866e.pdf

https://www.etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf
https://www.etcgroup.org/content/amidst-rising-hunger-new-report-shows-corporate-concentration-agrifood-industry-threatens
https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
https://www.welthungerhilfe.org/news/latest-articles/2021/concentration-in-global-food-and-agriculture-industries
https://www.worldweatherattribution.org/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0640en
https://www.iisd.org/system/files/2021-04/trade-policy-address-food-system-shocks-en.pdf
https://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
https://www.fao.org/3/au866e/au866e.pdf
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Tabell 3. Bidragande orsaker till den globala 
livsmedelskrisen 2007–200823 respektive 202224  
på efterfråge och utbudssidan. 

Efterfrågan 2008 2022

Befolkningsökning, ökat välstånd, ökad efterfrågan på livsmedel Fr a biobränsle Animaliska protein

Livsmedelsimporterande länder drabbas värre x

Går in i ny kris på lägre återhämtningsnivå (pandemin) x

Arbetslöshet, återvändande migranter Nationellt Internationellt 

Makroekonomisk prisinflation som minskar konsumenters köpkraft, ökade mat- och 
energikostnader

x x

Växelkursförändring USD vs andra valutor x x

Konsumentstöd eller prisstöd för att behålla efterfrågan x x

23 Abbott et al. (2008), What’s driving food prices. Farm Found; FAO 2008. 
Soaring food prices: Facts, perspectives, impacts and actions required. 
CFS; von Braun et al. 2008. High food prices: The what, who and how of 
proposed policy actions. IFPRI. 

24 FSIN (2022), Global Report on Food Crises. 2022 midyear update; HLPE 
CFS (2022), The impacts on global food security and nutrition of the mili
tary conflict in Ukraine. 

Utbud 2008 2022

Global handel koncentrerad till få länder och industrier inom insatsvaror och 
livsmedelsproduktion

x x

Korta och ineffektiva värdekedjor, begränsade nationella matvarulager x x

Investeringarna inom jordbruket (2008) och livsmedelssystemen (2022) understiger behoven; 
bl.a. till forskning inom jordbruk (2008) och produktion av konstgödsel och bättre utsäde 
(2022) för att öka produktivitet 

x x

Bristande koordination mellan privat och statlig sektor
Reformförsök: CFS bjuder in privat sektor 2009, UNFSS 2021

x x

Naturkatastrofer med missväxt (La Nina) bidragande orsak x x

Energikostnader, inkl. konstgödsel ökar produktionskostnader för lantbruket och 
livsmedelsindustri

x

Krig som en utlösande faktor x x

Exportstopp av matvaror för att trygga nationell livsmedelsförsörjning (vissa länder),  
ökar prisspekulation snarare än produktion

x x

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/issues_paper/Impacts_conflict_Ukraine_FSN_HLPE_Issues_Paper.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/issues_paper/Impacts_conflict_Ukraine_FSN_HLPE_Issues_Paper.pdf
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livsmedel, näring och hälsosituationen bland de 
mest sårbara och samtidigt stärka situationen mer 
långsiktigt. 

Öka mängden tillgänglig mat. Mängden mat kan 
ökas genom ökad produktivitet, ökad produktion samt 
minskade förluster. Stöd till att bevara och nyttja 
genetiska resurser (exempelvis genom International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture27), diversifierade jordbruk såsom agro-
forestry syftar både till att sprida skördar under året, 
öka inkomst och utveckla affärsverksamhet. 

Minskat svinn på åkern från insektsangrepp genom 
biopesticider (det afrikanska forskningsinstitutet 
icipe), innovationer för att förbättra lagring, cirku-
lära odlingsmetoder som kompostanvändning – vilka 
har lett till att småskaliga jordbrukare, bland annat i 
Etiopien kunnat ställa om sin produktion när konst-
gödsel inte nådde under kriget28. Stödet till WFP i 
Sudan innebär produktiva skyddsnät och program 
för att minska förluster efter skörden. Stödet till FAO 
Småskaligt fiske direkt lett till uppmärksamhet i 
Internationella Året för Småskaligt fiske 202229. Det 
småskaliga fiskets roll för nutrition och under livs-
medelskrisen är relativt underskattat. Nästan 500 
miljoner människor tjänar någon del av sitt upphälle 
genom småskaligt fiske, 40 procent av dem är kvinnor. 

Underlätta att människor får tag på maten. 
Utlysningsfonden Water and Energy for food (WE4F)30 
har gett stöd till företaget Pumpkin Plus som har 
introducerat en innovativ teknik som omvandlar mark 
som blivit obrukbar genom översvämningar till pro-
duktiv jordbruksmark. Lösningen har skalats upp i 
Bangladesh och bidragit till att minska extrem fattig-
dom och hunger för familjer som förlorat land och 
intäktskällor till följd av klimatförändringar.31 

Öka näringsintaget hos unga. Skolträdgårdar 
kan användas både i undervisning och för att 
se till att skolbarn får en näringsrik skollunch. 
Utlandsmyndigheten i Kampala och FAO har inlett 
projektet Green Schools Initiative, som ett samarbete 
från grundskolor till universitet för att ungdomar ska 

27 FAO (2022), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture

28 SLU (2022), AgriFoSe2030 Change stories 
29 FAO (2022), Artisanal fisheries and aquaculture hemsida 
30 https://we4f.org/ 
31 Strategirapport för utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart 

klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser 20182022, sid 
15. Ärendenummer 22/000091

BILAGA 2 – SVENSKT STÖD TILL HÅLLBARA 
LIVSMEDELSSYSTEM 
Bilagan innehåller exempel på Sidas olika typer stöd 
inom tryggad livsmedelsförsörjning och hållbara 
livsmedelssystem.

Stöd till Rom-baserade organisationer för tryg-
gad livsmedelsförsörjning. Det svenska stödet till 
FAO och WFP har ökat sedan 2015 i förhållande till 
det totala svenska biståndet. Stödet till IFAD förblev 
stabilt och på en hög nivå.25 Sida stödjer WFP:s och 
FAO:s samarbete inom klimatrelaterad verksamhet. 
Stödet 2022 till WFP nådde högsta nivå någonsin, 538 
miljoner, och allokerades till 19 kontexter. Sveriges 
flexibla kärnstöd till WFP har mer än fördubblats 
jämfört med 2021, från cirka 658 miljoner till 1,4 mil-
jarder (inklusive 400 miljoner till stöd för upphandling 
av ukrainskt vete)26. Det pågår även ett antal insatser 
till WFP genom de bilaterala strategierna om cirka 
100 miljoner. Ett annat exempel är stödet till FAO 
genom den humanitära strategin, om 144 miljoner 
kronor (inklusive 40 miljoner till FAO:s Special Fund 
for Emergency and Rehabilitation Activities, SFERA).

Stärkt resiliens mot kriser och trygga livsmedels-
försörjning i fragila kontext och bland människor 
på flykt. På bilateral nivå, i fragila och krisdrabbade 
kontexter (såsom t.ex. Burkina Faso, DRK, Etiopien, 
Kenya, Mali, Somalia, Sydsudan, Sudan och Uganda), 
stödjer Sida insatser (ofta inom området miljö och 
klimat eller fredliga samhällen) som syftar till stärkt 
resiliens mot kriser och tryggad livsmedelsförsörj-
ning, med fokus på de allra fattigaste och mest 
utsatta, inkl. människor på flykt. Det handlar ofta om 
att stödja småbrukare/pastoralister, särskilt kvinnor 
och stärka värdekedjor inom jordbruket som majori-
teten av befolkningen i Afrika är beroende av för sin 
försörjning. 

I Burkina Faso inkluderas t.ex. internflyktingar, i 
Etiopien flyktingar. I DRK och Burkina Faso bidrar 
stödet även till social sammanhållning och i andra 
kontexter att förebygga krisen. I Uganda stöds odling i 
flyktingläger för bidra till mat och bränsle och minska 
tryck på naturmiljön utanför. I DR Kongo fokuserar 
WFP-FAO resiliensbyggande program på att stärka 
småjordbrukares värdekedjor i nexusprioriterade 
områden. Arbetet används som modell av andra 
givare och organisationer. Likaså i Mali arbetar WFP, 
FAO, och UNICEF tillsammans för att akut stabilisera 

25 Virgin et al. (2022), Mapping Swedish aid to agriculture. EBA rapport 
2022:05 

26 Regeringen beslutar om en halv miljard kronor till Ukraina för återupp
byggnad och humanitärt stöd  Regeringen.se

https://www.fao.org/plant-treaty/en/
https://www.slu.se/en/collaboration/international/slu-global/agrifose/change-stories-all/vermi-compost/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://we4f.org/
https://eba.se/wp-content/uploads/2022/09/Jordbruksbist%C3%A5nd_2022_05_webb.pdf
https://eba.se/wp-content/uploads/2022/09/Jordbruksbist%C3%A5nd_2022_05_webb.pdf
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obkfc-0006hh-5M&d=4%7Cmail%2F14%2F1663947000%2F1obkfc-0006hh-5M%7Cin11a%7C57e1b682%7C12516782%7C9183517%7C632DD1A444EBFE67009BDE85918E8D2E&s=_7FzzRMEe4df2THXepsLZVEHWvo&o=%2Fphte%3A%2Frtsnigesge.rnmre%2Fdssepenade2de%2Flnr%2F02g9%2Fe20-nereenbigotsl-r-mua-henilvm-arrljn-koad-torkllu-ionra--friabratgppyeuhdgnhoc-a-rnum-tatai%2Fdots
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1obkfc-0006hh-5M&d=4%7Cmail%2F14%2F1663947000%2F1obkfc-0006hh-5M%7Cin11a%7C57e1b682%7C12516782%7C9183517%7C632DD1A444EBFE67009BDE85918E8D2E&s=_7FzzRMEe4df2THXepsLZVEHWvo&o=%2Fphte%3A%2Frtsnigesge.rnmre%2Fdssepenade2de%2Flnr%2F02g9%2Fe20-nereenbigotsl-r-mua-henilvm-arrljn-koad-torkllu-ionra--friabratgppyeuhdgnhoc-a-rnum-tatai%2Fdots
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lära sig mer om samband mellan matkonsumtion och 
klimatförändringar.32

Forskning och innovationer. Forskningssamarbetet 
AgriFoSe2030 har stött Afrikas första konferens för 
ätliga insekter33 som ett led i att säkra nutrition fram-
förallt i urbana och peri-urbana miljöer, vilket ledde 
till en prisbelönad kokbok (Gourmand Awards 2022). 

Stabilitet i produktion och livsmedelstillgång. 
Stödet till Oxfam Novib bidrar till ökad kunskap och 
kapacitet inom växtförädling vilket stärker lokal 
socio-ekonomisk trygghet. Under 2021 deltog 13 000 
jordbrukssamhällen i sju länder i programmet där 
småskaliga bönder tillsammans med 450 farmer field 
schools arbetade på lokal nivå med att utveckla nya 
växtsorter och växtuppfödning. Detta har bidragit 
till minskad sårbarhet och ökad motståndskraft att 
hantera klimatförändringar för de deltagande famil-
jerna då de fått en mer säkrad matförsörjning och 
en förbättrad anpassningsförmåga till den skiftande 
marknadsefterfrågan.34 

Skyddsnät som går in vid risker. Insatsen INSURED 
(54 miljoner, 2017-23) ska leda till ekonomiskt över-
komliga försäkringar mot väderrelaterade förluster 
i jordbruket. I insatsen, som implementeras av IFAD, 
ingår mikrofinansieringsinstitut, statliga myndigheter 
och partners för att hitta gemensamma lösningar.

32 FAO (2022), FAO, Sweden sign new agreement to promote climate change 
awareness in schools. FAO in Uganda 

33 SLU (2022), AgriFoSe2030 Change Stories; AgriFoSe2030 cookbook wins 
1st prize at the Gourmand Awards

34 Strategirapport för utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart 
klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser 20182022, sid 
15. Ärendenummer 22/000091

Stärka lokala förmågan att producera hållbart.  
I Kenya har stödet till WFPs ”Kapacitetsutveckling 
för katastrofriskreducering och motståndskraft” 
bidragit till att stärka småbrukares kapacitet och 
motståndskraft mot klimatförändringarna genom 74 
klimatkänsliga infrastrukturprojekt, som t. ex. dropp-
bevattning och solcellsdrivna borrhål, vilket nådde 
cirka 53 000 människor. Vidare utbildades över 68 000 
småbrukare för att främja klimatsmart jordbruk, 
minska förluster efter skörd och stödja diversifiering 
av försörjningsmöjligheter - inklusive biodling, fjäder-
fäproduktion och fiskodling. Finansiella modeller 
skalades upp för att hjälpa småbrukare att få tillgång 
till krediter för investeringar i inkomstgenererande 
aktiviteter och klara av oförutsägbara chocker. Mer 
än 900 lokala spar- och låneföreningar bildades i elva 
län vilket möjliggjorde för över 27 000 människor  
(76 procent kvinnor) att få tillgång till lån.35

35 Strategirapport för Kenya 20212025, sid 17. Ärendenummer 21/001423.

https://www.fao.org/uganda/news/detail-events/en/c/1605118/
https://www.slu.se/en/collaboration/international/slu-global/agrifose/change-stories-all/edible-insects/
https://www.slu.se/en/ew-news/2022/6/cook-book-award/
https://www.slu.se/en/ew-news/2022/6/cook-book-award/

