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Du-Pont har undersökt och rapporterat om matsäkerhet under 2013 och gett ut en rapport med 
sina resultat och prognoser under 2014, artikeln jag har tagit del av behandlar denna rapport. 
Rapporten hade 109 deltagande länder och av dessa hade 70% ökat sin ”poäng” inom 
matsäkerhet. Artikeln spekulerar i framtiden och försöker analysera och göra prognoser på 
framtiden med hänsyn till andra forskningsresultat och prognoser. Matsäkerhet definieras här 
inte som det traditionella mikrobiologiska utan här som bristande tillgång på mat. Prognosen 
som ges säger att malnutritionen minskar och det uppskattas att den kan komma att sjunka 
med så mycket som 84% och i och med detta lyfts även 500 miljoner människor ur extrem 
hunger. Detta kommer dock bara ske om jordbruksproduktiviteten fortsätter att öka och 
klimatförändringar inte skadar produktionen. Man vill även poängtera vikten av forskning 
inom jordbruk är avgörande, speciellt inom de närmsta 20 åren. 

I artikeln används även begreppet food loss, som här definieras som matförluster i 
försörjningskedjan. Höginkomstländerna stod som förväntat för det minsta förlusterna, med 
våra grannländer Finland och Norge som lyfts fram särskilt, med förluster på under 2,5%. 
Detta jämförs med de värsta förlusterna där Malawi och Ghana ges som skräckexempel med 
9,5% respektive 18,9%. Artikeln vill dock lyfta fram att framsteg har gjorts i alla länder. 

Även övervikt är något som studerats i artikel, dock i en egen separat rapport, som visar att 
fetman (BMI >30) i utvecklingsländer varierade enormt. I Förenade Arabemiraten, Jordan, 
Egypten, Saudi Arabien och Kuwait var 30-40% av befolkningen överviktig medan det i 
Bangladesh, Etiopien, Nepal, Vietnam och Madagaskar bara var mellan 3-4%. 

Det mest aktuellt för oss i norden som diskuteras, och kanske mest kontroversiella är om den 
globala uppvärmningen och ökad koldioxid i atmosfären skulle gynna vårt jordbruk här uppe i 
norr. Det ges i artikeln olika bud, en som uttalar sig menar att vi i norr, tills en viss smärtgräns 
temperaturmässigt nås kommer kunna öka jordbruket medan en undersökning från Stanford 
University visar tvärt om, att med en temperaturökning med 3 grader tills 2014 kommer att 
minska grödor som vete och korn med 20% och majs med 10%. 

Vart står då vi idag och vad tror jag kan komma att påverka oss i Sverige mest då? 
Finland och Norge lyfts fram som de som har minst matförluster i försörjningskedjan, där 
även Storbritannien och USA omnämns som duktiga. Sverige är inte omnämnda och har 
därmed inte uppnått den ”golden standard” som dessa länder på ett svinn under 2,5%. Vi har 
uppenbarligen därför saker att lära oss av våra grannland. 

Med ökad temperatur kommer vi i norden att behöva anpassa vårt jordbruk. Fokus borde gå 
ifrån vete och korn som förväntas minska som ett resultat av temperaturökningen som 
kommer att försämra förhållanden för dessa grödor. Detta kommer beröra många ekonomiskt, 
producenter som odlar kommer behöva köpa in och lära sig hur alternativa sädesslag växer 
och skall behandlas, förädlare som bakar bröd behöver utveckla produkter för att vara 
sensoriskt tilltalande lära sig baka med andra sädesslag och konsumenten kommer troligen se 
en prishöjning till följd av detta av exempelvis bröd.  

Slutligen så bör tilläggas att denna analys bara baserad på den prognos som artikeln ger och är 
därför ingen absolut sanning. 


