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Abstract 

One third of all food that is globally produced is wasted every year. This essay develops a 

duty approach to the growing global food waste. Is there a duty not to waste food? The 

theoretical perspective of this essay is based on the correlative between rights and duties and 

on Thomas W. Pogge’s theories of global institutional duties. The thesis is that there is a 

global duty not to contribute to an institutional order in which the right to food is violated. 

First, the analysis shows that this thesis is supported by international instrument and the 

rapport of the United Nations Special Rapporteur on the right to food. Secondly, the analysis 

illustrates how two important policies and treaties from the European Union contribute to the 

construction of a global institutional order that violate the right to food. And thirdly the essay 

comes to the conclusion that food waste is a part of this institutional order and contributes to a 

global collective violation of the right to food. This essay argues that everybody has a duty 

not to contribute to an international order that violate human rights; consequently, and in the 

view of the above, everybody has a duty not to waste food.          
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Förkortningar 

 

AVS-länderna – Samlingsnamn för 78 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

CAP – Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, Common Agricultural Policy 

CO2 – Koldioxid  

EPA – Ekonomiska Partnerskaps Avtal, Economic Partnership Agreement  

EU – Europeiska Unionen  

FN, UN – Förenta Nationerna, United Nations 

FAO – FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, Food and Agriculture organization of the 

United Nation 

HRBA– Human Right Based Approach 

ICESCR – Konventionen om Eknomiska, Sociala och Kulturella Rättigheter, International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

SIK– Institutet för Livsmedel och bioteknik AB, Swedish institute for food and biotechnology 

UDHR – Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Universal Deklaration of 

Human Right 

WTO – World Trade Organization 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Inledning 

Det beräknas att en tredjedel av all mat som produceras slängs. Dyrbara naturresurser och 

arbetskraft används för att framställa mat som slängs utan att fylla något syfte. Ovanstående 

kollage av bilder visar fullt ätbar mat som har blivit hämtad i containrar utanför mataffärer för 

att rengöras och konsumeras. Fenomenet kallas ”dumpster-diving” och skulle kunna liknas 

vid en oorganiserad folkrörelse. Många ”dumpstrare” motsätter sig konsumtionssamhällets 

resursslöseri och dumpstrar som en reaktion mot all den ätbara mat som slängs och alla de 

resurser som använts i onödan. Matsvinnet på konsumtionsnivå är i industriländer ett reellt 

och ökande problem
1
. Denna uppsats är en reaktion mot detta enorma matsvinn. Diskussionen 

om matsvinnet som förs i denna uppsats bygger på en moralfilosofisk grund och på frågan om 

korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter.  

Rätten till mat är en mänsklig rättighet. Adekvat och näringsrik mat är en av de mest basala 

förutsättningarna för människors möjlighet att leva ett långt och värdigt liv. Trots detta är 

fattigdomen utbredd och över en miljard människor lever på gränsen till svält.
2
 Resurserna att 

möjliggöra så att alla människor kan ha tillgång till adekvat mat finns, men resurserna 

används istället till att producera mat som slängs. Har den internationella ordningen en global 

skyldighet att inte omöjliggöra rätten till mat, är matsvinnet en del i denna institutionella 

ordning, finns det en skyldighet att inte slänga mat … frågorna blir många när rätten till mat 

och det ökande matsvinnet analyseras ur ett skyldighetsperspektiv. Denna uppsats avser att 

utreda några av de många frågor som uppstår när skyldigheter och mat står i fokus.    

 

 

 

                                                 
1
 Stuart, Tristram, Waste – Uncovering the Global Food Scandal, Penguin Books, London, 2009, s.3-10. 

2
 FN:s livsmedelsprogram (WFP), 2012, frågor om hunger: http://sv.wfp.org/hunger/fr%C3%A5gor-om-hunger, 

senast besökt 2012-05-25 17:00 
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Problembeskrivning & Syfte 

Den globala uppvärmningen och de ökade halterna växthusgaser i atmosfären är ett faktum. 

Det är vi människor som ligger bakom denna uppvärmning som påverkar så väl naturen som 

oss själva. Förbränningen av fossila bränslen, skogsskövling och jordbruk är de största 

orsakerna till de ökade utsläppen av växthusgaser.
3
 Idag konsumeras femtio gånger mer 

ekologiska tjänster och naturresurser än vad planeten klarar av att producera. Detta är ett 

konsumtionsmönster som inte är hållbart. Samtidigt som enorma mängder naturresurser 

utvinns för att mat ska kunna överkonsumeras i rika länder har människor i fattiga länder svårt 

att få tillgång till adekvat mat
4
. Jordbruk och matproduktion är nödvändig för människors 

överlevnad, men produktionen måste ställas om för att både klara av att producera mat till 

jordens ökande befolkning och samtidigt minska utsläppen och fungera på ett hållbart sätt. 

Industriländernas matsvinn är idag oroväckande stort. Resurserna som används för att 

producera maten både i form av markanvändning, vattenresurser, grödor, transporter och 

förpackning har används helt i onödan när maten slängs. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i 

en värld som måste förändras för att klara av att bemöta klimatförändringarna, i en global 

värld där naturresurserna vi konsumerar ofta har utvunnits på andra sidan jorden och i en 

värld där rika länders konsumtionsmönster och resursslöseri är ohållbart. Med denna 

utgångspunkt är syftet med uppsatsen att analysera om det finns en skyldighet att inte slänga 

mat. Uppsatsen lägger stegvis en grund för att analysera om denna skyldighet finns genom att 

diskutera rättigheters korrelation till skyldigheter och om det finns en internationell ordning 

som omöjliggör rätten till mat. Detta syfte leder således till följande frågeställningar: 

Frågeställning 

 Finns det en korrelation mellan rättigheter och skyldigheter? Uppsatsens teori kommer att 

argumentera för att det finns en sådan korrelation. Denna korrelation är en premiss för 

följande frågeställningar. I teorin kommer frågan om hur dessa skyldigheter tar sig uttryck 

och mot vem eller vad skyldigheterna är riktade mot att undersökas. Nästa del av uppsatsen 

kommer att analysera frågeställningen: Rätten till mat är en mänsklig rättighet, finns det en 

                                                 
3
 Världsnaturfonden (WWF), Mänsklig påverkan på klimatet, 2011-01-13   

4
 Världsnaturfonden (WWF), konsumtionsjakten stressar planeten, 2012-05-12 
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internationell skyldighet att inte bidra till en institutionell ordning i vilken denna rättighet 

omöjliggörs? Huruvida en sådan ordning omöjliggör eller möjliggör rätten till mat kommer 

att analyseras med utgångspunkt i frågan: Bidrar den internationella ordningen till att 

omöjliggöra rätten till mat? Uppsatsen har då kommit fram till analysen av uppsatsens 

huvudfråga: Finns det en skyldighet att inte slänga mat? 

Metod 

Denna uppsats tar en teoretisk utgångspunkt i frågan om det finns en korrelation mellan 

rättigheter och skyldighet. För att besvara frågan om hur skyldigheter tar sitt uttryck och emot 

vem eller vad skyldigheter riktar sig mot används Thomas W. Pogges teori om negativa 

institutionella skyldigheter. Uppsatsens fokus ligger på artikel 25 i den allmänna 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna och specifikt på rätten till mat. Uppsatsen är 

uppdelad i tre analytiska delar. I del I, Rätten till mat, en skyldighet, används en 

begreppsanalys för att analysera Pogges teori om institutionella skyldigheter för att besvara 

frågan om det finns en skyldighet att inte bidra till en institutionell ordning i vilken rätten till 

mat omöjliggörs. I denna analysdel sker också en teoriutveckling då en skyldighetsapproach 

presenteras som ett komplement till en befintlig rättighetsapproach. Analys del II, En 

granskning av en institutionell ordning som styr rätten till mat, används som en 

bakgrundsgranskning av den institutionella ordningen för att skapa relevans och förståelse för 

frågeställningen om det finns en skyldighet att inte slänga mat. Metodologiskt används här 

begreppsanalysen för att göra en kvalitativ innehållsanalys av två policys och avtalsdokument 

från Europeiska Unionen (EU). Förberedelserna för det förnyade avtalet om gemensam 

jordbrukspolitik inom EU och handelsavtalet mellan EU och 78 länder är analysmaterialet 

som exemplifierar den rådande institutionella ordningen. Granskningen utgår ifrån frågan 

huruvida dessa avtal/policys omöjliggör eller möjliggör rätten till mat. Den sista analysdelen i 

uppsatsen, En skyldighet att inte slänga mat, undersöker om det finns belägg för att hävda att 

det finns en skyldighet att inte slänga mat. I analysen görs en definition av matsvinn var på 

begreppsanalysen från den första analysdelen och speciellt den utvecklade 

skyldighetsapproachen tillämpas på fenomenet. Definitionen av matsvinnet som används i 

analysen hänvisar till mat som skulle kunna användas för mänsklig konsumtion, fullt ätbar 

mat, som slängs. Analysen kommer därigenom fokusera på mat som slängs på 

konsumtionsnivå.   
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Teori 

En rad internationella deklarationer och konventioner formulerar idag det som vi i 

gemensamma termer kallar mänskliga rättigheter. Sedan FN:s Allmänna Förklaring om de 

Mänskliga rättigheterna (UDHR) skrevs 1948 har idén om att det finns universella mänskliga 

rättigheter blivit allt mer etablerad i det internationella samfundet och inom nationella 

konstitutioner. Mänskliga Rättigheter har blivit ett erkänt begrepp som används flitigt på både 

den internationella och nationella politiska scenen.  

Om det då finns ett erkänt tankemönster som ger människor rättigheter, är det då inte viktigt 

att fråga sig om det också finns skyldigheter och vem eller vad som i så fall har dessa 

skyldigheter? Denna uppsats teoretiska del argumenterar för att det finns en korrelation 

mellan rättigheter och skyldigheter. I teorin diskuteras även vem eller vad som är bärare av 

dessa skyldigheter samt hur dessa skyldigheter tar sig uttryck. Diskussionen grundar sig i 

första hand på Thomas W. Pogges förståelse av skyldigheter och dess korrelation till 

rättigheter. Det som står i fokus i teorin är Pogges uppmärksammade arbete om korrelationen 

mellan de icke uppfyllda mänskliga rättigheterna som är del av den utbredda globala 

fattigdomen och den internationella ordningen som han anser är en bidragande orsak till 

fattigdomens utbredning. Teorins inledning tydliggör att korrelation mellan skyldigheter och 

rättigheter är en vanlig utgångspunkt inom rättighetsteorier. Förståelsen för korrelationen 

dessa begrepp emellan har varit utgångspunkten för många olika teoretiker från olika stilar 

och tider. Teorin börjar med att presentera två teoretiker som på olika sätt diskuterar för att de 

finns en korrelation mellan rättigheter och skyldigheter. Dessa två teoretiker syftar i denna 

teori att ge en grundläggande förståelse för begreppens samverkan.  

 

Skyldigheters korrelation till rättigheter  

Herbert L. A. Hart skrev 1955 artikeln ”Are there any Natural Rights?” som diskuterar frågan 

om de finns rättigheter och i så fall i kraft av vad dessa blir giltiga. Harts utgångspunkt är att 

om det finns moraliska rättigheter utgår dessa från att det finns minst en naturlig rättighet, 

rätten till frihet. Att vi ingår i sociala kontrakt med varandra för att skapa avtal och sluta 

löften indikerar på att vi från början har minst en naturlig rätt, rätten till frihet. Rättigheter har 
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en stark korrelation till skyldigheter enligt Hart då rättigheter bygger på att, X har en rätt till 

… vilket medför att Y har en skyldighet att inte… På detta sätt menar Hart att det är i 

utgångspunkten av vår frihet som vi har rättigheter och därmed också skyldigheter.
5
 

Joel Feinberg beskriver i sin artikel ”The Nature and Value of Rights” från 1970 en fiktiv 

plats som han kallar ”Nowheresville”. Feinberg presenterar i denna artikel det han kallar 

doktrinen av logisk korrelation mellan rättigheter och skyldigheter, ”doctrine of the logical 

correlativity of rights and duties”.
6
 Denna doktrin består av två delar där den första delen 

säger att; alla skyldigheter medför andra personers rättigheter och, del två, alla rättigheter 

medför andra personers skyldigheter. Feinberg går djupare in i den första delen och menar att 

den är delvis rätt och delvis fel. Han menar att ordet skyldighet, engelskans duty, har kommit 

att användas för betydligt fler aspekter än den innebörd av ordet som har en korrelation till 

rättigheter. När han introducerar ett skyldighetsbegrepp i fiktiva Nowheresville väljer han att 

tydligt definiera begreppet och specificera det till handlingar som kan beskrivas som moralisk 

obligerande men som inte har en korrelation till rättigheter.
7
 Feinberg beskriver längre fram i 

artikeln sin syn på vad som är rättigheters natur och värde. Feinberg menar att en rättighet borde 

beskrivas genom att ha ett giltigt skäl att göra anspråk på någonting. Han menar att rättigheter 

måste förstås som en aktivitet, aktiviteten att göra anspråk, the activity of claiming. Denna 

förståelse av rättigheter och dessa så kallade ”Claim-rights” eller anspråksrättigheter har per 

definition en korrelation till skyldigheter. Skyldigheter är en förutsättning för att möjligöra denna 

anspråksrättighet. Anspråksrättigheten medför en skyldighet att inte interferera med en annan 

persons rätt till denna rättighet.8  

Både Harts och Feinbergs argumentation visar på att det finns en korrelation mellan 

rättigheter och skyldigheter. Hart påstår att om vi har rättigheter så medföljer detta att det 

finns skyldigheter att inte omöjligöra någons rättighet. Enligt Feinberg finns det en logisk 

doktrin som påvisar korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter. Även om Feinberg 

själv väljer att modifiera doktrin och använda begreppet skyldigheter i en annan innebörd så 

visar doktrinen tydligt att begreppets mest använda innebörd korrelerar till rättigheter. När 

Fienberg senare i artikeln definierar sin syn på rättigheter beskriver han sina 

anspråksrättigheter som förutsätter skyldigheter för att kunna åtnjutas. Tanken på rättigheter, 

som något som faktiskt kan bli säkerställt, blir svårförstålig om man inte tittar närmare på 

                                                 
5
 Hart, Herbert ”Are There Any Natural Rights?” The Philosophical Review, (1955) Vol 62, No.2 s.175-191. 

6
 Feinberg, Joel, “The Nature and Value of Rights” Journal of Value Inquiry, (1970) Vol 4, s.243-245. 

7
 Feinberg, 1970, s.243-245. 

8
 Feinberg, 1970 s.249-57. 
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dess korrelation till skyldigheter. Skyldigheter är en mycket viktig del i förståelsen av 

rättigheter.  

 

Moraliska eller juridiska rättigheter  

Thomas Pogge beskriver i Andrew Kupers antologi Global Responsibilities, Who must deliver 

on Human Rights om korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter. Han väljer att utgå 

ifrån att mänskliga rättigheter är moraliska rättigheter och ser dem i detta avseende inte som 

juridiska rättigheter. En juridisk rättighet är den rättighet som finns nedskriven i juridiskt 

bindande dokument och som kan vara underlag för ett juridiskt åtal.
9
 Moraliska rättigheter är 

den vida delade föreställningen om att mänskliga rättigheter är självständiga universella 

rättigheter som alla har, oberoende om de finns nedtecknade i ett juridiskt dokument som är 

gällande eller inte. Pogge menar att även juridiska rättigheter utgår från moraliska rättigheter. 

I formuleringar i internationella juridiska dokument som behandlar mänskliga rättigheter 

antyds det att dessa dokument utgår från moraliska rättigheter då dokumenten ”erkänner” 

mänskliga rättigheter. Ordvalet tyder på att dessa rättigheter fanns där, både före och efter de 

juridiska dokumenten samt att de är oberoende av de juridiska dokumentens erkännande för 

att finnas.
10

  

Feinberg talar också om moraliska rättigheter när han ger sin syn på vad som är rättigheter. 

Rättigheters moraliska värde ligger enligt Feinberg i aktiviteten att göra anspråk. Aktiviteten att 

göra anspråk bygger på andra viktiga värden och på så sätt ger rättigheter oss möjligheten att göra 

anspråk på självrespekt och människovärde.11 Även Brian Orend talar i sin bok ”Human Rights: 

Concept and Context” om moraliska rättigheter och han menar att för att förstå vem som är 

skyldighetsbärare måste man gå djupare än den juridiska realiteten och utgå från de moraliska 

grunder som mänskliga rättigheter vilar på.12  

Pogge menar att juridiska och moraliska rättigheter mycket väl kan samexistera. Accepterar man 

moraliska rättigheter kommer man också att uppskatta lagar som säkerställer möjligheten av dessa 

moraliska rättigheter. Moraliska rättigheter är giltiga oberoende av statliga organ. Pogge hävdar 

                                                 
9
 Pogge, W. Thomas “Human Rights and Human Responsibilities” s.3-31 i: Kuper, Andrew (ed) Global 

Responsibilities, Who must delivers on Human Rights, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2005.  
10

 Pogge (i Kuper, 2005) s.9-11. 
11

 Feinberg, 1970, s.250-257.  
12

 Orend, Brian, Human Rights: Concept and Context, Broadview Press, 2002, s.134. 
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att moraliska rättigheter också kan fungera på omvänt sätt; endast om en regering respekterar 

moraliska mänskliga rättigheter har regeringens organ legitimitet.13 Gränsen mellan juridiska och 

moraliska rättigheter dras inte tillräckligt tydligt enligt Pogge. Många misstar sig därför och tror 

att våra mänskliga rättigheter är de rättigheter som regeringen deklarerar dem att vara, detta är 

falskt gällande moraliska rättigheter och det är därför tydligt att skilja dem från juridiska 

rättigheter. Ett vitt spritt erkännande av moraliska mänskliga rättigheter är viktigt eftersom det ger 

oss möjligheten att göra självständiga kritiska utvärderingar av existerande internationell lag.14 

 

Vem är skyldighetsbärare och hur ser skyldigheterna ut?  

För att kunna förstå skyldigheters giltighet och betydelse måste vi försöka förstå vem eller 

vad det är som innehar dessa skyldigheter. Vi måste också förstå hur dessa skyldigheter tar sig 

uttryck och vad de kräver. En rättighetsinnehavare blir tillsynes tomhänt om det saknas en 

ansvarig skyldighetsbärare. Vem eller vad är det som är skyldighetsbärare och hur ser dessa 

skyldigheter ut?  

Utgångspunkten för Pogges syn på moraliska rättigheter är principen att: det finns en moralisk 

skyldighet att inte orsaka skada. Ur denna moraliska princip kan Pogges resonemang om 

rättigheter och skyldigheter härledas vilket gör att Pogges förståelse slipper gå in i olika debatter 

om rättighetens utformning och kan hålla sig utanför dessa men ändå göra sin poäng.  Det blir 

dock viktigt för Pogge att skilja mellan positiva och negativa skyldigheter eftersom hans teori 

endast utgår ifrån negativa skyldigheter. Det finns två olika sätt som en skyldighet kan uppstå, 

direkt som en negativ skyldighet och indirekt som en positiv skyldighet. De negativa 

skyldigheterna är i direkt korrelation till aktörens rättighet. Denna negativa skyldighet kan 

beskrivas på följande sätt; X:s skyldighet att inte delta i tortyr av Y är i direkt korrelation till 

Y:s rättighet att inte bli torterad.
15

 Den indirekta, positiva skyldigheten formuleras som att; det 

finns en moralisk skyldighet att, om möjligheten finns utan att skada sig själv eller andra, 

skydda X från tortyr.
16

  

                                                 
13

 Pogge W. Thomas, “Recognized and Violated by International Law: The Human Rights of the Global Poor”, 

Leiden Journal of International Law, (2005) s.717-719. 
14

 Pogge, 2005, s.717-719. 
15

 Pogge W. Thomas, “Severe Poverty as a Human Right Violation” s.20 i Pogge W. Thomas (ed) Freedom from 

Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor?” Oxford University Press, New York, 2007. 
16

 Pogge (i Pogge, 2007) s.20. 
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Positiva skyldigheter har blivit mycket diskuterade och ifrågasatta. Klassisk liberalism menar 

att det bara finns negativa skyldigheter och hävdar att det inte kan finnas positiva skyldigheter 

som kräver ett agerande.
17

 Dessa positiva skyldigheter förknippas ofta med de 

socioekonomiska och kulturella rättigheterna som deklareras i artikel 22-27 i UDHR. Dessa 

rättigheter var snabbt deklarerade som illegitima av äldre rättsteoretiker så som Maurice 

Cranston.
18

 Detta har bidragit till att USA aldrig ratificerat Konventionen om Ekonomiska, 

Sociala och Kulturella Rättigheter (ICESCR). Pogge hävdar att det är ett falskt antagande att 

de socioekonomiska och kulturella rättigheterna medför positiva skyldigheter.
19

 Han menar att 

de som avvisar socioekonomiska och kulturella rättigheter gör det på det falska antagande att 

de är i korrelation till positiva skyldigheter vilket enligt Pogge inte stämmer då dessa 

rättigheter inte kräver positiva skyldigheter utan har en direkt korrelation till negativa 

skyldigheter, närmare bestämt skyldigheten att inte orsaka skada.
20

 Negativa skyldigheters 

korrelation till socioekonomiska rättigheter kommer att diskuteras vidare längre fram i teorin.   

I och med Pogges grundföreställning i den moraliska principen om skyldigheten att inte 

orsaka skada kan Pogge ställa sig utanför diskussionen om de positiva skyldigheternas vara 

eller icke vare och istället fokusera endast på de negativa skyldigheterna. Han menar att hans 

sätt att se på skyldigheter har större omfattning än diskussion mellan positiva och negativa 

skyldigheter antyder. Pogge hävdar att genom sin syn på negativa rättigheter avvisar han 

varken förespråkare av positiva eller negativa skyldigheter vilket ger möjlighet till en bredare 

acceptans för hans teori.
21

    

Pogge menar att de finns två olika synsätt på negativa skyldigheter, interaktionell och 

institutionell. Interaktionella rättigheter indikerar en mer individualistisk syn på 

skyldighetsbärare och menar att alla människor har skyldigheter gentemot allas mänskliga 

rättigheter. Alla rättighetsbärare, i detta fall alla människor, har en moralisk skyldighet 

gentemot alla andra rättighetsbärare, detta inkluderar också skyldigheter för kollektiva aktörer 

så som grupper, företag och regeringar.
22

 Pogge förnekar inte denna moraliska syn på 

rättigheter och skyldigheter men menar att det inte är denna syn vi syftar till när vi talar om 

mänskliga rättigheter. Istället för att se till individers respekt för varandra hävdar Pogge att de 
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skyldigheter som följer av mänskliga rättigheter på något sätt måste vara officiella. Han 

hävdar även att majoriteten av de enorma brister som fortfarande finns för att säkerställa 

mänskliga rättigheter kan spåras tillbaka till institutionella faktorer. Detta officiella synsätt 

kan också ses i de mänskliga rättigheter som redan har blivit bekräftade i olika internationella 

dokument, ibland annat i Artikel 21.2 ”Everyone has the right of equal access to public 

service in his country” och i artikel 15.1 ”Everyone has the right to a nationality”, dessa 

artiklar finns i UDHR.
23

  

Denna institutionella förståelse syftar inte till att tala för att det uteslutande är regeringar som 

bär ansvaret för mänskliga rättigheter. Individer, företag, grupper och regeringar har alla 

ansvar att arbeta för en institutionell ordning och offentlig kultur som säkerställer alla 

människors tillgång till de objekt som ger dem mänskliga rättigheter.
24

 Enligt Pogge har alla 

mänskliga rättighetsbaserade skyldigheter genom att inte samarbeta eller bidra till att påtvinga 

en institutionell ordning under vilken personer saknar säkra möjligheter att åtnjuta sina 

mänskliga rättigheter.
25

  

Pogges syn kan sammanfattas på så vis att, människors mänskliga rättigheter medför en 

generell negativ skyldighet för alla mänskliga aktörer att inte delta eller bidra till att upprätta 

en institutionell ordning under vilken människor saknar säker tillgång till mänskliga 

rättigheter. Dem/det som inte är del i att upprätta denna institutionella ordning uppfyller sin 

negativa skyldighet genom passivitet. Men de som är del i eller bidrar till att upprätta denna 

institutionella ordning uppfyller bara sin skyldighet genom aktivitet, nämligen att verka för 

säker tillgång till de objekt som tillgodoser allas mänskliga rättigheter.
26

    

 

Skyldigheten att eliminera fattigdom  

Pogge bygger upp sitt resonemang om skyldigheter för att befästa att det finns en skyldighet 

att reducera och eliminera fattigdom. Den i synnerhet största människorättskränkningen i 

världen sker i samband med den globala fattigdomen och kränkningarna som sker mest 

frekvent är kräkningar mot artikel 25.1  i UDHR; 
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§25.1 Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-

being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care 

and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, 

sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances 

beyond his control.
27

 

Pogge menar att vi har en institutionell negativ skyldighet gentemot även socioekonomiska 

rättigheter då han inte gör någon skillnad mellan rättigheter utan menar att alla rättigheter har 

en korrelation till negativa skyldigheter. Eftersom det finns en möjlighet att reducera 

fattigdomen i världen finns det också en skyldighet att göra det.
28

 Pogge hävdar att skillnaden 

mellan att orsaka svår fattigdom och att misslyckas med att reducera fattigdomen är moraliskt 

obefintlig. Om människor svälter i en institutionell ordning i vilken det finns en alternativ 

ordning där svält inte skulle förekomma, finns det en moralisk skyldighet att förändra denna 

institutionella ordning. På detta sätt skapar de negativa institutionella skyldigheterna ett 

ansvar att inte bidra till att omöjligöra mänskliga rättigheter.
29

  

 

Internationella skyldigheter  

Många industriländer stödjer den vidspridda syn som hävdar att den globala fattigdomen helt 

kan förklaras av nationella och lokala faktorer.
30

 Många av dessa stater menar att om den 

globala ekonomiska ordningen misslyckas med att reducera fattigdom finns det ingen 

moralisk skyldighet i detta misslyckande, eftersom denna ordning inte är orsaken bakom 

fattigdomen. Pogge motsätter sig detta resonemang och hävdar att den internationella 

ordningen i mycket hög grad är en faktor, om inte den absolut största faktorn, som bidrar till 

fattigdom. Eftersom den internationella ordningen är en stor bidragande faktor bör den inte 

bara ändras utan det finns, hos stora aktörer, en skyldighet att förändra ordningen så att den 

inte orsakar fattigdom.
31

   

Hur kan man då förklara att det finns en skyldighet hos mer utvecklade stater att inte bidra till 

att omöjliggöra mänskliga rättigheter i andra, fattigare stater? Som ovanstående visar framgår 

det i Pogges arbete att ingen av de mer utvecklade staterna accepterar någon form av ansvar 
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eller skyldighet gentemot fattigdomsbekämpning i andra länder, varken principiellt eller i 

praktiken. Men Pogge hävdar att det finns ett sådant ansvar.
32

 För att visa på ett konkret 

exempel på var ett sådant ansvar finns formulerat analyserar Pogge artikel 28 i UDHR; 

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms 

set forth in this Declaration can be fully realized.
33  

Denna artikel befäster synen att det, på en institution, medföljer en negativ skyldighet att 

säkerställa de mänskliga rättigheter som institutionen berör. Artikel 28 är inte kompatibel med 

den nationalistiska tolkning av mänskliga rättigheter som många stater upprätthåller. Artikel 

28 utesluter denna tolkning då artikel 28 kräver att den internationella ordningen ska vara 

främjande för att mänskliga rättigheter till fullo kan förverkligas.
34

    

Pogge hävdar att den internationella globala ordningen utgör en enorm kollektiv 

människorättskränkning. Den upprätthålls av de rika länderna och aktörerna som bidrar till att 

skapa internationella avtal och etablerar den existerande internationella ordningen.  Om 

människor lever i fattigdom och inte har möjlighet att säkerställa sina mänskliga rättigheter i 

en internationell ordning-, där stora aktörer skulle kunna göra små förändringar för att 

eliminera denna fattigdom, finns det en moralisk skyldighet hos dessa stora aktörer att 

förändra den internationella ordningen.
35

 

 

Pogges syn på WTO och den globala ekonomiska ordningen 

Pogge hävdar att den existerande globala ekonomiska ordningen är en betydelsefull del i 

förklaringen till varför inkomstfördelningen i världen är så ojämn och konstant ökande. Denna 

ojämna inkomstfördelning leder bland annat till oerhört stora globala skillnader i 

medellivslängd, barnadödlighet och svält.
36

 WTO:s (World Trade Organisation) avtal skulle 

enligt Pogge kunna vara betydligt mer avlastande för utvecklingsländer. Rika länder för en 

alltför protektionistisk linje. Dessa rika länder öppnar inte upp den inhemska marknaden 

tillräckligt för varor från utvecklingsländer, i synnerhet inte för förädlade varor så som 
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livsmedel och textilier. Rika industriländer reducerar heller inte sina jordbrukssubventioner 

tillräckligt mycket vilket skapar obalans på världsmarknaden. WTO-avtalen gynnar rika 

industriländer men skadar samtidigt många viktiga samhällsfunktioner i fattiga länder då de 

har ett enormt inflytande på arbetsmöjligheter, inkomster och ekonomisk tillväxt i dessa 

länder. Pogge hävdar att den materiella vinst dessa rika länder gör inte kan rättfärdiga de 

befintliga avtalen. Detta eftersom förändringarna som krävs för att i betydande skala minska 

skadan i de fattiga länderna har mycket små ekonomiska effekter, jämfört med vinsten de rika 

länderna gör. Pogge hävdar att det största fel som WTO gör inte är att de öppnar upp 

marknaden för mycket, utan att de öppnar upp marknaden i västvälden för lite. Han menar att 

detta ger västvärlden tillgång till frihandel medan det utestänger fattiga utvecklingsländer från 

samma möjlighet.
37

 Pogge belyser också den obalans som finns mellan de representanter som 

för förhandlingarna när nya handelsavtal som påverkan den globala ekonomiska ordningen 

ska inrättas. Pogge hävdar att representanter från industriländer har ett övertag ifråga om makt 

och kunskap och utnyttjar svagheter, ignorans och den korruption som ofta finns hos de 

fattiga ländernas representanter för att skapa ett avtal som är så fördelaktigt som möjligt för 

industriländernas räkning.
38

  

 

Konklusion 

För att förstå rättigheter krävs det att vi förstår dess korrelation till skyldigheter. Vad som 

ingår i de två begreppen beror på vems teorier man läser och varierar från teori till teori. 

Många teoretiker är dock överens om att det finns ett samband mellan rättigheter och 

skyldigheter. Lika överens som de är i frågan om sambandets existens lika oense är 

rättsteoretiker ifråga om hur detta samband ser ur. Denna uppsats teori tar sin utgångspunkt 

och argumenterar föratt det finns en korrelation mellan rättigheter och skyldigheter. I fråga 

om hur detta samband ser ut utgår teorin från de teorier som lagts fram av Thomas W. Pogge. 

Pogge utgår från att mänskliga rättigheter i grunden är moraliska rättigheter och menar att det 

finns ett samband mellan alla rättigheter och negativa skyldigheter. Dessa negativa 

skyldigheter ser Pogge som institutionella och i någon mening officiella. Negativa 

institutionella skyldigheter kräver att aktörer (individer, grupper, företag eller stater) inte 

bidrar till eller är en del av den institutionella ordning i vilken mänskliga rättigheter blir 
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ouppfyllda. Om aktörer är del i denna institutionella ordning kräver den negativa skyldigheten 

att de förändrar ordningen så att den möjliggör ett säkerställande av mänskliga rättigheter. 

Denna skyldighet finns inte bara på nationell nivå utan Pogge hävdar att vi också har en 

negativ skyldighet att se till att vi inte bidrar till en internationell ordning som omöjliggör 

mänskliga rättigheter.  
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Analys del I – Rätten till mat, en skyldighet? 

Analys del I utgår ifrån frågeställningen; Rätten till mat är en mänsklig rättighet, finns det en 

internationell skyldighet att inte bidra till en institutionell ordning i vilken denna rättighet 

omöjliggörs? 

Ett försök till att besvara denna frågeställning sker i analysen genom att undersöka hypotesen; 

Eftersom det finns en rätt till mat finns det också en internationell skyldighet att inte bidra till 

ett institutionellt system som omöjliggör rätten till mat. Analysen börjar med att beskriva och 

ge en bild över hur rätten till mat förstås och beskrivs i olika internationella instrument och 

rapporter. Analysen undersöker sedan hur den ovanstående teoretiska hypotesen förhåller sig 

till de internationella instrumenten och till FN:s och då framförallt FN:s speciella rapportörs 

förståelse av rätten till mat. Det sista stycket av denna första analysdel befäster möjligheten 

till ett alternativt förhållningssätt i form av en skyldighetsbaserad approach. 

Skyldighetsapproachen skulle kunna tillföra en vidare dimension i förståelsen av rättigheter. 

Denna approach skulle också kunna förbättra den bristande uppmärksamhet skyldigheter har 

fått i jämförelse med rättigheter trots deras starka korrelation. 

 

Rätten till mat 

Rätten till mat är en internationellt erkänd rättighet och ger människor skydd för att kunna 

föda sig själva med värdighet antingen genom att själva odla maten eller att köpa mat. Denna 

rättighet kräver att staten skapar en miljö i vilken människor kan använda sin fulla potential 

att producera eller inhandla adekvat mat för sig själva och sin familj.
39

 Rätten till mat finns i 

en rad internationella instrument bland annat UDHR och ICESCR (Konventionen om 

Ekonomiska, Sociala och Kulturella Rättigheter). ICESCR är ett bindande instrument som i 

artikel 11.1 och 11.2 ger ett skydd för rätten till mat:
40

 

§11.1 The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an 

adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing 
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and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties 

will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect 

the essential importance of international co-operation based on free consent. 

§11.2 The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of 

everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-

operation, the measures, including specific programmes, which are needed: 

(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making 

full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the 

principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as 

to achieve the most efficient development and utilization of natural resources; 

(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting 

countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.
41

 

De stater som skrivit under en bindande konvention, där rätten till mat är erkänd, är enligt 

internationell lag bundna att möjliggöra rätten till mat. FAO:s (Food and Agriculture 

organization of the United Nation) beskriver detta juridiska skydd av rätten till mat som 

följande; att stater och andra skyldighetsbärare har skyldigheten att respektera, skydda och 

säkerställa mänskliga rättigheter. Staten har ett ansvar att inte hindra människor från att 

åtnjuta sina rättigheter. Staten har också en skyldighet att genomföra åtgärder för att skapa en 

miljö i vilken människor till fullo kan säkerhetsställa sin rätt till mat.
42

 

Olivier De Schutter som är FN:s speciella rapportör för rätten till mat beskriver begreppet om 

rätten till mat på följande sätt:  

The right to have regular, permanent and unrestricted access, either directly or by means 

of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food 

corresponding to the cultural traditions of the people to which the consumer belongs, and 

which ensure a physical and mental, individual and collective, fulfilling and dignified life 

free of fear.
43

 

De Schutter hävdar att rätten till mat inte bör reduceras till rätten att inte svälta. I sin rapport 

från december 2011 menar De Schutter att rätten till mat måste förstås som rätten till en 

adekvat diet som tillgodoser alla näringsvärden som en person kräver för att ha ett hälsosamt 

och aktivt liv som även samstämmer med människornas kulturella traditioner. Människor 
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måste ha tillgång till de objekt som kan tillgodose rätten till mat.
44

 I rapporten hävdar De 

Schutter att stater har en skyldighet att skydda och möjliggöra rätten till en adekvat diet detta 

främst genom att reglera matsystemet. Genom att stärka människor möjlighet att ha tillgång 

till resurser ges också människor en större möjlighet till en adekvat diet.
45

 I rapporten hävdar 

De Schutter även att, för att kunna möjliggöra rätten till mat för alla de som inte har tillgång 

till en näringsrik kost måste synen på produktionen ändras. Världen har lagt alldeles för stor 

vikt under allt för lång tid vid ökad produktion som det enda sättet att lösa svältproblemet. 

Överproduktionen fortsätter samtidigt som livsmedelssystemet inte bidrar till att minska 

fattigdomen i världens rurala områden. Dagens jordbrukssystem är inte skapat för att försörja 

de mest marginaliserade och sårbara i samhället. Det är inte bara stater som har ett ansvar 

hävdar De Schutter utan menar att även stora livsmedelsföretag har ett stort ansvar att se till 

att produktionssystemet föreändras för att kunna tillgodose en näringsrik kost. Produktionen 

måste förändras så att den blir ekologiskt hållbar med en stor mångfald i jordbruket på 

regional och lokal nivå, systemet som idag ofta styrs av ”monocropping” (jordbruk som 

endast odlar en gröda) måste förändras. En förändrad syn på rätten till mat måste befästas för 

att kunna tillgodose att alla har möjligheten till en näringsrik kost, för att reducera svält samt 

för att reducera överkonsumtion och livshotande sjukdomar till följd av övervikt.
46

  

För att öka effektiviteten och skapa möjlighet till hållbara och långsiktiga lösningar samt för 

att skapa en bredare nationell strategi föreslår rapporten att man ska adoptera en så kallad 

”human right based approach” (HRBA). Denna approach ska bygga på ansvarskyldighet, 

deltagande och ickediskriminering. Ansvarsskyldigheten handlar i stor del om 

uppföljningsarbete och att korrigera åtaganden och mål som inte ger ett tillfredställande 

resultat. Ansvarskyldighet är att se till att det sker framgång i människors möjlighet till faktisk 

tillgång av resurser. Deltagande består i att försäkra att lokala jordbruk och näringsvärde är 

medräknade och är del i utvecklingsarbetet. Icke-diskriminering utgår från att stödja de mest 

marginaliserade och utsatta grupperna i samhället. Det handlar om att tillgodose alla gruppers 

behov och i detta ha ett särskilt fokus på kvinnor och barn.
47

 Att adoptera HRBA är inget nytt 

inom ramen för FN. FN arbetar för att göra mänskliga rättigheter till ”mainstream” och till en 

självklar del i globala, nationella och lokala program och tar ständigt fram nya riktlinjer för att 
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underlätta detta arbete. HRBA är en grundsten i arbetet med riktlinjer och syftar i synnerhet 

till att få mänskliga rättigheter att vara en del av nationella program.
48

  

Skyldigheten att inte omöjligöra rätten till mat 

Uppsatsens fokus flyttas nu från rätten till mat till skyldigheten bakom denna rättighet. Med 

teoretisk utgångspunkt i Pogges synsätt om skyldigheter analyserar uppsatsen om det finns en 

internationell skyldighet att inte bidra till ett institutionellt system som omöjliggör rätten till 

mat. Att det finns en skyldighet bakom rätten till mat befästs bland annat via de juridiska 

instrument som bekräftar rätten till mat. Det finns i de bindande dokumenten en juridisk 

skyldighet via internationell lag. Här fastställs det att stater har en skyldighet att inte hindra 

människor från att kunna få rätten till mat samt en skyldighet till positiva åtgärder för att till 

fullo säkerställa rätten till mat.
49

 I utgångspunkt i det Pogge beskriver om juridiska och 

moraliska rättigheter är det att missta sig att hävda att mänskliga rättigheter enbart är juridiska 

rättigheter eftersom de då reduceras till de rättigheter staten ger människor. Juridiska 

rättigheter är enligt Pogge ett resultat av de moraliska rättigheter som är självständiga 

universella rättigheter som alla har, oberoende om de finns nedtecknade i ett juridiskt 

dokument eller inte. De juridiska rättigheterna befäster de skyldigheter som finns i de redan 

nedtecknade mänskliga rättigheterna men de är inte de enda skyldigheterna som kan komma 

från rättigheter. Diskussionen om skyldigheter slutar inte i de juridiska dokumenten utan 

måste, likt det Orend pointerar, gå djupare än den juridiska realiteten.50 

De Schutter hävdar att det inte räcker att se rätten till mat som rätten till att inte svälta utan att 

det måste ses som rätten till en adekvat och näringsrik diet. Enligt internationella 

instrumenten har stater skyldighet att inte hindra människor från att ha tillgång till rätten till 

mat samt en skyldighet till positiva åtgärder för att säkerställa rätten till mat. Staten har en 

skyldighet att reglera matsystemet så att rätten till mat möjliggörs vilket enligt De Schutter 

betyder att produktionen måste ändras. Denna syn på skyldigheter styrker Pogges förståelse 

av skyldigheter som officiella. Samtliga skyldigheter som belyses i de internationella 

dokumenten och av De Schutter kan förstås inom ramen för Pogges institutionella 

skyldigheter. De institutionella skyldigheterna är negativa och ålägger alla att inte bidra till ett 
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institutionellt system som omöjliggör, i detta fall, rätten till mat. De Schutter pointerar att 

ansvaret även finns hos stora livsmedelsföretag, en syn som också styrker Pogges synsätt då 

Pogge hävdar att alla, även företag, som bidrar till en institutionell ordning som inte 

tillgodoser rättigheter, har skyldigheter. Eftersom Pogges negativa skyldigheter även kan 

innebära positiva handlingar (om man bidrar till en institutionell ordning som omöjliggör 

rättigheter måste man aktivt förändra sina handlingar), kan även positiva åtgärder ses som en 

del av de institutionella skyldigheterna som Pogge förespråkar.
51

 

På FN:s officiella hemsida för special rapportören för rätten till mat, De Schutter, tas frågan 

om internationella skyldigheter upp och följande är det svar som ges: 

The right to food imposes on all States obligations not only towards the persons living on 

their national territory, but also towards the populations of other States. These two sets of 

obligations complement one another. The right to food can only be fully realized where 

both ‘national’ and ‘international’ obligations are complied with.
52

 

Denna syn är helt i enlighet med Pogges förståelse av internationella skyldigheter. Pogge 

hävdar att det krävs att den internationellt ordningen är främjande för mänskliga rättigheter. 

Denna internationella skyldighet befästs i artikel 28 i UDHR. Pogge hävdar att eftersom den 

internationella ordningen är en bidragande orsak till svält har den också en skyldighet att inte 

omöjliggöra rätten till mat.
53

 Ovanstående citat visar på att också De Schutters förståelse 

ålägger en skyldighet på stater att tillgodose rätten till mat även till människor utanför den 

egna staten. Citatet påvisar också att det är endast när rätten till mat är uppfylld både 

internationellt och nationellt som rättigheten helt kan ses som uppfylld. Skyldighetsbärarens 

ansvar fortsätter även om rätten till mat är tillgodosedd på en nationell nivå. De internationella 

instrumenten ålägger inte någon internationell skyldighet men uppmärksammar ändå vikten 

av internationellt samarbete:  

recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on 

free consent.
54

 

 Detta uppmärksammande påvisar att ICESCR erkänner den mycket stora påverkan som 

utomstatliga aktörer har och därmed också att dessa aktörer har en bidragande effekt över den 

rådande situationen. 
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Analysen visar att hypotesen; Eftersom det finns en rätt till mat finns det också en 

internationell skyldighet att inte bidra till ett institutionellt system som omöjliggör rätten till 

mat, förhåller sig avsevärt lik i förståelsen av rätten till mat som de internationella 

instrumenten och till FN:s speciella rapportörs förståelse av skyldigheterna bakom rätten till 

mat. Dessa dokument pekar i riktningen att det finns en internationell skyldighet att inte bidra 

till ett institutionellt system som omöjliggör rätten till mat. Både Pogges förståelsen av 

skyldigheter som institutionella och som internationella befästs i De Schutters resonemang.   

Det är dock viktigt att påvisa att Pogge inte vill reducera rättigheter till att vara enbart 

juridiska rättigheter. För Pogge är det därför centralt att framhäva att juridiska rättigheter är en 

lagstiftad produkt av moraliska rättigheter, juridiska rättigheter kan inte ersätta moraliska 

rättigheter. Huruvida denna syn motsätts i de internationella instrumenten är svår att utläsa 

men att dokumenten ”erkänner” rättigheterna skulle kunna syfta till att de inte motsätter sig 

denna föreställning utan snarare vilar på moraliska rättigheter.   

 

En skyldighetsapproach  

Analysen visar att hypotesen till ansenlig del stämmer överens med den syn på skyldigheter 

som kan utläsas i de internationella instrumenten och De Schutters resonemang. Trots De 

Schutters syn på internationella skyldigheter finns det idag inga stater som är beredda att se 

sig själva som skyldighetsbärare av rättigheter som bärs av människor utanför statens 

territorium. Stater som internationella skyldighetsbärare är långt ifrån en verklighetsbild även 

om det är ett välkänt faktum att det globala ekonomiska systemet och världsmarknaden 

sammanlänkar länder och gör att rika länders beslut i stor grad påverkar alla länder. 

För att öka effektiviteten och skapa möjlighet till hållbara och långsiktiga lösningar föreslår 

som tidigare nämnts De Schutters rapport att stater ska adoptera en så kallad ”Human Right 

Based Approach” (HRBA).
55

 Här föreslås nu som ersättning, eller komplement till HRBA, en 

alternativ approach som istället för att utgå ifrån rättigheter utgår ifrån skyldigheter. Om en 

syn som tydligt ålägger skyldigheter adopteras och på så sätt effektiviserar arbetet med att 

tillgodose rättigheter kan rättighetsbegreppet utvecklas.  Istället för att vattna ur 

rättighetsbegreppet bör de stärkas och underbyggas med skyldigheter så att det faktiska 
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åtnjutandet av rättigheter kan öka. Att det finns en stark korrelation mellan rättigheter och 

skyldigheter är varken en ny eller helt revolterade tankelinje då Harts redogjorde för den 

redan år 1955.
56

 Tanken på att det i den internationella ordningen finns en skyldighet att 

möjliggöra åtnjutandet av mänskliga rättigheter är, inte heller det, någon nyhet då det 

deklarerades redan 1948 i artikel 28 i UDHR.
57

 Trots denna tydliga samhörighet är fokuset 

oftast helt riktat på rättigheter och aldrig om än mycket sällan riktat på skyldigheter. För att 

framhäva vikten av att förstå korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter och för att 

utveckla nya sätt för att främja säkerställandet av rättigheter är en skyldighetsapproach en 

möjlig lösning. Skyldighetsapproachen bör utgå ifrån den tidigare uppställda hypotesen att: 

eftersom det finns en rätt till mat finns det också en internationell skyldighet att inte bidra till 

ett institutionellt system som omöjliggör rätten till mat. En skyldighetsapproach skulle påvisa 

vikten av att se rättigheter i korrelation till skyldigheter och skapa förståelse för skyldigheter 

och deras roll i det faktiska säkerställandet av rättigheter. Som tidigare pointerats blir en 

rättighetsinnehavare tillsynes tomhänt om det saknas en ansvarig skyldighetsbärare.   
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Analys del II – En granskning av en institutionell 

ordning som styr rätten till mat 

För att förstå innebörden och komplexiteten av frågeställning ”finns det en skyldighet att inte 

slänga mat?” krävs det en förståelse för den institutionella ordning i vilket matsvinnet 

uppkommer. Denna andra analysdel fyller därför funktionen som en bakomliggande 

granskning. Granskningen angriper två delar av den internationella ordning som i stor 

utsträckning styr rätten till mat och som därför är av störst vikt för att besvara frågeställningen 

Bidrar den internationella ordningen till att omöjliggöra rätten till mat? I analys del II 

granskas jordbruksproduktionens gemensamma politik och handelsavtalen i EU som exempel 

på delar av den internationella ordningen. Följande citat från Concords rapport om koherens i 

EU:s arbete från 2011 ger en god grund för den utgångspunkt som granskning antar:  

The alarming figures observed in 2008, where food price hikes forced 100 million people 

into hunger and again in 2010 where 44 million have already been driven into extreme 

poverty cannot be reversed if food is considered merely as a tradeable commodity. Secure 

access to adequate and safe food is a universal Human Right which all states of the 

international community are mutually obliged to respect, protect and fulfill. This includes 

an extraterritorial obligation not to violate the Right to Food of the people of other 

countries. As the world’s largest actor in agricultural trade, the EU has a special 

responsibility in this respect.
58

 

Analysen börjar med att granska hur utformningen av och synen på jordbruksproduktion i 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ser ur i ett rättighets- och skyldighetsperspektiv. 

Bidrar CAP till att skapa en internationell ordning som omöjliggör rätten till mat? För att 

sammanknyta detta till handel granskas sedan EU:s handelspolitik, då främst med 

utvecklingsländer i form av EPA-avtalen ur ett rättighets- och skyldighetsperspektiv. Bidrar 

EPA till att skapa en internationell ordning som omöjliggör rätten till mat? Anledningen till 

varför just EU står i fokus är därför att de är en stor aktör på världsmarknaden samtidigt som 

det är EU:s politiska plan som Sverige måste rätta sig efter i dessa frågor.  
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Jordbruksproduktion och EU:s gemensamma jordbrukspolitik  

Idag finns det i EU en gemensam jordburkspolitik (CAP). CAP är just nu inne i en förändring 

och förnyelseprocess då EU håller på att skriva om politiken för att skapa nya linjer som ska 

vara klara 2013 och gälla till 2020.
59

 Jordbruksverket sammanfattar syftet med CAP i sin 

rapport ”CAP efter 2013” på följande sätt: 

Kan … sammanfattas som att garantera en stabil försörjning med livsmedel till rimliga 

priser, att ge jordbrukarna en skälig levnadsstandard samtidigt som jordbrukssektorn 

moderniseras samt att göra det möjligt för jordbruket att fortsätta i alla delar av EU.
60

 

Omkring 40 procent av EU:s totala budget går till CAP vilket gör att CAP:s budget ligger på 

runt 50 miljarder euro och är EU:s enskilt största budgetdel.
61

 FN:s speciella rapportör för 

rätten till mat, De Schutter, menar att detta är 50 miljarder euro som används i direkt motsats 

sitt EU:s mål om att hjälpa utvecklingsländer att komma tillbaka på fötterna.
62

 Många röster 

är kritiska till CAP och hävdar att CAP har marknadsstörande delar samt att 

produktionsstöden som CAP innehåller varken är kostnadseffektiva eller lämpade för att 

trygga Europas framtida livsmedelsförsörjning.
63

 De Schutter framhåller att EU:s syn på 

produktion står i motsats till möjligheten att säkerhetsställa rätten till mat.
64

 På grund av 

FAO:s rapport som presenterade en prognos där världens efterfrågan på livsmedelsprodukter 

kommer öka med 70 procent fram till 2050 har CAP satt upp reformer för att EU:s produktion 

ska kunna bemöta denna efterfråga.
65

 De Schutter menar att subventionera produktionen för 

att öka volymen mat som produceras i EU är inte en lösning för att säkerställa rätten till mat. 

Överproduktion har varken löst eller förbättrat möjligheten till mat hittills, de viktiga frågorna 

är inte hur mycket som produceras utan av vem och åt vem de produceras. EU bör inte ha en 

strategi som vill ”feed the world” utan bör se till att bidra till att förbättra möjligheterna för 
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fattiga länder att ”feed themselves”.
66

 Att möjliggöra jordbruksproduktion i alla delar av 

världen, med speciellt fokus på småskaliga jordbruk på landsbygden, är det enda sätt som 

rätten till mat kan förverkligas. Småskaligt jordbruk producerar 80 procent av maten som 

konsumeras i Asien och Afrika söder om Sahara.
67

 Stöden som ges till jordbrukare inom EU 

för att säkerställa deras inkomst och produktion ger motsatt effekt hos jordbrukare utanför EU 

och många småskaliga jordbruk tvingas lägga ner. För människor som lever i fattigdom har 

detta en mycket negativ effekt på deras möjlighet att ”feed themselves”.
68

 Denna syn på 

produktion är en stor bakomliggande faktor till det oerhört stora matsvinn som idag finns i 

västvärlden, mer om detta beskrivs i analys del III. Utöver denna helhetssyn på produktion 

som finns i CAP, finns det tre stödåtgärder som är speciellt intressanta ur ett rättighets- och 

skyldighetsperspektiv. Dessa tre stödåtgärder är säkerhetsnät, exportbidrag och 

kraftfodersimport. Samtliga tre delar bidrar till att billiga subventionerade varor från EU 

”dumpas” i fattiga utvecklingsländer och slår ut den inhemska marknaden. 

Kommissionen som har tagit fram ramverket för hur CAP ska se ut efter 2013 har infört ett 

säkerhetsnät som ska finansieras utöver CAP:s budget och är en krisreserv som ska kunna 

användas vid allvarliga marknadskriser.
69

 Ett stort problem i detta säkerhetsnät är att de inte 

inkluderar en definition av vad en allvarlig marknadskris är och ger därför heller ingen tydlig 

angivelse över när dessa pengar kan komma att användas.
70

 Skyddsnätet skulle övergripande 

fungera som ett skydd för att lindra effekterna av låga världsmarknadspriser. Jordbruksverkets 

rapport hävdar att detta inte är en offentlig angelägenhet samt att ett sådant skydd skulle ha 

motsatt effekt för lantbrukare utanför EU.
71

 CAP:s budget ser på pappret ut att minska efter 

2013 men i och med utomstående finanser, så som detta säkerhetsnät, finns minskningen bara 

på papper och inte i verkligenheten. Skyddsnätet på tre och en halv miljard euro är inte en del 

i att skapa ett långsiktig konkurrenskraftig europeiskt jordbruk utan en del i att underlätta 

dumpning av livsmedelsprodukter i fattiga länder.
72

   

Exportbidrag är ett marknadsstöd och ger bidrag till den som exporterar särskilda 

jordbruksprodukter till länder utanför EU. Syftet med exportbidraget är att göra priserna inom 
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EU mer stabila. Bidraget ska motsvara den summa som är skillnaden mellan priset inom EU 

och priset på den internationella marknaden, om det inte finns en prisskillnad går det inte att 

få ut exportbidrag.
73

  På WTO:s ministerkonferens i Hongkong i december 2005 skrev EU 

under Hongkongdeklarationen där man åtog sig att fasa ut exportbidrag eftersom det inte är 

förenliga med WTO:s stadgar om frihandel. Exportbidragen har minskat rejält sen dess 

storhetstid under 1980-talet då de stod för 50 procent av utgifterna,
74

 men trots detta finns det 

inte en utfasningsstrategi i det nya CAP-förslaget.
75

 Den generella trenden har varit att 

exportbidragen har minskat men det finns undantag, däribland för mejeriprodukter och 

fläskkött då exportbidraget för dessa produkter återinfördes 2008-2009. Exportbidraget för 

fläskkött, ägg och fjäderfän uppgick under denna period till omkring 200 miljoner kronor.
76

 

Marknadsreglerande stöd och särskilt exportbidraget är en mycket omdiskuterad och 

kritiserad del av CAP. De Schutter menar att allt som underlättar exporten av livsmedel som 

med hjälp av stöd fått artificiellt låga priser är dumpning.
77

 Marknadsreglerande stöd för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i EU och stöd till produktionen i EU undantränger möjligheten 

för produktion i länder utanför EU och skapar en mycket mer otrygg miljö där.
78

  

70 procent av all odlingsbar mark och åtta procent av jordens dricksvattenresurs används idag 

för att föda upp djur. Importen av kraftfoder för köttindustrin i EU är enorm då nästan ingen 

egen produktion av proteingrödor finns inom EU.
79

 Sojabönor är den gröda som i absolut 

störst utsträckning används som proteinkälla i kraftfoder till köttindustrin. Under 2008 

importerade EU-länderna sammanlagt över fyrtiofem miljoner ton produkter till djurutfodring 

varav femton miljoner ton var sojabönor och nära tjugotre miljoner ton var sojamjöl.
80

 Denna 

stora import har gjorts möjlig av att importtullarna för oljefrön och proteingrödor har tagits 

bort. Marknadsmekanismerna i CAP premierar storskaligt jordbruk med så stora besättningar 

av djur på så små areal som möjligt för att få ut högsta möjliga volym. Detta så kallade 

”factory farming” har mycket stor klimatpåverkan och miljöbelastning både i och utanför EU. 

Eftersom det är tullfritt att importera soja är det mer lönsamt att odla mer subventionerade 
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grödor på den egna marken, ett system som är en stor drivande faktor för avskogningen i 

Sydamerika där stora delar av de importerade sojabönorna produceras.
81

 De negativa 

miljöeffekterna och sociala effekterna på grund av sojaproduktionen i Sydamerika är många
82

. 

Avskogningen hotar hundratals djurarters överlevnad och den minskar tropikområdenas 

förmåga att fånga CO
2
. Många fattiga bönder i området förlorar sin odlingsmark och sina hem 

till de stora företagen som producerar sojabönor. Sojaproduktionen sysselsätter färre arbetare 

än någon annan gröda och utan arbete eller mark har lokalbefolkningen mycket svårt att klara 

av sin försörjning.
83

 Den stora köttproduktionen i EU bygger inte helt på efterfrågan då den 

subventioneras vilket bidrar till en överproduktion
84

. För att fortsätta göra denna 

överproduktion lönsam får varorna marknadsstöd för att exporteras.  

För att påvisa vilken effekt de subventionerade djurfodret har fått i frågan om dumpning av 

livsmedel i utvecklingsländer är Senegal och Kamerun två bra exempel. Senegals import av 

billig kyckling som fötts upp i Frankrike på EU-subventionerat spannmål har slagit ut 70 

procent av den inhemska industrin. Den senegalesiska fjäderfäindustrin kan inte konkurrera 

med den billiga kycklingen producerad i EU.
85

 I Kamerun var den okontrollerade importen av 

fryst kyckling ett mycket stort problem för den inhemska marknaden och arbetsmöjligheter, 

trefjärdedelar av den frysta kycklingen kom från EU. Trots att den Kamerunska ekonomin 

gick tiotals miljoner kronor i förlust och hundratusentals jobb gick förlorade vägrade EU ta 

något ansvar för situationen.
86

  

Helhetssynen på produktion som finns inom CAP samt de uppvisade exemplen på 

stödåtgärder visar att CAP har en betydande roll i skapandet av en internationell ordning som 

omöjliggör rätten till mat. EU har som en av världens största aktörer på den internationella 

jordbruks- och livsmedelsmarknaden ett betydande ansvar. EU borde ta större ansvar och leda 

utvecklingen för att säkerställa rätten till mat utifrån principen om möjligheten att ”feed 

themselves”. För att säkerställa livsmedelssäkerhet, i enlighet med rätten till mat, måste 

betydande förändringar ske. Förändringarna måste ske både inom den egna 

jordbrukspolitiken, inom handel, av finansiell regleringar, inom klimatfrågan och ifråga om 

investeringar i länder utanför EU. Det ökade efterfrågan av mat legitimerar inte 
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subventionerad export från EU.
87

 Det finns hopp om förändring inom CAP, då EU-

parlamentet fastslog en resolution som inte ska riskera livsmedelssäkerhet och möjliggöra 

befolkningens möjlighet att ”feed themsleves” i de länder som EU handlar och bedriver 

utvecklingsarbete med. Men det är många andra förändringar som krävs för att CAP inte ska 

bidra till att omöjliggöra rätten till mat.
88

  

 

Livsmedelshandel och EU:s handelsavtal 

EU är en ledande exportör inom livsmedel och står för 17 procent av den globala handeln. EU 

är utöver en stor exportör den i särklass största importören av livsmedelsprodukter och hade 

2007 en import av produkter för ett värde av 78 miljarder euro vilket motsvarar 20 procent av 

all livsmedelsimport i världen.
89

 För att exemplifiera de effekter som EU:s handel och 

handelsavtal har på rätten till mat granskas ett specifikt, pågående, avtal, EPA-avtalet. 

EU håller nu på att förhandla fram nya avtal med de så kallade AVS-länderna som består av, 

78 stater från Afrika, Västindien och från Stillahavsområdet. 40 av dessa 78 länder tillhör 

gruppen (MUL) Minst Utvecklade Länder. Det ekonomiska partnerskapsavtalet, EPA-avtalet 

ska ersätta de avtal som tidigare funnits mellan länderna. Avtalen måste förnyas eftersom det 

gamla avtalet inte följde WTO:s stadgar om frihandel, då AVS-länderna hade allt för stängda 

gränser men öppna tillgångar till den Europeiska marknaden. EPA-avtalet var satt till att vara 

i kraft 2007 men förhandlingarna pågår fortfarande då de dragit ut på tiden plus att få stater 

har valt att skriva under avtalet.
90

 EPA är ett brett avtal som innebär handelsavtal som 

påverkar investeringsregler, konkurrensregler, offentlig upphandling och handel med tjänster. 

Förutom handel innehåller avtalet också bistånd och utvecklingsmöjligheter
91

. Vissa AVS-

länder har valt att skriva under ett så kallat interimsavtal, dessa avtal gäller nästan bara handel 

med varor, men de kräver en snabb liberaliseringstakt samt att de binder staterna att förhandla 

vidare om andra delar av det som blir det slutgiltiga EPA-avtalet. Dessa interimsavtal har lett 

till att länder i samma region har förhandlat fram olika handelsvillkor med EU vilket kommer 
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att försvåra handel och samarbetet inom regionen.
92

 På detta sätt respekterar inte EPA rätten 

till kollektivt policyskapande och istället för att bygga upp ett starkt regionalt samarbete har 

EPA underminerat samarbetet och skapat konflikter mellan grannländerna i regionerna.
93

    

Enligt Concords rapporter från 2009 och 2011 bör EU arbeta för att stödja U-länders 

möjlighet till att ha legitima policys som skapar möjlighet för att uppmuntra förädling av 

råvaror i det egna landet. Naturresurserna bör också i första hand användas för den egna 

befolkningens intressen och utveckling. EPA förhindrar AVS-länder från att använda 

exportrestriktion t.ex. genom exporttullar, vilket enligt EU skapar orättvisa 

konkurrensfördelar för den inhemska förädlingsindustrin. Ett sådant hinder pekar på att 

avtalet från EU:s sida är högst offensivt (något som EU själva hävdar att avtalet inte är) 

samtidigt som de förnekar AVS-ländernas befolknings suveräna rättighet enligt ICESCR
94

 till 

naturresurserna i det egna landet. Ett eliminerande av exportrestriktioner skulle omöjliggöra 

för AVS-länderna att komma uppåt i produktionskedjan och vara något mer än 

råvaruexportör.
95

    

EPA har fått kritik från många håll för att avtalet ställer allt för hårda och snabba krav på 

handelsliberalism och på att avregleringarna inom EPA är för stora. EU borde tillåta 

utvecklingsländer att utveckla, bygga upp och stärka sin inhemska jordbrukssektor för att 

kunna möjliggöra rätten till mat, detta menar FN:s speciella rapportör om rätten till mat, De 

Schutter. EPA går i motsatt riktning för en sådan utveckling och tvingar istället AVS-länderna 

att liberalisera sina marknader för import.
96

 EPA-avtalet går långt över de krav som WTO-

avtalen ställer på frihandel. EU vill att tullarna ska tas bort snabbare än vad AVS-länderna 

vill, EU:s linje är att 80 procent av importen från EU ska vara tullfri inom femton år medan 

AVS-länderna tolkar reglerna annorlunda och menar att det räcker att 60 procent av 

marknaden öppnas inom tjugofem år.
97

 AVS-länderna kommer bara kunna skydda 20 procent 

av sin marknad och måste välja vilka sektorer som ska skyddas och kan längre fram inte ändra 

på detta sektionsbeslut. EU vill också att tullarna ska frysas till dagens nivå. Att öppna upp 

marknaden i så stora nivåer kommer att vara mycket kostsamt för AVS-länderna och kommer 
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ha stor påverkan på den inhemska jordbruksproduktionen. Eftersom möjligheten att upprätta 

importtullar kommer att tas bort, kommer det bli mycket svårt att begränsa importen av billiga 

varor från EU. Namibia har tidigare haft periodvis importstopp under skördetid för majs och 

vete för att stödja den inhemska marknaden och böndernas möjlighet att sälja sina varor. 

Sådana importtestriktioner kommer inte att vara möjliga inom ramen för EPA. Afrika 

Gruppen hävdar att det är omöjligt att öppna upp AVS-ländernas marknader i sådan 

utsträckning utan att ta bort subventionerna på varorna från EU för att säkerställa en 

livsmedelsäkerhet och rätten till mat.
98

  

EU tog 2010 fram ett ”Food Security Policy Framework” som ska vara grunden för EU:s 

arbete att säkerställa livsmedelsäkerhet i utvecklingsländer och reducera antalet människor 

som lever på gränsen till svält. I detta ramverk har man bland annat adopterat HRBA och 

ställer sig bakom att ställa om livsmedelssystemet för att ta bort utvecklingsländers beroende 

av den internationella marknaden och bli mer självständiga. Den viktigaste delen av detta 

ramverk är att stödja småskaliga jordbruk och erkänna deras viktiga plats i utvecklingsarbete 

och säkerställandet av livsmedelssäkerhet.
99

 Detta tyder på dålig koherens mellan EU:s olika 

delar, då EU å ena sidan tar fram ramverk som syftar till att skydda utvecklingsländers 

möjlighet till att ha småskaliga jordbruk på landsbygden men å andra sidan genomdriver avtal 

som gör det mycket svårt om inte omöjligt för småskaliga jordbruk att konkurrera med billiga 

subventionerade varor importerade från EU. Sedan 1980-talet har subventionerade jordbruks- 

och livsmedelsvaror från rika länder tryckt ner världsmarknadspriserna på livsmedel och hållit 

dem på en mycket låg nivå ända till det utvecklades till en kris i och med den globala 

matkrisen 2008.
100

 Att fortsätta en utveckling med subventionerade varor samtidigt som 

utvecklingsländer tvingas ta bort tullar och andra medel av marknadsskydd är inte att 

säkerställa möjligheten att åtnjuta rätten till mat. Att vidare liberalisera utvecklingsländers 

marknader för import är helt inkompatibelt med möjligheten att utveckla dessa länders 

möjlighet att själva producera, eller skapa handelskraftighet bland befolkningen för att 

inhandla, näringsrik och adekvat mat.
101

 EPA-avtalet bidrar via en rad bindande 

överenskommelser till att försvåra livsmedelsäkerheten i 78 utvecklingsländer. EPA-avtalen 

bidrar till att skapa en internationell ordning som omöjliggör rätten till mat. 

                                                 
98 Afrikagruppen, 2009, s.3-13 och Concord, 2009, s.14-15 samt Afrikagruppen, 2010, s.5. 
99

 Concord, 2011, s.28-29. 
100

 Concord, 2011, s.29. 
101

 UN Special Rapporteur on the right to food, 2011, s.1-11. 



34 

 

Analys del III – En skyldighet att inte slänga mat 

Med utgångspunkt i den institutionella ordning av produktionsstöd, subventionering och 

liberaliserande handelsavtal som granskades i analys del II kommer nu frågeställning om 

skyldigheten bakom matsvinnet, ”Finns det en skyldighet att inte slänga mat?” att analyseras.  

I analys del II granskades den institutionella ordningen i vilken matsvinn är ett växande 

problem, det beräknas att en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion 

slängs.
102

 Frågeställningen om det finns en skyldighet att inte slänga mat, analyseras här 

utifrån den skyldighetsapproach som togs fram i analys del I. Kan matsvinnet vara en del i en 

global institutionell ordning som omöjliggör rätten till mat? Skyldighetsapproachen synliggör 

att ett tydligt fokus på riktade skyldigheter som ålägger ansvar kan effektiviserar och förbättra 

arbetet med att tillgodose rättigheter. Rättighetsbegreppet kan på detta sätt utvecklas så att det 

kan inkludera även en internationell ordning.  

 

Definition av matsvinn  

Var är matsvinn? Det blir i alla sammanhang där man använder uttrycket matsvinn viktigt att 

definiera vad som innefattas i begreppet. Beroende på hur man väljer att avgränsa begreppet 

får det olika effekter och orsaker. Matsvinn förekommer i alla led av livsmedelskedjan, från 

att det första fröet blir sått i marken till maten som lämnas kvar på din tallrik. En vid 

begreppsanvändning av matsvinn kan innefatta en rad faktorer som påverkar 

matproduktionen. Bristande kunskap och resurser kan orsaka stort svinn i 

primärproduktionen. Problemet med matsvinn tidigt i produktionskedjan är mycket 

omfattande i utvecklingsländer där detta svinn kan ha en betydande roll i 

livsmedelssäkerheten.
103

 Vad som oftast inte diskuteras i den vanligaste användningen av 

begreppet matsvinn är frågor som rör olika former av resursanvändning, t.ex. följande tre 

exempel. Först och främst är ineffektiv resursanvändning ett stort problem. Åkermark och 

spannmål som skulle kunna användas för mänsklig konsumtion används för att producera 
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djurfoder och bioenergi.
104

 För de andra är spillprodukter ett exempel på en form av slöseri 

som kan betecknas som matsvinn. Spillprodukter är produkter som skulle kunna användas till 

mänsklig konsumtion men som inte görs på grund av låg efterfrågan (detta kan t.ex. vara olika 

djurdelar som inte efterfrågas så som grisfot, inre organ och liknande) och istället blir del i 

t.ex. hundmat. Slutligen kan man även tala om att överkonsumtion är en form av dålig 

resurshantering och då också en del av matsvinnet. Överkonsumtion i den benämning att 

många människor äter alldeles för mycket mat och då oftast ohälsosamma dieter med för 

mycket socker och mättade fetter är ett stort samhällsproblem. Det krävs stora resurser i 

samhället för att behandla och förebygga detta levnadsmönster som leder till ohälsa, övervikt 

och livshotande sjukdomar. Överkonsumtion av detta slag skulle kunna ses som ett 

resursslöseri.
105

  

Ovanstående breda användning av begreppet är en viktig del av den samhälliga debatten om 

matsvinn och om överproduktion och bör därför vara en del av diskussionen av matsvinn. Att 

diskutera och problematisera begreppet är en viktig beståndsdel i att hitta en lösning på 

problemet. En bredare tolkning av matsvinnet kommer behöva göras för att förstå dess fulla 

omfattning och dess koppling till andra delar av samhället så som åkermarksanvändning och 

hälsoproblem. Dock är användningen alltför vid för att kunna rymmas i denna analysdel.  För 

att göra analysen så givande som möjligt kommer en snävare definition av begreppet att 

användas. Matsvinn hänvisar i denna analys (om inget annat anges) till mat som skulle kunna 

användas för mänsklig konsumtion, fullt ätbar mat, som slängs. Diskussionen om vikten att 

bredda begreppet kommer dock hållas levande genom analysen. Vikten av att bredda 

förståelsen av matsvinn blir längre fram en betydelsefull del av analysen då matsvinnet måste 

ses som en del av en livsmedelskedja som är starkt kopplad till andra samhällsproblem.   
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Orsakerna bakom matsvinnet 

Vilka förklaringsmodeller presenteras för att förklara matsvinnet? Vad ses som orsaken 

bakom matsvinnet? För att kunna analysera matsvinnet med hjälp av en skyldighetsapproach 

måste först olika förklaringsmodeller bakom matsvinnet redovisas. Forskningen på ämnet är 

inte allt för omfattande men nyligen har en stor rapport tagits fram
106

. 2011 tog Svenska 

SIK tillsammans med FAO fram rapporten: Global Food Losses and Food Waste. I rapporten 

från SIK och FAO framgår det att en tredjedel av all mat som globalt produceras för mänsklig 

konsumtion går förlorad eller slängs, vilket beräknas vara runt 1.3 miljarder ton per år. I 

medium- och höginkomstländer är matsvinnet störst på konsumtionsnivå, hela 40 procent av 

matsvinnet sker bland konsumenter och detaljhandeln.
107

 Det sker utöver det stora svinnet på 

konsumtionsnivå även ett stort svinn tidigt i produktionskedjan i dessa länder. I 

utvecklingsländer sker det stora svinnet oftast i tidiga steg i produktionskedjan. Skillnaden på 

matsvinnet på konsumtionsnivå per capita är mycket stor mellan rika och fattigare länder. 

Medan det i Europa per capita slängs 95-115kg/år slängs det i Afrika söder om Sahara och i 

syd och sydost Asien 6-11kg/år.
108

    

Beroende av var i produktionskedjan maten slängs blir orsakerna bakom svinnet mycket olika. 

I utvecklingsländer där svinnet är stort tidigt i produktionen (i primärproduktionen) orsakas 

svinnet av brister i skördemetoder, infrastruktur, packning, lagring och kylning. 

Sammanfattande skulle detta svinn kunna ses som brist på resurser och investering i 

jordbrukssektorn.
109

 Matsvinn som sker tidigt i produktionskedjan kräver uppmärksamhet och 

vidare forskning eftersom det har stor påverkan på livsmedelssäkerheten i utvecklingsländer. 

Det är viktigt att det sker omfattande investeringar i jordbrukssektorn för att säkerställa rätten 

till mat. Matsvinn tidigt i produktionskedjan i utvecklingsländer är en fråga som är relevant 

utifrån ett rättighetsperspektiv. Men frågan kommer inte att diskuteras vidare i denna analys 

då fokuset för analysen inte är på svinnet i primärproduktionen.  Eftersom analysens 

definition av matsvinn utgår från fullt ätbar mat som slängs, mat som skulle kunna användas 

för mänsklig konsumtion, fokuserar analysen istället på den mat som slängs på 

konsumtionsnivå och i detaljhandeln. Därför kommer matsvinnet som sker i hög och medel 
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inkomstländer vara i fokus då svinnet här är mycket större på konsumtionsnivå än i 

utvecklingsländer.  

Varför är matsvinnet stort i industriländer där det redan finns stora resurser och investeringar i 

jordbruksektorn? En orsak till varför matsvinnet är så stort i industriländer är för att kraven 

för vad produktionen måste leverera är höga vilket gör att det mer lönsamt att producera med 

en stor säkerhetsmarginal, alltså att överproducera i fall något i produktionsledet skulle gå 

snett. I analys del II beskrivs det hur marknadsmekanismerna i CAP premierar storskaligt 

jordbruk. Stora volymer är en förutsättning för denna form av produktion och CAP skapar via 

olika former av subventionering lönsamhet i överproduktionen. Med denna bakgrund blir 

matsvinnet ett givet resultat av denna form av produktion. Följande citat beskriver dess 

effekter på matsvinnet:  

In industrialized countries food gets lost when production exceeds demand. In order to 

ensure delivery of agreed quantities while anticipating unpredictable bad weather or pest 

attacks, farmers sometimes make production plans on the safe side, and end-up producing 

larger quantities than needed, even if conditions are “average”. 
110

 

Detaljhandeln står för en betydande del av matsvinnet i industriländerna. Överproduktionen 

sätter även krav på matbutikerna och för att maximera lönsamheten kräver leverantörer ofta 

stora leveranser med många olika varor för att butikerna ska få köpa in varorna till låga priser, 

en omständighet som också påvisas i naturvårdverkets rapport om matsvinn från 2008; 

I många fall kräver leverantörerna att butiken säljer ett flertal av leverantörens produkter 

för att få ett bra inköpspris… Ett brett sortiment med många olika fabrikat och varianter 

av samma typ av vara kan leda till svinn av många artiklar med passerat utgångsdatum.
111

 

Butiker ska ha välfyllda hyllor och fräscha grönsaker för att locka kunderna, ett estetiskt 

marknadsföringsknep som rimmar illa med matsvinn
112

. I svenska matbutiker ligger 

matsvinnet på ca två till fyra procent av den ekonomiska vinsten och butikernas matsvinn 

uppgår årligen till 110 000 ton.
113

 Alltför höga estetiska krav från butiker leder till att varor 

som skulle kunna användas för mänsklig konsumtions slängs eller används till foder eller 

liknande redan innan de kommer till affären; 
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High ‘appearance quality standards’ from supermarkets for fresh products lead to food 

waste. Some produce is rejected by supermarkets at the farm gate due to rigorous quality 

standards concerning weight, size, shape and appearance of crops. Therefore, large 

portions of crops never leave the farms.
114

 

Även om varorna når butiken kan kvalitetskontroller göra att varorna aldrig säljs. Om kvalitén 

inte är tillräckligt hög kan butiken kreditera varorna, alltså varken ta emot eller betala för 

varorna utan skicka tillbaka dem till grossisten. Krediteringen görs inte bara på bas av varans 

ätbarhet eller på säkerhetskrav utan det kan ske på grund av felaktig vikt, storlek, klass eller 

sort. Ofta skickas dessa varor, på grund av att det är opraktiskt, aldrig tillbaks utan slängs 

direkt vid butiken.
115

 Det är billigare att slänga varorna än att använda eller återanvända 

produkterna, något som leder till att det vid produktionsfel eller vid mindre skador är mest 

lönsamt att slänga varorna, trots att maten är helt säker och hälsosam. Tristam Stuart pointerar 

detta i sin bok, Waste – uncovering the global food scandal:      

… a great deal of food is thrown away because its packaging gets damaged. This often 

consist of a minor tear or mark on the outer packaging, which doesn’t affect the food 

inside, but the supermarket still choose to throw it away. In addition, if one item within a 

larger pack is blemished, the whole pack will generally be chucked out
116

.   

I vissa svenska butiker används så kallade fullreturrättsavtal mellan grossist och butik, vilket 

betyder att butiken bara behöver betala de varor som de lyckats sälja och att grossisten tar 

tillbaka de varor butiken inte lyckats sälja. Ett sådant avtal befriar butiken från att göra 

ansvarsfulla beställningar för att anpassa inköpen till mängden varor som säljs.
117

 

Omfattningen av en sådan retur mellan grossist/leverantör och butik kan illustreras med ett 

exempel ut naturvårdsverkets rapport där returneringen av mängden färskt bröd från ett visst 

märke från en butik i Stockholmsområdet uppgick till ca 30m
3 

per vecka.118
  I 

Jordbruksverkets rapport om hållbar konsumtion av jordbruksvaror från 2011 konstateras det 

att varorna helt enkelt har blivit för billiga och att det blir ekonomisk effektivt att slänga 

maten.
119

   

Sammanfattningsvis så visar detta att överproduktionen ger ökat svinn i hela 

livsmedelskedjan. Ju större kvantiteter desto billigare kan varorna inhandlas av butikerna 
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vilket ger en stor vinstmarginal men ett ännu större svinn. Ovanstående avtal vittnar om ett 

system där ansvaret för matsvinnet faller mellan stolarna. Matsvinnet blir en till synes 

ofrånkomlig del av ett system som kräver både stora kvantiteter och hög kvalitet. Orimliga 

krav på storlek och utseende helt oberoende av varornas hälsosäkerhet eller ätbarhet ger ett 

helt onödigt svinn av mat som skulle kunna ätas. Estetiken har fått en alltför betydande roll 

både för butiken och för konsumenten vilket har fått stora konsekvenser för mängden mat som 

slängs. Nästa stycke kommer att diskutera konsumentens roll och ansvar av matsvinnet.  

 

Konsumtion; en del av en institutionell ordning  

I rapporten från SIK och FAO står det att svinnet på konsumtionsnivå till stor del handlar om 

konsumenters beteenden i form av att inte ha tillräckligt god planering vid inhandling samt att 

“bäst-för-datum” spelar en stor roll för hur mycket hushåll slänger
120

. Den största faktorn som 

ges för att förklara svinnet på konsumtionsnivå är att det finns ett överflöd av mat och att det 

handlar om en attitydfråga hos konsumenterna. Människor slänger mat av den enkla 

anledningen att de har råd att slänga mat. Överflöd och bristande kunskap ger människor en 

dålig inställning till frågan.
121

  

I slutet av livsmedelskedjan har konsumenters preferenser och val en mycket stor påverkan på 

produktionen och utbudet av mat. Företagen som styr produktionen har å andra sidan stort 

politiskt och samhälligt inflytande vilket i alla högsta drag påverkar konsumenternas 

preferenser.
122

 Stora multinationella företag har en mycket stor makt över våra val av varor. 

Genom en allt mer global marknad, genom fler och större marknadsföringskampanjer och 

genom att multinationella företag köper upp konkurrerande företag ökar denna makt. Stora 

livsmedelsföretag har idag mycket mer ekonomisk och politisk makt än vad många stater 

har.
123

 Eftersom konsumenternas val starkt påverkas av dessa multinationella företag blir 

konsumtionen del av den internationella ordningen som styrs av produktionen.      

Konsumtion är en viktig del av samhällsordningen och de svenska hushållens konsumtion är 

ständigt ökande, på tio år, från 2000 till 2010, har hushållens konsumtion ökat med 23 procent 
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och uppgick 2010 till 1553 miljarder.
124

 Livsmedelskonsumtionen står för över tolv procent 

av den totala konsumtionen på hushållsnivå och uppgick till 192 miljarder 2010.
125

 Historiskt 

sett har hushållens konsumtion spelat en viktig roll för att möjliggöra den förändring av 

produktion som skedde under industrialiseringen i Europa. För att kunna öka produktionen i 

så stor skala som möjligt och därmed också förtjänsten, var konsumtionen tvungen att öka. 

Varorna som producerades skulle förbrukas och då behövdes det köpkraftiga konsumenter. 

Nya former av konsumtion inrättades för att öka konsumtionen. Traditionella nöjen i byarna 

som tidigare varit gratis ersattes med kommersialiserade nöjen i industristäderna som kostade 

pengar.
126

 Lönefrågan blev därför en viktig fråga både för att människor skulle kunna 

konsumera mer men också för att arbetarnas långa arbetsdagar skulle kunna motiveras.
127

 

Detta påvisar att det inte var efterfrågan som styrde produktionen utan att det skapades en 

efterfråga för att motivera produktionen. Produktionen, företagen och fabriksägarna, skapade 

alltså nya konsumtionsmönster för att hålla upp produktionen.
128

   

Konsumtionen är en betydande del av en institutionell ordning i vilken överproduktion 

premieras. Denna institutionella ordning kräver att någon konsumerar de varor som i allt 

större utsträckning produceras
129

. Christer Sanne beskriver att konsumtionssamhället kan 

tolkas som en social ordning som reproducerar sig själv i formeln arbeta– och – köpa. 

Konsumtionen blir i denna förståelse ett medel för att förbruka (inte bruka i form av en nyttja 

utan i betydelsen att ”göra av med”, ”slösa bort”) det överflöd av varor som produceras.
130

  

Konsumtionen bidar till mycket stora utsläpp av växthusgaser som påverkar 

klimatförändringarna negativt. Naturvårdsverket räknar i sin rapport från 2008 att: 

För en genomsnittlig svensk konsument behöver utsläppen minska från dagens i 

storleksordningen 10 ton per capita till hälften 2020 och till en femtedel 2050 om 

utsläppen från den egna konsumtionen inte ska överstiga den önskvärda utvecklingen av 

de globala utsläppen räknat per person.
131  
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Hela 25 procent av den totala konsumtionen går under rapportens rubricering äta. 

Livsmedelskonsumtionen måste som en så stor bidragande faktor till utsläpp ses som en del 

av en institutionell ordning då konsumtionsmönstren är del i en samhällsordning som 

premierar överkonsumtion.
132

 Genom att använda maten istället för att slänga den kan 

människor reducera sin konsumtions klimatpåverkan
133

.    

Förståelsen av den attitydfråga som SIK och FAO:s beskriver som en orsak bakom matsvinnet 

får genom denna syn på konsumtion och konsumtionssamhället en institutionell bakgrund då 

överkonsumtion är den rådande samhällsordningen. Överkonsumtion bör således behandlas 

som en del av en institutionell ordning och inte enbart som en fråga om enskilda individers 

attityder. Jordbruksverket skriver i sin rapport från 2011 att matsvinnet i industriländer finns i 

slutet av livsmedelskedjan och att det är det moderna konsumtionssamhället som skapar detta 

matsvinn.
134

 Det är viktigt att belysa att matsvinnet orsakas av en institutionell ordning som 

förespråkar överproduktion och ständigt ökade volymer av produktion. Överproduktionen blir 

med hjälp av marknads- och produktionsstöd också gynnsam. Samma institutionella ordning 

förespråkar, som en del i formeln arbeta– och – köpa, överkonsumtionen som social norm och 

social ordning.  

Att se konsumtionsmönster som en del av en institutionell ordning är inte att förringa det 

individuella ansvaret. Det blir här mycket viktigt att understryka att alla har en skyldighet att 

inte bidra till en sådan institutionell ordning. I och med detta finns det också ett individuellt 

ansvar ifråga om överkonsumtion som leder till matsvinn. Anledningen till att det är viktigt att 

pointera att överkonsumtionen är del av en institutionell ordning är inte för att individer ska 

kunna slippa ansvar, snarare tvärtom. Det är viktigt att visa på denna institutionella koppling 

för att kunna skapa reella förändringar som ålägger det bindande ansvaret på institutionell 

nivå för att få ökad effekt på individnivå.  
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Skyldighetsapproachen  

Kan matsvinnet vara en del i en internationell, institutionell ordning som omöjliggör rätten 

till mat? 

Denna tredje analysdel visar genom exempel av de orsaker som tagits fram för att förklara 

matsvinnet, att matsvinnet är en del av den institutionella ordning som beskrevs i analys del 

II. Det är viktigt att tydliggöra att matsvinn inte är en ofrånkomlig effekt av all form av 

matproduktion eller av all form av matkonsumtion utan en del av ett institutionellt system. 

Matsvinnet är en effekt av ett samhälle som grundar sig på och uppmuntrar överproduktion. 

Att se matsystemet som en helhet är betydelsefullt för att förstå varför en skyldighetsapproach 

är viktig för diskussionen om en förändrad syn på matsvinn. 

Livsmedelskedjan är idag ingen självständig enhet utan är sammanlänkad med en rad olika 

delar av samhället och länkar även samman länder både i form av handel med livsmedel, 

naturresurser och i fråga om produktion.
135

 Det är viktigt att det finns koherens mellan de 

bestämmelser som styr olika delar av livsmedelskedjan. Samtliga delar av kedjan och de delar 

av samhället som involveras i kedjan såsom bland annat resurstillgångar, odlingsmark, 

klimatutsläpp, användning av dricksvatten, utveckling, arbetsvillkor, handelsvillkor och 

matsvinn måste tas i beaktning vid beslutfattanden. Att fatta beslut om hur matsvinnet ska 

reduceras utan att förändra produktionen som skapar matsvinnet ger ett menlöst resultat. Här 

görs sig frågan om en bredare syn på matsvinn sig påmind och förespråkar just en sådan 

helhetssyn på livsmedelskedjan.  

 I ”The of Food and Farming” (2011) en rapport från institutionen för forskning i London om 

det globala livsmedelssystemet ges koherens mellan olika policys som en av de viktigaste 

beståndsdelarna för att lösa den kritiska situationen systemet idag står inför. Ett 

helhetsperspektiv är en förutsättning för att ge säker matförsörjning. Följande citat beskriver 

rapportens syn på helhetstänkande:  

A major conclusion of this Report is the critical importance of interconnected policy-

making. Other studies have stated that policy in all areas of the food system should 

consider the implications for volatility, sustainability, climate change and hunger. Here it 

is argued that policy in other sectors outside the food system also needs to be developed 
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in much closer conjunction with that for food. These areas include energy, water supply, 

land use, the sea, ecosystem services and biodiversity.
136

 

Concords rapport från 2011 visar att många av de mål som EU har, framförallt målet att 

reducera fattigdom och svält i utvecklingsländer motarbetas av andra policys och avtal i 

EU.
137

 Detta trots att det i Lissabonfördragets artikel 208, Policy Coherence for Development, 

står att alla policys måste vara i enlighet med målet att reducera fattigdom i 

utvecklingsländer.
138

 Ett CAP som fortsätter premiera överproduktion och som via 

subventioner och marknadsstöd fortsätter göra denna produktion lönsam är svårt att 

kombinera både med EU:s mål om minskade klimatutsläpp, minskade matavfall och med det 

övergripande målet att reducera fattigdom och svält. Att EPA-avtalet kommer göra det ännu 

enklare att dumpa den billiga maten i utvecklingsländer kommer inte hjälpa till att uppnå 

målet av att reducera fattigdom och svält. Concords menar att koherens mellan EU:s olika 

delar är helt nödvändigt för att målen ska kunna uppnås. Som situationen ser ut nu ger EU 

med den ena handen och tar med den andra.
139

 Den dåliga koherensen inom EU synliggör 

stora brister då det visar på att EU inte utgår ifrån ett helhetstänkande i livsmedelskedjan. Att 

analysera matsvinnet ur en skyldighetsapproach är att påvisa matsvinnets roll i kedjan och hur 

det är del av den institutionella ordningen. 

För att tydliggöra resonemanget blir det viktigt att besvara nedanstående fråga, då de kan 

framstå som att det finns en motsägelse i resonemangen i de olika analysdelarna. I analys del 

II pointerades det faktum att det inte är mängden mat som produceras som möjliggör rätten till 

mat, utan det beror på vem det är som producerar maten och till vem maten produceras. EU 

kan inte ha som mål att öka produktionen av mat för att säkerställa livsmedelsäkerhet för alla, 

överproduktion har visat sig vara ett steg i helt fel riktning. Då kvarstår den viktiga frågan; om 

inte mängden mat som produceras spelar någon roll, eftersom det beror på vem som 

producerar den, varför skulle då mängden mat vi slänger spela roll för rätten till mat? Varför 

skulle vi ha en skyldighet att inte slänga mat om mängden mat ändå inte är viktig för att 

möjliggöra rätten till mat?  

Att använda sig av en skyldighetsapproach ger tydliga riktningar för att säkerställa rätten till 

mat. Genom skyldigheter kan ansvaret riktas mot dem som orsakar problemet istället för att 
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som ett rättighetsperspektiv gör rikta fokus mot de som lider av problemet. Det krävs ett 

helhetsperspektiv för att kunna angripa den ovanstående frågan. Att analysera matsvinnet ur 

en skyldighetsapproach skapar förståelse för detta helhetsperspektiv då det visar att genom 

handlingar som bidrar till en institutionell ordning som omöjliggör rätten till mat, kränker 

dessa handlingar de mänskliga rättigheterna. Matsvinnet är som tidigare påvisats en del av 

denna institutionella ordning som bygger på överproduktion och svinnet bidrar därigenom till 

denna ordning vilket betyder att mängden mat vi slänger spelar roll. Genom att utgå från 

Pogges syn på negativa institutionella rättigheter har vi en skyldighet att inte bidra till en 

sådan ordning. Mänskliga rättigheter medför en generell negativ skyldighet på alla mänskliga 

aktörer att inte delta eller bidra till att upprätta en institutionell ordning under vilken 

människor saknar säker tillgång till mänskliga rättigheter.  Matsvinnet och handlingen att 

slänga ätbar mat, vare sig den sker hos producenten, grossisten, handlaren eller hos den 

enskilda individen bidrar till den internationella ordning som omöjliggör rätten till mat. För 

att människor ska kunna åtnjuta rätten till mat krävs det en internationell ordning i vilken 

rätten till mat faktisk kan vara möjlig. Matsvinnet är en del av den institutionella ordning som 

omöjliggör rätten till mat och därmed finns det också en skyldighet att inte slänga mat. 

Det är viktigt att förtydliga att det i det institutionella ansvaret finns ett individuellt ansvar. 

Det är lätt att när man talar om strukturella orsaker och om institutionella system tappa bort 

det individuella ansvaret. Det är därför viktigt att pointera att genom att visa hur matsvinn är 

en del av en institutionell ordning förstärks det individuella ansvaret. Det finns ett individuellt 

ansvar, en skyldighet, att inte bidra till en institutionell ordning som omöjliggör mänskliga 

rättigheter. Det finns t.ex. ett ansvar hos individen att inte rösta på ett parti som diskriminerar 

människor på grund av ras, eftersom detta parti skulle skapa en institutionell ordning som 

kränker mänskliga rättigheter. På samma sätt konstaterar denna analys att det finns ett ansvar 

hos individen att inte slänga mat, eftersom matsvinnet är del av den institutionella ordning 

som kränker och omöjliggör rätten till mat.  
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 Slutsats  

Vad för slutsatser kan då dras från denna analys av rätten till mat och matsvinn? Finns det en 

skyldighet att inte slänga mat?  

För det första tar uppsatsen fasta på att det finns en korrelation mellan rättigheter och 

skyldigheter. Uppsatsens teori, med stark utgångspunkt i Pogges teori om negativa 

internationella, institutionella skyldigheter, skapar förutsättningen för att kunna vidare 

analysera hur ett skyldighetsperspektiv påverkar rätten till mat. Den första delen av analysen 

använder teorin för att undersöka om det finns en internationell skyldighet att inte bidra till en 

institutionell ordning i vilken rätten till mat omöjliggörs. Resultatet i analys del I visar att en 

argumentation för en sådan skyldighet mycket väl kan påvisas både i internationella 

instrument och i rapporter från FN:s speciella rapportör för rätten till mat. Mycket 

argumenterar alltså till stöd för hypotesen att det finns en internationell skyldighet att inte 

bida till en institutionell ordning som omöjliggör rätten till mat.  

För de andra utvecklas synen på skyldigheter vidare i och med teoriutvecklingen av en 

skyldighetsapproach i analys del I. Skyldighetsapproachen är ett komplement till approacher 

som utgår ifrån rättigheter. Skyldigheter har en stark korrelation till rättigheter ändå finns det 

få instrument, dokument eller rapporter som fokuserar direkt på skyldigheterna bakom rätten 

till mat. Att lägga fokus på skyldigheter istället för rättigheter kan komma att öka möjligheten 

för människors faktiska åtnjutande av rättigheter. Idag är det, trots att det finns en rätt till mat, 

över en miljard människor som svälter. Det finns inte någon skyldighet som motverkar att den 

internationella ordningen kränker människors rätt till mat.  

Men är det då så, att den internationella ordningen faktiskt omöjliggör rätten till mat? I analys 

del II påvisas det i granskningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och EU:s 

ekonomiska partnerskaps avtal att dessa två policy/avtalsdokument omöjliggör rätten till mat. 

Politiken som förs i CAP premierar storskaligt jordbruk som ger höga volymer. Denna form 

av produktion speciellt ifråga om köttindustri har förödande effekter för utsläppet av 

växthusgaser och för de områden där kraftfodret som importeras till industrin odlas. 

Sojaodlingarna, soja är den gröda som oftast används i djurfodret, skövlar regnskog och 

vräker småjordbrukare när de expanderar för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan från 

EU. CAP subventionerar europeiska jordbrukare så att deras grödor blir billiga och omöjliga 
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att konkurera med, utöver det ges marknadsstöd i form av exportstöd så att varorna ska bli 

ännu enklare att exportera utanför EU.  Dessa subventioner i kombination med EPA-avtalens 

ökade krav på marknadsliberalisering gör att de billiga grödorna från EU dumpas i fattiga 

utvecklingsländer och slår ut den inhemska industrin. Dessa policys och avtal har bevisligen 

stor inverkan på den internationella ordningen och bidrar i högsta grad till att den 

internationella ordningen kollektivt kränker människors rätt till mat.     

Slutligen kommer då uppsatsens huvudfråga, finns det en skyldighet att inte slänga mat? 

Analysens tredje del påvisar att dagens konsumtionssamhälle som vilar på en ständig 

överproduktion skapar matsvinnet. Överproduktionen i Europa görs gynnsam via 

subventionering från CAP och exportering via avtal likt EPA. Eftersom matsvinnet är en del 

av den samhällsordningen som förespråkar de konsumtionsmönster som produktionen kräver, 

är också matsvinnet en del av denna institutionella ordning. Matsvinnet är en del av den 

institutionella ordning som omöjliggör rätten till mat och det finns därför en skyldighet att 

inte slänga mat. Det finns en skyldighet hos individen, hos företag och hos stater att inte bidra 

till en internationell ordning som omöjliggör rätten till mat. Eftersom matsvinnet är en del av 

en global institutionell ordning som kränker människors rätt till mat, är det allas skyldighet att 

inte slänga mat. Simpelt som det kan låta är det just detta som är den absolut viktigaste 

slutsatsen av denna analys. ALLA har ett ansvar att se till inte bidra till en institutionell 

ordning som kränker mänskliga rättigheter, och i detta fall handlar det om den tillsynes enkla 

handlingen att inte slänga mat. Men med tanke på att en tredjedel av all mat som produceras 

slängs och att 40 procent av matsvinnet som uppstår i industriländer sker på konsumtionsnivå 

är det kanske inte så simpelt trots allt. Det kan mycket väl behövas en skyldighetsapproach för 

att, individer, företag och stater ska inse att matsvinnet är en del i den globala kollektiva 

kränkningen av rätten till mat. I dagens konsumtionssamhälle är det viktigt att förstå att mat 

inte bara är en lättillgänglig handelsvara utan att mat är en basal nödvändighet som många i 

världen saknar. Att slänga mat kränker människors basala rätt till mat då handlingen är del av 

den internationella ordning som omöjliggör rätten till mat. Därför är matsvinnet inte bara ett 

ekonomiskt samhällsproblem i industriländer utan ett människorättsproblem. Stater, företag 

och individer har således en skyldighet att inte slänga mat.            
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