
I slutet av 1996 samlades representanter
för 186 länders regeringar i Rom för att ta
itu med världens ”hungerproblem”.  Den
viktigaste resolutionen som antogs vid
detta World Food Summit var att antalet
kroniskt undernärda människor i världen
ska halveras före år 2015.

Ett nödvändigt, men långt ifrån till-
räckligt, villkor för att detta vällovliga
mål ska kunna uppfyllas är att vi har nå-
gorlunda säkra svar på tre grundläggande
frågor. Först måste vi veta hur många de
kroniskt undernärda är i absoluta tal och i
relation till befolkningen som helhet i oli-
ka länder. Där de undernärda är relativt få
är det förmodligen möjligt att förbättra
deras situation genom riktade insatser på
mikronivå, och kanske till och med att nå

resultat på relativt kort sikt. Där de är
många och utgör en stor andel av befolk-
ningen måste mer genomgripande åtgär-
der vidtas på makronivå, vilket med stor
sannolikhet tar längre tid.

Den andra frågan som vi måste ha svar
på är var undernäringen är mest utbredd.
Är det i Afrika eller i södra Asien? Vilka
länder är mest drabbade? Om det ”inter-
nationella samfundet” ska kunna göra nå-
got som minskar antalet undernärda, mås-
te vi veta var de finns. Den tredje frågan
är varför människor är kroniskt undernär-
da. Om vi inte har rätt svar på den frågan
är risken uppenbar att eventuella åtgärder
blir förfelade.

FNs jordbruksorganisation, FAO, som
initierade The World Food Summit i Rom

* Jag är tacksam för synpunkter och kommen-
tarer från professor Amartya Sen på en något
utförligare engelsk version av denna artikel
(Svedberg [1998]). Ett stort tack också till
professor Hartwig de Haen och hans kollegor
vid FAOs forskningsavdelning för att de invi-
terade mig till att ge ett seminarium på basis
av ett tidigare utkast till artikeln. Tack även till
Thomas Eisensee, Jesper Roine och Marcus
Salomonsson för forskningsassistans. 
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FNs jordbruksorganisation, FAO, har redovisat uppskattningar av
förekomsten av undernäring som man hävdar är jämförbara mellan
länder och över tiden. Dessa estimat utgör den empiriska bakgrunden
för den övergripande resolution som nyligen antogs av representanter
för 186 länders regeringar vid The World Food Summit i Rom: att
halvera antalet undernärda i världen före år 2015. I denna artikel
hävdar Peter Svedberg att FAOs uppskattningar av undernäring
generellt är otillförlitliga, att FAO felaktigt pekar ut de afrikanska
länderna som mest drabbade, och att FAOs metod tenderar att styra
politiken i fel riktning. Antropometriska mått, argumenterar han, är i
alla avseenden  mer tillförlitliga och relevanta indikatorer på
undernäring.
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och producerade underlagsdokumenten,
hävdar att man har svaren på de tre frå-
gorna. FAO [1996] anger att 841 miljoner
människor i tredje världen lider av kro-
nisk undernäring, att de är starkt koncen-
trerade till länderna i Afrika söder om
Sahara (Afrika fortsättningsvis), och att
den huvudsakliga anledningen är otill-
räcklig tillgång på mat. Om nu internatio-
nella ansträngningar att halvera antalet
undernärda ska baseras på FAOs analys är
det avgörande att den är korrekt. Syftet
med föreliggande artikel är att utreda om
så är fallet.

I det följande avsnittet presenteras den
modell som FAO använder för att estime-
ra antalet undernärda och de huvudsakli-
ga resultaten. Därpå följer en ”känslig-
hetstest” av denna modell och värdena på
de exogena parametrarna (förklaras ned-
an) i modellen granskas i ljuset av fristå-
ende forskningsresultat. Vi ska vidare ut-
reda varför FAOs bild av var kronisk un-
dernäring är som mest utbredd (Afrika)
skiljer sig dramatiskt från den bild som
framstår när man mäter undernäring med
hjälp av antropometriska mått (individers
längd och vikt). Med dessa mått är nämli-
gen kronisk undernäring ett väsentligt
större problem i södra Asien än i Afrika.1

Vi ska därefter ta upp vilka förbättringar
av mät- och analysmetoderna som är möj-
liga (och inte möjliga) och också diskute-
ra de olika anledningar till undernäring
som respektive metod implicerar.

FAOs metod, data och resultat
Den modell som FAO använder för att
uppskatta andelen undernärda i ett lands
befolkning består av tre huvudsakliga pa-
rametrar och kan enklast beskrivas med
hjälp av ett diagram (Figur 1). Den första
parametern är den nationella ”tillgången”
(availability på engelska) på kalorier ut-
tryckt i per capita-termer (X), vilken an-
vänds som en proxy-variabel för kaloriin-
tag. Den andra parametern är fördelning-
en av kalorierna mellan hushållen (vilken

antas vara normalfördelad; den klocklik-
nande kurvan i figuren). Den tredje para-
metern utgöres av den norm för lägsta ac-
ceptabla kaloriintag per capita som FAO
ställer upp, linjen N i Figur 1. Den andel
av befolkningen som befinner sig till vän-
ster om denna linje befinns vara under-
närd.

Data över totala tillgången på kalorier i
olika länder får FAO fram genom att esti-
mera produktionen av livsmedel, export
och import av mat, göra avdrag för den
andel som inte används för mänskligt
bruk (utsäde, etc.) och slutligen beräkna
kaloriinnehållet i den ”tillgängliga” ma-
ten. Den totala tillgången delat med be-
folkningsantalet ger uppskattningar i per
capitatermer. Dessa beräkningar redovi-
sas i speciella publikationer, Food Bal-
ance Sheets, som FAO producerar på år-
lig basis för flertalet länder i världen.

Hur kalorierna är fördelade över hus-
hållen uppskattar FAO med hjälp av hus-
hållsundersökningar – för de länder där
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1 Det är viktigt att understryka att vad vi här
avser är permanent, kronisk undernäring, och
inte akut temporär svält till följd av torka, an-
dra naturkatastrofer och krig. Den typen av
temporär undernäring har främst drabbat afri-
kanska länder under de senaste 30 åren (se
Drèze och Sen [1989; 1990]), nu senast i
Sudan. Frågan om hur man ska komma till rät-
ta med temporära svältkatastrofer stod inte på
dagordningen i Rom.

Figur 1 FAOs modell
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tillförlitliga och representativa undersök-
ningar existerar. För flertalet u-länder
finns inga sådana undersökningar. För
dessa länder, vilka inkluderar alla länder i
Afrika, uppskattar FAO fördelningen av
kalorierna utifrån inkomstfördelningen,
om sådana data finns. När inte heller des-
sa data finns, antar FAO helt sonika att
fördelningen ser ut på ett visst sätt.

Konstruktionen av den norm för lägsta
kaloriintag per capita, den tredje parame-
tern i modellen, börjar med att FAO upp-
skattar kaloribehovet hos individer av oli-
ka kön och ålder. De viktigaste bestäm-
ningsfaktorerna är den lägsta kroppsvikt
och fysiska aktivitetsnivå som är förenli-
ga med hälsa, kroppsliga och mentala
funktioner samt (lätt) arbete. Dessa min-
sta acceptabla kaloriintag för individer
”summeras” sedan till per capita-nivå för
ett ”normhushåll” med en ålders- och
könsstruktur som speglar befolkningen i
dess helhet.

FAOs estimat av den procentuella an-
delen av befolkningen som är undernärd i
de fem huvudsakliga geografiska regio-
nerna i tredje världen återfinns i Figur 2.
Vi ser att enligt FAO är proportionen un-
dernärda i Afrika nästan dubbelt så stor
som i södra Asien 1990/92 (43 respektive
22 procent). Afrika är samtidigt den enda
region där FAO finner att andelen under-
närda har ökat sedan 1969/71. I Tabell 1
redovisas FAOs uppskattningar av abso-
luta antalet undernärda i respektive re-
gion och totalt. Globalt har antalet fallit
under perioden, medan det fördubblats i
Afrika. Enligt FAO är undernäringen i

världen starkt koncentrerad till Afrika och
dessutom växande.

Känsligheten i FAOs estimat 
Vi ska börja vår ganskning av FAOs esti-
mat av andelen undernärda genom att un-
dersöka hur känsliga de är för smärre hy-
potetiska mätfel i de tre parametrar som
utgör modellen. Eftersom FAO pekar ut
Afrika som den region där problemet är
relativt störst ska vi ta estimatet för denna
region som utgångspunkt för känslighets-
analysen.

Vi låter per capita-tillgången på kalori-
er anta alternativa värden på plus/minus
10 procent av det värde som FAO upp-
skattat. Likaledes låter vi kalorinormen
variera med plus/minus 10 procent. Slut-
ligen får fördelningen, mätt i termer av
variationskoefficienten (CV), variera med
plus/minus 0.05 kring det värde FAO
åsatt denna variabel. Vi erhåller då 27
(3x3x3) olika estimat av andelen under-
närda i den afrikanska befolkningen.
Dessa 27 estimat varierar från 21 till 61
procent (Tabell 2). Helt klart visar dessa
siffror att FAOs metod är mycket känslig
för fel i de uppskattade parametervärde-
na. Nästa fråga blir hur robusta FAOs es-
timat av parametrarna är. 

När det gäller tillgången på kalorier
(mat) i de afrikanska länderna råder stor
enighet bland oberoende forskare att fel-
marginalen är väsentligt större än de
plus/minus 10 procent som antogs ovan.
Lipton [1986] såväl som Blades [1980]
har på basis av detaljerade studier av ett
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Tabell 1 Uppskattade antalet undernärda människor, regionalt och totalt,
1969/71 – 1990/92. Miljoner

Region 1969/1971 1979/1981 1990/1992

Afrika söder om Sahara 103 148 215
Södra Asien 238 303 255
Övriga regioner 577 455 371
Samtliga u-länder 918 906 841

Källa: FAO [1996], Tabell 14.



antal afrikanska länder funnit att felmar-
ginalen i FAOs uppskattningar av produk-
tionen av de huvudsakliga grödorna är i
storleksordningen 15–46 procent.2 Yeats
[1990] har visat att osäkerheten i afrikan-
ska data på export och import (inklusive
livsmedel) är exceptionellt stor i interna-
tionell jämförelse; dessutom har felmargi-

2 En tidigare chef för FAOs statistiska division,
Leroy Quance, har i en icke publicerad rapport
medgivit att ”the data bases for smallholder
food production in Africa are dangerously
weak” (Lipton [1985], foreword). Även Världs-
banken drar slutsatsen att de tillgängliga esti-
maten är ”otillbörligt inadekvata” (IBRD
[1989], s 209).

Peter Svedberg
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Figur 2 Förändringen i andelen undernärda hushåll i olika regioner och totalt
under perioden 1969/71 till 1990/92 (procent)

Källa: FAO [1996], Tabell 14.
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nalerna ökat över tiden (Rozanski &
Yeats [1994]). Det kanske mest anmärk-
ningsvärda är att FAO publicerar exakta
siffror på tillgången av kalorier per capita
för afrikanska länder även under år då de
haft inbördeskrig som omöjliggjort varje
försök till kvantitativ mätning av skör-
deutfall.

Substansen i de estimat på fördelning-
en av kalorier över hushåll som FAO har
gjort för de afrikanska länderna är, kan
man lätt konstatera, obefintlig. FAOs esti-
mat grundar sig på två undersökningar av
ca 400 hushåll i två länder (FAO [1996],
s 138). Beaktar man att Afrika söder om
Sahara består av 50 länder med en sam-
manlagd befolkning på över 600 miljoner
människor (som lever under högst varie-
rande omständigheter) innebär detta att
mer än 99,99 procent av hushållen inte
studerats.

Den miniminorm för nödvändigt kalo-
riintag (per capita) som FAO ställt upp är
delvis felaktig, delvis godtycklig. Ett ex-
empel på en felaktighet är att normen ba-
seras på antagandet att alla mänskliga
”raser” har samma metabolism (kaloriför-
bränning under sömn) som västerlänning-
ar. Ett stort antal studier har visat att så

inte är fallet. Människor i ”tropiska” län-
der har i genomsnitt 10 procent lägre me-
tabolism (Henry and Rees [1991]; Hayter
and Henry [1993, 1994]; Bianca m fl
[1994]; Shetty m fl [1994]). Om FAO ha-
de beaktat denna insikt hade man satt sina
normer för ”acceptabelt” kaloriintag i ut-
vecklingsländerna ca 10 procent lägre. Då
skulle det uppskattade antalet undernärda
i (tredje) världen stannat på ungefär 650
miljoner snarare än de 841 som FAO re-
dovisar (allt annat lika).

Ett exempel på en godtycklighet (det
finns fler) är den lägsta kroppsvikt för
vuxna som är förenlig med hälsa, kropps-
liga och mentala funktioner och ”ekono-
miskt nödvändigt” arbete som FAO har
baserat sina normer på . Denna vikt mot-
svarar ett ”body mass index” (BMI) på
18,5 (definierat som kroppsvikten (i kilo)
delat med personens längd (i meter) kva-
drerad). Ledande nutritionister (t ex
Waterlow [1992] och James & Schofield
[1990]) förefaller i dag vara relativt eniga
om att människor med denna kroppsvikt
inte har större problem med hälsan än an-
dra och fungerar normalt i övrigt – om
vikten hålls konstant. 

Ett problem för fattiga personer i un-
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Tabell 2 Känsligheten i FAOs estimat av andelen undernärda i Afrika för
smärre ändringar i parametervärdena

Kalorinorm (per capita)

Kalori-
tillgång 1,620 1,800 1,980

Fördelning per capita (90% FAO) (100% FAO) (110% FAO)

a) Mer jämn 1836 (90% FAO) 40 51 61
fördelning 2040 (100% FAO) 30 40 50
(CV = 0.25) 2244 (110% FAO) 21 31 40

b) FAOs 1836 (90% FAO) 43 52 60
fördelning 2040 (100% FAO) 34 43 51
(CV = 0.30) 2244 (110% FAO) 26 35 43

c) Mer ojämn 1836 (90% FAO) 45 53 60
fördelning 2040 (100% FAO 37 45 52
(CV = 0.35) 2244 (110% FAO) 30 38 45

Källa: författarens beräkningar baserade på FAOs modell
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derutvecklade länder är att de ofta utsätts
för ”externa” störningar som påverkar de-
ras kroppsvikt, främst sjukdom och
ojämn tillgång till arbete och inkomst. I
länder där de fattigaste grupperna har
starkt begränsad eller ingen tillgång till
finansiell kredit kan det därför vara befo-
gat att sätta en högre minimikroppsvikt,
kanske motsvarande ett BMI kring 20
[Dasgupta 1993], som en buffert för
”hungersäsongen” och dåliga år (food se-
curity). Det skulle innebära ca 10 procent
högre kalorinormer än FAOs och väsent-
ligt fler undernärda (allt annat lika).
Huruvida en kalorinorm bör ta ekonomis-
ka ”försäkringsaspekter” i beaktande eller
ej är en fråga som knappast kan besvaras
objektivt.

Afrika värst utsatt?
Enligt FAOs uppskattningar är, som fram-
går av Figur 2, Afrika den region som har
den mest utbredda undernäringen. Den
enda till buds stående alternativa metoden
att uppskatta andelen undernärda i en be-
folkning är antropometri. Hittills har den
metoden använts främst för att mäta un-
dernäring hos barn under fem år, men
också kvinnor i fertil ålder (15–49 år) har
undersökts i någorlunda stor skala. 

I Tabell 3 redovisas de huvudsakliga

resultaten av dessa undersökningar. En-
ligt alla antropometriska mått är andelen
kroniskt undernärda, främst bland kvin-
nor men även barn, i södra Asien väsent-
ligt större än i Afrika. Frågan är om det
finns sakliga förklaringar till att FAOs
uppskattningar och de antropometriska
måtten ger helt motstridiga indikationer
på var undernäring är mest utbredd, eller
om förklaringen ligger i mätfel.

En tänkbar saklig orsak till den jämfö-
relsevis höga andelen barn med antropo-
metriska handikapp i södra Asien är att de
oftare är mer ”diskriminerade” vid fördel-
ningen av hushållens resurser än barn i
Afrika. En enkel test av denna hypotes
kan göras genom att jämföra andelen barn
och andelen vuxna (kvinnor) med antro-
pometriska tillkortakommanden i Afrika
respektive södra Asien Vi finner då att det
– tvärtom – är barnen i Afrika, inte i sö-
dra Asien, som är mer ”förfördelade” i
förhållande till vuxna (Tabell 3, raderna
4a och 4b).

En annan tänkbar förklaring till de till
synes motstridiga resultaten är att en och
samma norm för normal längd för ålder
har använts för att uppskatta andelen un-
dernärda barn i Afrika och södra Asien.
Det har hävdats från auktoritativt håll att
den genetiska potentialen för längdtill-
växt förmodligen skiljer sig mellan barn
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Tabell 3 Andelen undernärda enligt olika indikatorer på undernäring, senaste år
för vilka estimat finns (procent)

Indikator Afrika söder Södra
om Sahara Asien

(1) Andel hushåll som är undernärda (FAO) 43 22

(2) Andel barn under 5 år som har en (a) längd 38 60
längd/vikt under normen (b) vikt 30 58

(3) Andel kvinnor i åldern 15–49 år som (a) längd 3 16
har en längd/vikt under normen (b) vikt 20 60

(4) Kvoten mellan andelen barn och kvinnor (a) längd 12.7 3.8
som har en längd/vikt under normen (2)/(3) (b) vikt 1.5 1.0

Källor: (1) FAO [1996], Tabell 14; (2) WHO Global Data Base on Child Growth, reproducerad i
FAO [1996], Tabell 21; (3) ACC/SCN [1992], s 53.
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från olika delar av världen (Eveleth &
Tanner [1990]). Är det så att barn från sö-
dra Asien genomsnittligt har speciellt låg
potential? Denna hypotes kan testas ge-
nom att observera asiatiska barn som
vuxit upp under gynnsamma omständig-
heter där deras potential inte hämmats av
undernäring och frånvaro av sjukvård un-
der långa perioder.

I Tabell 4 redovisas resultaten av antro-
pometriska undersökningar av barn från
välbeställda familjer i (eller från) Afrika
respektive södra Asien. Tabellen visar
inga nämnvärda skillnader i längd vid
fem års ålder mellan barnen i Afrika,
Indien eller, för den delen, barnen i den
amerikanska population som legat till
grund för ”normlängden”. Även hypote-
sen att skillnaden i den skattade andelen
undernärda barn mellan Afrika och södra
Asien skulle ha genetiska orsaker måste
således förkastas.

Återstår gör hypotesen att systematiska
mätfel förklarar motstridigheten mellan

FAOs uppskattningar och de antropome-
triska indikatorerna från Afrika respektive
södra Asien. I sökandet efter mätfel måste
strålkastaren främst riktas mot FAOs me-
tod, även om de antropometriska måtten
inte är invändningsfria (se nedan). Fram-
för allt finns det starka skäl att misstänka
att FAO systematiskt har underskattat
”tillgången” på mat i de afrikanska län-
derna. En anledning är att i Afrika är en
osedvanligt stor del av maten producerad
för konsumtion i det egna hushållet och
den typen av produktion har visat sig bli
systematiskt underskattad nästan överallt
(Heston [1994]; Eicher & Baker [1982];
Casley & Lury [1987]). Den främsta an-
ledningen står emellertid att finna i de yt-
terst primitiva metoder för att uppskatta
skördeutfallet som används i Afrika. I de
fall då någon som helst kvantitativ upp-
skattning görs består denna vanligtvis av
att en tjänsteman från jordbruksdeparte-
mentet gör en ”okulär inspektion” (Sved-
berg [1991]).
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Tabell 4 Genomsnittlig längd hos 5 år gamla pojkar och flickor i gynnade hus-
håll, i eller från Afrika, södra Asien samt i USA (cm)

Pojkar Flickor

Gynnande hushåll Afrikaa

Kenya (Nairobi) 110 109
Nigeria (Ibadan) 111 109

Afrikanskt ursprung i USAb 112 109

Gynnade hushåll i Indien 110 108

Asiatiskt ursprung i UKb

Sikher 111 109
Pakistanska muslimer 110 108
Indiska hinduer 116c 108

Förenta Staterna (NCHS) 110 109

Källor: Gopalan [1992] (Indien); Stephenson m fl [1983] (NCHS); Eveleth & Tanner [1990],
Appendix Tabeller 33, 34, 56 och 57 (övriga).
a) Det finns åstminstone ytterligare fyra studier som visar att barn från de mest gynnade hushål-

len i afrikanska länder har samma längd i genomsnitt som barn i USA. I dessa studier redovi-
sas resultaten inte i cm, utan i statistiska avvikelser (se Svedberg [1999]).

b) Dessa observationer avser inte barn från speciellt gynnade hushåll utan utgör genomsnitt för
samtliga hushåll.

c) Förmodligen ett tryckfel i källan.
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Att denna typ av primitiva uppskatt-
ningar leder till systematisk underrappor-
tering av den odlade arealen framgick
med stor tydlighet i Indien och Pakistan
för ett 30-tal år sedan. Vid den tiden er-
sattes de dåvarande primitiva uppskatt-
ningarna med mer vetenskapliga metoder.
Dessa visade att den odlade arealen (och
skörden) tidigare hade underskattats med
ca 25 procent i båda länderna (Evenson
and Prey [1994]). 

Även om ”tillgången” på mat (kalorier)
i Afrika underskattats med så lite som
10–15 procent av FAO skulle en korrige-
ring medföra att den estimerade andelen
undernärda sjunker till en nivå (Tabell 2)
som stämmer bättre med de antropome-
triska iakttagelserna (Tabell 3). En under-
skattning i denna storleksordning skulle
också lösa ”mysteriet” med att FAOs me-
tod och den antropmetriska metoden le-
der till diamentralt skilda resultat om var
undernäring är mest utbredd (Afrika re-
spektive södra Asien).

FAOs estimat för enskilda
länder
Att FAOs estimat av andelen undernärda
inte är särskilt tillförlitliga har man själv
medgivit – om än något indirekt. Fram till
alldeles nyligen publicerade FAO enbart
genomsnittliga estimat för de fem stora
regioner som återgavs i Figur 2 ovan.
Den anledning FAO uppgav var att esti-
maten för enskilda länder är alltför osäkra
(även i det dokument där FAO publicera-
de sina beräkningar inför mötet i Rom
(FAO [1996], s 43). Att estimaten för
större regioner skulle vara mer tillförlitli-
ga beror, enligt FAO, på att felen i länder-
estimaten är slumpmässiga, och därför
tenderar att utjämnas när de summeras till
regional nivå. Som vi just diskuterat,
finns det anledning att ifrågasätta de re-
gionala estimaten, men oavsett detta, har
FAO plötsligt bytt fot vad gäller länderes-
timatens tillförlitlighet.

Under mötet i Rom framförde många

delegater, helt riktigt och mycket ihärdigt,
åsikten att en mycket mer detaljerad
”hungerkarta” än den som återfanns i
FAOs huvuddokument är nödvändig för
att styra och utforma insatserna. Kvickt
publicerade FAO de länderestimat som
bara någon månad tidigare var alltför
otillförlitliga. Kanske befarade FAO att
mandatet för implementering och upp-
följning av åtgärder i annat fall skulle för-
loras till någon annan organisation, t ex
WHO eller Världsbanken (se nedan). 

Förbättra FAOs metod eller
övergå till antropometri?
Nästa fråga är om det framtida internatio-
nella arbetet med att kartlägga utbred-
ningen av undernäring i världen bör base-
ras på FAOs metod, eller om det finns
skäl att helt övergå till antropometri.
Klart är att om vi ska förlita oss på FAOs
metod måste denna förbättras avsevärt.
Och så länge metoden enbart syftar till att
uppskatta proportionen undernärda i en-
skilda länder är flera förbättringar ”tek-
niskt” möjliga.

Först måste de ytterst primitiva verktyg
som används för att uppskatta produktio-
nen av livsmedel i främst Afrika ersättas
med moderna, objektiva metoder. Minhas
[1986], en ledande auktoritet på jord-
bruksstatistik, uppskattade vid mitten av
80-talet att det skulle ta ca 10 år att införa
moderna statistiska metoder i de afrikan-
ska länderna – om en kraftfull insats gjor-
des omedelbart. Ingen sådan insats har
gjorts; tvärtom har jordbruksstatistiken,
liksom handelsstatistiken, förmodligen
försämrats under den ekonomiska till-
bakagången på 80- och 90-talen. Hur
FAO, som förgäves försökt få de afrikan-
ska regeringarna att prioritera framtag-
ning av meningsfull statistik under ett 30-
tal år, ska lyckas vända denna utveckling
är oklart.

Vidare måste fördelningen av de ”till-
gängliga” kalorierna i de enskilda länder-
na uppskattas genom representativa och
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tillförlitliga hushållsundersökningar. De
siffror på fördelning som ligger till grund
för de nuvarande estimaten av andelen
undernärda i flertalet länder är, som redo-
visats ovan, ofta tagna direkt ur luften.
Det är emellertid tveksamt om FAO verk-
ligen kan vara intresserat av att medverka
till att representativa hushållsundersök-
ningar kommer till stånd. Om sådana un-
dersökningar utförs kan en befolknings
kaloriintag skattas direkt, och behovet av
att använda FAOs produktionsdata som
”proxy-variabel” för konsumtion skulle
försvinna – och därmed FAOs mandat att
svara för den internationella ”bevakning-
en” av undernäring. Den typ av hushålls-
undersökningar som det är frågan om har
Världsbanken en helt överlägsen kompe-
tens och erfarenhet av att utföra.3

Slutligen, när det gäller förbättringar i
konstruktionen av normer för minimiin-
tag av kalorier, är svårigheterna till stor
del teoretiska och konceptuella. Att gå in
på dessa problem här skulle kräva alltför
mycket utrymme (läsaren kan konsultera
Svedberg [1999], kapitel 8 och 9). Det får
räcka med att konstatera att kalorinormer
aldrig kan konstrueras utan att införa sub-
jektiva värderingar, t ex om hur mycket
fysiskt arbete (och därmed inkomst) som
normen ska medge.

Begränsat användningsområde
Det förefaller högst osannolikt att FAO
ska få till stånd bättre jordbruks- och hus-
hållsstatistik i de afrikanska länderna in-
om överskådlig framtid, och på något mi-
rakulöst sätt etablera kalorinormer som
inte är godtyckliga. Men även i ett uto-
piskt scenario där proportionen undernär-
da i en befolkning kan uppskattas utan bi-
as, förblir FAOs metod oanvändbar för
många andra viktiga ändamål för vilka vi
behöver nutritionsindikatorer. Anledning-
en är att hur förfinad FAOs produktions-
baserade metod än blir, kan den inte an-
vändas för att mäta enskilda hushålls (el-
ler individers) nutritionella status. 

Själva syftet med FAOs metod är ”en-
bart” att uppskatta andelen av en befolk-
ning som lider av undernäring. Som
framgick av beskrivningen av FAOs mo-
dell ovan, antas alla hushåll i en befolk-
ning ha samma lägsta kaloribehov per ca-
pita som normhushållet (N i Figur 1). I
själva verket har olika hushåll olika be-
hov. Vissa hushåll består av många små
barn och få vuxna; de har således mindre
behov per capita än hushåll med flera
större barn och många vuxna. Också
skillnader i arbetsuppgifter och kropps-
storlek medför att minsta acceptabla kalo-
riintaget per capita varierar mellan olika
hushåll. Detta gör att en viss andel hus-
håll klassas som undernärda när de de
facto inte är det p g a mindre än genom-
snittligt behov. En annan andel hushåll,
med en kaloriitillgång över normen, klas-
sas som välnärda när dessa hushåll i själ-
va verket är undernärda p g a högre be-
hov. 

För att kunna fastställa enskilda hus-
hålls nutritionella status skulle FAO be-
höva veta, inte bara dess faktiska kalo-
riintag per capita, utan även hushållets
specifika ”behov”, och det vet man ingen-
ting om. Att så är fallet är inte något som
FAO [1996, s 120–127] sticker under stol
med. Vad FAO hävdar är endast att ande-
larna ”falska positiva” och ”falska negati-
va” hushåll tar ut varandra; d v s att pro-
portionen undernärda är korrekt uppskat-
tad. Men oavsett om detta är sant eller ej,
kan FAOs metod aldrig användas för att
avgöra om enskilda hushåll och individer
är undernärda eller välnärda.

FAOs metod kan därför inte ge svar på
frågan hur fördelningen av näringsämnen
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3 Världsbanken har sedan drygt 10 år genom-
fört ca 20 stora hushållsundersökningar i u-
länder under beteckningen The World Bank’s
Living Standards Measurement Study House-
hold Surveys (LSMS), som i de flesta avseen-
den är avsevärt mer tillförlitliga och täckande
än andra undersökningar på området (se
Grosh och Gleewe [1998]).
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sker inom hushåll och huruvida små barn
och kvinnor är de främsta offren för under-
näring. Vidare kan den inte användas för
att identifiera undernärda personer i syfte
att nå just dessa med riktade åtgärder. Inte
heller kan FAOs metod säga något om hur
olika grupper drabbas nutritionsmässigt
vid omläggningar av den ekonomiska poli-
tiken, t ex de strukturanpassningsprogram
som ett 50-tal u-länder genomgår. En me-
tod som inte kan ge svar på dessa frågor är
inte helt lätt att förstå meningen med.

Fattas det mat?
Den helt dominerande uppfattningen i
dag är att den främsta orsaken till kronisk
undernäring är att stora grupper männis-
kor, främst i Afrika och södra Asien, lever
under mycket små ekonomiska förhållan-
den i osunda miljöer. Det är låga inkom-
ster på hushållsnivå till följd av låg pro-
duktivitet, och därmed brist på effektiv
efterfrågan, eller ”entitlements” med
Amartya Sens [1981] vidare begrepp,
som förklarar kronisk undernäring, snara-
re än ”brist” på mat. Under 1900-talet har
produktionen av livsmedel i världen ökat
väsentligt snabbare än befolkningen och
livsmedelspriserna på världsmarknaden
har nästan halverats i reala termer. Någon
brist på mat för den som kan betala för
sig finns inte i något enda land (möjligen
med undantag för Nordkorea). 

Även FAO [1996, s 57] medger i förbi-
gående att ”the problem of food access is
rooted in poverty and unequal distribution
which would not be resolved simply by
making available on the market...extra
food”. Problemen är att FAOs metod för
att uppskatta undernäring inte inkorpore-
rar denna insikt och därför tenderar att
styra policy-tänkandet i fel riktning: mot
”brist” på mat som orsak. 

De skillnader i andel undernärda mel-
lan länder som redovisas av FAO är näst-
an uteslutande förklarade av ”tillgången”
på kalorier. Detta framgår med all önsk-
värd tydlighet av Figur 3, där den upp-

skattade tillgången på kalorier (per capi-
ta) och den estimerade andelen av befolk-
ningen som är undernärd (1990/92), har
plottats för de 96 u-länder som ingår i
FAOs statistik. Sambandet är som synes
mycket starkt (den justerade R2-koeffici-
enten är 0.86). Att sambandet inte är helt
perfekt beror på att den estimerade för-
delningen av kalorierna och kalorinormen
skiljer sig aningen åt mellan länder. Det
framgår dock av figuren att den enda va-
riabel som påtagligt förklarar varför un-
dernäring är mer utbredd i vissa länder än
i andra, är ”tillgången” på mat.

Det är vidare så att de uppskattade för-
ändringarna i andelen undernärda i re-
spektive region som visats i Figur 2 är till
nästan 100 procent förklarade av föränd-
ringar i tillgången på kalorier per capita.
Detta beror på att FAO har antagit (i brist
på data) att fördelningen av kalorierna
mellan hushåll i respektive land/region har
varit oförändrad över tiden (medan kalori-
normerna minskats/höjts med någon en-
staka procent till föjd av förändringar i be-
folkningsstrukturen i respektive region).
Om inte de förbättringar av FAOs metod
som diskuterats ovan genomförs, blir även
uppföljningen av målet att halvera antalet
undernärda fram till år 2015 liktydig med
att göra (grova) uppskattningar av föränd-
ringar i ”tillgången” på mat. 

Slutsatsen är otvetydigt att FAOs me-
tod ger en mycket förenklad och sned
bild av orsakerna till undernäring. Där-
med tenderar den också att leda tänkandet
om hur policy-insatser för att minska an-
talet undernärda bör utformas i fel rikt-
ning. Att metoden dessutom inte kan an-
vändas för att identifiera undernärda hus-
håll eller individer gör att man måste frå-
ga sig om inte antropometriska mått helt
bör ersätta FAOs metod.

Fördelar och nackdelar med
antropometri 
Den avgörande fördelen med antropome-
triska mått som indikatorer på undernä-

28 Ekonomisk Debatt 1999, årg 27, nr 1



841 miljoner undernärda?

ring är just att de är fokuserade på indivi-
der. Det gör att de kan användas för att
undersöka eventuell diskriminering av
barn eller kvinnor inom hushåll, styra rik-
tade nutritionsinsatser och följa upp ef-
fekter av ekonomisk politik på olika
gruppers nutritionella status.

En annan fördel med antropometri är
enkelheten. Metoden bygger på den när-
mast självklara insikten att när en person
över en längre tid får i sig färre kalorier
än hon gör av med, kommer detta att yttra
sig i viktminskning och/eller långsam till-
växt (för barn och ungdomar). Det inne-
bär att varken intag eller uttag av kalorier
behöver skattas, vilket i båda fallen är
mycket svårt att göra tillförlitligt.
Kroppsvikt och längd (hos barn) visar
helt enkelt om kaloriintaget är förenligt

med hälsa (se nedan) givet den fysiska
aktivitet individen utför.

En tredje fördel är att antropometriska
mått kan estimeras med stor noggrannhet
till relativt låga kostnader. Även under
fältmässiga förhållanden kan en persons
vikt och längd mätas med endast någon
procents felmarginal. Och små mätfel för
enskilda individer medför ingen signifi-
kant bias i genomsnittet (Bairagi [1986]).
Att metoden är förhållandevis billig beror
främst på att relativt få observationer be-
höver göras (vikt, längd, kön och ålder).
Jämfört med de data på hundratals olika
variabler som erfordras för att uppskatta
de tre huvudparametrarna i FAOs modell
är fördelen uppenbar.

Även om antropometriska mått har
många förtjänster utgör de inga perfekta
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Figur 3 Korrelationen mellan andel undernärda hushåll och tillgång på kalorier
per capita, 96 utvecklingsländer, 1990/92
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indikationer på undernäring. Ett stort pro-
blem är att antropmetriska mått inte säger
någonting om den fysiska aktivitet indivi-
den utför. Vissa individer med ”normal”
antropometrisk status kan vara undernär-
da i meningen att de är mindre fysiskt ak-
tiva än vad som är förenligt med hälsa
och tillbörlig mental och motorisk ut-
veckling. Den avgörande frågan är hur in-
divider anpassar sig när kaloriintaget
stryps. Är den första anpassningen redu-
cerad aktivitet eller en viktminskning?
Om en viktminskning är det första försva-
ret kommer antropometriska mått att in-
kludera även de ”underaktiva”. Om, där-
emot, reducerad fysisk aktivitet kommer
först är det möjligt att antropometriska
mått missar individer som är undernärda i
denna dimension. I dag vet vi alltför lite
om hur människor anpassar sig (Martorell
[1995]) och vid vilken inaktivitetsnivå
som mental kapacitet (inlärning) och
fysisk motorik hämmas (Grantham-
McGregor [1992]). Detta är ett exempel
på problem där ytterligare forskning mås-
te till för att förbättra de antropometriska
måttens relevans som indikatorer på un-
dernäring.

Ett annat problem med flertalet antro-
pometriska mått är – eller snarare var –
att de normer för vad som utgör ”grän-
sen” för undernäring är härledda från sta-
tistiska avvikelser i västerländska popula-
tioner (t ex barn med en längd för sin ål-
der mindre än 10 procent under genom-
snittet i USA). Ett flertal forskare har
hävdat att sådana statistiska normer har
ingen eller liten relevans när det gäller att
mäta undernäring bland barn i u-länder.
Barnen här, har det hävdats, ”may be
small, but healthy” (Seckler [1982]).

Denna hypotes har nyligen vederlagts,
om inte definitivt så åtminstone överty-
gande, av Pelletier [1994]. Pelletier sam-
manställde resultaten från alla publicerade
(ca 20) studier i vetenskapliga tidskrifter
som gjorts av sambandet mellan antropo-
metrisk status bland barn vid en viss tid-
punkt och dödlighet under de följande 1–2

åren. Han fann att sammantaget visade stu-
dierna på en klart förhöjd dödsrisk vid de
”statistiska” antropometriska gränsvärde-
na. Sambandet mellan låg antropometrisk
status och hög dödlighet hos barn, det
övergripande problemet, förefaller vara
bekräftat.4

Sambandet mellan undernäring och an-
tropometrisk status är mer komplicerat.
Åtminstone sedan 50-talet har det varit väl
känt att låg vikt och dålig växt hos barn in-
te alltid beror på att de inte får tillräckligt
att äta (Srimshaw m fl [1959]). Även barn
utan restriktioner på mattillgång blir ofta
”sekundärt” undernärda p g a sjukdom. Ett
flertal av de vanligaste (barn)sjukdomarna
i u-länderna leder till minskad aptit och
sämre absorption av näringsämnen i krop-
pen (t ex diarré) och/eller till att energin
(kalorierna) förslösas på feber och som fö-
da till intestinala parasiter. Hittills har
forskningen inte kunnat ge några överty-
gande belägg för hur stor skuld (obehand-
lad) sjukdom respektive primär undernä-
ring har för den höga barnadödligheten i
Afrika och södra Asien.

En första indikation ges av statistiken
över antropometrisk status respektive bar-
nadödlighet. Enligt de data vi har är bar-
nadödligheten i Afrika (177/1000) mar-
kant högre än i södra Asien (124/1000).
Samtidigt är den antropometriska statu-
sen på barnen väsentligt mindre dålig i
Afrika än i södra Asien (Tabell 2). Dessa
”motsägelsefulla” uppgifter förklaras för-
modligen av att andelen av befolkningen,
speciellt på landsbygden, som har till-
gång till primär hälsovård är mycket lägre
i Afrika än i södra Asien (UNDP [1996]).
Den försiktiga policy-rekommendationen
är att satsa på primärsjukvård i Afrika
snarare än att ”höja livsmedelstillgång-
en”, FAOs recept.
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Avslutande kommentarer

Den cyniskt lagde kan hävda att alla mått
på undernäring är otillförlitliga, men att
detta inte spelar någon roll eftersom rege-
ringarna i de länder som berörs inte prio-
riterar insatser som reducerar antalet un-
dernärda, oavsett hur många de är.
Cyniker har inga svårigheter att påvisa att
resolutioner liknande den som antogs vid
The World Food Summit i Rom 1996 har
antagits tidigare vid otaliga FN-samman-
komster och inte resulterat i mycket mer
än vackra ord och skyhöga räkningar för
de tusentals delegaterna vid dessa mega-
möten.5

Även den mest godhjärtade observatör
kan undra om det har någon betydelse om
200 eller 2000 miljoner människor i värl-
den är kroniskt undernärda; eller om un-
dernäring är vanligast i Afrika eller södra
Asien. Problemet är hur som helst gigan-
tiskt och omedelbara åtgärder måste till,
kan det tyckas. Visst, men för att kunna
göra någonting åt problemet måste vi ändå
veta vilka de undernärda är, var de finns
och varför de är undernärda. Vi är då till-
baka till frågan om hur vi ska mäta under-
näring, med FAOs aggregerade, produk-
tionsbaserade metod, eller med hjälp av
antropometriska mått.

För den som varken är helt cynisk eller
benägen att hemfalla åt känslomässigt
styrda krav på omedelbara åtgärder utan
föregående analys måste mätproblemen
tas på allvar. Undernäring är förvisso ett
tillstånd som är ytterst svårt att definiera
och kvantifiera. Det spänner över många
dimensioner, som kroppsvikt, längd, fy-
sisk aktivitet, hälsa, kognitiv och moto-
risk förmåga, och flera andra kapaciteter
som alla är svåra att sätta siffror på. Men
trots detta är det ofrånkomligt att vi behö-
ver bättre mått på undernäring, och det
går att producera bättre mått, för att kun-
na utforma de politiska och ekonomiska
åtgärder som måste till för att reducera
den undernäring som finns i världen. Den
antropometriska ansatsen, även om långt

ifrån perfekt, förefaller vara en mycket
mer lovande väg framåt än den metod,
med dess många olösliga problem, som
FAO använder.
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