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Billigare mat - till vilket pris?
Det pågår ett priskrig bland hyllorna i livsmedelsbutikerna. Vi lägger 
mindre del av våra inkomster på mat än någonsin. Men de sjunkande 
priserna på mat betalas av någon annan. Filmen Billigare mat - till 
vilket pris? följer produktionen av tre av våra vanligaste basvaror: 
bananer, fisk och tomater. Från de städade matvaruhusen till varornas 
ursprungsländer är en trasslig väg av grossister och mellanhänder, 
och vid vägens ände finns de som till slut betalar priset för den billiga 
maten – miljön och arbetskraften. Vi får följa filmteamet och besöka 
tomatodlingar i Italien, bananplantager i Kamerun och fiskebåtar 
utanför Guineas kust. På samtliga platser ser vi samma sak – svår 
miljöpåverkan och en total avsaknad av socialt ansvarstagande. 

 I Foggiadistriktet i Italien odlas en stor del av de tomater 
som dagligen konsumeras i EU. Men få konsumenter känner till 
tomatplockarnas villkor. De flesta som arbetar på odlingarna är illegala 
invandrare från Östafrika, som blivit lovade ett bra jobb i Italien. Men 
väl på plats har de hänvisats till kartongbaracker och tvingats arbeta 
under slavliknande förhållanden. Dokumenten som arbetsgivaren 
ordnat för arbetstillstånd visar sig snart vara förfalskade, och deras 
status som illegala lämnar deras liv helt i nätverkets händer. Det 
etablerade korpralsystemet med under- och mellanchefer gör att 
arbetarna sällan vet vem de arbetar för, vad deras lön är eller över 
hur lång tid deras anställning sträcker sig. Deras enda kontakt med 
omvärlden går genom korpralen, som också distribuerar arbetarnas mat 
och logi – men till priser högt över marknadspriserna. Trots tillslag mot 
nätverken fortsätter verksamheten, och billiga tomater fortsätter säljas i 
Europas matbutiker. 

 Utanför Guineas kust tas dagligen stora fiskfångster upp ur havet. 
De stora trålarna är ofta kinesiska eller koreanska, men besättningen 
hämtas från Guinea och omkringliggande afrikanska länder. Trots att de 
bor fem personer i en hytt om fem kvadratmeter och jobbar långa hårda 
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Vem betalar priset för den billiga maten i våra livsmedelsbutiker? 
Filmen söker upp platser där tre av våra basvaror produceras; 
tomater, fisk och bananer. I Italien lever illegal arbetskraft under 
fruktansvärda förhållanden. I Guinea plundras fiskebestånd av 
utländska flottor och människor tvingas arbeta under slavliknande 
villkor. I Kamerun annekterar bananindustrin mark och riskerar 
hälsan hos sina arbetare. En diskussionsfilm som väcker frågor 
om konsument- och producentansvar samt fairtrade- och 
ursprungsmärkningar. En fransk dokumentärfilm om global handel, 
som lika gärna kan gälla svenska produkter.
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pass utan lediga dagar tjänar inte besättningsmännen 
mer än 170 euro i månaden. Stora delar av fisket är 
dessutom illegalt. 2007 beslutades att Guinea inte 
längre fick exportera fisk till EU. Men genom att lasta 
om fisken ute till havs och sedan skeppa den till Las 
Palmas har de koreanska och kinesiska skeppen lyckats 
hitta ett kryphål i regelverket. Fisken märks om som 
sydkoreansk, och passerar in i EU. När fisken är fiskad 
på internationellt vatten anges lastens ursprungsland 
som det land som fartyget kommer ifrån. På den 
färdiga fiskproduktens etikett kan alltså Sydkorea vara 
angivet som ursprungsland, trots att fisken kommer 
från Guinea utanför Afrikas kust. 

 Bananplantagen i Kamerun står för en stor del av 
Europas bananimport. Odlingarna sysselsätter hela 
byar, och det största företaget, PHP, är en av landets 
största arbetsgivare. Men bananerna besprutas 
med växtskyddsmedel som ofta är mycket giftiga 
för naturen och människorna i närområdet. Flera av 
medlen som används är förbjudna i EU på grund av 
sina cancerframkallande och på andra sätt hälsovådliga 
effekter. När plantagen besprutas med flygplan 
förvarnas inte de som bor i byarna intill. Det finns inte 
heller några säkerhetszoner kring plantagen som ska 
förhindra att människor exponeras för gifterna. Många 
av de som bor och jobbar vid plantagen har problem 
med ögon och luftvägar, men de får ingen ersättning 
av PHP för vårdkostnader. Samtidigt har regionens 
parlamentsledamot sitt kontor i PHPs lokaler, och 
är chef för företagets externa relationer. Den förre 
handelsministern satt i PHPs styrelse. Under tiden 
har PHP inte betalat någon bolagsskatt, och regionen 
förblir fattig trots den lukrativa bananindustrin. 

 Filmen belyser en av samtidens stora internationella 
frågor. Den visar vad det är som möjliggör de låga 
matpriserna, och hur människor och miljö faller offer 
för prisjakten i butikshyllorna. Den öppnar också för 
en konstruktiv diskussion om lösningar – hur handskas 
vi bäst med globala miljö- och fattigdomsproblem? 
Hur organiserar vi bäst en värld där en människas 
välfärd och utveckling inte sker på bekostnad av någon 
annans? 
 
Nyckelord
Fackförening, mänskliga rättigheter, exploatering, 
tullar/EU som tullunion, frihandel, protektionism, 
import/export, korruption, arbetsvillkor, Fairtrade, 
konsumentmakt, bojkott.

Frågor att diskutera efter visning
1. På vilka sätt påverkade de olika industrierna i 

filmen miljön?

2. På vilka sätt påverkade de olika industrierna i 
filmen de anställdas tillvaro?

3. Vad menas med korruption? På vilket sätt är 
regionen där bananplantagen finns korrupt?

4. Arbetarna i filmen hade dåliga arbetsvillkor. Hur 
kan man ställa krav på bättre arbetsvillkor? Finns 
det flera sätt?

5. Varför är fisk från Afrika billigare än fisk från 
Sverige? Finns det flera skäl?

6. Finns det något sätt att se på en varas förpackning 
var och hur den är tillverkad?

Frågor för fördjupande diskussion
1. Varför har fiskare i Sverige bättre lön och 

arbetsvillkor än i Kamerun? Finns det flera skäl?

2. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att 
angripa problemen med hjälp av lagstiftning?

3. Vilka fördelar och nackdelar finns det med 
handelsbojkotter? 

4. EU är en tullunion, vad innebär det?

5. Hade situationen sett annorlunda ut för arbetarna 
i filmen om EU inte hade funnits? Varför/varför 
inte?

6. Vem tycker du bär största ansvaret för att förändra 
arbetarnas situation – konsumenterna eller 
politikerna? Varför? Motivera ditt svar.

7. Fundera över matens lokala och globala 
påverkan, dvs. hur påverkar våra val som 
konsumenter människan direkt och indirekt? Och 
diskutera samtidigt vilka möjligheter vi har som 
konsumenter att påverka producenterna.
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Internetkällor
http://www.ilo.org/global/topics/lang--en/index.htm - På den internationella fackföreningen ILOs hemsida finns 
info om deras arbete för bättre villkor på den globala arbetsmarknaden.
http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom/Orattvis-produktion/Globalisering - Temasida från UR om 
globaliseringens baksida.
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter - Swedwatch är en politiskt obunden organisation som bevakar svenska 
företags miljömässiga och sociala påverkan i utlandet.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf - FNs principer för 
företagande och mänskliga rättigheter. 
http://www.ethicaltrade.org/ - Ethical Trading Initiative är en organisation för NGOs, företag och 
handelssamarbeten. Organisationen verkar för en mer etisk handel.
http://www.regeringen.se/sb/d/2657 - Regeringskansliet om hållbar handel.
http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/ - CSR - Corporate Social Responsibility, är ett nätverk och forum för 
företag. Målet är att öka företagens integrering i samhällsutvecklingen, och fördjupa samarbetet mellan politiker 
och näringsliv.
http://fairtrade.se/ - Fairtrade är en oberoende produktmärkning med målet att förbättra arbetsvillkor och 
möjligheter att påverka för de som jobbar under utsatta villkor. 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/76000-farre-fattiga-varje-dag_627233.svd - Den liberale debattören Johan 
Norberg skriver på SvD brännpunkt om handelns förmåga att lyfta människor ur fattigdom.
http://www.government.se/content/1/c6/09/19/35/bf016df1.pdf - Debatt mellan Johan Norberg och Johan 
Ehrenberg om globaliseringens konsekvenser. 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544 - Programserien ”Matens pris”  från 
Sveriges Radio.
http://www.slv.se/ - Livsmedelsverkets hemsida
http://www.slv.se/upload/dokument/miljo/Markesguiden.pdf - olika märkning av livsmedel
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setlanguage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt 
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida

Kapitelindelning
På dvd:n kan du välja om du vill visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt. 
För starttider till respektive kapitel, se nedan.  

   
Nr Kapitel Starttid:

1 Tomater: Illegal arbetskraft i korpralernas våld. 00:00

2 Fisk: Modernt slaveri och falsk ursprungsmärkning. 16:40

3 Bananer: Annektering av mark och hälsoproblem bland arbetare. 32:48

Sluttid: 54:19
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Filmen är perfekt att ha som utgångspunkt i diskussioner om global fattigdom, miljöförstöring och 
handel. Filmen passar att arbeta med utifrån de centrala målen i grundskolans och gymnasiets 
samhällsorienterande ämnen:

I årskurs 4-6, geografi, sid 162, LGR11
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling”, samt 
”Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälso- vård och naturresurser 
samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att 
förbättra människors levnadsvillkor”  

I årskurs 7-9, samhällskunskap, sid 202-203, LGR11
Samhällsresurser och fördelning:
”Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i 
samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper”,  
”Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en 
globaliserad värld”,  
”Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och 
socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet”, samt  
”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. 
Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av 
yrke och till löneskillnader”  

Beslutsfattande och politiska idéer:
”Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll ”,  
”Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, 
andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter” samt  
”Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen 
för den demokratiska processen kan påverka beslut”

I årskurs 7-9, geografi, sid 162-163, Lgr11
Livsmiljöer
”Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors 
försörjning och handelsmönster har förändrats över tid” och  
”Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna 
befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta”

I årskurs 7-9, biologi, sid 114, LGR11
Natur och samhälle
”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och 
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling” 

I gymnasiet, samhällskunskap 1b
”Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier”,  
”Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för 
samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.” samt  
”Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, 
tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.”
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