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Mottot ”tänka globalt, agera lokalt” har fått förnyad mening under pandemin. Ett av de områden 

som drabbats värst, men som under alla omständigheter förtjänar att uppmärksammas, är de globala 

livsmedelssystemens bräcklighet och problemen med matförsörjning. Sverige har genom sin tradition 

och sina kunniga bönder alla möjligheter att gå starkare ur krisen. 

Livsmedelssystemets samtliga fyra delar påverkas av pandemin: producenter, konsumenter, 

jordbruksarbetare och den globala livsmedelshandeln. Pandemin och covid-19 har påverkat många 

olika delar i försörjningskedjorna av livsmedel globalt. För svenska matkonsumenter ser det ännu 

hyfsat ut. Redan i mars förra året menade den svenska regeringen att livsmedelsförsörjningen i 

landet är god och att covid-19-utbrottet inte påverkar svensk livsmedelsproduktion i någon större 

utsträckning. De förklarade samtidigt att regeringen tänker lägga fram en proposition om Sveriges 

totalförsvar, som inkluderar livsmedelsförsörjning i händelse av förhöjt hot eller ett utdraget krig. 

Något som visar att det i dag inte finns, men finns behov av, en långsiktig strategi. 

Trots vårt relativt gynnsamma läge har de svenska jordbruks-, fiske- och skogsnäringarna upplevt 

akuta problem under pandemin. Den svenska regeringen har försökt lindra vissa av dessa svårigheter 

genom tillfälliga lättnader av regler, samt bidrag. Men kanske är det dags att se pandemin som ett 

oundvikligt experiment för att utveckla en långsiktig strategi? Att skapa en strategi för en mer hållbar 

livsmedelsförsörjning och samtidigt främja en smart agenda för landsbygden. 

Även om 80 procent av Sveriges totala utbud av mat och dryck produceras inhemskt, importeras 70 

procent av färsk frukt och grönsaker. Flera länder har redan insett vikten av lokal flexibilitet och den 

roll som småskaliga jordbruk och livsmedelsproduktion kan spela för livsmedelsförsörjningen. Sverige 

är inget undantag. Det finns både behov och efterfrågan på att minska avståndet mellan de lokala 

jordbrukarna och konsumenterna. Redan före pandemin såg vi hur stora återförsäljare börjat dra 

bättre nytta av det inhemska jordbruket. 

Samtidigt har antalet bönder ökat som startar både fysiska och online-butiker, samt kaféer och 

restauranger på plats, för att sälja sina produkter direkt till konsumenterna. Denna typ av 

entreprenörskap på landsbygden ska inte trivialiseras utan bör i stället stödjas med en mer flexibel 

lagstiftning, enklare regler och en nationell agenda. Dessa aktörer är inte bara viktiga för att bygga en 

mer uthållig nationell livsmedelsförsörjning utan ger också möjligheter till utveckling och 

sysselsättning på landsbygden. 

Landsbygden har länge kämpat mot flera ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser av 

urbanisering och globalisering. Dess överlevnad och framgång kan inte säkerställas genom försök att 

efterlikna urban framgång. Vi bör nu för hela landets skull fokusera på hur man bäst kan dra nytta av 

landsbygdens befintliga potential. 
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