
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Rundabordssamtal 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de 

gröna och blå näringarna 
 

Tid Torsdag 26 april 2018, kl. 13.00–16.00 (lunch från kl. 12.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 20 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Anmälan via samma länk till lunch kl. 12.00  

Frågor Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

  

 

Under 2018 arrangerar KSLA:s internationella utskott en serie rundabordssamtal som ska ge 

kunskap, insikter och underlag inför utskottets fortsatta arbete. Målsättningen är att stimulera till 

att det internationella perspektivet beaktas i alla kommittéer och utskott och att länka KSLA:s 

aktiviteter till internationella processer. Just de internationella processerna kommer också att 

belysas på mötet med KSLA:s kommittéer och utskott i augusti.  

 

Tre rundabordssamtal är inplanerade. Det första rundabordssamtalet behandlade internationella 

processer av vikt för KSLA:s verksamhet, det andra kommer att ta upp internationell politik, bl.a. 

demografi, ekonomisk utveckling och realpolitik och det tredje samtalet kommer kretsa kring hur 

internationellt verksamma företag ser på framtidens utmaningar. 

 

I det andra rundabordssamtalet kommer vi koncentrera oss på skeenden och processer som ligger 

utanför de gröna och blå sektorerna, men som ändå är viktiga för dessa sektorer. Det handlar om 

förändringsprocesser i den internationella politiken, internationell ekonomi och geopolitik. 

Demografisk och ekonomisk utveckling samt förändringar i säkerhetspolitiska överväganden och 

förändringar i handelspolitiken kan både på kort och på lång sikt påverka förutsättningarna för de 

areella näringarna. 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Internationell politik och ekonomi – viktigt för de 

gröna och blå näringarna 
 

Torsdag 26 april 2018 

 

Moderator:  Kerstin Niblaeus 

 

12.00 Lunch i Oscars källare  

 

13.00 Välkommen och bakgrund till workshopen 

Kerstin Niblaeus, ordförande KSLA:s internationella utskott 

 

13.10 Förändringsprocesser i den internationella politiken 

Jan Hallenberg professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och 

forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet 

 

13.30 Kommentar och diskussion 

 

13.45 Trump och Brexit – Sveriges utmaningar i den internationella ekonomin – 

presentation och diskussion 

Johan Javeus, Chief Strategist SEB Group, Head of SEB Research & Strategy 

  

14.20 Kaffe 

 

14.40 Världen förändras - vad betyder det för Sveriges möjligheter att bidra till de Globala 

Hållbarhetsmålen? 

Karl Hallding forskare, Stockholm Environment Institute 

 

15.00 Kommentar och diskussion 

 

15.15 Diskussion: Hur ska KSLA förhålla sig till utvecklingen? 

 
15.50 Sammanfattning och avslutning 

Kerstin Niblaeus 

 

Särskilt inbjudna: 
Ann Segerborg Fick, ordf kommittén för energifrågor 

Ingrid Rydberg, ordf, kommittén för jordbrukets klimatanpassning 

Göran Öhlander, ordf, kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 

Margareta Ihse, ordf kommittén för landskapsfrågor 

Inger Andersson, ordf kommittén för livsmedelsproduktionens värdekedja 

Lars-Göran Svensson, ordf kommittén för Sveriges jordbruk 2030 

Bengt Persson, ordf kommittén för teknik i de gröna näringarna 

Erik Westholm, ordförande kommittén för land och stad 

Charlotte Bengtsson, ordf utskottet för forskningsfrågor 

Åke Clason, ordf utskottet för ungdomsfrågor 

Hela utskottet för internationella frågor 

http://www.ksla.se/

