
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
Endast för ledamöter och särskilt inbjudna 
 

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

Värderingar och mattrender i urbaniseringens 
kölvatten 
Tid Torsdag 8 mars, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

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

Anmälan Senast den 2 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06  
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

Ungefär 2010 passerades den gräns då fler människor i världen bor i staden än på landsbygden. 

Om förväntade trender slår in kommer två tredjedelar av jordens befolkning på kanske 10 

miljarder människor att bo i städer år 2050. Sverige tillhör en kategori länder som har högst 

urbaniseringsgrad. Det som hände globalt 2010 hände i Sverige 1930. Idag bor 85 % av Sveriges 

befolkning i städer och tätorter. Av den gröna sektorns kunder för varor och tjänster bor alltså 8 av 

10 i städer och tätorter. 

 

Urbaniseringen, inte minst i kombination med digitaliseringen, driver nya trender, värderingar och 

förhållningssätt. En del kortsiktiga och snabbt övergående, andra långsiktiga, djupgående och 

samhällspåverkande. 

 

Hur påverkas de gröna näringarna av nya värderingsmönster och trender? Hur tänker ungdomar i 

staden och ungdomar på landet? Hur tänker tjejer och hur tänker killar? Finns det skillnader mellan 

ord och handling –till exempel mellan det man tycker och det man köper? Skiljer sig trender i 

Sverige från internationella trender? Hur påverkas jord- och skogsbruket, vilka möjliga 

konsekvenser, utmaningar och möjligheter ligger i förändrade värderingsmönster? 

 

Kom och delta i ett spännande samtal tillsammans med inledare som representerar både djup och 

bredd i dessa heta frågor. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Värderingar och mattrender i urbaniseringens 
kölvatten 
 
Torsdag 8 mars 2018 
 

 

Moderator Louise Ungerth, lantmästare, ledamot i Allmänna avdelningen 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

Tidigare preses Kerstin Niblaeus 

15.45 Vad är en trend? 

Vad skiljer en trend från en fluga och när övergår en trend i något bestående? 

Dagens moderator, Louise Ungerth, lantmästare 

15.55 Urbana ungdomstrender i stad och land 

Hur uppstår trender, vem sätter trender bland ungdomar, vilka trender är tydliga 

2018 och hur skiljer sig trender mellan tjejer och killar, i städer och på landsbygden? 

Lovisa Sterner, expert kompetensförsörjning & livsstil, Ungdomsbarometern 

16.25 Säljs det lika mycket linser på landsbygden? 

Hur slår ungdomarnas värderingar igenom i deras och familjens köpbeteende? Syns 

några skillnader mellan stad och landsbygd?  

Joey Schultz, hållbarhetskoordinator, Willys 

16.45 Kommentarer 

Elisabeth von Essen, forskare mat och psykisk hälsa, SLU Alnarp 

16.55 Bensträckare 

17.05 Globala och svenska trender som påverkar svenskt lantbruk 

Skiljer sig svenska trender från globala och vilka trender är stora i Sverige och 

utomlands? Hur påverkar trenderna jordbruksproduktionen och övriga aktörer i 

livsmedelskedjan? Kan vi möta en ny typ av efterfrågan med svensk mat? 

Ingela Stenson, omvärldsanalytiker, United Minds 

17.35 Diskussion 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Ärtsupé 

 

 

http://www.ksla.se/

