
 

 

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. 
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Hållbar samhällsomvandling  
Vad innebär det att gå från ord till handling? 
Tisdag 17 november 2020 

 

Tid Tisdag 17 november, kl 11.30–13.00. Uppkoppling via Zoom fr kl. 11.15 

Plats Virtuellt med Zoom 

Anmälan Senast den 15 november via denna länk. Inloggningslänk skickas till dem som har anmält sig 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel +46-8-54 54 77 07 

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se,, tel 08-54 54 77 12 

Webb Webinariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

 

FN har utnämnt 2020-talet som ”the Decade of Action”. Under de kommande tio åren ska hållbar 

samhällsomvandling, transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för hållbar 

utveckling. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal förändring av världen som vi känner den.  

De gröna näringarna har en avgörande roll för försörjning av mat, vatten, skogsråvara, energi och 

naturresurser, liksom för människors välbefinnande, för en levande landsbygd och för att begränsa 

klimatförändringarna. Näringarna kommer att behöva ställa om för att bli mer anpassningsbara och 

hållbara. Eftersom samhällsutmaningarna överskrider geografiska, sektoriella och disciplinära gränser 

måste de tacklas samordnat och i samverkan. 

 

Men går det att styra fram en allomfattande och genomgripande omställning? Vad skulle det innebära för 

de gröna näringarna och för enskilda människor och samhällen? 

 

Välkommen till ett webbinarium om dessa utmanande frågor! Efter inledande presentationer om vad det 

innebär att gå från ord till handling utifrån olika perspektiv diskuterar vi gemensamt vad hållbar 

samhällsomställning får för konsekvenser för de gröna näringarna. 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=69656
file://///kslasrv01/gemensam/Ny%20G/Aktiviteter/Aktiviteter%20Utskott/2020-11-17%20Hållbar%20samhällsomvandling/birgitta.naumburg@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
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Moderatorer: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och  

Jens Mattsson, generaldirektör FOI, ledamot i KSLA. 

 

11.15 Incheckning via Zoom 

11.30 Välkommen  

Eva Pettersson, Akademiens sekreterare och VD. 

 

11.40 Vad innebär samhällstransformation och vad vi kan lära från tidigare 

omställningar? 

Björn-Ola Linnér, professor Linköpings universitet  

 

 Vägval för samhällsomvandling – hur kan politikerna skapa och underlätta 

transformation?  

Hans Hellsmark, docent Chalmers Tekniska Högskola 

 

Samtal i mindre grupper 

 

 Forsknings-, innovations- och utbildningspolitikens roll för en hållbar 

samhällsomvandling  

Sylvia Schwaag Serger, professor och prorektor Lunds universitet 

 

12.40 Diskussion 

Vad krävs av de gröna näringarna för omställning? Vad krävs för forskningen? 

 

12.55 Avslutande ord 

Charlotte Bengtsson, ordförande i KSLA:s utskott för forskningsfrågor 

 

http://www.ksla.se/

