
 

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. 

 

Seminarium 
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Hållbarhet – ett obekvämt samtal 
 

Tid Fredagen 12 februari 2021 kl. 13.00–15.00  
Plats Webbinarium via Zoom. Länk skickas samma morgon till alla anmälda 
Anmälan Senast den 10 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-5454 77 06  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
 Detta webbinarium finansieras med stöd av Carl Fredrik von Horns fond 

Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – beskrivs ofta som den hittills mest 
ambitiösa globala utvecklingsplan som världens länder kunnat enas kring. I jakten på att framstå 
som hållbar genomsyrar de globala målen allt mer av vår vardag. Vi som individer ställs 
återkommande inför frågan hur vi bidrar till den hållbara utvecklingen. Många unga funderar kring 
frågor som hur konsumerar jag, vad lägger jag på tallriken, hur transporterar jag mig, hur bor jag 
och vilka organisationer stöttar jag? Vad som anses hållbart och vägen dit är inte en självklarhet 
och flera av målen i Agenda 2030 står i konflikt med varandra. 

Under det här webbinariet kommer vi träffa personer som har olika sätt att se på vad som är 
hållbart. De använder också olika metoder för att nå ut med sitt budskap. Vi kommer möta 
representanter från den traditionella journalistiken, en företags- och intresseorganisation, en 
aktiviströrelse och en influencer.  

Webbinariet kommer att innehålla korta presentationer från de inbjudna gästerna om deras 
förhållningssätt till hållbar utveckling och makten att påverka utifrån sina intressen och 
plattformar. Därefter följer ett samtal kring hur olika perspektiv på begreppet hållbarhet påverkar 
arbetet med att nå målen i Agenda 2030. Finns det en risk att begreppet hållbarhet polariseras eller 
är det istället en nödvändighet att komplexiteten lyfts? Vad ser deltagarna i webbinariet som 
minsta gemensamma nämnare och vad kan de enas kring? 

Webbinariet arrangeras av KSLA:s ungdomsutskott tillsammans med BAHP-nämnden (bibliotek, 
arkiv och historiska projekt).  

Varmt välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Hållbarhet – ett obekvämt samtal 
 
Fredagen 12 februari 2021 
 
Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och akademiledamot 
 
13.00 Välkomna! 

Maria Karlsson, ordförande i KSLA:s Ungdomsutskott 
 

13.05 Hållbarhet – vägen fram till där vi är idag 

Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå 
universitet. 

13.15 Olika syn på hållbarhet och olika plattformar för påverkan: 

 Traditionell journalistik  
Jonathan Jeppsson, nyhetschef Aftonbladet och författare till boken ”Åtta steg mot 
avgrunden” 

Civil olydnad 
Lydia Rysavy, Extinction Rebellion, en internationell rörelse som genom 
Medborgerlig mobilisering och aktivt arbete för hållbarhet vill kasta ljus på risken 
för samhällelig och ekologisk kollaps. 

Intresseorganisation  
Elisabeth Hidén, agronom, ordförande LRF Ungdomen. 

Sociala kanaler  
Hanna Olvenmark, dietist, Portionen Under Tian.  

13.55 Bensträckare 

14.00 Det är bråttom – vi lever som om vi hade fyra jordklot 
Peter Edling, lantbrukare, agronomie doktor, akademiledamot 

14.10 Det obekväma samtalet 
Moderator leder samtalet. Möjlighet för deltagarna att skicka in frågor via chatten. 

14.50 Sammanfattning och avslutande reflektioner 
Isabella Hallberg Sramek, jägmästare och medlem i Ungdomsutskottet 
 

15.00 Avslutning  
 

 

http://www.ksla.se/

