FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP

”Om jag kan sälja en hypotes så borde jag väl kunna
sälja en vara?!”
Har du funderat på att gå vidare från din akademiska karriär till att arbeta inom någon annan
sektor i samhället? Saknar du förebilder som kan ge inspiration och ökad medvetenhet om
de likheter och olikheter som finns mellan t ex akademin och näringslivet?
Trygghetsstiftelsen bjuder in till en heldagsworkshop med föreläsningar och övningar under
ledning av Kristina Bäckstrand som själv har gjort resan från akademi till näringsliv. Dagen
syftar till att ge dig som deltagare insikt om hur det kan vara att bredda sin karriär. Du
kommer även få hjälp med att se hur ditt forskningsämne hanteras inom andra sektorer i
samhället för att du lättare ska kunna avgöra vilken väg som är rätt för dig att gå, samt ge dig
verktyg för att ta dig dit.
Kristina disputerade hösten 2008 på en avhandling om Arktiska klimatförändringar. Sedan
drygt två år arbetar hon som konsult och projektledare på Enact Sustainable Strategies. Som
konsult på Enact stödjer Kristina en rad olika företag med att utveckla sina affärer genom att
inkludera ansvars- och hållbarhetsfrågor i sitt dagliga arbete. Hennes fokus på en hållbar
global utveckling har bestått inom både akademin och näringslivet, men drivkrafterna för
arbetet har förändrats och även sättet hon når sina mål på. Läs mer om Kristina på Enacts
hemsida!

För vem? Studenter/akademiker/forskare som vill ha inspiration och verktyg för att ta reda
på vart de vill och hur de tar sig dit.

När?

1 december kl. 08.30 – 16.00 (Lunch ingår ej i programmet)

Var?

Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Anmälan: Senast den 23 november till e-post seminarium.stockholm@tsn.se
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Varmt välkomna!

Program
08:30 – 09:00 Kaffe och smörgås. Kom och mingla!
09:00 Välkomna!
Vilka är här?

09:20 Om jag kan sälja en hypotes så borde jag väl kunna sälja en vara?!
Föreläsning & diskussion
Olikheterna är många när man jämför en karriär inom akademin med näringslivet, men det finns även
likheter. Och man kan givetvis se för- och nackdelar med en karriär inom den ena sektorn jämfört med
den andra.
Här berättar Kristina sin ”story” om varför hon bytte fältarbete på Arktiska tundran mot att arbeta som
konsult för några av Sveriges största företag och mest kända varumärken.

10:30 Forskaren, beslutsfattaren och företagaren: samma fokus men olika drivkrafter!
Gruppövning & diskussion
Drivkrafterna varierar för att arbeta med en viss fråga inom forskning, politik och näringsliv. En
introduktion ges till ett tankesätt för att identifiera hur ett specifikt forskningsämne hanteras inom andra
sektorer i samhället. I grupper diskuterar vi sedan några utvalda forskningsämnen och vilka
drivkrafterna är att arbeta med dessa inom t ex myndigheter eller företag.
Genom denna diskussion skapar du en förståelse för hur man arbetar med just ditt ämne inom andra
sektorer i samhället, vilket i sig kan hjälpa dig att ta reda på vad just du vill arbeta för. Det kan också
ge dig ett stöd i att motivera varför just din kunskap skulle vara relevant på en viss arbetsplats!

12:00 – 13:00 Lunch (Lunch ingår ej i programmet)
13:00 Vad väljer du och varför?
Gruppövning & diskussion
Vet du egentligen vilket arbetssätt som passar dig allra bäst? Om du tvingas välja på två olika saker,
vet du då vad du väljer och varför? Genom denna övning tvingar vi oss att ta ställning och välja,
samtidigt som vi skapar insikter om vad som faktiskt passar oss bäst. Gruppdiskussion ger också
förståelse för hur andra resonerar i samma fråga.

13:45 SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
Individuell övning
Tänk dig att du önskar byta karriär och lämna akademin för näringslivet. Vad är då dina styrkor och
svagheter? Vilka möjligheter och hot ser du framför dig?
Att göra en analys över en viss situation utifrån de fyra olika aspekterna i en ”SWOT” är ett bra sätt för
att snabbt skapa sig helhetssyn. Först berättar Kristina om resultatet av hennes egen SWOT utifrån
perspektivet att hon har breddat sina erfarenheter från akademin till näringslivet, och sedan ges tid till
att tänka individuellt. Genom den här övningen får du som deltagare fundera över dina specifika
styrkor och svagheter, möjligheter och hot, utifrån den situation som just du har valt att analysera!

15:15 Mål och nästa steg
Individuell övning
Vi skapar oss individuella målbilder och ger oss själva en knuff i rätt riktning!

15.45 Sammanfattning av dagen

