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UPPLÄGG 

Läscirkeln har ägt rum vid tre tidigare tillfällen och 

erbjudit en mycket uppskattad kombination av 

läsning och erfarenhetsutbyte, vi ser nu fram emot en 

ny spännande tredje cirkel med start i januari 2023! 

 

Moderna arbetsplatser präglas ibland av 

beteendemönster som premierar kortsiktighet och 

en brist på kritiskt tänkande och reflektion. Ett 

sådant mönster kan vara funktionellt på vissa sätt 

men också skapa frustration och till och med cynism. 

För den enskilde medarbetaren kan frågan ställas på 

sin spets i form av tvivel på den egna karriären och 

meningen med det man gör. Vad gör den 

organisatoriska dumheten med vår respekt för oss 

själva och för varandra? Under våren 2023 

undersöker vi dessa frågor genom läsning och 

tankeutbyte kring två böcker och några artiklar som 

ger fördjupade perspektiv på frågorna. 

 

 

 

 

 

 

Vi förser dig med handplockad forskning att förkovra 

dig inom, ger dig frågeställningar att ha med dig under 

läsningen, sedan träffas vi för öppen och kreativ dialog 

om materialet och hur var och en kopplar det till den 

egna yrkesrollen och verksamheten. Cirkeln blir även 

en yta för nya kontakter och nätverkande. Vässa dina 

kunskaper och insikter i ett flexibelt format. 

Alla fyra träffar har samma huvudtema Organisatorisk 

dumhet och självrespekt på jobbet. Ca tre veckor innan 

varje träff anvisas ett specifikt material att läsa och 

med vilka frågeställningar texterna skall läsas. 

DATUM 

Vi ses 25 januari, 15 februari, 22 mars samt 19 april i 

Malmö. Frukost med bl a nybakade scones står 

framdukade redan kl. 08.00, varefter vi startar skarpt 

kl. 08.30 och slutar kl. 10.15.  

Läscirkel med Forskarutsikter 

Organisatorisk dumhet och självrespekt på jobbet 
- Nybakade scones vid varje träff - 
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FÖR VEM 

Läscirkel med Forskarutsikter vänder sig till dig som har ett intresse för och erfarenhet av att arbeta inom 

områden såsom exempelvis verksamhetsutveckling, medarbetarutveckling, förändringsarbete etc. Du kan ha 

såväl en chefs- som en specialistroll. Vi ser fram emot en spännande mix av erfarenheter och perspektiv bland 

deltagarna. 

BAKOM LÄSCIRKELN STÅR 

Läscirkel med Forskarutsikter faciliteras av Robert Holmberg. Robert är lektor i arbets- och 

organisationspsykologi. Lunds universitet. Robert har omfattande erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser 

för yrkesverksamma. Initiativtagare till konceptet Läscirkel med Forskarutsikter är Per Malmberg, 

Seniorkonsult vid Academic Search. Per har från tidigare anställningar i gränssnittet akademi/omvärld 

omfattande erfarenhet av att bygga broar mellan akademisk expertis och verksamheters handfasta 

utvecklingsbehov. 

KOMMENTARER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE 

Katarina Jarring, Director Anslutning och Service på E.ON Energidistribution 
Otroligt givande att få lära, reflektera och diskutera. Konceptet överträffar 
många traditionella ledarutvecklingsprogram tycker jag. Bild: Apelöga AB  
 

 
 

Carsten Svensson, Head of Market Development, Prodikt/Carbonzero AB  
Ett mycket stimulerande koncept där vi fick ta del av kunskap och forskning via 
litteratur för att sedan, med detta som underlag, diskutera ämnena i grupper. 
Ett ypperligt sätt att ta till sig teori och sedan ha det som underlag i aktiva 
gruppsamtal. En bra blandning mellan olika branscher säkerställer olika 
perspektiv och insikter. Mycket givande att själv reflektera och sedan diskutera. 
Jag har verkligen kunnat använda kunskaperna i både yrkes- och privatliv.  
 

 

 

 

Charlotta Nordenberg, chef för Malmö universitet innovation 
Jag tycker det har varit bra att läsa och reflektera på hemmaplan och sedan vid 
våra träffar i cirkeln få ta diskussionerna först i smågrupper och sedan i större 
grupp. Det har varit givande att vi delvis kommit från olika branscher och att 
det har funnits en öppenhet och ärlighet i de diskussioner och samtal som varit. 

 
  

 

KOMMENTARER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE 

Charlotta Nordenberg, chef Malmö universitet innovation 

 

Carsten Svensson, Head of Market Development, 

Prodikt/Carbonzero AB 

 

 

INVESTERING/VILLKOR 

Avgift: SEK 7900 ex moms/deltagare vari ingår träffar, material för läsning, frukost med bl a nybakade scones. 

• Vid avbokning fyra - två veckor före första träff debiteras 50 % av avgiften. 

• Vid avbokning senare än två veckor före första träff debiteras beställaren 100 % av avgiften. 

• Bokning sker till: per.malmberg@academicsearch.se 

• Ange faktureringsadress vid bokning. 

VERKSAMHETSINTERNT 

Läscirkel med Forskarutsikter kan även genomföras i ett verksamhetsinternt upplägg.  

Välkommen att ta kontakt för en närmare dialog om ett sådant upplägg.  

Per Malmberg, per.malmberg@academicsearch.se, 0701 653 100 

mailto:per.malmberg@academicsearch.se

