
1. Hanna Petersons och Andrea Jelvéus: Lern(ia) by Doing  
Hanna har varit på Lernia Bemanning i Göteborg och kommer berätta om arbetet 
som rekryterare, hur det är att intervjua istället för att bli intervjuad och om vilka 
dörrar praktikplatsen kan öppna. Andrea har också varit på Lernia, men på deras 
huvudkontor i Stockholm på kommunikationsavdelningen. Hur är det att vara ny på 
en arbetsplats, och som praktikant? Praktikantens kontra praktikplatsens syn på det 
kommer Andrea berätta mer om.  
 

2. Ida Matthiasson: Internetbaserad kommunikation – framtidens intervjuer? 
Ida har arbetat även hon med rekrytering och urval under sin praktik på Academic 
Work. Men hon har undersökt vad jobbsökande tycker om att genomföra en intervju 
via Skype och kommer berätta mer om det. 
 

3. Alexandra Cruz Andersson: Vänskap utan gränser  
Alexandra har haft sin praktik inom den ideella sektorn. Tamam är en organisation 
som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna med mångfald, antirasism och 
ungas samhällsengagemang.  
 

4. Rebecka Hansen: Kickstarta det nya året och kom i form till bikinisäsongen 
Rebecka har gjort sin praktik på Kultur- och Fritidsförvaltningen i Klippans kommun, 
handledd av kommunens hälsostrateg. Hälsofrågor ligger Rebecka varmt om hjärtat 
och hon presenterar tankar kring beteendevetarens roll i hälsoarbete, folkhälsomålet 
”hälsa för alla” och vikten av beteendevetenskapliga perspektiv på hälsa.  
 

5. Hanna Pettersson: Ett hus fullt av möjligheter!  
Hanna har tillbringat hösten på Lunds Fontänhus, ett hus för utveckling och 
hälsofrämjande för personer som upplever psykisk ohälsa. 
 

6. Elin Elfving: Projekt ”LinkedIn”, kompetensinventering med nytänk  
Elin kommer berätta om hur hon har jobbat med det digitala karriärsnätverket 
LinkedIn samt vilka möjligheter det finns med att använda sig av sociala medier när 
det kommer till kompetensinventering. Elin har spenderat hösten inom Aller Media. 
 

7. Annika Carlsson: Praktik – en grym språngbräda!  
Hur ser en typisk dag ut på Dreamwork? Det och de icke uttalade kunskaperna en 
praktikant får under en praktik – att lita på processen i sin yrkeskarriär genom den 
erfarenhet man får i arbetslivet, samt att känna förtroende för sin kandidatexamen i 
beteendevetenskap som en grym språngbräda ut i stundande arbetslivet, det 
kommer Annika berätta mer om. 
 

8. Disa Fanto Börjesson: Hur man fångar en krokodil med vingar! 
Att förändra branschens spelregler genom att förstå digitalt beteende. Disa har 
spenderat sin praktik på rekryterings- och bemanningsföretaget Joblink AB. 
Presentationen kommer att beröra hur beteendevetenskap blir en central del i 
framgångsrik onlinerekrytering. 
 

9. Rebecca Sturesson: För att vi inte läser tankar 



Hur kan en yrkeshögskola få reda på vad de studerande tycker om sin utbildning? 
Och hur ska studerandeinflytandet organiseras? Rebecca berättar om sin 
undersökning på Folkuniversitetet och om vad hon samtidigt insåg om arbetslivet. 
 

10. Fredrik Larsson: En beteendevetare bland mobiler och applikationer  
Vilka erfarenheter har Fredrik Larsson gjort under sin tid på Sony i Lund och vad är 
usability? Beteendevetare är en yrkesgrupp som kan arbeta på många olika 
arbetsplatser med många olika saker även inom teknikbranschen som kanske är en 
bransch som på förhand inte förknippas med beteendevetenskap.  
 

11. Amelie Hallin: Att läsa mellan raderna  
Vad är det för information vi egentligen får när vi pratar med medarbetare, chefen 
eller när vi sitter i intervjusammanhang? Att höra det som sägs kan tyckas vara lätt 
men att läsa mellan raderna är en konst, som är lätt att lära i teorin men desto 
svårare i praktiken.  
 

12. Tommy Borg: Energieffektivisering genom beteendeförändring 
Tommy har genomfört en litteraturstudie i ämnet energieffektivisering genom 
beteendeförändringar. Undersökningen har resulterat i en rapport, vilken ska kunna 
tjäna Kraftringen i sitt framtida arbete. Hör Tommy berätta om sin tid på Kraftringen i 
Lund. 
 

13. Linnea Engström: Perspektiv på lärande  
En berättelse från två praktikplatser, om att växa med ansvar och att våga välja 
nytt. Linnea bytte under terminens gång från en praktikplats till en annan. 

 
 
 
Övrig info till inbjudan/program: 
 
BiP-dagen går av stapeln fredagen 9 januari 2015, kl 9.30-14.00 
Plats: Universitetshuset rum 206, andra våningen 
 
Ämne för dagen: ”En praktisk utvärdering” – uppföljning av praktikverksamheten vid 
programmet samt en blick mot framtiden. 
 
 


