
BiP-dagen – Beteendevetare i 
Praktiken:  
TID: ONSDAG 11 JANUARI 2023, KL. 9.00 – 12.15. 
PLATS: SOCIALHÖGSKOLAN, SH 108, ALLHELGONA KYRKOGATA 8, LUND 



Program

Lokal: Socialhögskolan, SH 108, Allhelgona kyrkogata 8, Lund

9.00 – 9.05 Välkommen: Anna Hjalmers Mattsson, programansvarig

9.05 – 9.50 Tre presentationer
9.50 – 10.00 Pitch inför mingelkontakt ”Skaka & Prata”

10.00 – 10.30 Fikapaus med mingel ”Skaka & Prata”

10.30 – 11.15 Tre presentationer 

11.15 – 11.25 Paus

11.25 – 11.55 Två presentationer   
11.55 – 12.15 Frågestund och avslutande ord: Ingela Steij Stålbrand,  

praktiksamordnare och kursansvarig

Praktikanterna stannar kvar för avslutning, reflektion och utvärdering.

Kom ihåg att anmäla dig! 
https://www.psy.lu.se/webform/anmalan_till_bip_dagen

https://www.psy.lu.se/webform/anmalan_till_bip_dagen


Presentationer

Madelene Nilsson - Familjeterapeuterna Syd, Malmö/Helsingborg

ATT SKAPA OCH UTVECKLA EN NY HR TJÄNST

På ett litet till medelstort företag innebär det en stor omställning när en person med mycket
ansvar och kunskap väljer att avsluta sin tjänst. Familjeterapeuterna Syd ställdes inför denna
utmaning i höstas, Madelene fick då i uppdrag att se över företagets framtida behov av att
rekrytera en ny person som kan arbeta med HR frågor. Projektet som Madelene genomförde
handlade om att reflektera över och utvärdera företagets nuvarande administrativa enhet,
samt skapa och ta fram en profil för en ny HR-tjänst.

Omar Osman - Klara gymnasium, Malmö

MOTIVATIONENS FRÅNVARO

Omar berättar om hur arbete med visualisering av mål kan främja hållbar motivationen för gym-
nasieelever. Gymnasieskolan hade viss närvaroproblematik som grundades i bristande motivation 
till följd av osäkerhet. Projektet FTN (Frånvaro till Närvaro) var första steget mot en mer hållbar 
motivationskälla. Redogörelsen utgår från en praktikperiod på en teoretisk gymnasieskola i centrala 
Malmö.

Armita Khalighi - Säkerhet på Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund 

ÄR VÄKTARE LÄMPLIGARE ÄN ORDNINGSVAKTER PÅ SJUKHUSOMRÅDE?

Hur ökar vi säkerhet och trygghet på SUS? Detta är en stor fråga som enhet säkerhet och katastrof-
medicin arbetar intensivt med, inklusive kris- och katastrofberedskap, hot och våld, riskhantering, 
och mycket mer. Som praktikant på säkerhetsenheten fick Armita undersöka och göra en uppfölj-
ning på att väktare har ersatt ordningsvakter på Malmös akutmottagning, samt vårdpersonalens 
trygghet. Vilka risker har detta medfört? Hur ser det ut på akuten idag? 

Hanna Agering Wiahl - Aspekta AB, Malmö

JOBBAR ETT FOTBOLLSLAG MED HÅLLBARHET? 

Under sin praktiktid har Hanna haft möjligheten att vara med i flertalet projekt på PR & Kommu-
nikationsbyrån Aspekta. Ett av dessa var tillsammans med Malmö FF och deras hållbarhetsarbete. 
Genom bland annat benchmarking, intervjuer och en workshop har Hanna varit med och fastställt 
mätbara mål för MFF att följa upp sitt fortsatta hållbarhetsarbete. Varför är det viktigt att mäta 
sitt arbete och hur kommer detta gynna hållbarhetsarbetet framåt?

Astrid Sandgren - Eos Cares, Lund

INDIVIDENS MOTIVATION TILL DELTAGANDE 

Språket är en självklar del för att kunna integrera sig i samhället. Organisationen Eos Cares i Lund 
arbetar med integration, där en del i detta är språkutveckling. Men vad motiverar individerna till 
att delta i språkutvecklande aktiviteter? Detta har Astrid under hösten försökt ta reda på genom 
att intervjua ett antal anställda hos organisationen. Hon har undersökt inre och yttre motivation 
hos individen och låtit detta mynna ut i en rapport. 



Anton Bogren - Stena Fastigheter Malmö AB, Malmö

BETEENDEVETENSKAP, EN VETENSKAP ELLER ETT ANGREPPSSÄTT?  
FRÅN GÄNGKRIMINALITET TILL POPCORNVAGN

Fastighetsbranschen var helt ny för Anton, hans tanke var att man som fastighetsägare hyr ut 
och sköter om fastigheter. Han visste inte att man som fastighetsägare kan medverka till hållbar 
stadsutveckling genom att exempelvis stötta hyresgäster till bättre sopsortering. Man kan även 
skapa gemenskap genom relationsskapande och communitybyggande aktiviteter samt öka att-
raktiviteten och tryggheten i ett område genom att sätta upp en stor målning på en annars tråkig 
betongvägg. Beteendevetenskapen har visat sig ha en plats i allt detta, men vilken?

Emma Grahn - Humlamaden Rehab AB, Veberöd

BETEENDEVETARENS BIDRAG TILL FRISKVÅRD OCH HÄLSA, MED DJUR  
SOM KOLLEGOR

Som beteendevetare på en arbetsplats som arbetar med djurunderstödd terapi ges en unik erfaren-
het om hur djurens avslappnande effekt påverkar människor. Förutom rehab erbjuds här friskvård 
med och till häst. Den preventiva må-bra ridningen används för att motverka psykisk ohälsa för 
människor i alla åldrar. Praktikanten, och snart färdigutbildade beteendevetaren, Emma har fått 
med sig värdefulla redskap och kunskaper genom sin praktik för att bedriva eget företag inom 
prevention för psykisk ohälsa.

Julia Clinton - Equinect - möten mellan hästar och människor, Billinge

EN BETEENDEVETARES BIDRAG TILL PERSONLIG UTVECKLING OCH  
SAMLÄKNING MED HÄSTAR 

Hos Equinect står relationen mellan häst och människa i fokus. Den som deltar i verksamhetens 
live- eller onlinekurser kan lära sig mer om personlig utveckling och samläkning tillsammans med 
häst, belöningsbaserad träning utifrån positiv förstärkningsteori, djurkommunikation samt mycket 
mer. Med hjälp från hästarna, som är de riktiga experterna på att leva sina liv genom att vara 
närvarande i kroppen, har Julia i sitt projekt arrangerat fysiska träffar där hon guidat deltagarna 
till just det- att landa och vara närvarande i kroppen. Fokus har också varit att skapa medvetenhet 
kring nervsystemet och olika strategier för självreglering. Innehållet i träffarna har baserats på 
grunder inom mindfulness och somatic experiencing (en slags kroppsbaserad terapi) och avsett 
att påminna om att vi är så mycket mer än bara våra tankar.
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