BiP-dagen

Beteendevetare i praktiken
FREDAG 10 JANUARI 2020, KL. 9.00 – 15.30
EDENS HÖRSAL, STATSVETENSKAPLIGA
INSTITUTIONEN, PARADISGATAN 5H
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Program

Lokal: Edens hörsal Obs! Pricktider

09.00-09.15
Samling, start och välkommen
		Biträdande prefekt Sofia Bunke och programansvarig Anna
		
Hjalmers Mattsson inleder dagen
09.15-10.00
Presentationer
10.00-10.15
Skaka & prata!
10.15-10.45
Fika & mingel utanför hörsalen
10.45-11.30
Presentationer
11.30-12.00
Nätverkande på avancerad nivå
		Inga-Lill Lellky
12.00-13.00
Lunch på Institutionen för psykologi
		2a våningen, Allhelgona kyrkogata 16A (ingår)
13.00-13.50
Presentationer
13.50-14.00
Skaka och prata!
14.00-14.20
Fika & mingel
14.20-15.20
Presentationer
15.20-15.30
Avslutande ord
		
Ingela Steij Stålbrand
Praktikanterna stannar kvar för avslutning, reflektion och utvärdering

Presentationer
David Wärnö – Tångvallaskolan, Skanör
KOMPLEXA PROBLEM KRÄVER KOMPLEXA LÖSNINGAR - ATT FÖRBEREDA
ORGANISATIONER FÖR ATT MÖTA FRAMTIDEN
Hur förändras världen idag och vilka krav ställer detta på våra organisationer? Och framförallt,
vad kräver dessa organisationer för strukturer och ledare? David har genomfört sin praktik på
Tångvallaskolan, Skanör och har här jobbat med att kartlägga organisationens nuläge för att
sedan jobba vidare med de olika team som personalen jobbar inom. Arbetet har fokuserat på
hur man skapar effektiva team, hur en sådan process ska genomföras av ledningen samt vad
som krävs för att få med sig en redan hårt pressad yrkesår på samma spår.
Olivia Sörensson – Ingka Group, Malmö:
INTERN-KOMMUNIKATION PÅ GLOBAL NIVÅ: KOMMUNICERA MERA! ELLER?
Olivia har haft sin praktik på IKEAs globala kommunikationsavdelning i Malmö. Deras 160.000
medarbetare världen över möts dagligen av mängder av information och olika typer av
kommunikationsmaterial att både dela och ta till sig av. Men hur framgångsrika är egentligen
dessa sätt att kommunicera på? Tar medarbetarna till sig informationen? Varför/varför inte?
Dessa frågor (och svar) har Olivia, ur ett beteendevetenskapligt perspektiv, på olika sätt arbetat
med under sin praktikperiod.
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Jesper Karlsson – The Absolut Company, Åhus
EMPLOYER BRANDING – KONSTEN ATT LOCKA KOMPETENT ARBETSKRAFT
Absolut Vodka är ett av världens största spritvarumärken, och Sveriges största livsmedelsexportör.
Men har The Absolut Company – Pernod Ricard samma rykte och dragningskraft? Hur kan
man jobba för att locka arbetstagare till ett företag när det sällan associeras med dess starka
produktvarumärke?
Erika Dahlberg – Dreamwork, Malmö
ATT SKAPA MER BEGRIPLIGA JOBBANNONSER
Hur vet man som arbetssökande person om man är kvalificerad för de tjänster som ligger på
Dreamworks hemsida eller inte? Har man rätt personlighet, är ens utbildning och tidigare
erfarenheter relevanta? För att bringa mer klarhet i denna fråga ska Erika presentera hur
bemanningsföretaget kan gå tillväga för att göra sina jobbannonser mer begripliga över vad som
faktiskt krävs för de utannonserade tjänsterna.
Amanda Nilsson – Dreamwork, Malmö
DU MÅSTE JOBBA FÖR ATT FÅ JOBBA
Hur gör du din kompetens tydlig för de som ska anställa dig? Vad ska du ha i åtanke när du
skriver ditt Cv? Hur tar du dig igenom processerna, ansökan till en intervju? Utifrån bemanning
och rekryteringsföretaget Dreamworks, specifikt Dreamstaffs, perspektiv har Amanda skapat en
Cv-guide för att tydliggöra för kandidaterna vad Dreamstaff letar efter i ansökningarna och hur
detta effektiviserar processerna för båda parter.
Andrea Kärrman – WWF
OM INTE NU SÅ NÄR? OM INTE DU SÅ VEM?
Den klimatkris vi idag står inför och lever i är komplicerad, men ett som är säkert är att
det mänskliga beteendet ligger till grund för den. Världsnaturfonden WWF jobbar för en
hållbar utveckling och på deras utbildningsavdelning undersöker de frågor som ”hur får
vi elever att känna engagemang kring miljön?” och ”hur engagerar vi beslutsfattare att ta
vara på ungdomars röster kring ett hållbart samhälle?”. Det är b.la. dessa frågor Andrea har
spenderat sin praktiktid med att försöka få svar på och kommer berätta mer om hur viktig roll
beteendevetenskapen har i klimat- och miljörörelsen.
Elina Rietz – Familjeterapeuterna Syd, Malmö
EVENT MED TEMA VÄGEN TILL HÄLSA I EN STRESSAD TID
Att få använda sin beteendevetenskapliga kompetens för att se till att kunskap sprids
om psykisk ohälsa var Elina, tidigt i praktiksökandet, intresserad av. Som praktikant hos
Familjeterapeuterna har Elina fått göra just detta i sitt projekt - att marknadsföra och genomföra
en utbildningsförmiddag med Anders Hansen och två andra föreläsare inom temat hälsa i vårt
stressade samhälle. Hör mer om arbetet bakom utbildningsdagen och vad det resulterade i.
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Markus Nordbring - System Verification, Malmö
STATISTIK: KAN DET BLI SEXIGARE?
Alla som någon gång har varit på en dejt kan känna igen sig i viljan att visa upp sig från sin
bästa sida. Men vad skulle du säga om det påstods att mycket av det vi använder oss av i
dejtingvärlden även kan vara applicerbart i arbetslivet? Markus har arbetat med it-konsulter och
deras relation med sina uppdragsgivare, hur de rapporterar statistik till dem, utmanat deras sätt
att tänka när det kommer till kommunikation med dem och, för att väcka uppdragsgivarens
intresse kring siffror, försökt att göra statistik sexigt.
Dorina Puka – Ideon, Lund
KUNDRELATIONER - HUR VIKTIGT ÄR DET EGENTLIGEN?
Med sina 400+ bolag och 10.000 anställda har Ideon Science Park målet att bli en plats där
alla innovationsbolag vill ha sitt säte. Fikaavstånd till andra bolag, universitet, MAX IV och ESS
ger möjligheten att samarbeta för att bli ledande inom branschen. Men hur trivs egentligen
bolagen, får dem ut det de ska av att sitta där och hur kan Ideon hjälpa dem till framgång?
Detta är vad Dorinas mål är att ta reda på under sin praktiktid på Ideon Science Park.
Elin Åkesson – Rädda Barnen, Lund
VIKTEN AV TEORI FÖR ATT GÖRA SKILLNAD I PRAKTIKEN
Ideella organisationer och föreningsverksamhet har stora och betydelsefulla roller i civilsamhället. Men hur jobbar man i en förening där all verksamhet drivs av ideellt engagemang?
Elin har tagit del av allt det arbete som det innebär att driva en lokalförening, allt från att hjälpa
tredjeklassare med matteläxor till att medverka på möten medkommunen om samverkan och
sett betydelsen av ett beteendevetenskapligt perspektiv i verksamhetsutvecklingen.
Kevin Ekstrand Odd – Cross Technology Solutions, Lund
KRONISKT SJUKA OCH MOTIVATION: KAN PATIENTEN VETA FÖR MYCKET OM SIN HÄLSA?
E-hälsoplattformen LifePod ger kroniskt sjuka patienter ett enkelt sett att se hur deras hälsa
egentligen är, men kan patienten ta emot informationen? Människan är en defensiv varelse
och tycker inte om saker som inte stämmer överens med deras självbild. Kevin har spenderat
sin höst på Cross Technology Solutions och har där haft uppdraget att ta reda på hur man på
bästa sätt ger feedback på personers hälsa, med en vinkel från deras e-hälsoplattform. Vad är
egentligen okej att berätta för patienten? Hur motiverar man sjuka att ta hand om sig själva?
Hannah Aurell Hansson – Doc Lounge, Malmö
TYCKER DU OM ATT TESTA NYA SAKER? ELLER ÄR DU RÄDD FÖR ATT BLI PÅVERKAD?
Doc Lounge distribuerar dokumentärfilm i ett påverkande syfte. Det innebär bland annat att
events arrangeras med teman och samtal för att lyfta upplevelsen och göra dokumentärfilm
mer tillgänglig och attraktiv för fler. Filmerna och samtalen berör hela samhället men publiken
representeras endast av ett fåtal sociala grupper. Hannah har under praktiken på Doc Lounge
har arbetat för att ta fram en plan för hur Doc Lounge kan bredda sin målgrupp och locka en
större publik.
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