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BiP-dagen är ett gyllene tillfälle för Dig som 
vill veta mer om vad beteendevetare kan göra i 
arbetslivet. Förutom spännande presentationer 
kommer tillfälle ges för att mingla och kanske 
till och med träffa din kommande praktikant/
praktikgivare!

Du kommer att få veta mer om vad som är 
på gång inom Lunds universitet gällande 
samverkan med det omgivande samhället. Lisa 
Thulin som är avdelningschef vid LU:s centrala 
samverkansavdelning kommer och berättar mer 
om det.

BiP-dagen – Beteendevetare i Praktiken:  
12 januari 2016, kl. 9.30 – 14.30
 
Plats: Universitetshuset, Lundagård, rum 206, 
andra våningen (hiss finns) 
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Program
9.30 – 9.45 Samling, start och välkommen: 
  Anna Hjalmers Mattsson, Ingela Steij Stålbrand

9.45 – 10.30 Presentationer   

10.30 – 10.50 Fika med mingel (kaffe, te, frukt och godis)

10.50 – 12.00  Presentationer samt 
  Lisa Thelin, avdelningschef LU:s centrala samverkansavdelning:  
  ”Samverkan vid LU – Vad är på gång?”

12.00 – 13.00 Lunch på Institutionen för psykologi, 2a vån (Paradisgatan 5P) 

13.05 – 14.30 Presentationer  
  Avslutande ord: Ingela Steij Stålbrand   

(Praktikanterna stannar kvar för avslutning, reflektion och utvärdering.)

Sista dag för anmälan och meddelande om eventuell specialkost är tisdagen 29 december 
till beteendevetareipraktiken@gmail.com eller via anmälningsformulär (Klicka direkt på 
eller kopiera och klistra in länken i din webläsare): https://docs.google.com/forms/d/1S-
9fZchzBQC9W7rkwct9t0BFks3LherygtW3RY-ekys/viewform?c=0&w=1

Om Du anmäler Dig via mail, ange då om Du kommer hela eller halva dagen (fm/em), om Du 
vill ha lunch och om Du har önskemål om specialkost

OBS! Begränsat med platser så det är först till kvarn som gäller. Anmälan är bindande men inte 
personlig. Kan Du inte komma får Du gärna skicka någon i ditt ställe men meddela oss det i 
så fall vem som kommer via beteendevetareipraktiken@gmail.com

Frånvaro utan besked senast dagen innan (11 januari) innebär att Du kommer faktureras 250 
kr för kringarbete med arrangemanget samt fika och lunch. 



4 BETEENDEVETARE I PRAKTIKEN | 2015 

Presentationer
Amanda Rietz
FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN – FÖR FRED, SÄKERHET OCH UTVECKLING
Vill du få en insikt hur Sverige bidrar till fredsinsatser och var en del av dina skattepengar för 
biståndsmedel går? Amanda berättar om sin tid på Folke Bernadotte Akademin där hon har varit 
med och rekryterat civila experter till EU-, FN- och OSSE insatser. Praktiktiden har innefattat 
allt från att samordna avrapporteringsmöten på UD till kontraktsskrivning och referenstagning 
av kandidater.  

Sara Stjernlöf
SKL – HORISONTELLA PERSPEKTIV I OFFENTLIG SEKTOR – KONKURRERANDE ELLER 
SAMVERKANDE? 
Under sin praktik på SKL har Sara fått se hur man inom kommuner och landsting arbetar med 
implementering av perspektiv som mänskliga rättigheter, folkhälsa och jämställdhet. Centralt 
under praktiken har varit den upplevda perspektivträngseln hos tjänstemännen, både hos 
medlemmar och internt på SKL. 

Emma Eldered
SYSTEM VERIFICATION – BETEENDEVETARE I TEKNIKEN
Hur är det att slängas in i en helt ny värld bestående av 1or och 0or, och vad en beteendevetare 
kan bidra med i kvalitetssäkring av mjukvara? Under sin praktik har Emma fått en inblick i de 
agila projekteringsmetoderna samt de utmaningar som finns förutom att tekniken strular. 

Linnea Hååg
MALMÖKRETSEN, RÖDA KORSET – INTEGRATION I PRAKTIKEN: HUR LÄR EN 
NÅGON ATT CYKLA OCH VAD ÄR ETT SATSADVERBIAL?
Linnea har under sin praktik följt Malmökretsens verksamhetsutvecklare. Arbetsuppgifterna har 
bland annat varit att stötta upp och samordna cykelskolor, läxhjälp och utbildningar. Variationen 
i uppgifterna har varit stor då Röda Korset bedriver 40 olika verksamheter i Malmö och har 
drygt 1500 medlemmar. Under hösten har Linnea även fått ta del av hur det är att jobba i en 
kris- och beredskapsorganisation, med snabba vändningar och svåra möten. 

Sara Hjertonsson Sandén
Y-ALLAS VÄG TILL ARBETE (YALLA TRAPPAN) – FRÅN ARBETSLÖSHET OCH 
FÖRLORAT FRAMTIDSHOPP TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSPLANER 
Vi kommer få höra om Saras praktiktid på projektet Y-allas väg till arbete som arbetar med att 
bryta utanförskapet och isoleringen för kvinnor som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. 
Projektet handlar både om att rusta den enskilda kvinnan för att hon ska kunna närma sig 
arbetsmarknaden, men också om att ge omvärlden kunskaper om en målgrupp som ofta 
hamnar i skymundan i samhället.

Sanna Johansson
SPEED PROFESSIONALS AB – ÄR DU VÅR NÄSTA KANDIDAT?
Hur fungerar rekryteringsprocessen i praktiken och vad innebär det egentligen att vara 
rekryterare och kandidatansvarig på ett växande rekryteringsföretag? Sanna kommer ge en 
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bild av sin upplevelse av praktikperioden inom rekryterings-och bemanningsbranschen, där 
omställning till nya fokus är mer regel än undantag. Hennes inriktning har varit ett proaktivt 
arbete med alltifrån skapande av annonser, egenutformade intervjuunderlag till personliga 
intervjuer och möten, där beteendevetenskapliga kompetensen varit behjälplig. Detta i 
kombination med den ovärderliga kunskap praktiken ger, en kunskap som inte går att läsa sig 
till i litteraturen, är vad Sanna har en vilja att berätta mer om.

Hanna Vidarsson
SVENSKA KYRKAN – SEDD, BEKRÄFTAD, BEHÖVD – FOKUS PÅ UNGA I KYRKAN
Svenska kyrkan vill skapa mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna där lek, umgänge, 
utmaningar och diskussioner kring tro och liv får ta plats. Hanna har följt församlingspedagogens 
vardag i arbetet med unga i Skara pastorat, och framförallt fokuserat på utbildning för unga 
ledare. Hur balanserar en mellan nytänkande och tradition? Går det att kombinera tro och 
(beteende)vetenskap? Varför har unga ledare en given plats i konfirmandundervisningen?

Hanna Pletikos
SIMRISHAMNS KOMMUNS BARNOMBUDSMAN – ATT TILLGODOSE BARNENS 
RÄTTIGHETER OCH ÅSIKTER I EN KOMMUN
Simrishamns kommuns lokala barnombudsman arbetar för barnens rättigheter. Under 
sin praktik har Hanna varit med om att både utreda barnens bästa på en av kommunens 
gymnasieskolor och sammanställt information om hur kommunens alla förvaltningar arbetar 
med nyanlända. Dessutom har Hanna undersökt ungdomars psykiska hälsa och ordnat en 
dialog mellan politiker och ungdomar för att de ska få sina röster hörda.

Vilhelm Hägglund
GATUKONTORET, STADSLIVSAVDELNINGEN – ATT VÄLJA DET SÄKRA FRAMFÖR DET 
OSÄKRA
Vilhelm har praktiserat på Gatukontoret som är en förvaltning inom Malmö stad. Han har varit 
projektsamordnare för gatukontorets synbarhetskampanj, en kampanj som vill få cyklister och 
fotgängare att ha ett mer trafiksäkert beteende genom att använda reflex. Vilhelm kommer 
berätta hur det var att arbeta med denna kampanj och vad man gjort för att försöka ändra 
folks beteende och attityder gällande reflexanvändning.

Emma Nordengren 
PEACEWORKS SWEDEN – DU KOMMER INTE ATT RÄDDA VÄRLDEN…
…men du kommer att öka förståelsen mellan kulturer och människor och få en fantastisk 
upplevelse! Emma har gjort praktik på PeaceWorks Sweden som volontärhandläggare och 
berättar om hur en förklarar för oroliga föräldrar att deras barn inte ska åka till gränsen till 
Somalia, hur en indisk toalett fungerar och hur det är att arbeta för en organisation som 
finansieras av projektbidrag.

Rebecka Karlström 
SKEPPAREGÅNGENS UNGDOMSBOENDE – UNGA PERSONERS PSYKISKA HÄLSA 
Rebecka har praktiserat på ett asylboende för ensamkommande barn, åldrarna 15-18 år. Hennes 
uppgift var att göra en kartläggning av deras psykiska hälsa och det kommer Rebecka berätta 
mer om på BiP-dagen.
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