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Presentationer
Elin Thorén
nå framgång gEnom aTT nå fram
Elin har under hösten följt införandet av ett nytt samverkansavtal i Malmö stad. Hon berättar 
om samverkan och dess vinster för individen och verksamheten, men också om utmaningen 
med att få alla medarbetare att vilja vara delaktiga. 

Sofia Björklund
jag lEvEr mEd dEraS minnEn
Sofia berättar om mäns våld mot kvinnor samt hennes erfarenheter av att arbeta på kvin-
nojouren FemCenter i Malmö.

lisa rådbo
diSkuTEra agEra uTBilda våga Tänk
Lisa Rådbo berättar om beteendevetenskap i förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
och förtyck utifrån hennes praktik på Elektra, Fryshuset Malmö.

William Blennow
BETEEndEvETEnSkapligT kulTurarBETE
Hur gör man för att skapa och bibehålla en företagskultur? William har praktiserat på Sys-
tembolagets HR-Enhet och arbetat med organisationens värdeord på en väldigt konkret nivå.

Program Lokal: Palaestra övre, Lund obs! pricktider

09.00-09.15  Välkommen! Mats Dahl, programansvarig

09.15-10.00  Presentationer. Johan Bertlett - konferencier

10.00-10.25  Paus med fika

10.25-12.00  Presentationer

12.00-13.00  Lunch från Yalla Trappan i Malmö.

                     Serveras på Institutionen för psykologi, andra våningen

13.00-14.30  Presentationer

14.30-14.50  Paus med fika

14.50-15.15  Presentationer

15.15-15.45  Samtal med tema Studentmedarbetare. 

                     Representanter från Svenskt Näringsliv, SSR mfl.

15.45-16.00  Avslutning. Ingela Steij Stålbrand och Johan Bertlett

Övriga gäster och föreläsare: 

VentureLab, Systembolaget, SSR, Svenskt Näringsliv samt Region Skåne

BETEEndEvETarE i prakTikEn - program
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arman arshadi 
BlEv hoTad och nu kan jag inTE Sova
På Rikspolisstyrelsen i Stockholm har Arman tillsammans med en doktor i psykologi tittat 
närmare på polisens psykosociala stöd vid traumatiska händelser.    

Elin Eckerberg
BETEEndEvETarE i moçamBiquE
Elin berättar om sina upplevelser i arbetet med utsatta kvinnor i ett av världens fattigaste länder, 
om interkulturellt samarbete och varför den beteendevetenskapliga kompetensen behövs i 
arbetet med fattigdomsbekämpning. 

jesper cederstrand
En BETEEndEvETarE i ETErn
Jesper berättar om sin väg till praktiken och vad han bidragit med på programredaktionen 
för OBS i SR P1.

helena Brandt
STadSplanEring ur ETT SocialT pErSpEkTiv
Helena har jobbat med utvecklingsfrågor externt såväl som internt på gatukontorets 
utvecklingsenhet med ledorden social hållbarhet och en jämställd stad i stadsplaneringen.

Betty Svensson
karTläggning av pErSonalfÖrflyTTning
Betty har undersökt personalomsättningen på en tjänstemannaavdelning inom livsmedels-
företaget Procordia. Hon berättar om processen och resultatet, samt om sina erfarenheter.

Emelie nyström
Shaking gEnEraTion - om nya fÖruTSäTTningar, lEdarSkap och 
fundraiSing
Genom att föreläsa, medverka på event samt utnyttja kontakter och nätverk arbetar Shaking 
Generation med att samla in pengar och medvetandegöra samhället om Parkinsons sjukdom. 

Sarah martinsson
hur TänkEr du nu?
Sarah har gjort sin praktik på Stendahls, en reklam- och webbyrå i Göteborg. Hur förbättrar och 
verifierar man upplevelser och skapar verksamhetsnytta genom förståelse och användbarhet? 

lovisa Wallenberg
vad  TyckEr SvEnSka fÖrETag om arBETSklimaTET i oriEnTEnS pärla?
Lovisa berättar om hur det har varit att genomföra sin praktik på Svenska Handelskammaren 
i Hongkong.
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maria lindqvist
BETEEndEvETarEnS flExiBila och mångSidiga roll
Maria har praktiserat både som jobbcoach på HR-företaget All Competence och i organi-
sationen Media Evolution och pratar om att hitta sin roll och vara en tillgång i vitt skilda 
verksamheter.

frida nilsson
rEkryTEra mEd hjärTa, amBiTion och mod
Frida har gjort sin praktik på företaget Dreamwork som erbjuder rekrytering, bemanning och 
omställning.

Elsa unenge
Bakom kuliSSErna på En pr-Byrå 
Hur kan man gå tillväga för att sprida gott rykte om ett varumärke, få publicitet i media och 
därmed bidra till ökad konsumtion? Elsa har svaren.

maria karlsson
jämSTälldhET på BankEn
Maria berättar om sin tid på DNB Bank. Där har Maria bland annat arbetat med en jämställd-
hetspolicy och att ta fram en plan för att främja jämställdhet i organisationen. 

maria Björnstål
mÖjlighETEr mEd SocialT fÖrETagandE
Maria berättar om sin praktik på det arbetsintegrerande sociala företaget Yalla Trappan i Malmö 
där engagemang, delaktighet och utveckling är viktiga delar av verksamheten.

camilla lilliehöök
dEn inrE STyrkan
Camilla berättar om hur det var att fungera som coach för ett fotbollslag i Linero – killar mellan 
17-24 år som spelar i division sex.

POSTER
paulina Wahlström
när mEdlEmmar fallEr mEllan STolarna
I den ideella studentföreningen Projekt Sex är det vitalt att få nya medlemmar. Men vad 
gör man om de nya medlemmarna strömmar till men inte lyckas tillvaratas och engageras i 
organisationen?

lundS univErSiTET 

Box 117

221 00 lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

www.psy.lu.se
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niversitet | Institutionen för psykologi
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