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BETEENDEVETARE I PRAKTIKEN - PROGRAM

Program Lokal: Palaestra övre, Lund Obs! Pricktider
09.00-09.15
09.15-10.00
10.00-10.25
10.25-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.50
14.50-15.45
15.45-16.00

Välkommen! Mats Dahl, programansvarig
Presentationer. Johan Bertlett - konferencier
Paus med fika
Presentationer
Lunch från Yalla Trappan i Malmö.
Serveras på Institutionen för psykologi, andra våningen
Presentationer
Paus med fika
Presentationer
Avslutning. Ingela Steij Stålbrand och Johan Bertlett

Under dagen kommer ämnet ”Hur skapas win-win för alla parter när teori och
praktik förenas?” att bearbetas i olika former.

Presentationer
Frida Bondeson
PLATSEN SOM SPRÄCKER MYTEN OM PSYKISK OHÄLSA
Frida berättar om Lunds Fontänhus arbete för människor som upplever psykisk ohälsa.
Fontänhuset fokuserar på det friska hos människan och gör ett aktivt arbete för att motverka
stigmatisering i samhället av människor som upplever psykisk ohälsa.
Elsa Schieder
KAN EN BETEENDEVETARE VERKLIGEN VARA BRA PÅ MARKNADSFÖRING AV
TYSKA IT-PROGRAM?
Ja, menar Elsa som gjort sin praktik på marknadsföringsavdelningen hos IT-företaget TESIS
SYSware i München, Tyskland. Hon berättar om utmaningen att praktisera i ett annat land,
inom ett område hon knappt visste något om sedan tidigare och framförallt med produkter
hon inte riktigt förstår sig på.
Elin Sandh
JULBORD ELLER VÅRRUSET? (OM HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE INOM STADSDELEN
NORRA HISINGEN.)
Hur olika kan man se på vad som är hälsofrämjande: Är det att dra ihop sociala aktiviteter som
julbord eller är det att alla ska löpträna tillsammans och springa lopp?
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Kajsa Wong
WE BRING THE WORLD TOGETHER ®
Kajsa berättar om sin praktik i London på Au pair in America där hon har arbetat med människor från 60 olika länder för att hjälpa unga vuxna uppfylla sin dröm om att åka som Au
pair till USA.
Hedvig Kjulin
SJUKHUSPRAKTIKANTEN
Hedvig har fått följa HR-avdelningen i division 2 på SUS och se stort och smått i sjukhusvärldens
olika ”skikt”. Hon genomförde också en utredning av den psykosociala arbetsmiljön på en
avdelning vilket hon kommer berätta mer om.
Helen Jönsson
TACKSAMHETEN MED EN OTACKSAM PUBLIK
Helen har praktiserat på den ideella organsiationen Hungerprojektet. Här har hon fått hålla i
ett utbildningsprojekt riktat till högstadieskolor och berättar om svårigheter med att nå fram
med sitt budskap till målgruppen.
Maria Emmertz
ATT ARBETA FÖR EN HUMANITÄR ORGANISATION – UTMANINGAR OCH
LÄRDOMAR
Maria har gjort sin praktik hos en av UNHCRs implementeringspartners, Malaysian Social
Research Institute (MSRI), i Kula Lumpur, Malaysia. MSRI driver bland annat en nystartad skola
för flyktingbarn. Maria berättar om sina erfarenheter i en kaotisk skolmiljö präglad av människors tidigare och pågående trauman och hur hennes roll som beteendevetare tog form.
Josefine Sandberg
MED MÅNGA BOLLAR I LUFTEN
Hur känns det egentligen att sitta på andra sidan bordet vid en anställningsintervju? Det och
mycket annat kommer Josefin att berätta om efter att ha tillbringat hösten på Logent, ett
bemanningsföretag med många järn i elden. Ingen dag är den andra lik, och flexibilitet och
kreativitet står alltid i centrum.
Johan Gretland
USABILITY ANALYST – LÄNKEN MELLAN MÄNNISKA OCH TEKNIK
I en alltmer teknisk och digitaliserad värld där utvecklingen går framåt i en rasande fart är det
inte alltid lätt att hänga med. Johan berättar om sin praktik på Sony Mobile där han arbetat som
en länk mellan användare och utvecklare med målet att göra tekniskt avancerade innovationer
lättanvändliga för konsumenten.
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Sara Larsson
VARFÖR INTE BARA LITA PÅ MAGKÄNSLAN?
Sara har varit på Manpower i Malmö, och berättar mer om hur hon arbetat med en intervjuguide. Vilka negativa konsekvenser kan tilliten till magkänsla hos intervjuaren få vid en
anställningsintervju och hur kan man göra för att minimera dem?
Ellinore Schultz
JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN
I ett Malmö som är till för alla är jämställdhet en viktig aspekt. Ellinore har under hösten varit
på gatukontoret och där arbetat med att utveckla en jämställdhetsanalys om hur läget ser ut
idag samt undersökt hur man kan arbeta vidare för att uppnå jämställdhet i framtiden.
Aniara Lagergren och Tove Engström
BETEENDEVETARE PÅ FRYSHUSET & BETEENDEVETENSKAPLING KOMPETENS INOM
SOCIALA PROJEKT
Tove och Aniara har båda varit på Fryshuset i Malmö men i olika projekt - Barn till ensamma
mammor som arbetar för alla barns rätt till en minnesvärd barndom respektive Elektra som
arbetar för att förebygga våld och förtryck i hederns namn. Där har de också gjort ett gemensamt projekt där de har kartlagt personalen på Fryshuset Malmös upplevelser och kunskap av
att arbeta utifrån ett genusperspektiv inom organisationen.
Petter Eklöf
EN KOMMUNIKATÖRS MÅNGFACETTERADE ARBETE
Petter Eklöf har praktiserat hos kommunikationschefen vid en av Sveriges största hemelektronik-kedjor. Där har han fått en unik syn bakom kulisserna hur intern och extern kommunikation
påverkar ett företag i stor förändring.
Gustav Larsson
VEM TÄNKER PÅ FRAMTIDEN? STADSPLANERARE PÅ JAKT EFTER UNGDOMEN.
Kommunala förvaltningars planeringsdokument sträcker sig ofta 20 år framåt i tiden – medan
samtidens tekniska utveckling har revolutionerat den yngre generationens tidsuppfattning.
Vilka utmaningar står vårt politiska styrelseskick och dess förvaltningar inför i kommunikationen
med dagens ungdomar? Vad kan förvaltningarna göra – och hur ska vi förstå vår samtida
ungdomsgeneration?”
Mimmi Olsson
ANHÖRIGPERSPEKTIV - OM DE SOM STÅR BREDVID
För att kunna se, för att kunna uppmärksamma och för att kunna möta människor bör individer
förstås utifrån sin sociala och relationella livssituation och med detta i åtanke jobbade Mimmi
på avdelningen för Forskning och utveckling inom Malmö stad.
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Isabella Caligari
VÅLD I NÄRA RELATIONER
Isabella berättar om de erfarenheter hon har fått efter tiden på kvinnojouren i Lund, där våld
i nära relationer kan ses som en röd tråd genom rådande praktikperiod.
Merine Gervard
NÄR & FJÄRRAN MED HR
Tillsammans med det globala HR teamet på Volvo Logistics Services har Merine sett närmare
på samarbetet mellan HR och chefer, ett arbete som bland annat belyser utmaningen med ett
globalt samarbete.

POSTER
Louise Edenklint
ATT TA TILLVARA OCH FÖRBÄTTRA – HUR BETEENDEVETARE KAN UTVECKLA
VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER
Vad kan en beteendevetare tillföra till en välgörenhetsorganisation? Louise har spenderat
hösten på Röda Korset i Hässleholm. Kuporna inom Röda Korset är speciella arbetsplatser då
det finns många placerade från Arbetsförmedlingen där med olika problematik. Louise har
genomfört flera projekt men projektet med redesign (återanvändning av saker som skänks)
kommer speciellt att lyftas fram.
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