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VAD ÄR PROFESSIONSPROFILEN?
Ett verktyg för samverkan där studenter får träffa inbjudna 
gäster vid rundabordssamtal. Gästerna kommer från 
olika branscher och verksamheter och representerar olika 
yrkesroller. Studenterna får inspiration, information och 
målbilder inför deras framtida arbetsliv. 

VARFÖR SKAPADES AKTIVITETEN? 
Studenterna ville ha en ny form av arbetsgivarmöten, 
som komplement till mässor och andra aktiviteter. Deras 
önskemål var fokus på det personliga mötet och djupare 
dialoger i mindre grupper med yrkesverksamma.

 VINNING FÖR STUDENTERNA?
• Inblick i olika yrkesroller och vad studenterna kan 

arbeta med efter examen. 

• Möjlighet att knyta värdefulla kontakter för uppsats, 
praktik/VFU, examensarbete och anställning.

 VINNING FÖR ARBETSGIVARNA? 
• Personligt möte med studenterna som ger större inblick i 

utbildningsprogrammen och studenternas kunskap  

• Möjlighet att inspirera och informera om sin verksamhet 
och vad de kan erbjuda studenterna. 



Under 2018 deltog 
480 studenter och 55 

arbetsgivare på 11 olika 
Professionsprofiler

Under 2019 deltog 
370 studenter och 65 

arbetsgivare på 10 olika 
Professionsprofiler



Varför är Professionsprofilen bra för ert 
utbildningsprogram och vilket värde skapar aktiviteten? 
- Professionsprofilen är ett perfekt tillfälle för studenter 
att få träffa yrkesverksamma inom det område man själv 
utbildar sig till. Där kan du ställa alla dessa frågor man som 
student ofta bär på om det framtida yrket, till exempel vilka 
kunskaper och färdigheter som krävs och vilka karriärvägar 
som är möjliga. Det är ett roligt och enkelt sätt att ta del 
av andras erfarenheter! Att få prata med och lyssna på 
någon som är i arbetslivet gör ofta den egna framtiden mer 
konkret! Dessutom kan man skapa viktiga kontakter inför 
t.ex. praktiken! 

Helen Andersson, programansvarig för Medier, 
kommunikation och PR



Hur upplevde du Professionsprofilen som aktivitet?
- Klockrent koncept som både var motivationshöjande och 
lärorikt. Mycket intressant att på så nära håll, få informa-
tion om potentiellt framtida yrkesroller och samtidigt ges 
möjlighet och tid att ställa frågor. 

Hur har aktiviteten hjälpt dig att få större kunskap om 
framtida jobbmöjligheter?
- Professionsprofilen gav mig både ett bredare perspektiv 
och en djupare förståelse för min kommande yrkesroll, vad 
som väntar mig på arbetsmarknaden och hur jag kan bidra 
med att fylla den funktionen och kunskapsluckan för att 
göra samhället lite bättre. 

Hannes Grafström, student på Kriminologiprogrammet





Hur upplevde du ditt deltagande 
som gäst på Professionsprofilen?
- En fantastiskt utvecklande aktivitet 
både för den besökande gästen och 
studenterna. Vi ser potential i att 
förmedla vårt varumärke samtidigt 
som vi lär oss mer om studenternas 
kunskap och drivkrafter. Under 
Professionsprofilen ges chansen att 
skapa kontakter för framtiden 

Anette Mattsson, tidigare VD/CEO  
på Film Capital Stockholm

Välkommen att höra av er 
så berättar jag mer om  

Professionsprofilen.

VILL DU VETA MER?

Natalie Henriksson
Ansvarig för 

Professionsprofilen 
natalie.henriksson@oru.se
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