VAD VILL DU BLI?
HITTA DIN VÄG PÅ KUNSKAP & FRAMTID

Västsveriges
bredaste jobb- och
utbildningsmässa
Välkommen till Svenska Mässan
i Göteborg

24-26
november
2022

Inspirationsföreläsningar med bland
andra Clara Henry och Irena Pozar.
Få inblick i arbetslivet och lyssna till
spännande berättelser på vår yrkesscen.
Låt talare väcka din nyfikenhet på vår
inspirationsscen.
Utforska din framtid, besök över 100 utställare
och ta reda på allt du behöver veta om
utbildning, studier och jobb.
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Vägen till att bli journalist
Irena Pozar

Nytt torg för Yrkeshögskolor
Intervju med Studentum

Utställare på plats

Träffa högskolor, universitet och
arbetsgivare

Gör det som kittlar i magen
Clara Henry

Arbeta i Frontlinjen

Så här ser livet ut i Räddningstjänsten
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Program

Få koll på vad som händer på
mässan 24-26 november!

Hallkartan

Hitta din väg på mässan!

Sjuksköterska på uppdrag i
Sierra Leone
Läkare utan Gränser

Vad gäller på arbetsmarknaden?
Vägledningscentrum & Lo

Lär dig mer om studiemedel
CSN

VAD VILL DU BLI?
Hitta din väg på Kunskap & Framtid
Kunskap & Framtid är Västsveriges bredaste jobb- och
utbildningsmässa. Här får du värdefulla råd inför framtiden och
inspiration till nya spännande studie- och yrkesval.
Träffa hela landets högskolor och universitet, arbetsgivare,
förmedlare av utlandsstudier, studie- och yrkesvägledare, och få
inspiration på föreläsningar och i scenprogram.
Hitta din väg, helt enkelt!
Välkommen den 24-26 november 2022 på
Svenska Mässan i Göteborg

Kunskap & Framtid produceras av Svenska Mässan i samarbete
med Yrgo IP Grafisk produktion & form.
Adress Kunskap & Framtid, Svenska Mässan, Göteborg,
kunskapframtid.se
Ansvarig utgivare Maria Wimnell
maria.wimnell@svenskamassan.se
Layout Studerande Yrgo, IP Grafisk produktion & form
Omslagsfoto Emmy Jonsson, foto Clara Henry: Morgan Norman
Tryck Billes Tryckeri AB Mölndal

Skanna här för att komma
till kunskapframtid.se

Papper MultiArt Silk 150g/m²
N
VA

ENMÄRK

E
T

Svanenmärkningens krav. Att ha lyckats uppfylla Svanens krav och bli licensinnehavare är ett

S

Svanenmärkning Denna trycksak har producerats på ett sätt som lever upp till
mycket tydligt bevis på ett gott miljöarbete och en strävan att ligga i framkant av utvecklingen.
Syftet med miljömärkning är att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön.
Miljömärkt trycksak
3041 0129
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SÅHÄR FÖRBEREDER DU
DIG INFÖR MÄSSAN
På kunskapframtid.se kan du skaffa en biljett för ditt besök. Som student eller
skolpersonal deltar du kostnadsfritt, övriga besökare betalar för biljett. Föräldrar
får 50% rabatt på entrepriset! (KOD: FORALDER22)
Titta på programmet i tidningen (sida 6-8) eller på kunskapframtid.se och välj ut vilka
föreläsningar du vill lyssna på.
Sök i utställarlistan för att hitta vilka företag, organisationer och skolor du vill besöka
på mässan.

Kom och möt oss på mässan!
CLARA HENRY

FREDAG 25 NOV
TID: 14.20-15.20
Inspirationsscenen

LÖRDAG 26 NOV
TID: 13.00-14.00
Inspirationsscenen

Intervju s.5

Foto: Morgan Norman

IRENA POZAR

Intervju s.13

“Det är aldrig för
sent att ge upp”

VINN RITPLATTAN WACOM CINTIQ 16!
Designa en poster av din favoritfilm!
Arbeta i valfritt program. En jury kommer att utse 3 st finalister som

Värde
6 149 kr!

kommer få sina posters upphängda i montern IP Grafisk Produktion
& Form under mässan den 24-26 november.
Besökarna på mässan kommer att rösta på sin
favorit och vinnaren utses den sista mässdagen

Illustrationer: Freepik

TÄVLING!

“Näthat, sociala
medier och en
inställd revolution”

och får sitt pris. Skicka in ditt bidrag senast den 21
november till tavlingfilmposter@gmail.com

SPONSRAS AV

Svenska Mässan, Göteborg
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BILLSTRÖMSKA FOLKHÖGSKOLAN
DALSLANDS FOLKHÖGSKOLA
FRISTADS FOLKHÖGSKOLA
GREBBESTADS FOLKHÖGSKOLA
GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA
VARA FOLKHÖGSKOLA

Du träffar delt
agare
och medarbeta
re i
vår monter :

B 0 6 : 60

Hos oss hittar du utrymmet, människorna och verktygen
för att påbörja det liv som du vill ha.
Tillsammans skapar vi möjligheter för att du skall hitta din framtid. Det kan vara ett
yrke, att utveckla ett intresse eller att läsa in behörigheter. Du kommer också att
hitta en gemenskap som bidrar till att skapa några av dina bästa år i livet. Det är vad
våra tidigare deltagare brukar säga.

Hitta alla våra kurser på hittadinframtid.se
Billströmska folkhögskolan

Dalslands folkhögskola

billstromska.folkhogskolan@vgregion.se
www.billstromska.fhsk.se

dalslands.folkhogskola@vgregion.se
www.dals.fhsk.se

Fristads folkhögskola

Grebbestads folkhögskola

fristads.folkhogskola@vgregion.se
www.fristads.fhsk.se

grebbestads.folkhogskola@vgregion.se
www.grebbestads.fhsk.se

Göteborgs folkhögskola

Vara folkhögskola

goteborgs.folkhogskola@vgregion.se
www.gbg.fhsk.se

vara.folkhogskola@vgregion.se
www.vara.fhsk.se
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IRENA POZAR
VÄGEN TILL ATT BLI JOURNALIST
Irena Pozar började som 17-åring arbeta
på ungdomsredaktionen för lokaltidningen
Smålandsposten. I år fyller hon 31 och är
chefredaktör på Veckorevyn, kolumnist på
Expressen och ger föreläsningar inom allt från att
bygga en plattform på sociala medier till hur man
når ut till sin målgrupp. När hon siar om framtiden
ser hon utmaningar för mediehusen men också
möjligheter för blivande journalister.
Irena Pozar är på sätt och viss är en paradox. Å ena
sidan är hon i framkanten i det moderna svenska medie
landskapet. Hon är chefredaktör för en helt digital tidning
som delvis finansieras via Patreon, och är en expert på
användningen av sociala medier.
Om man å andra sidan tittar på hur hennes karriär började
är hon bland den sista generationen av ett utdöende släkte.
Hon och hennes äldre kollegor fick ofta in foten i branschen
genom att arbeta på lokaltidningar, en dörr in som blir allt
mindre i takt med att dessa tidningar håller på att försvinna.

Samtidigt öppnas nya dörrar för blivande journalister.
– De jag jobbat med på Veckorevyn genom åren har
nästan alla kommit in via att de har haft praktik hos
oss genom studierna, antingen via journalist- eller
kommunikationsutbildningar. Det är en jättebra väg in,
speciellt om man kanske inte vet vilken typ av journalistik
man vill jobba med. Det ger bättre förutsättningar att
prova sig fram.
När Irena själv började jobba
föreställde hon sig en framtid som
kulturjournalist och det var först
när hon var 22 som hon istället tog
spåret in på nyhetsjournalistik.
En vän tipsade om möjligheten
att frilansa för Nyheter24 och efter
ett samtal med chefredaktören
föreslog han att hon skulle testa på
att jobba som reporter.
– Jag hade byggt upp en dröm om
någon form av liv jag ville leva och
där ingick det att skriva om mode
och gå på fashion week. När jag
väl fick möjligheten att jobba med
nyheter och politik märkte jag att
det var mycket roligare. Jag har
mycket att tacka den chefredaktören för, att han vågade
testa.

edier och en
Näthat, sociala m
inställd revolution
Inspirationsscenklen14.20
fredag 27 november
på Smålandsposten och frilansande därefter flera år innan
mötet med chefredaktören på Nyheter24.
– Jag får ganska ofta mail från personer som frågar mig
om hur man blir krönikör eller som vill skriva kolumner,
och det finns ingen riktig utbildning för det utan det krävs
att man först lär sig hantverket. Det är då som cheferna
på en tidning kommer våga chansa och ge dig mer ansvar.
När hon själv granskar ansökningar
från praktikanter på Veckorevyn
söker hon efter både en teoretisk
grund i kombination med arbets
livserfarenhet. Det praktiska
arbetet är något hon upplever har
saknats tidigare inom utbildningar
men som nu börjar bli bättre.

"Jag upplever
att min tid på
Nyheter24 och min
första omgång på
Expressen var den
bästa skolan jag
kunde gå för att bli
journalist"

Historien om en vän som tipsar om ett jobb som sedan
leder till en hel karriär är inte helt ovanlig inom medie
branschen.
I Irenas fall förtäljer den dock inte om de år det tog att
bygga upp de färdigheter som krävdes för arbetet. Redan
under gymnasietiden jobbade hon på ungdomsredaktionen

En annan förändring hon sett
under sin karriär är vikten av att
nå ut till läsare via sociala medier
och andra digitala plattformar. Det
är en utveckling som hon menar
medför både svårigheter för medie
husen men också möjligheter för
framtida journalister.
– Jag tror att journalistiken
kommer behöva bli bättre på att nå
fler olika målgrupper. Veckorevyn fyller en viktig funktion
där, i och med att vår primära målgrupp är unga kvinnor.
Andra mediehus är ganska dåliga på den målgruppen
och alla mediehus är dåliga på att bevaka frågor som är
viktiga för unga överlag. Kan man specialisera sig på en
målgrupp, på några få ämnen och på användarbeteenden
på sociala medier har man en ljus framtid framför sig
inom journalistiken.
Svenska Mässan, Göteborg
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PROGRAM: TORSDAG 24 NOVEMBER
10:30-10:50

11.30-11:50

12:30-12:50

13:40-14:10

Bubblan – hjälp oss inreda vårt
internatrum
Inspirationsscenen

Läs ekonomi & juridik på
Handelshögskolan
Sal 1

Idrottsstipendium på college i
USA
Sal 2

Studiemedel och studielån – så
funkar det
Inspirationsscenen

Nordiska folkhögskolan

10:30-10:50

Göteborgs universitet

Att läsa naturvetenskap och
matematik vid Göteborgs
universitet
Sal 1

Göteborgs universitet

11:30-11:50

Chalmers tekniska
högskola

Chalmers – Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg
Sal 2

10:30-10:50

11:30-12:00

”Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund” – studenter
berättar
Sal 2

På besök i Sveriges största
kommunala hälso- och
sjukvårdsorganisation
Yrkesscenen

10:50-11:20

11:40-12:10

Sjuksköterska – om att jobba
för Läkare utan gränser i ett
land med världens högsta
mödradödlighet och bland
världens högsta barnadödlighet
Yrkesscenen

Hästsport, galaxer och fysik
Inspirationsscenen

Lunds universitet

Emelie Sandberg

Göteborgs stad

Maria Sundin

Göteborgs universitet – tre
studenter berättar
Sal 1

11:00-11:20

Lunds Tekniska Högskola

LTH – en plats för drömmar och
upptäckter
Sal 2

11:00-11:30
Swedbank

Är du ung? Gillar du pengar?
Inspirationsscenen

Au Pair till USA – kombinera resa,
jobb och studier!
Sal 1

12:00-12:20

Linnéuniversitetet

Sugen på att börja plugga? Vi
studenter berättar allt om hur
det är på Linnéuniversitetet
Sal 2

12:10-12:40

Försvarsmakten
Möt fördomar om
Försvarsmakten
Yrkesscenen

12:20-12:50
LO

Så funkar arbetslivet – om dina
rättigheter på jobbet
Inspirationsscenen

12:30-12:50
Se hela
programmet
online!
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Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap, MSB

Vill du förhindra att olyckor sker?
Arbeta inom räddningstjänsten
som brandman
Yrkesscenen

13:00-13:30

Göta studentkår

Studentlivet i Göteborg
Inspirationsscenen

13:00-13:20

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet – bli
förskollärare
Sal 1

Chalmers tekniska
högskola

Cultural Care Au Pair

Göteborgs universitet

12:50-13:20

13:00-13:20

12:00-12:20
11:00-11:20

Bluechip Study USA

EduPlanet Medicin

Studera till läkare, tandläkare
och veterinär utomlands
Sal 1

Chalmers – Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg
Sal 2

13:30-13:50

Luleå tekniska universitet
Min studietid vid Luleå tekniska
universitet
Sal 1

13:30-13:50

Lunds universitet

”Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund” – studenter
berättar
Sal 2

13:30-13:50
Sonia Sunny

Med rätt att utbilda
sjuksköterskor på två kontinenter
Yrkesscenen

CSN

14:00-14:20

Cultural Care Au Pair

Au Pair till USA – kombinera resa,
jobb och studier!
Sal 1

14:00-14:20

Campus Varberg

Efterfrågade utbildningar
Sal 2

14:00-14:30

Polismyndigheten

Polisen – en arbetsplats med
många möjligheter
Yrkesscenen

14:20-14:50

Lunds universitet,
Högskolan i Skövde,
Karlstads universitet och
Göteborgs universitet
Studentpanel: Sanningen om
studentlivet
Inspirationsscenen

14:30-14:50

Blueberry College &
Universitet
Studera utomlands
Sal 1

14:30-14:50

Linköpings Universitet
Sal 2

14:40-15:10

Transportföretagen

Inom sjöfarten är hela världen din
arbetsplats!
Yrkesscenen

15:00-15:30

studentum.se

Hur prioriterar man som blivande
student?
Inspirationsscenen

Kunskap & Framtid, 24-26 NOVEMBER

PROGRAM: FREDAG 25 NOVEMBER
10:30-10:50

11:30-12:00

12:50-13:20

13:40-14:10

Att läsa naturvetenskap och
matematik vid Göteborgs
universitet
Sal 1

Att få jobba med sin hobby
Yrkesscenen

Från diskare till världsmästare i
matlagning!
Yrkesscenen

Är de globala målen för alla?
Inspirationsscenen

Göteborgs universitet

William Turner

Fredrik Andersson

Min studietid vid Luleå tekniska
universitet
Sal 1

Cultural Care Au Pair

Au Pair till USA - kombinera resa,
jobb och studier!
Sal 2

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap, MSB

Vill du förhindra att olyckor sker?
Arbeta inom räddningstjänsten
som brandman
Yrkesscenen

11:00-11:20

Lunds universitet

”Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund” –
studenter berättar
Sal 1

11:00-11:20

Bluechip Study USA

Idrottsstipendium på college i
USA
Sal 2

11:00-11:30

studentum.se

Hur prioriterar man som blivande
student?
Inspirationsscenen

11:30-11:50

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet - Tre
studenter berättar
Sal 1

11:30-11:50

Chalmers tekniska
högskola

Chalmers – Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg
Sal 2

14:00-14:20

Campus Varberg

Efterfrågade utbildningar
Sal 2

11:40-12.10
CSN

Studiemedel för dig som ska
studera utomlands
Inspirationsscenen

12:00-12:20

Göteborgs universitet
Läs ekonomi & juridik på
Handelshögskolan
Sal 1

12:00-12:20

Linnéuniversitetet

Sugen på att börja plugga? Vi
studenter berättar allt om hur
det är på Linnéuniversitetet
Sal 2

12:10-12:40

Transportföretagen

Inom sjöfarten är hela världen din
arbetsplats!
Yrkesscenen

13:00-13:20

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet Bli förskollärare
Sal 1

13:00-13:20

Chalmers tekniska
högskola

Chalmers – Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg
Sal 2

FN ur ett ungdomsperspektiv Vilka möjligheter och motgångar
möter unga idag inom det
internationella samfundet?
Inspirationsscenen

Studera till läkare, tandläkare
och veterinär utomlands
Sal 1

Lunds tekniska högskola

LTH - En plats för drömmar och
upptäckter
Sal 2

Möt fördomar om försvarsmakten
Yrkesscenen

14:20-15:20
Irena Pozar

Näthat, sociala medier och en
inställd revolution
Inspirationsscenen

14:30-14:50

Blueberry College
& Universitet
Studera utomlands
Sal 1

14:30-14:50

Linköpings universitet
Sal 2

Studentpanel: Livet som
teknikstudent
Inspirationsscenen

EduPlanet Medicin

Försvarsmakten

Yasmine Djelloul, Oscar
Molander

Luleå tekniska universitet
Kungliga tekniska
högskolan och Chalmers
tekniska högskola

12:30-12:50

14:10-14:40

13:00-13.30

12:20-12.50

12:30-12:50

Se hela
programmet
online!

14:00-14:20

Luleå tekniska universitet

10:30-10:50

10:50-11:20

Ismail Abdullahi

14:50-15:20

Polismyndigheten

13:30-13:50

Lunds universitet

”Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund” –
studenter berättar
Sal 1

Polisen – en arbetsplats med
många möjligheter
Yrkesscenen

13:30-13:50

Cultural Care Au Pair

Au Pair till USA kombinera resa jobb och studier!
Sal 2

Svenska Mässan, Göteborg
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PROGRAM: LÖRDAG 26 NOVEMBER
10:30-10:50

11:05-11:20

12:00-12:20

13:00-14:00

Tre studenter berättar
Sal 1

Bli verksam i en näring som kan
göra skillnad
Yrkesscenen

Au Pair till USA – kombinera resa,
jobb och studier!
Sal 2

Det är aldrig för sent att ge upp
Inspirationsscenen

Göteborgs universitet

Hushållningssällskapen

12:10-12:40

Bluechip – Study USA

Polismyndigheten

Idrottsstipendium på college i
USA
Sal 2

Polisen - en arbetsplats med
många möjligheter
Yrkesscenen

10:50-11:05

12:20-12:50

Nordiska
Textilakademin

Hållbarhet och cirkularitet i
textil- och modebranschen
Yrkesscenen

11:00-11:20

Linnéuniversitetet

Sugen på att börja plugga? Vi
studenter berättar allt om hur
det är på Linnéuniversitetet
Sal 1

11:00-11:20

Lunds universitet

”Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund” – studenter
berättar
Sal 2

11:00-11:30
Swedbank

Är du ung? Gillar du pengar?
Inspirationsscenen

11:30-11:50

Göteborgs universitet
Läs ekonomi & juridik på
Handelshögskolan
Sal 1

11:30-12:00

Transportföretagen

Inom sjöfarten är hela världen din
arbetsplats!
Yrkesscenen

11:30-11:50

Chalmers tekniska
högskola

Chalmers – Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg
Sal 2

11:40-12:10

12:30-12:50

”Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund” – studenter
berättar
Sal 2

Studentpanelen: Sanningen om
studentlivet
Inspirationsscenen

EduPlanet Medicin

Studera till läkare, tandläkare
och veterinär utomlands
Sal 1

12:50-13:20

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap, MSB

Vill du förhindra att
olyckor sker? Arbeta inom
räddningstjänsten som
brandman
Yrkesscenen

12:00-12:20

Chalmers – Kreativa och tekniska
utbildningar i Göteborg
Sal 2

Sal 1

Svenska Mässan, Göteborg

13:30-13:50

13:00-13:20

Linköpings universitet
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Handelshögskolan
i Stockholm,
Linnéuniversitetet och
Högskolan i Halmstad

CSN

Studiemedel och studielån
– så funkar det
Inspirationsscenen

Se hela
programmet
online!

Clara Henry

Foto: Morgan Norman

10:30-10:50

Cultural Care Au Pair

Chalmers tekniska
högskola

Lunds universitet

14:00-14:20

Luleå tekniska
universitet

Min studietid vid Luleå tekniska
universitet
Sal 1

14:00-14:20

Campus Varberg

Efterfrågade utbildningar
Sal 2

Kunskap & Framtid, 24-26 NOVEMBER

NYTT TORG FÖR YRKESHÖGSKOLOR
Kunskap & Framtid bygger tillsammans med studentum.se ett YH-torg
där du som besökare enkelt kan komma i kontakt med yrkeshögskolor.
Kom hit och träffa din framtida YH-skola!
Intervju med Anna Hansback, Event Manager, 
Vad är YH-torget och vad kan man hitta där?

ställa frågor till vår studie- och yrkesvägledare.

Det är ett helt nytt torg på Kunskap & Framtid som vi på
studentum.se är partners till. Här har vi samlat olika yrkes
högskolor där du som besökare kan träffa oss och ställa alla
dina YH-frågor.

Varför ska man besöka er monter på mässan?

Vad är studentum.se?
studentum.se är en söktjänst för eftergymnasiala studier. Vi
driver inga egna utbildningar, utan vi är länken mellan s kolorna
och utbildningsdeltagarna. Vi gör det lätt för våra besökare
att hitta, jämföra och välja utbildning. På vår hemsida kan du
exempelvis läsa recensioner av skolor och utbildningar gjorda
av tidigare utbildningsdeltagare, räkna ut sitt snittbetyg och

Det finns flera anledningar till att besöka vår monter - bland
annat om du:
• Är osäker på vad du vill plugga - då kan du göra Yrkestestet
och få en hint om vad du kan plugga!
• Vill jämföra löner mellan olika jobb via vår andra hemsida
allastudier.se.
• Vill surfa runt på studentum.se för att spana in olika
utbildningar.
Sen är vi väldigt trevliga också så man får ju självklart komma
och bara snacka utbildning, det är vi bra på!

Yrkesscenen

HITTA TILL YH-TORGET

Blåljusområdet

Lounge

YHtorget
B05:70

Lounge

Lounge

Lounge

Café

Inspirationsscenen

Fullständig karta hittar du på nästa
sida.

Väglednings
torget

Svenska Mässan, Göteborg
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HALLKARTA
Här hittar du oss på mässan!

VÄGLEDNINGSTORGET
Vill du prata med en studie- och yrkesvägledare?
Vill du ha hjälp med ditt CV eller har du funderingar kring lån och studentekonomi?
På Vägledningstorget får du svar på alla dina frågor!

B02:51

Inspirationsscenen

Nyfiken på framtida yrken och trender?

Lounge

FÄRGKODER
Vägledningstorget

STUDERA: högskolor, universitet,
yrkeshögskolor, folkhögskolor och
eftergymnasiala utbildningar.

B01:34

JOBBA: arbetsmarknadsorganisationer,
arbetsgivare, hitta jobb och övrigt.

UTOMLANDS: jobba, resa och studera.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR:
inspirationsscenen, yrkesscenen och
föreläsningssalar.
VÄGLEDNING: studier, karriär och
ekonomi.

Föreläsningssalar

B01:28

SAL 2

B01:22

SAL 1

B01:12

B01:10

HUVUDENTRÉ MOT KORSVÄGEN
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Yrkesscenen

B03:78

B05:78
Blåljusområdet

B03:67

B03:72
B06:78

B02:62
B03:70

B03:80

B06:61

B06:69
B06:62
B06:60

B04:47

B02:48

B03:47 B03:48

B02:42

B03:41 B03:42

B02:34

B04:51

YHtorget
B05:70

Lounge

B04:48 B05:40

B02:28

Polis, ambulans, tull, räddningstjänst,
säkerhet, hälso- och sjukvård.

Lounge

B05:42

B04:44 B05:36

B03:40

B04:39

B03:34

B04:33

B04:38

B04:32
B03:27

BLÅLJUSOMRÅDET

B05:60

Café

B04:56

Lounge

B04:49

B04:41

B03:56

B03:50

B04:53

KREATIVA TORGET
Konst, design, hantverk, mode,
konst- och kulturutbildningar.

B06:37

Lounge

B03:28

B06:42

B06:36
B04:26

B05:26
B06:26

B02:22

B03:22
B04:18

B05:18
B06:20
B06:18

B03:12

B02:12

B04:12

B05:12

B06:14
B06:12

B02:02

B03:02

B06:10

B04:01

Kreativa torget
B05:01

B06:06
B06:02

Svenska Mässan, Göteborg
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UTSTÄLLARLISTA
Alma College

B04:38

Göteborg Tekniska Collage
B05:70, YH Torget

KV Konstskola
B05:01, Kreativa Torget

Blue Water Shipping AB
B03:50

Göteborgs Stad
B06:61

Linköpings universitet
B03:22

Blueberry College & Universitet
B03:41

Göteborgs universitet
B02:02, B03:02

Linnéuniversitetet
B02:34

Bluechip Study USA
B04:38

Handelshögskolan i Stockholm
B03:34

LO-Distriktet i Västsverige
B04:41

Campus Varberg
B01:02

Hushållningssällskapet Kalmar
Kronoberg Blekinge
B05:70, YH Torget

LTH, Lunds Tekniska Högskola
B02:12

Campus Värnamo
B06:18
Chalmers Tekniska Högskola
B02:22
CSN
B02:48
Cultural Care Au Pair
B03:42

Högskolan Dalarna
B06:36
Högskolan i Borås
B01:28
Högskolan i Gävle
B01:10

Luleå tekniska universitet
B03:28
Lunds universitet
B02:12, B03:12
Malmö Universitet
B05:12

Högskolan i Halmstad
B05:26

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
B02:62, Blåljusområdet

Högskolan i Skövde
B06:26

Nordiska Folkhögskolan
B06:62

Högskolan Väst
B04:26

Nordic Invasion
B04:48

IP Grafisk produktion & form, Yrgo
B04:18

NTA-Nordiska Textilakademien
B05:70, YH Torget

Folkhögskoleförvaltningen
B06:60

Jönköping University
B01:12

Plikt- & Prövningsverk
B04:56

Försvarshögskolan
B06:37

Karlstads universitet
B05:18

Polismyndigheten Region Väst
B03:70, Blåljusområdet

Försvarsmakten
B03:56

Karolinska Institutet
B04:33

Region Värmlands folkhögskolor
B06:69, B06:78

GreyBird Pilot Academy
B03:47

Kart och Teknikutbildarna
B05:70, YH Torget

Securitas Sverige AB
B03:67, Blåljusområdet

GTV Gamleby
B05:70, YH Torget

Kungliga Tekniska högskolan
B04:32

Sitel Sweden AB
B06:12

Dômen Konstskola
B05:01, Kreativa Torget
Eduplanet AB
B05:40
EF Education First - Språkresor &
Utlandsstudier
B03:48
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Kom och träffa oss på mässan!
Skandinaviska
Kiropraktorhögskolan
B06:20
Skandinaviska
Naprapathögskolan AB
B04:12
SSP
B05:36
Stiftelsen Stenebyskolan
B05:01, Kreativa Torget
studentum.se
B05:60
STUDIN - STUDY INTERNATIONAL
B03:27
Svenskt Marintekniskt Forum
B04:47
Sveriges Lantbruksuniversitet
SLU
B06:42

Swiss Education Group
B04:39

Tullverket
B03:72, Blåljusområdet

Säkra Larm
B06:14

Umeå universitet
B05:42

Tekniksprånget
B04:49

University of Dubuque
B04:38

Tillskärarakademin i Göteborg
B05:01 , Kreativa Torget

University of St.Gallen
B02:42

Tingstad AB
B04:51

Vägledningstorget/Göteborgs
stad Vägledningscentrum
B01:34

Transportföretagen
B01:22
Trine University
B04:38

Västra Götalandsregionen
B03:78, Blåljusområdet
Yrgo, högre yrkesutbildning
B02:28, B05:70, YH-Torget

Troy University
B04:44
TUC Yrkeshögskola
B05:70, YH Torget

Utställarlistan uppdateras löpande på kunskapframtid.se!

Foto: Anna Sigvardsson

Svenska Mässan, Göteborg
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Yrkesscenen
SJUKSKÖTERSKA
torsdag 24 nov
ember kl. 10.50
PÅ UPPDRAG I SIERRA LEONE
En utbildning inom vårdyrket kan ge dig möjlighet att komma ut och arbeta runt om i världen. Emelie Sandberg,
utbildad sjuksköterska, tillbringade sju månader i Sierra Leone på uppdrag av Läkare utan gränser. Där arbetade hon
med gravida, nyförlösta kvinnor och barn under fem år, en erfarenhet som hon inte skulle vilja vara utan.
Emelie Sandberg bestämde sig redan som
tonåring för att hon ville jobba som barnmor
ska och har alltid varit intresserad av interna
tionellt arbete.
År 2019 sökte hon till Läkare utan gränser och
fick möjlighet att åka till Sierra Leone för att
arbeta med gravida och nyförlösta kvinnor
samt barn under fem år. Sierra Leone har
världens högsta mödradödlighet och bland
världens högsta barnadödlighet. Emelie var
där i sju månader och ansvarade för ett team
med sjuksköterskor.
I början var det tufft med omställningen och
de stora skillnaderna jämfört med hennes
tidigare erfarenheter som sjuksköterska i
Sverige. Men hon minns tiden i Sierra Leone

som den absolut häftigaste och bästa erfaren
heten hon haft som sjuksköterska, och hon kan
ofta längta efter att få åka på ett nytt uppdrag.
Emelie har alltid haft ett stort inresse för
resande, vilket hon har varvat med jobbet som
sjuksköterska. När hon fyllde 30 år hade hon
hunnit besöka 32 länder och fem kontinenter.
Nu läser hon äntligen till sitt drömyrke och är
färdigutbildad barnmorska i januari nästa år.
Under hösten åker hon till Ghana för att samla
in data till en magisteruppsats.
- Att plugga till barnmorska har varit det
roligaste jag gjort i skolbänken. Det är så
intressant och jag är så glad att jag äntligen
sökte in, säger Emelie.

FN UR ETT UNGDOMSPERSPEKTIV
Både Yasmine Djelloul och Oscar Molander har sedan skolåldern varit engagerade i frågor om demokrati och fred. ”Jag
visste att jag ville engagera mig inom globala frågor men jag hade svårt att sätta fingret på vilket område och kände att
jag behövde lära mig mer. Då blev FN-förbundet en bra startpunkt”, berättar Oscar.

Hur arbetar ni som ungdomsrepresentanter för FN?
“Om man ska vara väldigt generell handlar det om att först lyssna in vår gene
ration“, menar Oscar. “Det finns många olika behov och upplevelser. Därför är
det viktigt för oss att försöka samla in så bred kunskap som möjligt. Därefter
tar vi informationen vidare till svenska delegationer. Efter att vi har deltagit
på möten är en viktig del att kunna demokratisera den kunskapen, att kunna
förmedla det som vi har lärt oss på konferenserna, vad vi har bidragit med och
därefter göra det lättillgängligt för unga.”

Vilka råd har ni till unga vuxna som vill följa era spår?

senen
Inspirations l. 13.00
ember k
v
o
n
5
2
g
a
d
fre
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Yasmine förklarar att man lätt kan tro att man behöver ha liknande bakgrund
som hon och Oscar har. Hon vill belysa att alla kan gå sin egen väg och att man
kommer långt på att ha ett intresse för att sedan kunna bli bra på det.
”Jag var ju en ’rookie’ när jag påbörjade uppdraget trots att jag har haft ett
intresse för mänskliga rättigheter. Men jag visste inte riktigt vad det innebar
att sitta i en svensk delegation eller att skriva rapporter. Det räcker med att
man har ett intresse och engagemang för någonting. Därefter lär man sig
mycket längs vägen. Det är mitt bästa tips. Så unga: organisera er!  Väldigt
många som vi träffar dagligen har lärt sig mycket av civilsamhället, förenings
livet och organisationer som bygger på människan.”

Kunskap & Framtid, 24-26 NOVEMBER

GÖR DET SOM
KITTLAR I
MAGEN
Inspirationssenen
lördag 26 novemb
er kl. 1

3.00

FOTO: MORGAN NORMAN

Clara Henry är programledare,
komiker, författare och skådespelare.
Allt startade med hennes videoblogg
på Youtube, vilket ledde till jobb
som programledare för bland annat
Melodifestivalen. Hon berättar för
Kunskap & Framtid om sina drömmar,
framtidsplaner och sin föreläsning
”Det är aldrig för sent att ge upp”.

Vad handlar din föreläsning om?

Vad har du för drömmar om framtiden?

Den handlar om hur underbart det är att skita i saker! Om hur
jag avskyr att utsätta mig för jobbiga situationer och potentiella
misslyckanden. Men den handlar också om att jag har lärt mig
att man blir en tio gånger bättre människa av att faila ibland.

Jag vill bo i ett hus i skogen med superbra kollektivtrafik utan
för dörren. Jag vill kunna gå ut och springa varje dag. Jag vill
kunna vara kreativ utan krav på prestation. Och jag vill ha massa
katter.

När visste du att du ville jobba med det
du gör idag?

Vad har du för tips till andra som
funderar på vad de vill bli?

Jag visste att jag ville bli programledare när jag var 10 år –
Bolibompa jao! Allt annat som jag jobbar med – skådespelare,
konferencier, radiopratare, komiker osv. – visste jag inte att jag
ville jobba med förrän jag jobbade med det. Det ena ledde till det
andra och plötsligt hade jag ett jätteroligt jobb som jag knappt
visste gick att ha.

Man kan bli många saker! Och man måste inte jobba med ett
jobb för alltid. Jag är 28 år, har jobbat med media i olika former
i 10 år, och utbildar mig nu till socialantropolog. Man måste inte
veta vad man vill bli, man ska bara kunna känna efter vad man
tycker kittlar till lite extra i magen och så kör man på det tills
man vill något annat.

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT GE UPP
”Kasta dig ut!”, ”Gå utanför din comfort zone!” och ”Våga gå mot strömmen!”
Känns slagorden bekanta? Clara Henry tycker om att göra motsatsen. Varför ska man utsätta sig för jobbiga situationer och
potentiella misslyckanden, när man kan undvika dem till varje pris? “Det är aldrig för sent att ge upp” är en humoristisk föreläsning
om vikten av att lära sig misslyckas. Om hjärnan, viljan och inte minst motviljan – och om hur Clara, som hatar utmaningar, lyckades
springa ett lopp på nio mil.
Svenska Mässan, Göteborg
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Vi bakom tidningen
i som har producerat den här tidningen
är en klass på YH-utbildningen “IP grafisk
produktion & form” på Yrgo i Göteborg.
Vi är blivande grafiska producenter som under två
år kommer att bli experter på form, färg, text och
typografi.
Under utbildningen har vi ett nära samarbete
med företag från branschen, vilket också styr innehållet i kurserna, och gör oss redo för arbetslivet
direkt efter studierna.

Är du intresserad av att skapa snygga
trycksaker, digital grafik eller kreativa
förpackningar?

Besök vår monter B04:18
på Kunskap & framtid!

Är du redo?
Möt framtiden med oss

Annons
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Gör vårt yrkestest och se
vilket
yrkeGöteborg
som passar dig
Svenska
Mässan,

Kunskap & Framtid, 24-26 NOVEMBER

Inspirationssceen
Torsdag 26 November kl 12.20

Vad kan jag hitta vid LO:s monter?

Hos oss hittar du yrkeskunniga medarbetare från en rad olika yrken från
bland annat handels-, bygg- samt vård och omsorgsbranschen redo att
besvara frågor och berätta mer om hur arbetsvillkoren ser ut inom just
den bransch du är intresserad av. Du kan även lära dig mer om vad ett
fackförbund är för något och ta del utav information om vilka rättigheter/
skyldigheter du som ung och ny på arbetsmarknaden behöver känna till.

Varför ska jag gå med i facket?

Facket finns för att hjälpa sina medlemmar med rådgivning eller förhandlingar med din arbetsgivare. Du och dina kollegor får en starkare
röst på arbetsplatsen och får möjlighet att påverka era arbetsvillkor
tillsammans. Som medlem får du även förmånliga försäkringar och
möjlighet till en lång rad olika utbildningar för att lära dig mer om det
fackliga arbetet.

LO
– Vad gäller på

arbetsmarknaden?

Vad är egentligen en rättvis lön?

I Sverige har vi inga lagstiftade minimilöner vilket innebär att vad som
är en rättvis lön för just dig varierar beroende på din ålder, utbildning,
erfarenhet och om du innefattas av ett kollektivavtal eller inte. I vår
monter berättar vi mer om hur lönerna ser ut i de vanligaste yrkena och
hur man på bäst sätt kan vara med och påverka sin lön.

Jack Lemoine

Testa dina kunskaper och vinn
fina priser i vår monter B04:41!

Göteborgs stad

Vägledningscentrum
LO

Hur tar jag kontakt med studie- och
yrkesvägledare under mässan?

Emma Rydin
SYV

På mässan hittar du studie-och yrkesvägledare (SYV) i monter B01:34.
Vi finns på plats alla dagar.

Vad kan ni hjälpa till med?

Hos studie- och yrkesvägledarna kan du få hjälp att reda ut dina
tankar kring vidare studier eller andra vägar vidare efter gymnasiet.
Det kan vara frågor om vilka alternativ som finns eller hjälp att se vad
för behörighet som krävs för just den utbildningen du önskar söka
till. Kanske vet du precis vad du vill och undrar över vägen dit, eller
så kanske du inte alls vet vad du vill och behöver få prata med någon
om det. Oavsett vad är du välkommen till oss med dina tankar och
funderingar kring framtiden!

Vad har du för tips till mig som funderar på
vad jag vill bli?

Viktigt är att börja fundera över dina intressen och förmågor, det vill
säga vad gillar du och vad är du bra på! Fundera över både sådant du
gör i skolan men också sådant du gör på fritiden. Stort som smått!
Du kanske är bra på att träffa nya människor? Laga trasiga saker?
Presentera inför klassen? Detta är saker du kan börja fundera över på
egen hand. Sedan tycker jag självklart att du ska gå och prata med
en studie-och yrkesvägledare! Dessa hittar du på alla skolor men
under mässan kan du också hitta studie-och yrkesvägledare på plats i
monter B01:34.

Besök vår monter B01:34
på Kunskap & framtid!
Svenska Mässan, Göteborg
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DE I FRONTLINJEN
MIA LUNDIN
Brandman

Hur kom det sig att du
ville bli brandman?
Precis som många unga
idag visste jag inte vad
jag ville bli. Jag har alltid
trivts med att arbeta i
grupp och lagsport var en
Foto: Karin Lundblad
stor del av min uppväxt.
Uniformstyrkan har alltid
intresserat mig och jag tror på att arbeta tillsammans
ger delad glädje. Brandmansyrket kändes därför som
något för mig, aktivt, arbete i grupp och en känsla av att
jag gör lite samhällsnytta. Det ger mig en mening att gå
till jobbet varje morgon.

Hur lång var utbildningen?
Utbildningen i sin helhet är 2 år. Under den tiden får man
lära sig allt det som krävs för att bli brandman. Det är till
stora delar en praktisk utbildning, som sedan leder till
ett väldigt praktiskt jobb.

igång och behålla en god fysik. Efter det är det lunch. Sen
åker vi iväg i bilarna för att hålla oss uppdaterade på vår
närmiljö. Eftersom det byggs så mycket i Göteborg är det
otroligt viktigt att vi vet vilka vägar som är tillgängliga,
vart brandbilen kommer fram eller hur vi tar oss upp i de
nya byggnader som finns i fall att det skulle börja brinna
allra högst upp. Vi kan även under dessa pass simulera
olika typer av övningar och nödsituationer, allt för att vi
ska vara redo när olyckan väl är framme.

Besök Yrkesscenen under mässan
och hör Mia och Hampus prata om
sina yrken och vardagen i tjänst.
Kolla in programmet på sidorna 6-8
för exakta tider!

Hur var utbildningstiden?
Jag pluggade på distans, så jag bodde kvar i Göteborg
under tiden jag pluggade i Revinge, Lund. Upplägget är
att man har teoretiska lektioner hemma under en period,
följt av en till två veckor på plats för praktiska övningar.
Det finns såklart möjlighet att läsa på plats, då får man
nog uppleva en större del av studentlivet. Men detta
passade perfekt för mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att vi alla bär på olika kompetenser. Det gör att man
alltid kan hjälpas åt och stötta varandra. Vissa i mitt
lag är väldigt duktiga på motorer och fordon. Jag trivs
bättre med människor och mötet där. Därför är allas vår
kompetens viktigt och det är en så sjukt häftig känsla att
alla hjälps åt mot ett och samma mål. I svåra situationer
är man därför aldrig ensam.

Kan du beskriva en “vanlig dag på jobbet”?
Alla dagar har vi ett schema vi utgår från, men så fort det
blir larm släpper vi allt och åker. Detta är därför såsom
dagen ser ut om det inte kommer ett enda larm.
Om vi utgår ifrån att man arbetar ett dagpass på en
vardag så pågår passet mellan 07:00-18:00. Morgonen
börjar med ett gemensamt skype-möte med alla
stationer i Räddningstjänsten Storgöteborg. Sen
äter vi frukost tillsammans. Mellan 09:00-11:00 har vi
förmiddagspasset med övningar, det kan vara både
teoretiska men även praktiska övningar. Från 11:00 är det
fyspass fram till lunch. Det kan vara cirkelpass,
kondition eller att vi spelar volleyboll, allt för att hålla
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HAMPUS
CARLSSON

Eventkoordinator
Försvarsmakten

Hur kom det sig att du
började jobba inom
försvaret?
Sedan jag var 15 år har
jag varit aktiv i Försvarsutbildarna. När jag
fyllde 18 kallades jag
till mönstring och åkte
därefter till Malmö där jag blev inskriven på en befattning
jag ville ha. När jag var klar med min utbildning sökte jag
jobb inom försvarsmakten och då bar det av till Göteborg.
Sedan dess har jag växlat spår inom organisationen och
arbetar nu med eventkoordination för försvarets räkning.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är att jag får prata med flera olika förband och träffa
så oerhört många kompetenta medarbetare.

Vad ska man tänka på om man ska ta värvning?
Om du vill genomföra en grundutbildning med värnplikt
så är min personliga rekommendation att se över vad
du kan vara intresserad av. Men även att du är öppen
inför att testa något nytt. Gör ditt bästa och var dig själv,
för oavsett vart du kommer ifrån, vad du har för sexuell
läggning eller kön, är du välkommen att göra en
grundutbildning eller söka jobb inom Försvarsmakten.

Kunskap & Framtid, 24-26 NOVEMBER

Vad gör man om man inte blev antagen till mönstring
men vill ta värvning?
Vid 18 års ålder idag blir du kallad till mönstring, om du
inte blev kallad eller är äldre och vill söka gör du det på
Plikt- och prövningsverkets hemsida. Där finns det
information om hur processen går till och vad som krävs.

Vad består egentligen försvarsmakten av?
I stort så består Försvarsmakten av flera olika kategorier
av medarbetare. Det finns bland annat officerare,
soldater, sjömän och civila medarbetare i vår
organisation. Försvarsmakten är uppdelad i fyra olika
försvarsgrenar. Alla har olika uppgifter men Armén
fokuserar på försvaret på land, Marinen till sjöss,
Flygvapnet i luften och Hemvärnet fokuserar på att
stötta samhället i fred, kris och krig. Hos oss kan du
också jobba som tekniker, läkare, ingenjör,
fordonsförare, stridspilot och kock, bara för att nämna
några av de många inriktningar som Försvarsmakten
erbjuder.

CSN
ANDERS TIPSAR

Skaffa ett mobilt Bank-ID eller e-legitimation.
Ansök gärna för både höst- och vårtermin på
en gång.
Ska du studera i Sverige behöver du inte skicka
med antagningsbeviset för de uppgifterna får
vi från skolan. Om du skickar med bilagor tar
det längre tid för dig att få ditt beslut.
Var gärna ute i god tid med din ansökan. Ibland
kan det ta några veckor att få ett beslut om
något måste utredas i din ansökan.
Anmäl ditt bankkonto till Swedbank. Vi anlitar
Swedbank till att betala ut dina pengar.

ANDERS
PETERZON

Informationsansvarig,
CSN

Vad kan jag hitta i CSNs
monter?
Vi från CSN finns på plats
och kommer att svara på
frågor kring studiemedel,
både om att studera i
Sverige eller utomlands.
Vi kommer dessutom att
hålla föreläsningar om studiemedel på Inspirationsscenen.

Hur fungerar CSN vid studier utomlands?
Själva studiemedlet, bidraget och lånet, fungerar i stort
sätt på samma vis som vid studier i Sverige. När du
studerar utomlands kan du ta ett extra lån för ökade
levnadskostnader det heter merkostnadslån för utlandsstudier. Du kan även söka extra lån för terminsavgifter
eller resor. För att kunna göra en ansökan för utlandsstudier så måste du vara antagen till din utbildning och
bifoga ett antagningsbevis med ansökan.
För att få studiemedel för studier utomlands finns vissa
krav. Några är att den utbildning du ska läsa måste vara
godkänd av Universitets- och högskolerådet eller av CSN.
Ett annat krav är att studier inom EU/EES eller Schweiz
måste pågå i minst tre veckor, på minst 50 procents
omfattning. Läser du utanför EU/EES eller Schweiz
så måste dina studier pågå i minst 13 veckor på
heltid. Du måste dessutom ha bott i Sverige
under minst två sammanhängande år de
senaste fem åren.

Jag är orolig att bli återbetalningsskyldig eller inte
få studiemedel på nytt, är det lätt att hamna i den
sitsen?
Återbetalningsskyldig kan du bli om du inte anmäler
ändringar i tid till CSN. T.ex. om du avbryter dina studier
eller går ner i studieomfattning. Då måste du direkt
meddela oss det. Annars finns det en risk att vi
fortsätter att betala ut pengar till dig som du inte har rätt
till. Då får du ett återkrav vilket innebär att du får betala
tillbaka pengar. Har du obetalda återkrav för mer än ett
kalenderhalvår så kan du inte få nya studiemedel. Du blir
däremot aldrig återbetalningsskyldig på grund att du inte
blir godkänd på en kurs.
Har du studerat med studiemedel tidigare och ansöker
på nytt prövar vi om du har klarat kraven på studieresultat. Kraven är det antal poäng eller kurser som du
måste klara på din utbildning för att få fortsatta studiemedel. Men däremot är resultatkravet detsamma
oavsett om du tidigare bara fått bidragsdelen, eller
både bidrag och lån. Kravet på studieresultat skiljer sig
beroende på vilken skolform du studerar på. Har du inte
tillräckligt med godkända studieresultat så kan det dröja
innan du få studiemedel på nytt eftersom du då först
måste läsa ifatt de studieresultat som saknas.
Har du studielån sedan tidigare som du börjat betala av
på måste du ha skött återbetalningen för att kunna få
nya studiemedel. Det innebär att du måste ha betalat
alla dina årsbelopp till och med året innan du söker
studiemedel.

Svenska Mässan, Göteborg
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Avs: Svenska Mässan

Västsveriges bredaste jobb- och utbildningsmässa
Hitta utbildningen.
Hitta jobbet.
Hitta nya vägar.
Få inblick i arbetslivet och lyssna till spännande berättelser
på vår YRKESSCEN och INSPIRATIONSSCEN.
Utforska din framtid, besök över 100 UTSTÄLLARE och ta
reda på allt du behöver veta om utbildning, studier och jobb.
Träffa CSN och studie- och yrkesvägledare. Få tips och råd
inför framtida val av utbildning och karriär.

Se alla 70 föreläsningar på kunskapframtid.se
Maria Sundin

Clara Henry

Jack Lemoine

Inspirationsscenen
25 nov kl. 14.20-15.20

Yrkesscenen
24 nov kl. 11.40-12.10

Inspirationsscenen
26 nov kl. 13.00-14.00

Inspirationsscenen
24 nov kl. 12.20-12.50

kunskapframtid.se

Irena Pozar

Hitta din biljett
här

Öppettider:
Torsdag 24 november: 10.00-17.00
Fredag 25 november: 10.00-16.00
Lördag 26 november: 10.00-15.00

@kunskapframtid
@kunskapframtid
2

@kunskap-framtid

Gratis inträde för studenter!
50% rabatt
för föräldrar
(KOD: FORALDER22 )

