Bazaren 8–9 februari 2018
Kulturhuset Stadsteatern
Stockholm
En översikt och en enkätsammanställning:
Så tyckte utställarna i
utbildningsavdelningen
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Utställarenkät och siffror

Rundabordssamtal i Teaterbaren

Bazaren genomfördes för sextonde gången
torsdag 8 och fredag 9 februari 2018 i Kulturhuset Stadsteatern.
Sammanlagt fanns 113 utställare i de fyra
lokalerna Galleri 5 och Studion (rekrytering),
Galleri 4 (utbildning) och Plattanrummet (starta
eget).
Här ges en översikt över 2018 års Bazar samt
presenteras (sid. 8) resultatet av en enkät
genomförd bland utställarna i utbildningsavdelningen under Bazarens sista öppettimmar.
Enkäten besvarades av samtliga medverkande
utställare (100 procent). Undersökningen har
genomförts av Bazarens projektledare, Birgitta
Sjöblom, korttidsanställd av Länsstyrelsen
Stockholm.
NyföretagarCentrum, som organiserade
Starta Eget, genomför en egen undersökning,
detsamma gäller för Arbetsförmedlingen, som
organiserade rekryteringsavdelningen.

Invigning – välkomstkaffe
På torsdagsmorgonen den 8 februari
genomfördes en invigningsceremoni för alla
utställare. Sam Yildirim, utvecklingsledare på
Länsstyrelsen i Stockholm, höll i trådarna och
intervjuade landshövdingen Sven-Erik Österberg, landstingsdirektören Malin Frenning,
tf arbetsmarknads-, idrotts- och kulturborgarrådet Mirja Räihä, Stockholms stad och
marknadschefen Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Landshövdingen Sven-Erik Österberg bjöd in till ett rundabordssamtal i form av ett frukostmöte i Teaterbaren om
hur vi alla kan bli bättre på att ta tillvara kompetensen
hos länets invånare. Detta samtal startade på torsdagsmorgonen kl. 09.30 och avslutades så att deltagarna därefter kunde delta i Bazarens invigning i Galleri 5.
27 personer deltog i rundabordssamtalet. Bland de särskilt
inbjudna gästerna fanns de personer som senare medverkade i Bazarens invigning samt kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Boel Godner, och några representanter på vd- och annan hög chefsnivå i utställande företag/
organisationer i Bazarens rekryteringsavdelning. Dessutom hade Konstantinos Kompotos, som fått jobb som
bitr. projektledare hos ÅF efter Bazaren 2017, inbjudits
tillsammans med sin chef. Konstantinos berättade om hur
han som nyanländ fått sitt arbete.
Deltagarna diskuterade kompetensförsörjningsfrågor.
För att få en inblick i hur det ser ut i olika företag/organisationer gavs korta presentationer av vilka utmaningar och
möjligheter som man ser.
Det fanns en bestämd talarordning:
– Landshövding Svens-Erik Österberg hälsade välkommen
– Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet
– Thomas Pehrsson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan
– Mirja Räihä, arbetsmarknadsborgarråd Stockholms stad
– Malin Frenning, landstingsdirektör Stockholms läns
landsting
– Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
– Arbetsgivarrepresentanter från utställande företag på
Bazaren 2018
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Medverkande utställare
Rekrytering: Galleri 5, plan 5
Adecco
Apcoa Parking
Arbetsförmedlingen Luftfart
Arriva
Assistans i Balans i Sverige
Auto1
Autorekrytering
Bauhaus
Be Sporty Utbildning
Boulebar
ExpanderaMera
Fazer Food Services
Forex
Gigger och Mobilearn
Hemfrid
Jengla Omsorg
JobbiNorr / Nordic Works
Keolis
Läkare utan gränser
Mathem / Körhem
Münchenbryggeriet
NGS Vikariepoolen / Stjärnpoolen
Nobina
Opset Oys
OSM Aviation
Pedagogpoolen
Placera Personal
Ranstad
RestaurangAssistans
Schenker
Snille Bemanning
SOLReneriet
Storesupport
Taxi Stockholm
Telia
Vardaga / Nytida
Vardagsfrid
Vivida

Rekrytering: Studion, gatuplan
2Complete
Allra
Helpman Entreprenad
Incluso
JobMetz
Manpower
PostNord
Renthia
Sector Alarm
Stockholm stad
Stockholms läns landsting
StudentConsulting
Systembolaget
Studion: 13 utställare

Rekrytering sammanlagt 51 utställare

Galleri 5: 38 utställare
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Utbildning: Galleri 4, plan 4
Akademikerförbundet SSR
Biomedicinska analytiker, kompletteringsutbildning
Bromma Folkhögskola
Centrala studiestödsnämnden, CSN
Centrum för samhällsorientering
Competens (tillsammans med MedLearn)
Consensum
Eductus
Entry Hub
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Hermods
Ibn Rushd Studieförbund
Infokomp
JENSEN education
Karolinska Institutet
KompetensUtvecklingsInstitutet
KTH Kompletterande pedagogiska utbildningar för
ämneslärare och kompletterande utbildningar
för utländska ingenjörer och arkitekter
Lernia
Lärgården Utbilldning
MedLearn (tillsammans med Competens)
Mitt Liv
Nyckelviksskolan
Polisen
Sfx i Stockholms län
SFY – Svenska med yrkesinriktning
Stockholms byggtekniska gymnasium
Stockholms folkhögskolor (Runö och Långholmens
folkhögskolor samarbetade och representerade
Stockholms folkhögskolor)
Stockholms Hotell- och Restaurangskola
Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen
Stockholms stad Utbildningsförvaltningen
Stockholms stad Vuxenutbilningscentrum
Stockholms Tekniska Institut
Stockholms universitet
Studentum
Sundbybergs folkhögskola
Sverige Bygger Nytt, Arbetsförmedlingen
Södertälje kommun Vuxenutbildning
Universitets- och högskolerådet, UHR
Yrkesdörren
Yrkesplus och Studiestartsstöd (Stockholms stad,
Vuxenutbildningscentrum)

Starta Eget: Plattanrummet, Plattanplanet
Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland
Arbetsförmedlingen
Björn Lundén Information
Bolagsverket
Coompanion Stockholmsregionen
Kemikalieinspektionen
Länsstyrelsen Stockholm
NyföretagarCentrum
Skatteverket
Radix Kompetens
SMÅA
Snowfire
Starta & Driva Företag
Start-Up Stockholm
Verksamt.se
Svenska för Entreprenörer
Tillväxtverket
Unionen Egenföretagare
Visma SPCS
WREBIT
Starta Eget: 22 utställare

Utbildning: 40 utställare
4

Minst 10 000 personer
besökte Bazaren
Bazarens öppettider var torsdag 8 februari kl. 11–18
och fredag 9 februari kl. 11–16, totalt 12 timmar.
Tålmodiga köer ringlade sig genom hela Kulturhuset
bägge dagarna. Säkerhetsreglerna begränsade hur
många personer som samtidigt fick vistas på de olika
planen. Det tog en halv till en timme att ta sig in i den
avdelning man ville besöka på plan 4 och 5. Däremot
behövde man inte köa för att komma in på gatuplan
och på Plattanplanet, då dessa lokaler har egna
nödutgångar och får släppa in fler personer.

Registrerade antal besök
Galleri 5: Lediga jobb/rekrytering
Torsdag
Fredag

4 000
2 580

Studion: Lediga jobb/rekrytering
Torsdag
Fredag
Sammanlagt

1 985
1 700
10 265

Galleri 4: Utbildning
Torsdag
Fredag
Sammanlagt

2 575
1 600
4 175

Plattanrummet: Starta Eget
Sammanlagt cirka

Totalt antal inpasseringar

2 000

16 440

Eftersom en del personer besöker flera avdelningar
är det inte möjligt att ange en exakt siffra för hur
många fysiska personer som besökt Bazaren, men
vår uppskattning är cirka 10 000 unika besökare.
Observera också att besökare i Starta eget-avdelningen på Plattanplanet inte var möjliga att räkna
p.g.a. en lång öppen vägg som ledde in. Därför är
siffrorna för besökare här endast en uppskattning.

Så fick besökarna
kännedom om Bazaren
I samarbete med MetroJobb
producerades en mässtidning
som bilaga i Metros stockholmsupplaga tisdagen 6
februari. Tidningen spreds i ca
550 000 ex. Den innehöll artiklar, intervjuer, mässkartor,
seminarieprogram för besökare, annonser m.m. Annonser i tidningen, s.k. Nativeartiklar på Facebooksidor och MetroJobbs hemsida
samt Bazarens eget arbete på på hemsida och i sociala
medier bidrog också till det stora antalet besökare.
Under två veckor hängde dessutom fönsterskyltar i
all spårbunden trafik i länet, såsom i tunnelbane-, och
pendeltågsvagnar, totalt ca 9 000 skyltar.
Besökarna erbjöds att utan kostnad få sitt foto till cv
taget av yrkesfotografen Virginie Garcia. Hon hade
öppen porträttstudio i rekryteringsavdelningen under
två timmar vardera dagen. Studion annonserades i
mässtidningen och blev mycket välbesökt.
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Seminarier i Galleri Underlandet Seminarier i Klarabiografen
NyföretagarCentrum arrangerade totalt tio seminaoch lokalen Tio–Tretton
rier (varav tre på engelska). De var öppna för alla
men krävde anmälan i förväg.
• Starting up a Business (Organized by The Swedish
Tax Agency), bägge dagarna
• Thinking about starting your own business?
(Organized by NyföretagarCentrum)
• Funderar du på att starta eget? (Arr: NyföretagarCentrum), bägge dagarna
• Från idé till förverkligande – utan skuldsättning
(Arr: Radix Kompetens)
• Starta företag: kort om skatter och avgifter
(Arr: Skatteverket), bägge dagarna
• Samarbeta och starta företag tillsammans
(Arr: Coompanion), bägge dagarna
• Så lyckas du med hemsidan och din digitala
marknadsföring (Arr: Snowfire)
NyföretagarCentrums seminarier samlade totalt
290 deltagare.

Under torsdagens förmiddag genomfördes seminariet Fastighet – framtidsbranschen för dig! (Arr: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd) i Klarabiografen
på plan 2. Seminariet lockade ca 25 personer.
Under eftermiddagen genomfördes seminariet Vägar
till jobb i skolan (Arr: Stockholms intensivsvenska
för akademiker, SIFA, Stockholms universitet och
utbildningsförvalningen i Stockholms stad).
Detta seminarium genomfördes även under
fredagen, då i lokalen Tio-Tretton. Här fanns också
flerspråkiga studievägledare från Vux-centrum på
plats. Under torsdagen kom 10 deltagare och under
fredagen 30 stycken. Dessa kontakter kommer att
följas upp och få nya inbjudningar till studier, projekt
med praktik m.m.
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Seminarier hos Länsstyrelsen
Parallellt med och som ett komplement till Bazaren
arrangerades under torsdagen 20 seminarier
och paneldiskussioner hos Länsstyrelsen.
Programmet var för speciellt inbjudna och vände
sig till arbetsgivare, tjänstepersoner, politiker
och organisationer som arbetar med migration,
integration och kompetensförsörjning.
• Validering – ett sätt att bidra till Stockholms
kompetensförsörjning (Medv: Valideringsdelegationen, UHR, Akademikerförbundet SSR,
SKL och Arbetsförmedlingen)
Paneldiskussion avslutade detta förmiddagspass.
• Vidga normen – Vem är ”kvalificerad” för ledande
positioner? (Medv: Länsstyrelsen Stockholm och
Afrosvenskarnas riksförbund)
• Nyanlända och utländska lärares utbildningsvägar
till lärarlegitimation – exempel från Stockholms
universitet (Medv: Snabbspåret, ULV och VAL;
studenter och lärare)
• Fler män i vården (Medv: Stockholms läns
landsting, Länsstyrelsen Stockholm och Stockholms stad, moderator Emma Wåhlin)
• Stockholms stad satsar på språk och arbete, tre
seminarier (Medv: Stockholms stad)
• Från nyanländ till nyanställd lärare/förskollärare (Medv: Stockholms stad Utbildningsförvaltningen)
• Kompetensförsörjningen och bostadsfrågan i
byggsektorn (Medv: Sverige Bygger Nytt, Arbetsförmedlingen, Byggnads, Solna Stad och KTH)
• Samarbete ger lyckad matchning för funktionsnedsatta (Medv: Arbetsförmedlingen)
• Så når Stockholms stad unga som varken studerar
eller arbetar (Medv: Stockholms stad)
• Arbete och funktionshinder – att se allas förmåga
(Medv: Stockholms stads projekt OpenEyes)
• Kompetensinvandring – en förutsättning för
att klara kompetensförsörjningen (Medv: företagsoch myndighetsrepresentanter)
• Kompletterande utbildningar på KTH – vad och
varför egentligen? (Medv: KTH)
• Arbetsmarknaden i länet – aktuellt (Medv: Strukturfondspartnerskapet och Länsstyrelsen, moderator
Bengt Westerberg)
• Sfx eller Snabbspår? Rätt insats i rätt tid till rätt
person! (Medv: Utbildningsdepartementet, Sfxsamordnare, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen)
• Kompetenslyft för äldreomsorgen (Medv: Stockholms stad)

• Avslutande panelsamtal (Medv: bl.a. Erik Nilsson
statssekreterare Utbildningsdepartementet,
Jelena Drenjanin, ordf. Strukturfondspartnerskapet, moderator Bengt Westerberg)
Ovan nämnda seminarier samlade totalt 170 deltagare.

Stockholm tillsammans

På fredagen bjöd Länsstyrelsen in till en heldagskonferens om regionens utmaningar och möjligheter
gällande migrationen – vägen in i landet och vägen
ut i samhället (Medv: bl.a. Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket och representanter från näringslivet, moderator för dagen var Göran Rosenberg)
Konferensen samlade 170 deltagare.

Totalt deltog 340 personer under de bägge dagarna
hos Länsstyrelsen.
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En enkätundersökning i utbildningsavdelningen i Galleri 4
I utbildningsavdelningen, i Galleri 4 på plan 4, fanns 40 utställare: universitet, högskolor, komvux, Sfi och Sfx
samt privata utbildningsanordnare och några inbjudna ideella föreningar. Några utställare – MedLearn och
Competens, Långholmens och Runö folkhögskolor samt Stockholms byggtekniska gymnasium och Stockholms Hotell- och Restaurangskola, samarbetade i gemensamma utställningar. De har lämnat separata enkätsvar och räknas som egna utställare.
Under fredagen, när enkäten genomfördes, bemannades utställningarna av totalt 177 personer,
dvs. 4,4 personer per utställare.

Fråga 1
Har ni upplevt det som givande för er att medverka vid Bazaren?

Nej
0%

Fråga 1: Utställares kommentarer

Nja (eget svarsalt.)
5%
Ja
95 %

Mycket relevanta frågor och målgrupp.
Vi träffar seriöst intresserade som vi aldrig skulle
nå annars. Vi har fått ca 80 seriösa intressenter
och tagit deras namn. Det är superbra! Mycket
för oss. Älskar den här mässan!
Bra att även möta aktörer som arbetar med
nykomna i ett tidigare skede.
Folk som har varit intresserade har kommit fram.
Högt tryck o. stor nyfikenhet på vår nya skola i
Liljeholmen.
Många intresserade frågor.
Många som har intresserat sig och anmält sitt
intresse för vårt projekt.

Fråga 2

Med tanke på de enorma köerna och användandet av alternativa vägar för att komma in borde
lokalerna varit större.

Var er monter välbesökt?

Nja, sådär
22,5 %

Långa köer och det kändes ändå relativt folktomt. Påsläppet kunde varit bättre.

Nej, få besök
0%
Ja, mycket
77,5 %

Många intresserade av vuxenutbildning.
Givande men lite problematiskt p g a sökande
från andra kommuner.
Ligger fel i tiden för vux. Mer som en SFI-mässa...
YFI ”säljer” som smör!
Många är inte behöriga att söka ordinarie vux
p g a språket.

Fråga 2: Utställares kommentarer
Mycket torsdag, fredag upplevde vi mindre folk.
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Fråga 3
Hur har ni upplevt att intresset var hos dem som kom till er monter?
De flesta verkade
ha gått fel
7,5 %
De flesta verkade
mest nyfikna
12,5 %

De flesta verkade
motiverade och ställde
relevanta frågor
80 %

Fråga 4: Utställares kommentarer

Fråga 4
Vad tycker ni om Galleri 4 som lokal för utbildningsavdelningen?

10 utställare har klagat på dålig, torr luft och ventilation, dessutom dålig akustik. Några finner lokalen
för liten, en för lågt i tak och föreslår mässan i Kista
eller Älvsjö.
Övriga kommentarer:

Dålig
7,5 %

Bra – speciellt vår placering.

Ej svar
2,5 %
Bra
90 %

Ljus och luftig, mycket bättre än förra lokalen.
Ljus, fräsch, vi är nöjda med placeringen.
Mycket bra. Vi är mycket nöjda med placeringen
också.
De flesta är intresserade av rekrytering inte utbildning, men vi har fått många bra möten ändå.
Dock litet! De flesta besökare vill helst till Arbete.
Trevlig, men inte så bra luft, hög ljudnivå, lite trångt.
Bättre än förra året men utbildning bör vara i
bottenplan (Plattan) för att undvika att de som vill till
oss ska stå i kö.
Många har svårt att hitta.
Väldigt bra, mycket bättre än förra året.
Lite dålig placering och ont om utrymme vid större
insläpp. Vi anmälde oss sent...
Ganska dålig luft och varmt, men i det stora hela bra.

9

Fråga 5
Hur tycker ni att de praktiska arrangemangen har fungerat?
Fråga 5: Utställares kommentarer

Dåligt
5%

Sådär
2,5 %.

Plus för fika, gärna frukt nästa år. Bra service att
folk kom ut med vatten.

Bra
92,5 %

Hade varit bra med info om toaletter och ev. fikarum.
God service från värdar, bra information inför
Bazaren.
Bökigt att ta sig upp och ner p g a överbelastad hiss
Vattenbehållare i utställningslokalen.
Allt är bra trimmat, slipad organisation.
För mycket köer, risk att folk tröttnar.
Bra trots att vi beställde möbler o broschyrställ
sent. Bra att vara på plan 4. Elever stannar till.
Väldigt bra, också bättre än föregående år, också
bättre monterplacering. Något bör göras åt de
enorma köerna.
Bra, förutom att de sent beställda möblerina inte
fanns på plats i montern.
Bra och dåligt. Utställarnas pausrum på vån 3 var
smått kaotisk stundtals med mängder av obehöriga som slank in, speciellt från glastrapporna.
Obefintlig kontroll tyvärr vilka som kom in där så
många tog kaffe och bulle gratis.

Fråga 6
Känns det som om ni skulle vilja medverka vid
en ny Bazar nästa år?

Bra och lugnt nere vid kaffet.
Bra fika, garderob.

Nej
2,5 %

Ja
97,5 %

Vi har fått hjälp med det vi behövde.
Ja. MEN, internet har krånglat, detta behövs hela
tiden i vår monter. Montrar har varit tomma p g a
personer stått i kö för att komma in på plan 4.
Svårt med kösystemet/rulltrappor.
Inga värdar (eller väldigt få/osynliga?), svårt få
inormation ex om badge dag 1, hade varit önskvärt med någon som slussat personer till våning 4
(köer nere men ganska tomt på vån 4).
Men det var problematiskt att komma in p g a vakterna. Det behöver skötas smidigare nästa gång.

Fråga 6: Utställares kommentarer
Den utställare som svarat nej kommenterade:
Bara Ja om vi kan erbjuda yrkesutbildning & SFI =
YFI i egen regi.
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Arrangörer av Bazaren
Övergripande projektledning samt
projektledning utbildningsavdelningen
Birgitta Sjöblom Länsstyrelsen i Stockholms län

Projektledning rekryteringsavdelningen

Projektledning Starta Eget

Huvudansvarig
Foto © : Virginie Garcia – Virg’Images. Text & layout: Birgitta Sjöblom, februari 2018

Utvecklingsledare Sam Yildirim, Avdelningen
för tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län

