Bazaren
9–10 februari 2017
Kulturhuset Stadsteatern
Stockholm
Så tyckte utställarna i
utbildningsavdelningen
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Utställarenkäter och siffror
Bazaren genomfördes för femtonde gången
torsdag 9 och fredag 10 februari 2017.
Sammanlagt fanns 96 utställare i de tre lokalerna
Galleri 5 (rekrytering), Hörsalen (utbildning) och
Foajén (Café Starta & Driva Eget).
Här presenteras en sammanställning av
enkäter genomförda bland utställarna i
utbildningsavdelningen under Bazarens sista
öppettimmar. Enkäten besvarades av samtliga
medverkande utställare (100 procent). Två
utställare (Bangladeshi ICT Professionals och ADB
Stockholm Syd) medverkade inte under Bazarens
första öppetdag. Enkätundersökningarna har
genomförts av Bazarens projektledare, Ozelot
Konsult.
NyföretagarCentrum, som organiserat
Café Starta & Driva Eget, genomför en
egen undersökning, detsamma gäller för
Arbetsförmedlingen, som organiserade
rekryteringsavdelningen.

Invigning – välkomstkaffe
På torsdagssmorgonen den 9 februari
genomfördes en invigningsceremoni för
utställare. Sam Yildirim, utvecklingsledare
på Länsstyrelsen i Stockholms län, höll i
trådarna och intervjuade landshövdingen Chris
Heister, finansborgarrådet Karin Wanngård,
personallandstingsrådet Peter Carpelan
samt Arbetsförmedlingens Pia Ackmark,
marknadsområdeschef Stockholm Gotland.

Medverkande
utställare
Galleri 5: Rekrytering
AAA Integration
Adecco
AF Luftfart
Amnesty
Apcoa Parking
Auto1
Ballbreaker
Betsson Group
Bilda Personalmäklarna
Clas Ohlson
Clockwork Global
Cool Company
EURES
Expandera Mera
Hemfrid
Helpman Entreprenad
HSB Omsorg
Hubbr
JobMetz
Keolis
Key Solutions
Kriminalvården
Läkare utan gränser
Lärarförmedlarna
Manpower
Mathem
Münchenbryggeriet
OSM Aviation Group
Park and Resorts (Gröna Lund)
PR Vård
Prime Care
Prime Professionals
Restaurangassistans
Resursteamet
RT Assistans
Sales Only
Stockholms stad
Stockholms läns landsting
Systembolaget
Taxi Stockholm
Telia
Transcom
Viasat
ÅF
Galleri 5 =45 utställare
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Hörsalen: Utbildning

Foajén: Café Starta & Driva Eget

Akademikerförbundet SSR
Astar
Bromma Folkhögskola
CSN, Centrala studiestödsnämnden
Eductus
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Hermods
Iris Sverige – Competence och MedLearn
JENSEN Education/Komvux
Karolinska Institutet
Lernia
Långholmens Folkhögskola/Sundbybergs Centrum
Mälardalens högskola
Nackademin
Nyckelviksskolan
Polisen
Runö Folkhögskola
Sfx – Svenska för yrkesutbildade
Stif telsen Stockholms Tekniska Institut
Stockholms byggtekniska gymnasium
Stockholms folkhögskolor
Stockholms Hotell- och Restaurangskola
Stockholms universitet
Studentum
Vuxenutbildningen Södertälje kommun
UHR, Universitets- och högskolerådet
Utbildningsförvaltningen (Stockholms stad)
Work for you

Almi Företagspartner
Arbetsförmedlingen
Björn Lundén Information
Coompanion
Länsstyrelsen i Stockholm
MacoMedia
Nordea
NyföretagarCentrum
Radix Kompetens
SEB
Skatteverket
SMÅA
Starta & Driva Företag
Start-Up Stockholm
Svenska för Företagare, SFF
verksamt.se
Visma
WREBIT

Foajén = 18 utställare

Hörsalen: Föreningar
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Bangladeshi ICT Professionals
Centrum för samhällsorientering
Farmaceutkompis
Mitt Liv

Hörsalen = 33 utställare
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Minst 10 000 personer
besökte Bazaren

Seminarier i Klarabiografen

Bazarens öppettider var torsdag 9 februari kl. 11–18
och fredag 10 februari kl. 11–16, totalt 12 timmar.
Tålmodiga köer ringlade sig genom hela Kulturhuset
bägge dagarna. Det tog en till en och en halv timme
att ta sig in i den avdelning man ville besöka.

Registrerade antal besök under öppettiderna:

Galleri 5: Lediga jobb
Torsdag
Fredag
Sammanlagt

4 036
4 085
8 121

Hörsalen: Utbildning
Torsdag
Fredag

2 723
1 912

Sammanlagt

4 635

Foajé 3: Café Starta Eget
Torsdag
Fredag

3 294
2 290

Sammanlagt cirka

5 584

Totalt antal inpasseringar

18 340

Klarabiografen i Kulturhuset har plats för 78
personer. Program genomfördes där under hela
Bazaren. Under torsdagens förmiddag genomfördes ett seminarium som var öppet för alla:
Fastighet – framtidsbranschen för dig! (arrangör
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd).
Övriga frukost- och förmiddagsseminarier var för
speciellt inbjudna:
• Att skaffa ett jobb är svårare än att göra jobbet –
för den som är nysvensk (arrangör Länsstyrelsen i
Stockholm)
• Vidga normen kring vem som ses som kompetent
(arrangör Länsstyrelsen i Stockholm)
• Stockholm, Stockholm, stad i världen. Stockholm,
Stockholm, världens stad (arrangör Länsstyrelsen i
Stockholm)
• Yrkesintroduktionsanställning – anställning med
lärande (arrangör YH-delegationen)
• Vägar till behörighet och lärarlegitimation – för den
med utländsk utbildning och erfarenhet (arrangör
Stockholms stad)
Ovan nämnda seminarier samlade totalt 230
deltagare.
Under eftermiddagarna arrangerade
NyföretagarCentrum totalt åtta seminarier som var
öppna för alla men krävde anmälan i förväg:
• Starting up a Business (arranged by The Swedish Tax
Agency), bägge dagarna
• Samarbeta och starta företag tillsammans (arrangör
Coompanion), bägge dagarna
• Starta företag: Kort om skatter och avgifter
(arrangör Skatteverket), bägge dagarna
• Våga vilja företag (arrangör MacoMedia)
• Vägen till en lyckad företagsstart! (arrangör
NyföretagarCentrum)
NyföretagarCentrums seminarier samlade totalt 273
deltagare.

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 10 000–12 000 personer.
Observera också att besökare i utbildningsavdelningen måste passera genom Café Starta Eget.
Därför blir siffrorna för besökare i Starta egetavdelningen med automatik överskattade.
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Hörsalen: Utbildning
I utbildningsavdelningen, i Hörsalen på plan 3, fanns 33 utställande universitet, högskolor, komvux, Sfi och
Sfx samt andra utbildningsanordnare och några inbjudna föreningar. Två av utställarna, Långholmens Folkhögskola/Sundbybergs Centrum och Runö Folkhögskola, delade monter och har lämnat ett gemensamt
enkätsvar. Samma sak gäller Competence och MedLearn som ställde ut gemensamt i Iris Sveriges monter.
Föreningarna Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd Bangladeshi ICT Professionals bemannade inte sina
utställningar under den första dagen men var på plats dag två och deras enkätsvar har medräknats. Sveriges
Internationella Talanger, SIT, bemannade inte sin monter och har därför inte räknats med här.

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

Nja (eget svarsalt.)
6%

Utställares kommentarer:
Ja
94 %

”(Nja) Med för långa köer där vakter
stoppar upp folk att komma in gjorde
att det var väldigt tomt.”
”Många intresserade.”
”(Ja) Men vi har ej kursutbudet för
den stora gruppen nyanlända som vill
studera.”

Nej
0%

Fråga 2

”(Nja) En stor del av de intresserade har
inte SVA-grund som är kravet för komvuxutbildning och som det är idag har vi
ingen utbildning för dessa att söka.”
”(Ja) Väldigt spännande att träffa så
många intresserade och kompetenta
personer. Tror att vi hjälpt många att gå
vidare.”
”(Ja) Grymt!!!”

Var er monter välbesökt?
Nej, få besök
3%
Nja, så där
38 %

Utställares kommentarer:
Ja, mycket
59 %

”(Nja, sådär) Synd att vi fick så dålig
plats!”
”(Ja, mycket) Många besökare var vår
målgrupp (utländska akademiker).”
”(Ja, mycket) Många bra möten.”
”(Ja, mycket) Men mest av personer på
SFI nivå C och D.”
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Fråga 3
Hur har ni upplevt att intresset var hos dem som kom till er monter?

De flesta verkade
motiverade och ställde
relevanta frågor
56 %

De flesta verkade
mest nyfikna
44 %

De flesta verkade
ha gått fel
0%

Fråga 4
Vad tycker ni om Bazarens öppettider (torsdagen kl. 11–18,
fredagen kl. 11–16)?

Kommentarer:
”Justera till 10–17 och 10–16.”
”Skulle vara minst 4 dagar.”

För kort
öppettid
6%

För lång öppettid
3%

Lagom
öppettider
91 %

”Lagom många timmar, men kanske
9–16 i stället.”
”Ganska lång tid för oss som ställer ut
men eftersom det var besökare nästan
hela tiden var det ändå bra.”
”Lite lång tid att stå för en person 11–18,
men funkar med avbytare.”
”För lång tid gäller torsdagen.”
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Fråga 5
Hur tycker ni att de praktiska arrangemangen har fungerat?
Utställares kommentarer:
Ej svar
9%

Bra
75 %

Dåligt
16 %

”(Dåligt) Alltför långa köer i rulltrappan för
besökare.”
”(Dåligt) Kösituationen in till lokalerna – som
utställare har jag också svårt att komma in.”
”(Ej svar) Alldeles för trångt mellan utställarbåsen (högskola). Svårt att få plats med en
rollup och ett bord!!!”
”(Bra) Öka flödet av besökare mer. Informera
tidigt vad som gäller med fika/vatten för utställare för att undvika missförstånd!”
”(Bra) Bra med mer vatten nära.”
”(Dåligt) Det var mest folk på väg upp i en
propp.”
”(Bra) Det var bra.”
”(Ej svar) Undangömd entré till utbildningsrummet. För oss utställare bra, men alldeles för lång
kö för de som ville gå in.”
”(Bra) Synd för besökare som måste vänta
länge.”
”(Bra) Fantastiskt bra, bra framförhållning”
”(Ej svar) Måste lösa att de som ska jobba + gå
på seminarium kommer förbi den långa kön.
Roligt att så många är intresserade.”

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

Ja
100 %
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Arrangörer av Bazaren
Övergripande projektledning samt
projektledning utbildningsavdelningen

Konsult AB

Projektledning rekryteringsavdelningen

Projektledning Café Starta & Driva Eget

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