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Bakgrund
Jobbmässan Skarpt Läge hölls den 22 Februari 2019 på Svenska Mässan/Gothia Towers i Göteborg.
Den hölls för sjätte året i rad. Skarpt Läge är en mötesplats där arbetssökande unga vuxna får
chansen att möta arbetsgivare och för att söka arbete. Arbetsgivarna får chansen att möta en
spännande målgrupp och hjälp att kunna hitta rätt kompetens till sitt företag.
Mässan har tidigare hållits i Fryshusets Väst lokaler 2014 och 2015.
Samt i på Radisson blu Scandinavia 2016,2017 och 2018.
Med förnyade samarbetspartners har Arbetsmarknad och Vuxenutbildning finansierat mässan år
2019. På grund av renoveringsarbete och för att få utökad kapacitet tog vi projektledare i samarbete
med Göteborgs Storhotellsgrupp, jobbmässan till en ny plats, detta år, 2019, Svenska Mässan/
Gothia Towers.
Klockan 14:00 startade mässan som år 2019 fick 1831st unika besökare. På plats var 46 utställare
varav 40st erbjöd jobb som var intressanta för målgruppen. Alla som var med som utställare hade
något att erbjuda i form av: arbete, praktikplats eller studier.
Redovisningen den 11:e April visade att det skapats 184st arbetstillfällen under mässan varav 94st
var heltid och 90st var deltidsarbeten och timanställningar.
I år arrangerandes Skarpt Läge 2019 tillsammans med: Göteborg & Co NLG, Arbetsförmedlingen,
Svenska Mässan/Gothia towers, Arbetsmarknad och Vuxenutbildningen, Visita,
Hvitfeldskagymnasiet samt Aniaragymnasiet.

Resultat för jobbmässan Skarpt Läge 2019 års första mätning den 11 April.

Deltagarna kom ifrån:

Antal jobb inom följande branscher:
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Utställare på mässan 2019
Garda alarm
Uniflex
Max Hamburgare
Webhelp Nordic
Scandic Väst
Eﬀektiv
Tranpenad
BRG
Jollyroom
McDonalds
PostNord
Tolkförmedlingen Väst
Radisson Blu Riverside
BeSporty
Arbetsförmedlingen
Mashallah gruppen
Hjälmared Folkhögskola
Gothia Towers
Key Solutions
Securitas
Jovi
One Partner Group
Plushögskolan
Göteborgs Universitet

Kungälvs kommun
Bemanningskontoret
Telia
Assistans för dig
MiM Kunskapscentrum
Hotel Riverton
Lorensbergsteatern
Kriminalvården
Partille Cup
Västtrafik
Västsvenska bussföretag
Quality Hotel Winn
Byggresurs
Film i Väst
Hemfrid
Optimal Assistans
Göteborgs Spårvägar
SDF Västra Hisingen
SSP Väst
Olivia Assistans
Svenska Livräddarsällskapet
Svensk Direktreklam
Telepreformance
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Syfte
Skarpt Läges reguljära resultat som brukar presenteras, mäts i nära anslutning till mässans
genomförande ca 1 månad efter, detta år presenterades resultatet den 11 april.
Denna redovisning är baserad på hur resultatet står sig sex månader efter mässan.
Under jobbmässan Skarpt Läge så registrerar vi alla deltagare som kommer in med följande
information:
Namn, E-Post, Ålder samt Hur de hörde talas om mässan: AF, Sociala Medier, skola eller Övrigt
(Vän, coach, lärare, familj).
Målet har varit att nå alla utställare för att kunna få fram resultatet av sex månaders uppföljningen
men även stämma av hur rekryteringsbehovet ser ut just nu.
Även få fram vilka faktorer som deltagarna ser som hinder i sitt arbetssökande samt varför de inte
söker alla jobb. Det har även varit viktigt att få tag i deltagare, besökare som inte fått jobb ifrån
mässan, deltagare som har fått jobb och behållt det samt deltagare som fått jobb men inte har kvar
det efter sex månader.
Denna rapport har genomförts år 2017 och 2018, vi ser tendenser som skiljer åren åt.

Sida 4 av 18

Resultat Jämförelse

Deltagarna kom ifrån:

Antal jobb inom följande branscher:

46

Inom vilka branscher har jobben försvunnit:

Totalt 86 jobb
’’Resultat för Skarpt Läge 2019 års andra mätning, sex månader senare.’’
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Branschresultat Antal personer som har behållt jobben
Vi har gjort mätningar för att se vilken bransch som har behållit sina medarbetare och för att se
vilka tendenser som finns hos de olika branscherna.

Skarpt Läges resultat 11 April,2019. Totalt 184st jobb.
Vård & Omsorg: 38st
Hotell/Resturang/Besöksnäring: 51st
Sälj/Kundtjänst: 33st
Lager/Logistik: 54st
Övrigt (Bygg, transport, film, funktionär): 8st
Skarpt Läges resultat sex månader senare, 2019. Totalt 86st jobb kvar.
Vård & Omsorg: 27st
Hotell/Resturang/Besöksnäring: 18st
Sälj/Kundtjänst: 13st
Lager/Logistik: 27st
Övrigt (Bygg, transport, film, funktionär): 1st
Antal tappade jobb inom följande branscher, sex månader senare.
Vård & Omsorg: -11st
Hotell/Resturang/Besöksnäring: -33st
Sälj/Kundtjänst: -20st
Lager/Logistik: -27st
Övrigt (Bygg, transport, film, funktionär): -7st
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Sammanställning

46

Inom vilka branscher har jobben försvunnit:
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I jämförelse med andra år som vi gjort Sex månaders uppföljningarna så finns det
punkter som särskiljer 2019 års uppföljning.
• Inte lika mycket kritik mot avsaknaden av det svenska språket som tidigare år.
• En avmattning hos bemanningsföretagen sker och många arbetstagare sägs upp
p.g.a. arbetsbrist, vilket ej skett i samma utsträckning från förgående år. Främst
gäller det bemanning inom lager/logistik där andelen nya uppdrag minskar.
• Besöksnäringen har fortsatt svårt att behålla sina anställda. Arbetstider och låg lön
är något som är genomgående enligt deltagarenkäterna.
• Vård och omsorgs företagen har betydligt svårare kunder och kräver mer
kompetent personal än tidigare.
• Säljarbeten har fortsatt svårt att behålla sin personal i och med krav på leverans.
• Kundtjänst behåller sin personal i allt större utsträckning, kompetensutveckling och
bra arbetstider är en framgångsfaktor.
• Transport/bussföretagen har svårt att locka till sig arbetare. Intresset för yrket har
minskat kraftigt.
• Byggbranchen har fortsatt svårt att hitta utbildad personal.
• Färre företag har fortsatt rekryteringsbehov än tidigare år. Nu handlar det mest om
att hitta rätt kompetens.
• Företagen är mer villiga att visa upp sina verksamheter för att locka/hitta rätt
arbetstagare med rätt kompetens.
• Färre har fått behålla sin anställning, 2017:66% 2018:50% 2019:47%
• Intresset för att starta eget företag har ökat.
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Resultat
Genom att få in hur många och vilka som jobbat kvar så har vi kunnat sammanställa denna
statistik.
Vi är väldigt nöjda med att vi har fått tag på alla och att företagen förstår värdet av denna
uppföljningen. I våras var det totalt 46 utställare varav 40st var renodlade företag med
anställningsbehov.
Som vi ser i diagrammet så har 47% av arbetstagarna fått behålla sina arbeten efter sex månader.
Fördelningen mellan heltid och deltidstjänster har minskat jämnlikt.
Största skillnaden i år 2019 är att de som haft arbete genom bemanningsföretag och de som
arbetar inom besöksnäringen har haft de största tappen. Bemanningsföretagen talar om
svårigheter att få nya uppdrag men främst om att hitta rätt kompetens.
Vård och omsorgs företagen främst de inom personlig assistans har lyckats bäst med att
bibehålla sin personal.

Kartläggning av utställare
Kartläggningen är gjord på alla utställare ifrån mässan. På Skarpt läge fanns det totalt 46st
utställare.
Övriga utställare såsom utbildningsinstanser och föreningar som inte erbjudit arbete har svårt att
mäta hur många deltagare som gått in i studier ifrån mässan eller som blivit volontärer/medlemmar i
verksamheten.
Utställarna fick svara på en enkät som innehöll dessa frågor:
• Hur många arbetar kvar hos er utifrån jobbmässan Skarpt läge?
• Om de arbetar kvar, varför?
• Om de inte arbetar kvar, varför slutade dem?
• Hur ser ert rekryteringsbehov ut idag?
• Vad skulle ni behöva för hjälp ifrån Skarpt Läge för att enklare kunna rekrytera?
• Känner ni att ni får den hjälp ni behöver ifrån stadens myndigheter och organisationer idag?
• Vad kan ert företag bidra med?

Nytt för i år är att vi gått igenom vilka branscher som anställt för att kunna mäta på vilka branscher
som har kunnat behålla sina anställda längst och för att se om det finns olika tendenser som stödjer
detta.
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Om de arbetar kvar, varför?
Faktorer:
• Enkäterna visar att de företag där deltagaren fortfarande arbetar kvar är personer som är bra
matchade mot yrket och som har den kompetens som yrket kräver.
• Attraktiva arbetsuppgifter enligt både deltagare och arbetsgivare.
• Bra arbetstider enligt både deltagare och arbetsgivare.
• Hög lön enligt deltagare.
• Många arbetstagare säger sig få vidareutbildning hos företaget och kan avancera t.ex. bli
arbetsledare.
• Trevlig arbetskamrater.

’’ Genom Skarpt Läge hittar vi rätt personal och vi sätter dem snabbt i arbete. Främsta orsaken
att folk slutar hos oss brukar börja studera.’’

- Max Hamburgare

Om de inte arbetar kvar, varför slutade dem?
Faktorer:
• Deltagaren har börjat studera
• Hos bemanningsföretagen ser vi ett tapp om hur uppdraget tagit slut och då lett till arbetsbrist.
• Har fått ett nytt arbete.
• Arbetstagaren kunde inte utföra arbetsuppgifterna som fanns hos arbetsgivaren och kompetensen
fanns inte.
• Behöver fortsatt utbildning innan arbetstagaren kan få fast tjänst.
’’ En utav dem vi anställde klarade ej av sina arbetsuppgifter och en kände att arbetslivet kom
för snabbt inpå hens sjukskrivning’’
- Garda Alarm
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Hur ser ert rekryteringsbehov ut idag?
12st av företagen har fortsatt rekryteringsbehov främst inom besöksnäringen inför julborden och
alla event som äger rum i Göteborg. Transport och vård och omsorgsföretagen har fortfarande svårt
att rekrytera rätt kompetenser till sina företag. Inom vård och omsorg så håller redan på att anställa
inför julvikariaten. Bemanningsföretagen har fortsatt uppdrag som de behöver rekrytera till men de
behövs eftergymnasial utbildning för många utav tjänsterna.
Jämfört med år 2018 så är det färre som har fortsatt rekryteringsbehov.
’’Vi hoppas att det går att attrahera mer kvalificerade personer till våra tjänster så att vi kan
erbjuda fler arbeten.’’

- SSP AB

Vad skulle ni behöva för hjälp ifrån Skarpt Läge för att enklare
kunna rekrytera?
• Fortsätta arrangera mässor, kanske utöka till en mässa till på höstterminen eller göra flera mindre
mässor oftare.
• Tidigare insatser redan i Högstadiet och gymnasieskolan för att locka till bristyrken då det saknas
kompetens i nästan alla yrkeskategorier.
• Flera mötesplatser där arbetsgivare kan visa upp sig och möta målgruppen även äldre och inte
enbart unga.
• Göra de arbetssökande mer redo för arbetslivet.
• Göra mindre event där man kan ägna sig mer åt varje arbetssökande.

’’ Många av våra uppdrag kräver att det svenska språket är på plats, att man har god förståelse
vad det innebär att vara funktionär (inget jobb med lön utan att man får en ersättning) ’’

- Partille Cup
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Känner ni att ni får den hjälp ni behöver ifrån myndigheter och
organisationer idag?
Av utställarna säger 24st. att de får god hjälp från Arbetsförmedlingen och övriga kommunala
verksamheter och har lätt att anställa för de enklare tjänsterna. När de gäller yrken med högre
kompetenskrav så använder många arbetsgivare idag sociala medier, något de tycker ger bäst
resultat för rekrytering.
• Det är svårt att hitta rätt kompetens som företaget behöver, så de försöker rekrytera själv främst
via sociala medier.
• Har tidigare fått urval av arbetssökande som alla var inom målgruppen för lönebidrag och det var
inte det som efterfrågades.
• Många arbetsgivare ser idag svårigheter med att hålla egna rekryteringsevent och de finns få
jobbmässor idag.
’’ Vi såg en stor potential i de personer som besökte oss på mässan men av olika anledningar
kunde vi endast erbjuda en person ett jobb i slutändan. Dels hade vissa redan fått annat arbete
men även att våra kunder valde att tacka nej till intervju efter att de tagit del av personligt brev
och CV. ’’
- Assistans för dig

Vad kan ert företag bidra med?
Många av företagen säger att de gärna ställer upp med studiebesök, kommer ut till skolor och talar
om bristyrken, praktikplatser och erbjuder unga att prova på yrken. Detta för att visa upp sin
verksamhet samt sudda ut fördomarna gällande vissa yrken.
Vissa företag har svårt att kunna erbjuda något utöver sin medverkan på mässan på grund utav
tidsbrist eller personalbrist med rätt kompetens.
’’ Vi ställer gärna upp med studiebesök och visar vilka olika tjänster/möjligheter det finns på ett
hotell’’

- Radisson Blu Riverside

Sida 12 av 18

Kartläggning av deltagare
Kartläggningen är gjord på 189st deltagare ifrån mässan. Både ifrån besökare som inte fått något
arbete ifrån mässan och deltagare som fått ett arbete och jobbar kvar samt även deltagare som fått
arbete men som slutat.
Deltagarna fick svara på en enkät som innehöll dessa frågor:
• Fick du ett arbete via Skarpt Läge 2019?
• Var gör du idag? Arbetar, studerar, praktiserar, arbetssökande eller annan sysselsättning.
• Om du fick ett arbete via Skarpt Läge, varför slutade du?
• Vad krävs för att du skall få ett arbete idag?
• Vad skulle du behöva för hjälp ifrån Skarpt Läge för att kunna få ett nytt jobb?
• Vad kan du bidra med för att komma närmare ett arbete/studier/annan sysselsättning?

Totalt 189st enkäter

Sida 13 av 18

Besökare som inte fått något arbete:
Efter att Skarpt Läges jobbmässa ägde rum den 22 februari visade den första mätningen att det
skapades 184st arbeten. 1831 besökare fick ta del av 1500 jobb som fanns i omlopp. Men alla nådde
inte riktigt dit.
Faktorer:
• Känner själv att hen inte har tillräckligt med utbildning. Många saknar Gymnasiebetyg.
• Hittade inget som passade hen på mässan.
• Har inget körkort.
• Får inte hjälp med ansökningshandlingar hos Arbetsförmedlingen.
• Besökare har låg kännedom om arbetsmarknad och vilka yrken som faktiskt finns.
• Känner att språket är ett hinder för att ta sig vidare i sitt jobbsökande.
• Var för överkvalificerad för många utav tjänsterna som erbjöds på mässan.
• Ville studera istället så var endast på mässan för information om utbildning.
• Deltagaren är omedveten om vad arbetet egentligen går ut på. Fördomar om arbetsuppgifter,
arbetstider och arbetsvillkor är något som är sammanhängande för branscherna: Besöksnäringen,
Vård & Omsorg och Försäljning. Lager/logistik särskiljer sig då arbetstagarna är förberedda på
vad arbetet innebär.
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Deltagare som fått arbete och som fortfarande har kvar det.
De deltagare som stannar är dem som företaget erbjuder utvecklingsmöjligheter och värnar om ett
långsiktigt arbete.
Faktorer - Varför har de kvar sitt arbete?

Brancher
Lager/Logistik
• Positivt att det finns möjlighet att jobba olika skift dag/natt.
• Hög lön.
• Bra möjligheter att bli arbetsledare/teamleader.
• Gillar praktiska yrken.

Vård & Omsorg
• Positivt att det finns möjlighet att jobba olika skift dag/natt.
• Får nya kollegor som genererar vänner och bekantskaper.
• Deltagaren tycker det är bra att kunna tjäna extra pengar genom att få möjligheten att arbeta på
helger samt kvällar/nätter.
• Får tillbaka mycket i arbetet.

Försäljning
• Känner att man utvecklas mycket med interna utbildningar.
• Gillar att ha kundkontakt.
• Tycker det är bra att det finns en grundlön och att all lön inte är provisionsbaserad.
• Bra fasta arbetstider.
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Besöksnäring
• Gillar att ge service och att arbeta praktiskt.
• Ser utvecklingsmöjligheter inom branschen då det finns många olika tjänster.
• Tycker om att kunna arbeta flexibelt och både dag/kväll/natt/helg.
• Deltagaren gillar att ha kundkontakt och möta människor på arbetsplatsen.

Deltagare som har fått arbete men har slutat.
Utav de 184st arbeten som skapades i våras jobbar 86st deltagare kvar.
Vi går igenom varför de har slutat samt att vi brutit ner det på branschnivå för att se faktorer som
tillhör en viss bransch.
Faktorer - Varför har de slutat?
• Deltagaren har flyttat till en annan stad.
• Har börjat studera.
• Har fått ett nytt arbete.
• Var inte nöjd med sina arbetsuppgifter.
• Trivdes inte på arbetsplatsen.
• Hade barn så arbetstiderna var svåra att matcha.

Brancher
Lager/Logistik
• För högt arbetstempo.
• Slitsamt och för tungt arbete
• Monotont arbete.
• Inga utvecklingsmöjligheter
• Hård chef.
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Vård & Omsorg
• Kände att arbetstempot var för högt.
• Deltagaren fick ingen handledning/bredvidgång.
• Blev stressad av arbetsuppgifterna.

Försäljning
• Nådde inte målen för att få sin garantilön.
• Var inte nöjd med att arbetsuppgifterna.
• Kunderna var kritiska och irriterade när man ringde per telefon.
• Trodde inte på ’’produkten’’ som skulle säljas.

Besöksnäring
• Tyckte att lönen var för låg.
• Deltagaren tyckte att tempot i arbetet var för högt.
• Hård chef.
• Arbetsdagarna var för ’’lika’’
• Dåliga arbetstider men många ’’korta’’ pass.
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Vi ser fram emot att få frågor och synpunkter kontakta oss gärna:
Lotta Susanne Forsberg
Tele: 0709397527
E-Mail: lotta@skarptlage.net
Fredrik Karlsson
Tele: 0728770049
E-Mail: fredrik@skarptlage.net
www.skarptlage.net

Föreningen

SKARPT LÄGE
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