Skarpt Läge 2020
Hur gick det?
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Introduktion Skarpt Läge 2020
•Skarpt Läge jobbmässan har ägt rum på en central plats i Göteborg varje år sedan 2016. I år, 2020, var Chalmers Conference
Center i Johanneberg värdar, Mässan var Fredagen den 21 Februari, 2020. Detta är den sjunde upplagan av Skarpt Läge som
arrangerats sedan 2014.
•Utställarna inför Skarpt Läge är mycket förberedda/informerade.
Företagen som är medverkande måste ha jobb att erbjuda på plats. I år fanns det över 1200 tjänster i flera olika branscher
representerade på mässan.
•Rätt matchning. Vi bjuder in utställare som har jobb att erbjuda till unga vuxna (18-30år) och arbeten som matchar målgruppen.
Vi för kontinuerligt dialog med målgruppen om vilka företag och tjänster som erbjuds.
•Vi är där ungdomarna finns: Sociala medier, grund- och gymnasieskolor och via olika ungdomsföreningar/-organisationer.
Vi uppsöker proaktivt ungdomsgrupper för att motivera och vägleda dem till hur de får fler kontakter och söker arbete inför
mässan men även via våra workshops. Vi lär även ut hur de unga kan följa upp sina sökta jobb efter att mässan ägt rum.
•Noga uppföljning. Utställarna anger antal intervjuer, och anställda efter en månad. De svarar även på en utvärderingsenkät,
vilket underlättar för Skarpt läge att utföra förbättringsåtgärder.
•Vi registrerar alla besökare för utvärdering och uppföljning.
•Goda samarbeten/samverkan. I år har vi utökat samarbetet i vår referensgrupp med Chalmers och
Länstyrelsen i Västra Götaland. Se sid.3. Bland utställarna är över hälften av företagen helt nya. Se sid.9.
•Vi följer även upp resultatet och ser hur många som arbetar kvar efter sex månader.
Sex månaders uppföljningen kommer i Oktober, 2020.
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Referensgrupp
Arbetsförmedlingen
Chalmers
Föreningen Skarpt Läge
Göteborgs Stad - Arbetsmarknad & Vuxenutbildningen
Göteborg & Co Näringslivsgruppen
Hotel Radisson Blu Scandinavia
Hvitfeldska gymnasiet
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Team Göteborg
Visita
Skarpt Läge 2020 hade även volontärer ifrån:
Burgårdens gymnasium
Hvitfeldska gymnasiet
Partillegymnasiet
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Samlat resultat 2016-2020
För jobbmässan Skarpt Läge
Fem tillfällen á tre timmar = 15 timmar
och 221 utställare har lett till:
794 jobb
6711 Besökare
Över 1908 Intervjuer
19 praktikplatser
29 platser på starta eget
90 mentor/medlem/volontärarbete
Sex månaders uppföljningar finns på sid.6
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Budget/Utfall 2016-2020
Totalt:

1000 000kr
794 jobb

Skarpt Läge har genom åren fått bidrag ifrån:
Göteborgs Stad - Arbetsmarknad & Vuxenutbildningen
Göteborg & CO - Näringslivsgruppen
Team Göteborg

= 1259kr per arbetstillfälle som skapats
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Tidigare resultat för Skarpt Läge:
ÅR
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ANTAL BESÖKARE
474 st
444 st
938 st
1138 st
1146 st
1831 st

ANTAL JOBB SKAPADE
PLATS
15 st
Fryshuset
15 st
Fryshuset
191 st
Radisson Blu Scandinavia
203 st
Radisson Blu Scandinavia
143 st
Radisson Blu Scandinavia
184 st
Svenska Mässan/Gothia Towers

Sedan år 2017 görs även en ’’Sex månaders uppföljning’’
där vi får se hur många tjänster som finns kvar efter sex månader
av de som anställdes under Skarpt Läge:
2017 - 122st, 60%, jobbar kvar efter sex månader.
2018 - 76st, 53%, jobbar kvar efter sex månader.
2019 - 86st, 47%, jobbar kvar efter sex månader.
För att få reda på mer om dessa resultat, se våra
rapporter för respektive år på www.skarptlage.net.
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Skarpt Läge Jobbmässa 2020
21/2, 2020 Chalmers Conference Center

Vad blev resultatet?
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Varifrån kom besökarna ifrån?

Totalt 1658 Besökare

Av de 1658 besökare som kom var:
42% Män
58% Kvinnor
Snittåldern på besökarna var: 21år
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Utställare på
Skarpt Läge 2020.
40st utställare. varav
35st renodlade företag
som tillsammans
representerar 52
arbetsplatser och över
1200 lediga jobb.
Övriga utställare är
utbildningsinstanser,
starta eget samt
medlemsvärvning och
volontärarbete.

Arbetsförmedlingen
Balder
Be Sporty
BRG
Carotte Staff
Casino Cosmopol
Clarion Post Hotel
Epoque
Fastighetsakademin
Fazer
Fånarna på farmen
GIL
Gothia Towers
Göteborgs Stad
Göteborgs Universitet
Handelsakademin
Hard Rock Café
Härryda kommun
Kooperativet
Lerums kommun

LN Personal
MAX
McDonalds
Nordic Webhelp
Olivia Assistans
One Partner Group
Passal
PostNord
Radisson Blu Scandinavia
Ramsvik Stugby & Camping
Resturangassistans
Råda Rum
Rädda Barnen
Sankt Jörgen Park
Scandic
Securitas
Studin
Säkra Larm
Team Göteborg
Uniflex
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Vad tyckte utställarna och besökarna?
Utställare
+ Bra matchning av målgruppen.
+ Bättre flöde än tidigare år,
det kom besökare hela tiden.
+ Bra med avlastnings/vilrum för utställare.
+ Får träffa många kandidater snabbt.
+ Enkelt upplägg för alla.
+ Ljusa lokaler.
- Varmt och för trångt på våning 3.
- De företag som är på plats 13:00,
tycker det är långt tid att vänta en
timma innan mässan startar 14:00.
- Kan besökarna registreras med vilka
tjänster de är intresserade av. Så kan vi
företag i efterhand söka dessa personer.

Besökare
+ Bra med många olika tjänster.
+ Bra företag som ställer ut.
+ Bra med direktkontakt.
+ Enkelt att söka flera jobb samtidigt.
+ Gillar blandningen av både jobb och studier
+ Bra att få hjälp av SYV på plats.
- Lång kö till vissa utställare.
- Varmt på våning 3.
- Ont om toaletter
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Fredagen den 21:de februari hölls under tre
timmar: Jobbmässan Skarpt Läge 2020 på
Chalmers Conference Center, Göteborg,
med totalt 40st utställare.
1658st deltagare totalt.
De kom ifrån:
512st - Facebook/sociala medier.
258st - Ungdomsförening/organisation.
252st - Arbetsförmedlingen.
415st - Skola/Studieyrkesvägledare.
221st - Övrigt (Familj vänner, kollegor, coacher)

Resultat Jobbmässan Skarpt Läge 2020
SYSSELSÄTTNING

ANTAL

Heltidsarbete

39

Deltidsarbete/Timanställning

34

Praktik

0

Övrigt: Medlemskap volontärskap

83

90

83
68

45

73st jobb skapades totalt.
39st - Heltidsarbeten.
34st - Deltid/timanställningar.
0 st - Praktikplatser.
83 st - Volontär/Medlemskap.
318 st - Intervjuer har ägt rum.
420 st - Kataloger från utbildningsinstanser har delats ut.

39

34

23

0

0
HeltidsarbeteDeltidsarbete/Timanställning

PraktikÖvrigt (Medelemskap/Volontärskap)
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Vad hände med resultaten under Covid-19?
Innan mässan hade vi en notering om 1210 tjänster.
Efter att Covid-19 viruset gjort avstamp på den svenska arbetsmarknaden har saker och ting förändrats.
Här har vi brutit ner behovet som fanns när utställarna anmälde sig till Skarpt Läge 2020 och inom vilken bransch som
anställt personer.
Vård och omsorg har ett fortsatt stort behov av att hitta personal och det är den bransch som lyckats anställa flest, både
inom Göteborgs stad och kranskommunerna.
Lager/logistik har klarat sig relativt bra, dock så förlorar bemanningsföretagen en hel del uppdrag just nu.
Besöksnäringen hade ett stort behov som tillsammans stod för 45% utav tjänsterna på mässan, men har i och med stora
varsel tyvärr sett en stor nedgång. Besöksnäringen kallade många till intervju och hann anställa 34 personer innan vi fick
återkoppling om att de blivit varslade. Detta syns inte i resultatet men är en viktig bakgrundsvariabel.
Sälj/kundtjänst har också klarat sig bra och är i linje med rekryteringarna under tidigare års upplagor av Skarpt Läge.
Övrigt kategorin är förändrad. För sektorerna event och transport, som ser en nedgång. Väktare och IT har forfarande
rekryteringsbehov idag.
Intressant är att 318st intervjuer har ägt rum vilket är vad det brukar ligga kring om vi jämför våra tidigare resultat, 2019 var
det 324st intervjuer och under 2018 blev 390st intervjuade. Detta visar att behovet för rekrytering var mångsidigt större än
vad utfallet blev.
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Behov innan Skarpt Läge 2020, 20/2-2020
Vård och omsorg: 410
Lager/Logistik: 103
Besöksnäring (Hotell/Restaurang): 542
Sälj/Kundtjänst: 52
Övrigt: Bygg, IT, event, transport, väktare: 103
Rekrytering två veckor efter att Skarpt Läge 2020 ägt rum, 6/3-2020
Vård och omsorg: 22
Lager/Logistik: 6
Besöksnäring (Hotell/Restaurang): 34
Sälj/Kundtjänst: 10
Övrigt: Bygg, IT, event, transport, väktare: 18
Slutresultat av de som anställts efter Covid-19 pandemin bröt ut, 31/3-2020
Detta ligger till grund för diagrammet på sid.9.
Vård och omsorg: 29st
Lager/Logistik: 8st
Besöksnäring (Hotell/Restaurang): 2st
Sälj/Kundtjänst: 12st
Övrigt: Bygg, IT, event, transport, väktare: 22st
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Vill du bidra och göra skillnad för våra unga vuxna?
Bli sponsor/medlem i Föreningen Skarpt Läge.
Lotta Susanne Forsberg
lotta@skarptlage.net
0709397527
Fredrik Karlsson
fredrik@skarptlage.net
0728770049
www.skarptlage.net
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