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SEX MÅNADER SENARE
-Ur ett Hållbarhets/
Kompetensförsörjnings perspektiv-

I samarbete med:
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Bakgrund
Jobbmässan Skarpt Läge ägde rum den 15 Mars 2022 på GöteborgsOperan. Den hölls för
åttonde året i rad, utöver år 2021, då Covid-19 pandemin satte stopp för fysiska
mötesplatser.
Skarpt Läge Jobb och Kompetensmässa är en mötesplats där arbetssökande unga vuxna
mellan 16-30år får chansen att möta arbetsgivare och träffa arbetsgivare direkt.
Arbetsgivarna får chansen att möta en spännande målgrupp och hjälp att kunna hitta rätt
kompetens till sitt företag.

Mässan har tidigare hållits:
2014 & 2015 – Fryshusets Väst lokaler.
2016, 2017 och 2018 - Radisson blu Scandinavia.
2019 - Svenska Mässan/Gothia Towers.
2020 - Chalmers Conference Center.
Utöver dessa har mindre och riktade mötesplatser ägt rum på Hösten:
2018 - At your Service - Scandic Crown - en mötesplats riktad mot Besöksnäringen.
2021 - Skarpt Läge/NextStep - The House Nya Hovås - Tillsammans med Byggföretaget
NextStep.
2022 - Skarpt Läge på Möllan - öppen mötesplats för alla åldrar tillsammans med Campus
Mölndal.
Skarpt Läge Jobb & Kompetensmässa 2022
Klockan 14:00 startade mässan som år 2022 fick 1008 unika besökare. På plats var 35
utställare varav 30st erbjöd jobb som var intressanta för målgruppen. Alla som var med
som utställare hade något att erbjuda i form av: arbete, praktik eller studier.
Redovisningen den 11:e Maj visade att det skapats 192st arbetstillfällen under mässan
varav 108st var heltid och 84st var deltidsarbeten och timanställningar.
I år arrangerandes Skarpt Läge 2022 tillsammans med: Göteborgs Hamn, Arbetsmarknad
och Vuxenutbildningen, GöteborgsOperan, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen Västra
Götaland, Visita, Göteborg & Co Näringslivsgruppen, Chalmers, Radisson Blu Scandinavia
och Ester Mosessonsgymnasiet som bidrog med fina volontärer.

Resultat för jobbmässan Skarpt Läge 2022 års första mätning som
redovisades den 11 Maj på Residenset, Länstyrelsen Västra Götaland.
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Utställare på mässan 2022

Utställare Skarpt Läge 2022.
35st utställare. 30st renodlade företag som tillsammans representerar 46
arbetsplatser och över 1400 lediga jobb.
Övriga utställare är utbildningsinstanser, starta eget samt medlemsvärvning
och volontärarbete.

Assistans för dig
Be Sporty
Burger King
Casino Cosmopol
Chalmers
Clustera
Drivhuset
Elite Plaza & Park Avenue
GIL
Gothia Towers/Svenska Mässan
Götaplatsgruppen
Göteborgs Hamn
GöteborgsOperan
Göteborgs Universitet
Hemfrid
Härryda kommun
Jollyroom
John Scott Mölndal

Key Solutions
Kooperativet
Kungälvs Kommun
LN Personal
Liseberg
MAX Hamburgare
Radisson Blu Scandinavia
Resturangassistans
Sandahl
Samjobb
Scandic
Securitas
Stena Line
Säkra larm
Uniflex
Wake me up / I AM IN UF
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Syfte
Skarpt Läges resultat presenterades den 11 maj på Residenset, Länsstyrelsen Västra
Götaland. Ca. sex veckor efter mässan.
Följande redovisning är baserad på hur resultatet står sig sex månader efter mässan.
Under Skarpt Läge Jobb och kompetensmässa, registrerar vi alla deltagare som
kommer in med följande information:
•
•
•
•
•

För och Efternamn
E-Post
Telefonnummer
Födelseår
Hur de hörde talas om mässan: AF, Sociala Medier, skola eller Övrigt (Vän, coach,
lärare, familj).
• Stadsområdes tillhörighet
Våra samverkanspartners hade även dessa frågor:
• Har du varit på GöteborgsOperan Tidigare?
• Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?
• Har du tillräckligt med lust/motivation att söka jobb/studier idag?
• Skulle du kunna tänka dig att jobba i Göteborgs hamn?

För att vinna Musikalbiljetter eller Lunch på GöteborgOperan kunde besökarna
valfritt svara på en fråga och skriva en motivering för att kunna delta i utlottningen.
• Vem har skrivit musiken till Kärlek skonar ingen som spelas på GöteborgsOperan just
nu?
• Motivera varför just du ska vinna biljetter till GöteborgsOperan
Sex månaders redovisningen visar 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 behållit det samt deltagare som fått jobb men inte har kvar
det efter sex månader.
Denna rapport har genomförts år 2017, 2018, 2019 och 2020, vi ser tendenser som skiljer
åren åt för mer resultat www.skarptlage.net.
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Resultat Skarpt Läge 2022, första mätningen från 11/5 och hur
resultaten står sig, sex månader senare.

Resultat Jämförelse

’’Resultat för Skarpt Läge 2022 års andra mätning, sex månader senare.’’
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Branschresultat Antal personer som har behållit jobben
Vi har gjort mätningar för att se vilken bransch som har behållit sina medarbetare och vilka
tendenser som finns hos de olika branscherna.

Skarpt Läges resultat 11 Maj,2022. Totalt 192st jobb.
Vård & Omsorg: 46st
Hotell/Restaurang/Besöksnäring: 55st
Sälj/Kundtjänst: 33st
Lager/Logistik: 26st
Övrigt (Event/Säkerhet/IT): 32st

Skarpt Läges resultat sex månader senare, 2022. Totalt 119st jobb kvar.
Vård & Omsorg: 29st
Hotell/Restaurang/Besöksnäring: 42st
Sälj/Kundtjänst: 15st
Lager/Logistik: 14st
Övrigt (Event/Säkerhet/IT): 20st

Antal tappade jobb inom följande branscher, sex månader senare.
Vård & Omsorg: -17st
Hotell/Restaurang/Besöksnäring: -14st
Sälj/Kundtjänst: -18st
Lager/Logistik: -12st
Övrigt (Event/Säkerhet/IT): -12st
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Tidigare resultat: Sex månader senare.

2017 – 122 arbetade kvar efter sex månader, 60%

2018 – 76 arbetade kvar efter sex månader, 53%
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2019 – 86 arbetade kvar efter sex månader, 47%

2020 – 54 arbetade kvar efter sex månader, 74%
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Jämfört med tidigare år som vi har utfört Sex månaders uppföljningarna finns
det punkter som särskiljer 2022 års resultat.
• Inte lika mycket kritik mot avsaknaden av det svenska språket som tidigare
år.
• Bemanningsföretagen har behållit sina anställda i större utsträckning.
Främst gäller det lager/logistik.

• Besöksnäringen har högsta noteringen i antal behållna anställda. Flexibilitet
med arbetstider är något som är genomgående enligt deltagarenkäterna.
• Vård och omsorgsföretagen har betydligt svårare kunder och kräver mer
kompetent personal än tidigare, detta gäller assistansföretagen.
Kommunerna har lyckats behålla sina anställda med flexibla scheman och
högre lön än assistansföretagen.
• Säljarbeten har enklare att behålla sin personal då många
provisionsbaserade jobb försvunnit och betald utbildning.
• Kundtjänst behåller sin personal i allt större utsträckning,
kompetensutveckling och bra arbetstider är en framgångsfaktor.
• IT företagen har svårt att hitta utbildad personal.
• Fler utställare har fortsatt högt rekryteringsbehov än tidigare år. Nu handlar
det om att hitta rätt kompetens.
• Företagen är mer villiga att visa upp sina verksamheter för att locka/hitta
rätt arbetstagare med rätt kompetens.
• 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
uppföljning. I våras var det totalt 35 utställare varav 30st var renodlade företag med
anställningsbehov.

Som vi ser i diagrammet så har 62% av arbetstagarna fått behålla sina arbeten efter sex
månader.
Fördelningen mellan heltid och deltidstjänster har minskat jämlikt.
Största skillnaden 2022 är att de som haft arbete inom besöksnäringen har behållit sina
tjänster och fått fler timmar. Bemanningsföretagen talar om svårigheter att tillsätta nya
uppdrag på grund utav kompetensbrist.
Vård och omsorgsföretagen främst de inom personlig assistans har sämre resultat än
tidigare mätningar, kommunerna har lyckats bra med att bibehålla sin personal.

Kartläggning av utställare
Utställarna fick svara på följande enkät:
• 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 från Skarpt Läge för att enklare kunna rekrytera?
• Känner ni att ni får den hjälp ni behöver från stadens myndigheter och
organisationer idag?
• Vad kan ert företag bidra med?
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Om 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.
• Trevliga arbetskamrater.

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.
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Hur ser ert rekryteringsbehov ut idag?
18 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, främst chaufförer med CE-behörighet
samt sjuksköterskor. Inom vård och omsorg pågår rekrytering inför julvikariaten.
Bemanningsföretagen har fortsatt uppdrag som de behöver rekrytera till men de behövs
eftergymnasial utbildning för många utav tjänsterna.
Jämfört med år 2020 så är det färre som har fortsatt rekryteringsbehov.

Vad skulle ni behöva för hjälp från Skarpt Läge för att enklare
kunna rekrytera?
• Fortsätta arrangera mässor, utöka med en större mässa 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.
• Förbereda de arbetssökande mer för arbetslivet.
• Göra mindre event där man kan ägna sig mer åt varje arbetssökande till exempel riktade
arbetsplatsbesök.
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Känner ni att ni får den hjälp ni behöver ifrån myndigheter och
organisationer idag?
Av utställarna säger 26st. 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 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.

Vad kan ert företag bidra med?
18 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.
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Kartläggning av deltagare
Kartläggningen visar 153 svar från deltagare som besökte mässan. Svaren gäller
besökare som inte fått något arbete ifrån mässan, deltagare som fått ett arbete och jobbar
kvar samt även deltagare som fått arbete men som slutat.
Deltagarna svarade på följande frågor:
• Fick du ett arbete via Skarpt Läge 2022?
• 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?
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Besökare som inte fått något arbete:
Efter att Skarpt Läges jobbmässa ägde rum den 15 mars visade den första mätningen att
det skapades 192st arbeten. 1008 besökare fick ta del av 1400 jobb som fanns i omlopp.
Men alla nådde inte riktigt dit.
Faktorer:
• Hittade inget som passade hen på mässan.
• Har inget körkort.
• Får inte hjälp med ansökningshandlingar.
• Kände att det inte fanns något jobb som passade hen på mässan.
• 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, så var enbart på mässan för information om utbildning.
• Känner själv att hen inte har tillräckligt med utbildning. Många saknar Gymnasiebetyg.

• 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 fortfarande arbetar kvar.
De deltagare som stannar är dem som företaget erbjuder utvecklingsmöjligheter och
värnar om ett långsiktigt arbete.
Faktorer - Varför har de kvar sitt arbete?

Branscher
Lager/Logistik
• Hög lön.
• Gillar ett de fått ett fast schema.
• Positivt att det finns möjlighet att jobba olika skift dag/natt.
• Bra möjligheter att bli arbetsledare/teamleader.
• Gillar praktiska yrken.

Vård & Omsorg

• Får tillbaka mycket i arbetet.
• Gillar fast schema.
• 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.

Försäljning
• Bra lönevillkor
• Gillar att ha kundkontakt.
• Tycker det är bra att det finns en grundlön och att all lön inte är provisionsbaserad.
• Bra fasta arbetstider.
• Känner att man utvecklas mycket med interna utbildningar.
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Besöksnäring
• Tycker att arbetet är stimulerande och givande
• 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.
• Gillar att ge service och att arbeta praktiskt.

Deltagare som har fått arbete men har slutat.
Utav de 192st arbeten som skapades i våras jobbar 119st 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.

Lager/Logistik
• Kände att det inte fanns utvecklingsmöjligheter
• För högt arbetstempo.
• Slitsamt och för tungt arbete.
• Monotont arbete.
• Kom inte överens med sin chef.
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Vård & Omsorg
• Deltagaren fick ingen handledning/bredvid gång.
• Fick inget fast schema.
• Blev stressad av arbetsuppgifterna.
• Kände att arbetstempot var för högt.

Försäljning

• Var inte nöjd med att arbetsuppgifterna.
• Klarade inte av trycket från klagande kunderna.
• Trodde inte på’’produkten’’ som skulle säljas.
• Nådde inte målen för att få sin garantilön.

Besöksnäring
• Deltagaren tyckte att tempot i arbetet var för högt.

• Kom inte överens med chefen.
• Tyckte att lönen var för låg.
• Dåliga arbetstider men många’’korta’’ pass.
• Arbetsdagarna var monotona.
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Citat ifrån utställare
’’ Vi har lättare att behålla våra ungdomar sen vi ändrade lönemodell med högre grundlön
och lägre provision.’’
Säkra Larm
’’ Tredje året vi medverkar och vi har alltid fått ett bra flöde av kandidater in till våra
verksamheter. Vi såg en stor potential i de personer som besökte oss på mässan, även
om var svårt att hitta de högutbildade.’’
Härryda kommun
’’ Många av som kom till oss är intresserade av att läsa vidare. Men känner att tröskeln är
för hög in till oss. Därför har vi tryckt mycket på vårt Tekniska basår för att man skall få rätt
ingång.’’
- Chalmers
’’ Vi har fortsatt problem med att hitta personal med kvalificerad utbildning till våra tjänster
så att vi kan erbjuda fler arbeten.’’
- LN Personal
’’ I dagsläget har vi full beläggning på våra hotell så att hitta personal är jätteviktigt. Vi
ställer gärna upp med studiebesök och visar vilka olika tjänster/möjligheter det finns på ett
hotell.’’
- Radisson Blu Scandinavia
’’ Fjärde gången vi medverkar på Skarpt Läge vi hittar vi rätt personal, vi sätter dem snabbt
i arbete. Främsta orsaken att folk slutar hos oss är för studier.’’
- Scandic

Vi ser fram mot frågor och synpunkter, kontakta oss:

Fredrik Karlsson
Tele: 0728770049
E-Mail: fredrik@skarpjobbpool.se

Lotta Susanne Forsberg
Tele: 0709397527
E-Mail: lotta@skarpjobbpool.se

www.skarpjobbpool.se
www.skarptlage.net
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