


• Skarpt Läge jobbmässan har ägt rum på en central 

plats i Göteborg varje år sedan 2016. I år, 2022, var 

Göteborgs hamn värdar för Skarpt Läge på 

GöteborgsOperan. Detta är den åttonde 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 1400 tjänster i flera olika 

branscher representerade på mässan.

• Rätt matchning. Vi bjuder in utställare som har jobb 

att erbjuda till unga vuxna (16-30år) 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 och visa resultat. 

Vi registrerar alla besökare för utvärdering och uppföljning. 

• Goda samarbeten/samverkan. I år har vi utökat samarbetet i vår referensgrupp. Bland utställarna är en 

tredjedel av företagen helt nya. Vi följer även upp resultatet och ser hur många som arbetar kvar efter 

sex månader. Sex månaders uppföljningen kommer i Oktober, 2022.



Unga idag tänker på detta när de tänker på sin karriär:

• Efter att Generation Y (de s.k. Millenials) fått stå i centrum som de allra yngsta 

på arbetsmarknaden är det dags att tala om nästa grupp. Dessa personer 

benämns som Generation Z och har gemensamt att de är födda från mitten av 

1990-talet fram till 2016 och är den första generationen som aldrig har upplevt 

tiden utan internet.

• Möjligheten att kunna ha en bra balans mellan arbete och privatliv är viktigt för 

denna generation. De vill inte jobba mindre, men vill kunna påverka när på 

dygnet och på vilken plats de gör sitt arbete.

• Generation Z är en entreprenörgeneration. Det innebär inte att alla vill starta 

eget, utan snarare om frihet och chans till att få vara med och utveckla sin 

arbetsplats. 

• Status är inte lika viktigt för dem som för Millenials, Generation Z söker stabilitet 

och trygghet på arbetsplatsen.



• Värderingar viktigare än lön och karriär. Många undersökningar 

visar att dagens unga är värderingsstyrda och att trivsel och 

trygghet, samt att arbetet passar ens personlighet, är viktigare 

drivkrafter i arbetslivet än att göra karriär. 

• Hela 80 procent av unga mellan 15 och 24 år i Sverige är oroade 

för klimatförändringarna enligt en undersökning från 

Världsnaturfonden. 

• Över hälften av de tillfrågade tycker att arbetsgivarens etiska 

ansvar är viktigt när de söker jobb. 

• Nästan lika många uppger att de har avfärdat ett arbete som 

strider mot de egna personliga värderingarna.



Hur skall vi nå unga till vår verksamhet?

• Öka eran synlighet i sociala medier – Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat och 

Tiktok.

• Korta, konkreta annonser – Ger ökat intresse. Unga förflyttar sig snabbt mellan digitala 

miljöer idag och har ett kort uppmärksamhetspann, så kort som 8 sekunder, vilket betyder 

att om du vill fånga deras uppmärksamhet så måste du vara snabb, smart och hålla det 

intressant. Fantasin sätter gränser - inte budget.

• Visa er fysiskt – Tidskrävande javisst men jobbmässor och mötesplatser bygger ert. 

varumärke och ni träffar potentiell arbetskraft direkt.

• Besök skolor och berätta om er och branschen eller bjud in till Studiebesök.

• Gör egna Arbetsplatsrekryteringarna och bjud in till er direkt.

• Bra handledning är nyckeln till hållbar personal.

• Försök att tänka långsiktigt inför sommaren, börja rekryteringen i tid.



Besök gärna www.skarpjobbpool.se här har ni även 

möjlighet att annonsera.

TACK!

http://www.skarpjobbpool.se/

