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Abstract	  	  
Hotel and restaurant industry have always been seen as an industry with low status and poor 

working conditions. Low wages, temporary contracts, illegal work, and sexual harassment are 

the rule rather than the exception when the employee’s working conditions discusses. By 

using the right dogmatic approach together with a social science perspective the purpose of 

the study has been answered. The purpose has been to contribute to a greater understanding of 

how it is that the hotel and restaurant industry’s poor working conditions can be maintained, 

the extent to which the working conditions of the employees is ensured and why mostly 

young people, women and people with foreign backgrounds are employed in the industry. 

Among people with a foreign background also includes third country nationals who come to 

Sweden to work.  

 

Because the hotel and restaurant industry serves as a steppingstone into the labour market it 

employs both young people with Swedish background as young people with foreign 

background. The industry has employed women for a long time and expectations of how staff 

within the profession should look like has led to it is common that women are employed in 

the industry. Because of rouge entrepreneurs who, for their own personal gain, indulged in 

financial crime, illegal work, fiddling with staff ledge and high incidence of temporary 

contracts, the poor working conditions in the industry successfully have been maintained. The 

injustices of the industry have over time become a kind of norm and because of this, the 

labour exploitation continues. The low degree of organization restricts HRFs opportunities to 

control the collective agreements and it tends to be the authorities who have the greatest 

responsibility to ensure that employees work on reasonable terms. The problems also become 

even greater when third-country nationals’ rights and working conditions should be checked. 

This is because Sweden has not ratified several important conventions about third country 

nationals labour conditions while statutory regulation opened up for employers to employ 

third country nationals. Ensuring working conditions are also affected by the individual 

employees’ tendency to report injustice, an example is sexual harassment from outsiders 

persons. In summary, conclusion is drawn that ensuring the working conditions in hotel and 

restaurant industry is problematized by employees’ unwillingness or fear to take action and 

authorities, often inadequate, control possibilities.  

 

Keywords: Working conditions, labour exploitation, hotel and restaurant industry 
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1. Inledning	  

1.1	  Introduktion	  till	  ämnet	  

Hotell- och restaurangbranschen sägs ha funnits i Sverige sedan 1600-talet och var länge en 

bransch där arbetstagaren näst intill sågs som en egendom till arbetsgivaren eftersom att 

personalen i utbyte mot arbetskraft fick mat och husrum.1 Branschen präglas av dåligt rykte 

och arbetstagarna anses bli exploaterade på flera olika sätt. Exploateringen sker genom t.ex. 

osäkra anställningsformer, svartjobb, sexuella trakasserier och oskäliga löner. Tidigare 

forskning på området visar att i hög grad sysselsätts ungdomar, kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund i branschen.2  Bland personer med utländsk bakgrund inräknas även 

tredjelandsmedborgare som flyttar till Sverige för att arbeta.  

 

I första hand regleras arbetsvillkoren mellan arbetsmarknadens parter i form av kollektivavtal. 

Kollektivavtalen kompletterar svensk lagstiftning som inom det arbetsrättsliga området till 

stor del är dispositiv eller semidispositiv. I hotell- och restaurangbranschen representerar 

Hotell- och Restaurangfacket, HRF, arbetstagarsidan och Visita arbetsgivarsidan. 

Tillsammans kommer parterna överens om löner och ser till att villkoren för de anställda är 

rimliga. 3  Förutom lagstiftning och kollektivavtal har även Migrationsverket och 

Arbetsmiljöverket en betydande roll att kontrollera villkoren, särskilt i de fall där 

tredjelandsmedborgare söker uppehållstillstånd och innehar en sysselsättning.  

 

Med studien ska det undersökas varför hotell- och restaurangbranschen, trots regleringar som 

syftar till att skydda arbetstagarna, genomsyras av problem med arbetsvillkoren. Tidigare 

forskning har visat att branschen har dåliga villkor och den här studien syftar till att förklara 

varför de dåliga arbetsvillkoren kan upprätthållas och varför just särskilda grupper av 

människor sysselsätts i branschen. Med tanke på de problem som genomsyrar hotell- och 

restaurangbranschen bör frågan lyftas; Är verkligen regleringarna av arbetsvillkoren 

tillfredsställande? Och varför sysselsätts särskilda grupper av människor i branschen i högre 

grad än andra?  

                                                
1	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  10	  
2	  Urban,	  2013,	  s.	  102	  
3	  http://www.hrf.net/schysta-‐villkor-‐arbetsplatser-‐med-‐kollektivavtal	  	  
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1.2	  Syfte	  

Forskning om anställdas arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige har 

tidigare gjorts men framförallt genom ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Genom att 

rättsläget i hotell- och restaurangbranschen studeras tillsammans med en 

samhällsvetenskaplig vinkling kan ny kunskap nås. Den nya kunskapen kan bidra till en större 

förståelse varför hotell- och restaurangbranschen genomsyras av dåliga arbetsvillkor och 

varför den sysselsätter vissa grupper av människor i högre grad än andra. Syftet med 

uppsatsen är således att undersöka hur det kommer sig att de dåliga arbetsvillkoren inom 

branschen kan upprätthållas och hur det samtidigt kan säkerställas att anställda i branschen 

arbetar till rimliga arbetsvillkor. Uppsatsen syftar även till att undersöka varför särskilda 

grupper av människor i högre grad sysselsätts i branschen och studien kommer således att 

analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Till hjälp för att svara på syftet finns nedanstående 

frågeställningar. 

1.3	  Frågeställningar	  

- Varför sysselsätts i huvudsak ungdomar, kvinnor och personer med utländsk 

bakgrund i hotell- och restaurangbranschen? 

 

- Hur kommer det sig att hotell- och restaurangbranschens dåliga arbetsvillkor kan 

upprätthållas? 

 

- I vilken mån säkerställs det att anställda inom hotell- och restaurangbranschen 

arbetar till rimliga arbetsvillkor? 

1.4	  Metod	  

Den juridiska metod som ligger till grund för studien är i huvudsak rättsdogmatisk, uppsatsen 

sker således inom ramen för de lege lata (de rättsregler som finns) och de lege ferenda (de 

rättsregler som bör finnas). Med hjälp av metoden kan rättsregler tolkas och ska på så sätt 

utgöra hjälp för att svara på de rättsliga frågeställningarna. Metoden betyder att olika 

rättskällor studeras, dessa är t.ex. rättsvetenskaplig litteratur, lagtext, förarbeten och 

doktriner.4  

 

                                                
4	  Lehrberg,	  2010,	  s.	  167ff	  
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Studien kommer undersöka en bransch där särskilda grupper av människor i hög grad 

sysselsätts. Dessa personers arbetsvillkor kommer studeras och därmed kommer studien till 

viss del vara samhällsvetenskaplig och ha ett rättssociologiskt perspektiv. Risken med att ha 

en tes5 innan en studie påbörjas kan leda till att känsla eller sympati utvecklas för de 

människor som studeras. Insikten om att jag som författare besitter ett flertal värderingar leder 

förhoppningsvis till att studien genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt i syfte att presentera 

en oberoende studie.6 

 

Jag har i min studie valt att använda beskrivningen personer med utländsk bakgrund istället 

för att skriva invandrare eller första, andra och tredje generationens invandrare. Begreppet 

personer med utländsk bakgrund inkluderar nämligen fler personer. Risken med att 

kategorisera grupper av människor är att det i nästan alla fall finns personer vilka anser sig 

tillhöra fler kategorier eller ingen kategori alls. Att kategorisera människor bör därför göras 

med stor försiktighet eftersom att det råder oenighet bland forskare om/hur kategorisering ska 

ske. För att kunna möjliggöra jämförelser krävs det dock någon form av kategorisering 

eftersom det är av intresse för studien och kan bidra till mer intressanta slutsatser. Vad gäller 

tredjelandsmedborgare syftar studien på personer från länder utanför EU/EES-området som 

kommer till Sverige för att arbeta tillfälligt/permanent.  

 

Alternativet att göra en empirisk studie övervägdes men avfärdades på de grunder att det 

skulle bli svårt att samla in empiriskt material som skulle kunna hålla en hög reabilitet och 

validitet. Det hade även varit svårt att finna generell kunskap och dra slutsatser ur empirin. 

Att hitta empiriskt material att dra slutsatser av hade krävts ett omfattande arbete med 

djupintervjuer och omsorgsfullt valda intervjupersoner. Det hade dessutom varit svårt att hitta 

arbetsgivare som med öppenhet skulle vilja bistå med information om t.ex. svartjobb. På 

grund av begränsad tid och utrymme valdes därför empirisk forskning bort.7 

 

Empiri kommer istället att visas på andra sätt i studien, tidigare forskning samt statistik på 

området kommer vara till hjälp för att besvara frågeställningarna och samtidigt ge exempel på 

hur arbetsvillkoren kan se ut i branschen. För att ge läsaren ytterligare exempel på hur 

arbetsvillkoren kan se ut inom hotell- och restaurangbranschen kommer bland annat delar av 
                                                
5	  Inför	  uppsatsen	  har	  statistik	  tagits	  del	  av	  vilket	  lett	  till	  utgångspunkten	  att	  många	  ungdomar,	  kvinnor	  och	  personer	  med	  
utländsk	  bakgrund	  sysselsätts	  i	  hotell-‐	  och	  restaurangbranschen.	  
6	  Bryman,	  2011,	  s.	  44	  
7	  Bryman,	  2011,	  s.	  345	  
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rättsfall från kammarrätterna redovisas. Exempel från dessa domar syftar även till att tolka 

problematiken inom branschen. 

 

För att hitta rättsfall av relevans för studien användes rättsdatabasen www.zeteo.se som 

sökmotor. Sökord var: restaurangfacket + kollektivavtal (tolv träffar) och restaurangfacket + 

lön (elva träffar). Vid rättsfallssökningen observerades att det inte finns många rättsfall vilka 

rör enskilda arbetstagare och arbetsvillkor. Det här tros bero på att många mål sällan kommer 

längre än till tingsrätten när enskilda arbetstagare anmäler. En ytterligare anledning tros vara 

att de arbetstagare som exploateras i hotell- och restaurangbranschen befinner sig i en 

situation där de av rädsla för att förlora arbetet eller till och med sitt uppehållstillstånd väljer 

att inte anmäla. Det vore även fel att förutsätta att alla arbetstagare i hotell- och 

restaurangbranschen är medvetna om sina rättigheter. 

 

Lagtext i Sverige är ofta kortfattad och tolkning av förarbeten är således viktig för att till fullo 

förstå lagens innebörd och syfte.8 I studien kommer därför förarbeten i form av propositioner, 

utredningar och betänkanden användas för att motivera rättsregler de lege lata och de lege 

ferenda. 

 

Direktiv har analyserats för att utreda vilka internationella rättsregler det finns vad gäller 

tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta. www.eur-lex.europa.eu 

användes som sökmotor och sökorden var tredjelandsmedborgare tillsammans med 

dokumenttyp direktiv, vilket genererade nio träffar. Andra internationella regleringar som 

varit relevanta för studien har varit FN- och ILO-konventioner om tredjelandsmedborgare.  

 

Litteratursökning har i huvudsak skett genom självständiga sökningar på Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek. Sökord som genererat träffar där litteratur passat in har varit 

kollektivavtal (24 träffar), arbetsvillkor + hotell (en träff) samt hotell + och + restaurang 

(fem träffar). Litteratur har även hittats genom besök på Växjö stadsbibliotek. Vid urval har 

bl.a. författare och tid för publicering varit avgörande. 

 

Studien har krävt instudering av de aktuella kollektivavtalen mellan HRF och Visita vilka 

tillhandahållits av HRF.  

                                                
8	  Lehrberg,	  2010,	  s.	  121	  
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De elektroniska källorna i studien syftar främst till att ta fram statistik om hotell- och 

restaurangbranschen och det har gjorts genom informationshämtning på Statistiska 

Centralbyrån, SCB, (www.scb.se) och Arbetsförmedlingen (www.arbetsformedlingen.se). 

Hotell- och Restaurangfackets hemsida (www.hrf.net) har använts för att få uppdaterade 

siffror om medlemsantal, antal kollektivavtal samt information kring deras arbete med 

”schyssta villkor”. Även arbetsgivarorganisationen Visitas hemsida (www.visita.se) har 

använts för liknande informationshämtning. En enkätundersökning, gjord av Svenska 

Dagbladet efter rekommendationer från DO och SCB, finns presenterad i studien. Enkäten 

presenteras på Svenska Dagbladets hemsida (www.svd.se). 

1.5	  Avgränsningar	  	  

På grund av utrymmesskäl i studien kommer inte alla rättsreglers påverkan på arbetsvillkoren 

i hotell- och restaurangbranschen kunna detaljstuderas. Särskilda regleringar har valts bort 

under arbetets gång och det har gjorts när instuderat material känts irrelevant för syftet. Bland 

annat kommer detaljregleringar kring arbetsmiljön som t.ex. kemikalier, ljus och buller m.fl. 

inte att beröras. Inte heller rätten till att vara fackligt organiserad kommer att beröras men 

däremot organisationsgraden i hotell- och restaurangbranschen. 

 

I studien kommer inte arbetstagare från andra EU/EES-länder behandlas förutom i de fall det 

har betydelse för studien. Anledningen till avgränsningen beror på att det är av större intresse 

att undersöka hur tredjelandsmedborgare som flyttar till Sverige behandlas eftersom dessa 

medborgare befinner sig i en mer utsatt situation än EU-EES-medborgare. EU/EES-

medborgare är nämligen skyddade av den fria rörligheten medan tredjelandsmedborgares 

vistelse i Sverige är knutet till ett arbetstillstånd och en specifik arbetsgivare. 

 

Tidigare forskning har berört frågor kring genus i hotell- och restaurangbranschen. Genus tas 

upp till viss del i avsnitt 3.2.4 om diskriminering, i avsnitt 5.4 om ojämlikhet och sexuella 

trakasserier samt i analysen. För att få djupare och mer utförlig diskussion kring arbetsvillkor 

i stort har jag inte studerat ämnet djupare trots att genus är något som hade varit intressant att 

studera närmare, särskilt ur ett intersektionellt perspektiv eftersom arbetstagare i branschen 

till stor del utgörs av kvinnor med utländsk bakgrund. 



 11 

2.	  Visita	  och	  Hotell-‐	  och	  restaurangfacket	  

Avsnittet syftar till att ge en historisk bakgrund av Visitas och HRFs framväxt från tidigt 

1900-tal fram till idag samt att ge exempel på förbundens arbete för bättre arbetsvillkor i 

branschen.  

2.1	  Bakgrund	  

Första världskrigets utbrott 1914, med ransonering och ekonomisk kris som följd, ledde till 

bildandet av HRF 1918 medan Visita bildades officiellt 1909.9 HRFs första prioritering, 

förutom att värva medlemmar, var att reglera arbetstiden för personalen inom branschen. 

Genom 1919 års arbetstidslag kunde arbetsveckorna halveras till 48 timmar för 

kökspersonal.10 För andra yrkeskategorier förbättrades arbetstiderna genom det allra första 

kollektivavtalet inom hotell- och restaurangbranschen, undertecknat av HRF och Visita 8 

oktober 1920. Kollektivavtalet sågs som en enorm framgång men arbetsförhållandena 

förändrades inte under en natt. Motståndet mot fackförbunden var hårt och HRFs möten hölls 

på natten för att ingen arbetstid skulle gå till spillo.11 

 

Under andra världskriget expanderade näringen och det rådde personalbrist i branschen. 

Personalbristen ledde till att svenska kvinnor och manliga och kvinnliga flyktingar från kriget 

arbetade till väldigt låga löner. Flyktingarna anslöt sig inte till facket eftersom inställningen 

var att vistelsen i Sverige bara var tillfällig. Men flyktingarnas vistelse blev inte kortvarig för 

många utan idag utgör personer med utländsk bakgrund en central del av arbetskraften och är 

en av förklaringarna till att branschen har kunnat tillgodose kraven på personaltäthet trots låga 

löner. Det var även de låga lönerna som var anledningen till att den svenska manliga 

befolkningen inte intresserades av anställningar inom hotell- och restaurangbranschen.12 

Branschen framställs än idag i akademisk litteratur som en lågstatusbransch där de 

yrkesverksamma är lågutbildade och innehar en underordnad ställning gentemot både gäst 

och arbetsgivare.13  

 

Från 60-talet och fram till sent 80-tal kom HRF och Visita överens om flera regleringar vilka 

ledde till bättre villkor för arbetstagarna, dessa var t.ex. lönetillägg för o.b., lagen om 45 

                                                
9	  http://www.visita.se/Documents/SHRs%20historia/SHR%20som%20organisation%20final.pdf	  
10	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  78	  
11	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  80-‐91	  
12	  Mulinari,	  2007,	  s.	  7	  
13	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  64	  
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timmars arbetsvecka och framförallt Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Men 

branschen präglades också av oseriösa lycksökare som öppnade upp restauranger och lät 

arbetstagare arbeta svart till löner så låga som 30 kr i timmen. En allmän tanke om branschen 

var att det krävdes flera konkurser innan en restaurang kunde bli lönsam.14 

 

I spåren av den ekonomiska krisen på 1990-talet påbörjades en sanering av oseriösa 

företagare. Först och främst skulle skattefusk, bristande redovisning, diskriminering, 

svartjobb och utskänkning till minderåriga prioriteras. Många krogar, hotell och restauranger 

tvingades betala skadestånd eller till och med stänga igen sina verksamheter.15 

2.2	  HRF	  och	  Visita	  idag	  

Visita hette mellan åren 1994 och 2012 Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 

Organisationen representerar ca 6000 arbetsplatser vid de fackliga förhandlingarna vilka sker 

med HRF och Unionen.16 Enligt statistik från SCB sysselsattes runt 140 00017 arbetstagare i 

hotell- och restaurangbranschen 2013 och för närvarande har HRF ca 50 000 medlemmar. 

Trettiosju procent av alla medlemmar har utländsk bakgrund och hälften av alla medlemmar 

är under trettio år.18  

 

Den fackliga organisationsgraden i hotell- och restaurangbranschen har de senaste åren 

sjunkit, år 2006 var 52 procent av de sysselsatta i branschen medlemmar i facket medan den 

fackliga organisationsgraden år 2013 var 30 procent.19 Den fackliga tillbakagången tros bero 

på den höga samlade fackavgiften för de som tillhör både facket och a-kassan samtidigt som 

lönenivåerna tillhör marknadens lägsta. En annan anledning tros vara att branschen utmärks 

av både stora inslag av tidsbegränsat anställda, deltidsanställda och även hög 

personalomsättning.20 

 

 

                                                
14	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  161-‐174	  
15	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  175-‐176	  
16	  http://www.visita.se/Om-‐Visita/	  	  
17	  http://www.scb.se/sv_/Hitta-‐statistik/Statistik-‐efter-‐amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-‐forvarvsarbete-‐och-‐
arbetstider/Kortperiodisk-‐sysselsattningsstatistik-‐KS/7823/2013K020/Antal-‐anstallda-‐efter-‐naringsgren-‐och-‐sektor/	  
18	  Mulinari,	  2007,	  s.	  243	  
19	  Kjellberg,	  2014,	  s.	  36	  
20	  Kjellberg,	  2014,	  s.	  30	  
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3.	  Reglering	  av	  arbetsvillkoren	  

En anställning regleras av lagar, kollektivavtal om något sådant finns tillgängligt samt 

överenskommelse direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 21  Nedan presenteras hur 

regleringen för arbetsvillkoren ser ut på den svenska arbetsmarknaden i allmänhet och i 

hotell- och restaurangbranschen i synnerhet. 

3.1	  Den	  svenska	  arbetsmarknadsmodellen	  

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsgivare och anställda ska vara fria att 

bestämma över arbetsvillkoren, individuellt eller kollektivt, utan inblandning från staten.22 

Den svenska modellen antas ha fötts ur det välkända Saltsjöbadsavtalet, undertecknat av 

arbetsgivarsidan Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, och arbetstagarsidan 

Landsorganisationen, LO.23 Hög organisationsgrad på både arbetstagar- och arbetsgivarsidan 

kan sägas vara utmärkande för modellen.24  

3.1.1	  Kollektivavtal	  

Den svenska arbetsmarknadsmodellens styrka ligger i samförståndet mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarsidan där arbetsvillkoren gemensamt bestäms. Genom kollektivavtal kan parterna 

enligt 23 § i lagen om (1976:580) medbestämmande, MBL, besluta om arbetsvillkor som 

passar den specifika branschen bäst. Arbetstagarna får bättre villkor än vad de skulle få av 

lagstiftning på området eftersom att arbetsgivare i kollektivavtal inte kan förhandla om sämre 

villkor än vad som anges i lag. Ett kollektivavtal blir inte enbart bindande för de arbetstagare 

vilka är medlemmar i fackförbundet utan har arbetsgivaren tecknat kollektivavtal omfattas 

alla arbetstagare av avtalet, oavsett om de är organiserade eller inte. Det kallas 

kollektivavtalets utfyllande verkan och utgångspunkten är att arbetsgivaren är skyldig att 

tillämpa kollektivavtalet även på utanförstående arbetstagare.25  

 

För att få till stånd ett kollektivavtal hos en arbetsgivare som saknar sådant kan en 

fackförening t.ex. använda sig av stridsåtgärden nyanställningsblockad. Då ålägger facket sina 

medlemmar att inte ta anställning hos arbetsgivaren. Det finns inga lagregler om att en 

fackförening måste ha anställda på arbetsplatsen i fråga för att kunna använda sig av 

                                                
21	  Källström	  &	  Malmberg,	  2013,	  s.	  163	  
22	  Nycander,	  2010,	  s.	  12ff.	  
23	  Glavå,	  2011,	  s.	  37	  
24	  Nyström	  m.fl.,	  2012,	  s.	  10	  
25	  Källström	  &	  Malmberg,	  2013,	  s.	  167	  
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stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal. Reglerna om stridsåtgärder gäller endast när 

arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal.26 

3.2	  Lagreglering	  

Den svenska arbetsrätten präglas av lagstiftning som till stora delar kan anpassas genom 

kollektivavtal, s.k. semidispositiv lagstiftning.27 Nedan presenteras lagregleringar i LAS och 

diskrimineringslagen (2008:567), DL, som är av betydelse för arbetsvillkoren i hotell- och 

restaurangbranschen. 

3.2.1	  Lagen	  om	  anställningsskydd	  

LAS innehåller regleringar om hur ett anställningsförhållande ska inledas och avslutas. Syftet 

med lagen är att ge arbetstagaren ett rättsligt skydd för sin anställning där det bland annat 

krävs saklig grund för uppsägning och att uppsägningar på grund av arbetsbrist ska ske i en 

viss turordning. LAS innehåller även regleringar kring vilka anställningsformer som får 

användas och under hur många och långa tidsperioder.28 

3.2.2	  Diskrimineringslagen	  

Bestämmelserna i 1 kap. 1 § DL, syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. I tredje kapitlet DL finns även bestämmelser kring arbetsgivarens aktiva åtgärder för en 

jämlik och jämställd arbetsplats utan sexuella trakasserier. Om arbetsgivaren får kännedom 

om att en arbetstagare i samband med arbetet ansett sig blivit utsatt för trakasserier eller 

sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, har 

arbetsgivaren enligt 2 kap. 3 § DL en skyldighet att utreda omständigheterna kring de 

uppgivna trakasserierna samt vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

framtida trakasserier. Sexuella trakasserier mot anställda från personer utanför organisationen 

faller under handlingen allmänt åtal och ska anmälas till polis.29 

3.3	  Hotell-‐	  och	  restaurangbranschens	  regleringar	  

Nedan presenteras de regleringar som är reglerade i kollektivavtal och således 

branschspecifika för hotell- och restaurangbranschen. 

                                                
26	  Malmberg,	  2000,	  s.	  12-‐16	  
27	  Glavå,	  2011,	  s.	  95	  
28	  Prop.	  1981/82:71,	  s.	  31	  
29	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  166	  
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3.3.1	  Lön	  

I Sverige finns det ingen lagstiftad minimilön, huvudansvaret för lönebildningen vilar hos 

arbetsmarknadens parter och bestäms i kollektivavtalet. Finns det inget kollektivavtal bestäms 

lönen mellan den enskilde arbetsgivaren och arbetstagaren. 30  I hotell- och 

restaurangbranschen representerar HRF arbetstagarna och Visita arbetsgivarna. Riksavtal 

gäller för arbetsgivare vilka är med i Visita medan hängavtal tecknas direkt mellan 

arbetsgivaren och HRF. I kollektivavtalet mellan HRF och Visita regleras minimilönerna i 

branschen utifrån två löntagargrupper. Löntagargrupp 1 avser arbetstagare med gymnasial 

eller jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet, t.ex. kock, kallskänka och 

servitris. Löntagargrupp 2 avser arbetstagare utan förkunskaper där introduktion och 

utbildning sker på arbetsplatsen. 

 

Den minsta lönen för en arbetstagare i löntagargrupp 1 ska enligt kollektivavtalet ligga på 

118:50 kronor per timme eller 20 499 kronor per månad. För en arbetstagare i löntagargrupp 2 

ska lönen som minst utgå från 111:40 kronor per timme eller 19 264 konor per månad enligt 

avtalet. Löner för ungdomar under 20 år skiljer sig något från lönerna i löntagargrupperna, 

dessa löner kan tillämpas under högst tre år. Lönen för en artonårig arbetstagare ska som 

minst ligga på 84:90 kronor per timme eller 14 680 kronor per månad.31 Fullständiga 

lönetabeller finns presenterade i Bilaga 1.  

 

För företag där det saknas kollektivavtal är lönesättningen fri och arbetsgivaren kan utan att 

bryta mot någon lag utbetala lägre löner än vad som anges av kollektivavtalet ovan. 

Lönesättning utanför kollektivavtal inskränks dock av principen om att arbetstagaren har rätt 

till skälig lön. Vad som är skälig lön bestäms av domstol med beaktning av närmast 

tillämpligt kollektivavtal eller i sista hand med ledning av vad som är brukligt att betala för 

liknande arbete i samma eller liknande geografiska område.32 

 

I hotell- och restaurangbranschen bestod länge personalens lön i stora delar eller enbart av 

drickspengar. Det var först 1993 som drickssystemet officiellt försvann och personalen fick 

rätt till fast lön.33 Trots att drickssystemet försvann är dricks fortfarande väldigt vanligt inom 

                                                
30	  Prop.	  1999/00:32,	  s.	  16	  
31	  Kollektivavtal	  mellan	  HRF	  &	  Visita,	  2013-‐2016,	  s.	  50-‐51	  	  
32	  Källström	  &	  Malmberg,	  2013,	  s.	  203	  
33	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  63	  
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branschen och den s.k. drickskulturen anses hålla tillbaka de officiella lönenivåerna med så 

mycket som 3 000 kronor i månaden. En undersökning gjord av branschtidningen 

Restaurangvärlden år 2009 visar även att av drygt 700 tillfrågade uppgav 28 procent att 

dricksen även använts som ett argument av arbetsgivaren för att rättfärdiga lägre grundlöner.34  

3.3.2	  Tidsbegränsade	  anställningar	  

I HRF och Visitas riks- och hängavtal finns ytterligare regleringar kring tidsbegränsade 

anställningar än vad som framkommer av 5 § LAS. Förutom de tidsbegränsade 

anställningsformerna vilka stadgas av LAS35, får även tidsbegränsad anställning för enstaka 

dagar vid tillfälligt behov av arbetskraft förekomma. Anställningsformen får tillämpas om det 

föranleds av arbetets oregelbundna beskaffenhet. Kartläggs det dock att det finns ett konstant 

arbetskraftsbehov som kan schemaläggas, ska arbetsgivaren erbjuda tillsvidareanställning. 

Har en anställning för enstaka dagar omfattat i genomsnitt 15 timmar per vecka under minst 

en tolvmånadersperiod är arbetsgivaren skyldig att erbjuda annan anställning om anställd 

begär det.36 Anställning för enstaka dagar är tillåtet för de kollektivavtalsbundna parterna på 

grund av att parterna anser att dessa lösningar är till gagn både för anställda och företag.37  

3.3.3	  Arbetsmiljö	  

I kollektivavtalet mellan HRF och Visita anges att förutom kollektivavtalet gäller även det 

arbetsmiljöavtal som undertecknades mellan parterna 2006 tills vidare.38 I avtalet stadgas att 

parterna, förutom att följa de regler som föreskrivs av arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, 

ska verka för att utveckla arbetsmiljöarbetet i branschen och arbetsmiljön i det enskilda 

medlemsföretaget.39  

3.4	  Tredjelandsmedborgare	  i	  hotell-‐	  och	  restaurangbranschen	  

Förutom svensk arbetsrättslig lagstiftning finns det ytterligare skydd för 

tredjelandsmedborgare. Skyddet består av konventioner utfärdade av Förenta Nationerna, FN, 

och International Labour Organisation, ILO, EU-direktiv samt svensk reglering kring 

arbetskraftsinvandring.  

                                                
34	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  67	  
35	  De	   tidsbegränsade	   anställningsformerna	   får	   användas	   vid	   allmän	   visstidsanställning,	   vikariat,	   säsongsarbete	   och	   när	  
arbetstagaren	  fyllt	  67	  år	  enligt	  5	  §	  1	  st.	  LAS.	  
36	  Kollektivavtal	  mellan	  HRF	  &	  Visita,	  2013-‐2016,	  s.	  7-‐8	  
37	  Kollektivavtal	  mellan	  HRF	  &	  Visita,	  2013-‐2016,	  s.	  35	  
38	  Kollektivavtal	  mellan	  HRF	  &	  Visita,	  2013-‐2016,	  s.	  33	  
39	  Arbetsmiljöavtal	  mellan	  HRF,	  Tjänstemannaförbundet	  &	  Visita,	  2006,	  1	  §	  Mom	  1	  
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3.4.1	  FN	  

FNs internationella konvention om skydd av alla migrerande arbetares och deras familjers 

rättigheter trädde i kraft 2003 och är en redogörelse kring rättigheter för migrerande 

arbetstagare. Konventionen uppmanar alla stater att beakta den utsatthet som migrerande 

arbetstagare och deras familjer ofta befinner sig i på grund av bl.a. bortavaron från sitt 

hemland. Trots att Sverige aktivt deltog i utformandet av konventionen har den inte 

ratificerats. Anledningen till det tros vara att Sverige redan anses uppfylla konventionens krav 

på andra sätt.40 

3.4.2	  ILO	  

ILO har utfärdat två konventioner vilka särskilt rör migrantarbetares rättigheter, det är 

Konvention nr 97 om sysselsättning och Konvention nr 143 om migrantarbete varav Sverige 

ratificerat konvention nr 143.41 I Artikel 6 i konvention nr 97 stadgas att likabehandling för 

den migrerande arbetstagaren och landets egna medborgare ska gälla ifråga om bl.a. löner, 

medlemskap i fackförening, åtnjutande av förmåner från kollektiva förhandlingar och social 

trygghet. Konvention nr 143 tar upp vikten av att migrantarbetare ska åtnjuta samma garantier 

vad gäller anställningstrygghet och att illegala anställningar ska bekämpas.42 

3.4.3	  EU	  

På EU-nivå är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU relevant för 

tredjelandsmedborgares rättigheter. Direktivet ska fungera som skydd för arbetstagare från 

tredjeland som lagligen vistas i en medlemsstats land. 43  Artikel 12 föreskriver att 

likabehandling mellan arbetstagare från tredjeland och medborgare ska gälla ifråga om bl.a. 

arbetsvillkor, föreningsfrihet och social trygghet. Enligt artikel 16 skulle direktivet ha 

införlivats i medlemsstaterna senast den 25 december 2013, direktivet har dock inte 

införlivats i Sverige ännu. 

 

Ett tidigare direktiv vilket har betydelse för tredjelandsmedborgares rättigheter på 

arbetsmarknaden är Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt 

bosatta tredjelandsmedborgare. Enligt artikel 11 i direktivet ska en varaktigt bosatt 

                                                
40	  Arbetsmiljöverkets	  Rapport,	  2012,	  s.	  13	  
41	  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:573615749577806::::P11200_INSTRUMENT_SORT:4	  	  
42	  ILO:s	  konvention	  om	  sysselsättning,	  1949,	  nr.	  97	  och	  ILO:s	  konvention	  om	  migrantarbetare,	  1975,	  nr.	  143	  
43	  Dir.	  2011/98/EU,	  s.	  3	  
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tredjelandsmedborgare ha samma tillträde till arbetsmarknaden, samma anställnings- och 

arbetsvillkor inklusive uppsägnings- och lönevillkor som en medlemsstats egna medborgare. 

3.4.4	  Svensk	  reglering	  kring	  arbetskraftsinvandring	  

I slutet av 2008 beslutade regeringen att ändra de dåvarande reglerna för 

arbetskraftsinvandring till Sverige. Istället för att arbetsmarknadsprövningen skulle 

genomföras av myndigheter medförde de nya reglerna att arbetsgivaren beslutar vilket 

rekryteringsbehov som föreligger. Motiveringen var att den enskilde arbetsgivaren är den som 

bäst kan ta beslutet om vilka rekryteringsbehov som föreligger i den egna verksamheten. 

Trots att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör ska staten svara för att 

de erbjudna villkoren avseende lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor lägst ska 

motsvara vad som gäller för arbetstagare vilka redan är bosatta i landet.44 Migrationsverket 

ska kontrollera att arbetstagarorganisationerna beretts tillfälle att yttra sig om ansökningar om 

uppehålls- och arbetstillstånd för att säkerställa att oseriösa arbetsgivare inte använder den 

nya regeln för att hitta arbetskraft till sämre anställningsvillkor än de som gäller för 

arbetstagare redan bosatta i Sverige. Yttrandena fungerar som betydande beslutsunderlag när 

Migrationsverket fattar beslut om godkännande av arbetskraftsinvandring. 45  I 

Migrationsverkets årsredovisning 2012 påpekades det dock att denna reglering öppnat upp för 

att tredjelandsmedborgare riskerar att exploateras. Exploateringsrisken anses bero på att det 

inte finns tillräckliga metoder för att säkerställa att tredjelandsmedborgare inte exploateras på 

den svenska arbetsmarknaden.46 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44	  Prop.	  2007/08:147,	  s.	  26	  
45	  Prop.	  2007/08:147,	  s.	  37	  
46	  Migrationsverket,	  2012,	  s.77	  
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4.	  Kontroll	  av	  arbetsvillkor	  

Arbetsvillkoren regleras dels av lagstiftning och dels av kollektivavtal och för att kunna 

kontrollera efterlevnaden av de båda krävs det både lagreglerade och policyutvecklade 

kontrollmetoder. Nedan presenteras kontroll av kollektivavtal och därefter kontroll av 

lagreglering. 

4.1	  Kontroll	  av	  kollektivavtal	  

För att kontrollera att kollektivavtalet efterlevs har arbetstagarorganisationer enligt 19 § MBL, 

rätt att från arbetsgivaren utkräva den information som behövs för att kunna tillvarata 

medlemmarnas intressen, t.ex. uppgifter om lön och andra anställningsvillkor. Rätten till 

information gäller enbart om den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen har 

medlemmar på arbetsplatsen men en utredning har gjorts angående önskan att utsträcka 

regleringen. Den nya regleringen skulle ge arbetstagarorganisationer rätt att bedriva en 

effektiv bevakning av efterlevnaden av tecknade kollektivavtal även i de fall organisationen 

saknar medlemmar på en arbetsplats. Under utredningens gång uppmärksammades det faktum 

att kollektivavtalsgranskning till viss del redan existerar inom fackliga organisationer. 

Transportarbetarförbundet ges som exempel där det s.k. Transportavtalet innehåller en 

granskningsklausul som ger förbundet rätt till insyn och kollektivavtalsgranskning. 47 

Utredningen ledde till ett konstaterande att det i nuläget finns tillräckliga möjligheter för 

arbetstagarorganisationer att kontrollera efterlevnaden av kollektivavtalen.  

 

I samma utredning redogjordes även för redan existerande möjligheter att bevaka 

kollektivavtalets efterlevnad. Auktorisation nämndes och det innebär att arbetsgivar-

organisationen, ofta i samarbete med en arbetstagarorganisation, uppställer särskilda krav som 

deras medlemmar ska uppfylla. Uppfylls kraven kan företaget ansöka om att bli auktoriserat, 

d.v.s. företaget anses seriöst och pålitligt. Inom hotell- och restaurangbranschen används inte 

auktorisation men arbetsgivarorganisationen Visita använder andra metoder som ändå har 

några likheter med auktorisation. Blir företag medlemmar i Visita förpliktas företaget 

samtidigt att följa de etiska regler som Visita ställt upp. Dessa etiska regler är bl.a. att följa 

tillämpliga kollektivavtal och att betala avgifter och skatter i tid. Enligt Visita kan förbundet 

på det här sättet bidra till att kollektivavtal efterlevs.48  

 
                                                
47	  SOU	  2005:89,	  s.	  147-‐149	  
48	  SOU	  2005:89,	  s.	  143-‐144	  
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Sedan 2007 använder sig HRF av stämpeln ”Schysta Villkor” för att lyfta fram de 

arbetsplatser som har tecknat kollektivavtal med organisationen. Det här är tänkt att fungera 

som en sorts auktorisation eftersom att konsumenter uppmanas till att välja restauranger 

försedda med märket. 49  Det har inte gjorts någon undersökning kring vilket resultat 

kvalitetsmärkningen har gett på branschen utan det fungerar mer som en guide för 

konsumenter som vill söka sig till restauranger där det finns anslutet kollektivavtal. 

4.2	  Kontroll	  av	  lagreglering	  

Svenska domstolar ska se till att svensk lagstiftning följs och till hjälp finns sanktionsregler, 

dessa är till stor del avsedda att skydda mot arbetsgivarens brott mot regler på grund av att 

grundsynen är att arbetstagaren är den svagare parten på arbetsmarknaden.50 Rörande kontroll 

av lagreglering har även myndigheter ett stort ansvar.  

4.2.1	  Myndighetskontroll	  

Arbetsmiljöverket har till uppgift att kontrollera att arbetstidslagen (1982:673), ATL, AML 

och att de föreskrifter som meddelas med stöd av lagarna följs enligt 20 § ATL och 7 kap. 1 § 

AML. Enligt 4 kap. 1 § DL är det Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ska utöva tillsyn 

och se till att DL följs. Vad gäller anmälningar rörande sexuella trakasserier från gäster mot 

anställda ska det anmälas till polisen men enligt studier finns det en viss obenägenhet att säga 

ifrån vid sexuella kränkningar. Anledningar till det uteblivande agerandet kan bl.a. vara 

oviljan att erkänna sexuella trakasserier, kravet att hålla gästerna nöjda till varje pris, 

undergivenhet för personer med makt samt den unika arbetsmiljön som många gånger kräver 

ett visst agerande. Även de bevissvårigheter som generellt omgärdar sexualbrott bidrar till 

benägenheten att inte anmäla.51  

 

Skatteverket är en myndighet som indirekt kontrollerar arbetsvillkoren, det sker genom 

kontroller av personalliggare i restauranger och liknande verksamheter. Personalliggare finns 

till för att underlätta kontrolleringen av arbetad tid, löner och arbetsgivaravgifter. När 

Skatteverket utför sina kontroller uppmärksammas, förutom tveksamma beskattningar, 

situationer där personalliggaren fylls i bristfälligt och på så sätt kan arbetskraftsexploatering 

upptäckas. Personalliggare anses därför vara särskilt effektiv för att motverka svartarbete.52 

                                                
49	  http://www.hrf.net/schysta-‐villkor-‐arbetsplatser-‐med-‐kollektivavtal	  	  
50	  Glavå,	  2011,	  s.	  87	  
51	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  174-‐178	  
52	  Prop.	  2012/13:34,	  s.	  17	  
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4.2.2	  Kontroll	  av	  tredjelandsmedborgares	  arbetsvillkor	  

När reglerna för arbetskraftsinvandringen ändrades 2008 och det istället för myndigheterna är 

upp till den enskilde arbetsgivaren att besluta om rekrytering från tredjeland ställdes högre 

krav på kontroll från Migrationsverket. I början av 2012 infördes särskilda utrednings- och 

beviskrav för anställningar inom vissa branscher, däribland hotell- och restaurangbranschen. 

Arbetsgivarna ska bl.a. kunna bevisa förutsättningar för utbetalning av lön för den tid som 

anställningserbjudandet gäller. Kraven ska motverka skenanställningar eller anställningar hos 

arbetsgivare som saknar möjlighet att betala den lön de erbjudit och som lägst ska vara i nivå 

med kollektivavtal. Utrednings- och beviskraven ska förhindra att arbetstagare från utlandet 

inte arbetar till orimliga villkor.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53	  Migrationsverket,	  2012,	  s.	  70	  
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5.	  Exempel	  från	  Hotell-‐	  och	  restaurangbranschen	  

Följande avsnitt ska ge läsaren en bild av vilka grupper av människor som sysselsätts inom 

hotell- och restaurangbranschen. Även exempel på dåliga arbetsvillkor kommer att 

presenteras. Avsnittet behandlar tidigare forskning, utredningar samt rättsfall. 

5.1	  Individer	  i	  branschen	  

En migrationsstudie genomfördes under åren 2003-2008 av Susanne Urban, forskare vid 

Linköpings universitet. Studien visar att kvinnor, ungdomar och lågutbildade personer är 

överrepresenterade inom hotell- och restaurangbranschen. Förutom dessa grupper är även 

utrikesfödda överrepresenterade, särskilt personer från Turkiet, Syrien, Libanon och Asien. 

Under fem år har studien följt drygt 40 000 individer i åldern 18-26 år i hotell- och 

restaurangbranschen. Efter ett år fanns bara 58 procent av individerna kvar i branschen och 

under det sista året endast 23 procent av den ursprungliga forskningsgruppen. De flesta av 

individerna hade fortsatt till andra branscher medan 8-9 procent övergått till arbetslöshet eller 

börjat studera. Siffrorna visar att arbete inom restauranger ger arbetslivserfarenhet som 

värderas inom andra delar av arbetsmarknaden och att ungdomar arbetar inom branschen en 

kort period för att sedan söka sig vidare.54 

 

Resultaten från studien visar ojämlika villkor i hotell- och restaurangbranschen. Studien visar 

nämligen att efter fem år är nästan hälften av ungdomarna med bakgrund i Turkiet och 

Östasien kvar inom hotell- och restaurangbranschen och från Libanon, Irak och Syrien 

ungefär var tredje.55 Chansen att personer med utländskfödda föräldrar (utom Norden och 

övriga Europa) stannar kvar i branschen eller blir arbetslösa efter fem år är större jämfört med 

dem som har föräldrar födda i Sverige. Att personer med utländsk bakgrund söker sig till 

branschen kan delvis förklaras av det faktum att dessa personer tenderar att leva i 

storstadsregioner där hotell- och restaurangbranschen är större än i mindre städer. De har 

också oftare föräldrar som är anställda inom branschen.56 

5.2	  Arbetskraftsexploatering	  

Hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher i Sverige där svartarbete förekommer i 

stor utsträckning. Svartarbete är sådant arbete som utförs utan att aktörerna erlägger stadgade 

                                                
54	  Urban,	  2013,	  s.	  102	  
55	  Urban,	  2013,	  s.	  102	  
56	  Urban,	  2013,	  s.	  104-‐107	  
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skatter eller sociala avgifter. Svartarbete behöver inte vara något negativt för arbetstagaren, i 

de fall en svartarbetare har ett legalt arbete vid sidan om har den anställde tillgång till det 

sociala skyddsnätet och många gånger tjänar arbetstagaren mer pengar än vad hen skulle göra 

vid lagligt arbete eftersom att inga skatter behöver betalas. Det är när en arbetstagare enbart 

erhåller svartlön arbetskraftsexploatering förekommer. Till skillnad från vanliga svartarbetare 

står de exploaterade i stor utsträckning utanför samhällets sociala skyddsstrukturer och saknar 

ofta rätt att vistas i landet.57 

 

Operation Krogsanering är ett projekt där en samling myndigheter samarbetar och genomför 

kontroller av restaurangnäringen i Stockholms län. Dessa är bl.a. länsstyrelsen i Stockholms 

län, polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Brandförsvaret, 

miljöförvaltningen och länets kommuner. Vid dessa kontroller har utländska medborgare vid 

flera tillfällen stötts på som misstänks ha blivit utnyttjade av sina arbetsgivare. I några mer 

extrema fall hade utlänningar, utan uppehållstillstånd och boendes i förråd på restaurangerna, 

påträffats. Det är främst asiater och latinamerikaner som påträffas i samband med 

kontrollerna.58  

 

Ekobrottsmyndigheten har även rapporterat om yrkeskriminella personer och nätverk som 

utnyttjar den konkurrensutsatta restaurangbranschen för att dölja brottslig verksamhet som 

t.ex. penningtvätt. De yrkeskriminella personerna hotar eller köper ut restaurangägare som 

kanske redan har det svårt ekonomiskt och utnyttjar verksamheten för att kunna dölja den 

brottsliga verksamheten. Konkurrenssituationen i kombination med kriminella intressen 

framstår som en starkt bidragande orsak till förekomsten av arbetskraftsexploateringen inom 

hotell- och restaurangbranschen.59  

5.3	  Tidsbegränsade	  anställningar	  

Av fackförbunden i Sverige ligger HRFs medlemmar i toppen vad gäller tidsbegränsade 

anställningar, 2011 hade 16 procent någon form av tidsbegränsad anställning. Närmst efter 

HRF ligger fackförbunden Handels och Transport med 12 procent.60  

 

                                                
57	  Ds.	  2008:7,	  s.	  139	  
58	  Ds.	  2008:7	  s.	  77	  
59	  Ds.	  2008:7	  s.	  149-‐150	  
60	  Larsson,	  2011,	  s.	  13	  
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I Paula Mulinaris avhandling, Maktens fantasier och servicearbetets praktik – Arbetsvillkor 

inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö från 2007, dras slutsatsen att tidsbegränsade 

anställningar skapar ekonomisk osäkerhet och ojämlikhet för arbetstagare. Arbetstagare vågar 

inte säga nej till jobbtillfällen av rädsla för att inte bli uppringda nästa gång det behövs 

arbetskraft.61 Mulinaris slutsatser styrks genom en komittémotion från 2012 vilken behandlar 

trygghet i anställningen. Av motionen framgår det att visstidsanställda betalar ett högt pris i 

form av otrygghet och oförutsägbar ekonomi samt att alltför många visstidsanställningar 

medför stora kostnader för samhället bl.a. i form av återkommande perioder av arbetslöshet, 

högre ohälsotal och högre kostnader för arbetsmiljötillsynen.62 

5.4	  Ojämlikhet	  och	  sexuella	  trakasserier	  

I hotell- och restaurangbranschen har forskning på området visat att föreställningar om ålder 

och kropp är viktiga för idén om vilka kvinnliga kroppar som kan servera på restauranger och 

i kaféverksamheter. Forskningen visar hur den heterosexuella exotiseringen av rasifierade63 

kroppar är grundläggande för de krav och förväntningar som finns på arbetskraften. 

Arbetskraften förväntas både arbeta mer och annorlunda än den arbetskraft som uppfattas som 

”svensk”. Ojämlikhet skapas även på arbetsplatsen genom att de anställda ges olika positioner 

i organisationen beroende på hur de se ut och vilken etnisk bakgrund de har. De förväntas 

även signalera olika saker där t.ex. ”vita” signalerar regelefterlevnad och formella 

anställningar.64  

 

När sexuella trakasserier diskuteras i samband med hotell- och restaurangbranschen bör det 

nämnas att i interaktionen mellan den anställde och gästen är övertygelsen att ”gästen har 

alltid rätt”. Men till skillnad från t.ex. tillverkningsarbete sker själva servicen i en nära 

interaktion mellan den anställde och gästen. Den nära interaktionen kan leda till att det blir 

fler tillfällen vilka kan leda till sexuella trakasserier.65 Svenska Dagbladet, SVD, genomförde i 

april 2013 en enkätundersökning enligt DOs och SCBs rekommendationer. Enkäten delades 

ut till drygt 300 kvinnor som arbetar eller har arbetat i hotell- och restaurangbranschen och 

svarsfrekvensen var hundraprocentig. Av de tillfrågade svarade 66 procent ja på frågan om 

någon betett sig obehagligt på ett sexuellt sätt när de jobbat inom restaurangbranschen. 58 

                                                
61	  Mulinari,	  2007,	  s.	  279	  
62	  Motion	  2012/13:A201	  
63	  med	  rasifierade	  menas	  personer	  som	  uppfattas	  som	  icke-‐svenskar	  i	  det	  svenska	  samhället	  
64	  Mulinari,	  2007,	  s.	  276-‐277	  
65	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  172	  
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procent av dem som svarat ja uppgav att de har utsatts av gäster, 26 procent av kollegor och 

16 procent uppgav att de utsatts av sin chef.66 

5.5	  Exempel	  från	  arbetsmarknaden	  

Nedan ges utdrag ur två fall från kammarrätterna där Skatteverket under sina kontroller stött 

på företag som gett bristfälliga uppgifter om arbetsgivaravgifter och där svartjobb påträffats. 

Rättsfallen syftar till att lyfta exempel från arbetsmarknaden, utfallet av domarna kommer inte 

att presenteras. 

5.5.1	  Mål	  nr	  6369-‐12	  

På en pizzeria i Göteborg kontrollerades personalliggarna av Skatteverket under året 2010. 

Personalliggare finns till för att det ska vara enkelt för Skatteverket att kontrollera arbetad tid, 

löner och arbetsgivaravgifter. På pizzerian visade det sig att flera personer hade arbetat utan 

lön under flera tillfällen. Skatteverkets bedömning var även att antalet verksamma timmar i 

personalliggarna inte motsvarades av de lönebelopp som redovisats i skattedeklarationerna för 

samma redovisningsperioder. Om den sammanlagda bruttolönesumman som bolaget redovisat 

i skattedeklarationerna för redovisningsperioderna januari-september 2010 delas med det 

totala antalet arbetstimmar enligt personaliggarna resulterade det i en redovisad timlön om 

drygt 33 kr före skatt. 

 

Flera ungdomar praktiserade på restaurangen och arbetade sedan vidare där, men till ingen 

eller väldigt låga löner. Bland annat en ungdom arbetade enligt Skatteverkets bedömning 

heltid men enligt kontrolluppgift var hans inkomst under året 47 048 kronor brutto. Siffrorna 

gör det sannolikt att anta att han arbetat svart under större delen av redovisningsperioden. 

 

Bolagets förklaring till att flera av ungdomarna arbetat utan lön var att många restauranger har 

dålig lönsamhet och låter ungdomar få praktik utan ersättning, det är enligt bolaget en lösning 

som gynnar båda parter. De menade vidare att Skatteverkets bedömning att alla ska ha en lön 

på 100 kr per timme möjligtvis kan gälla restauranger anslutna till HRF och som har en bra 

omsättning och lönsamhet men bolaget påpekade att lönesättningen är fri och att de inte hade 

råd att betala mer än, som de tidigare redovisat, 70, 75 och 79 kr per timme. De anförde 

vidare att restaurangen inte hade en sådan kundkrets som krävde erfaren och kunnig personal 

                                                
66	  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-‐av-‐tio-‐kvinnor-‐i-‐krogbranschen-‐sextrakasserade-‐pa-‐jobbet_8304508.svd	  	  
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eftersom sju av de tio anställda som erhållit lön var 21 år eller yngre under 

redovisningsperioden.67 

5.5.2	  Mål	  nr	  3485-‐06	  

I ett annat mål, vilket rörde återkallelse av serveringstillstånd på ett hotell i Nora, kunde 

Socialförvaltningen efter anmälan från HRF konstatera att svart arbetskraft förekom. En 

påträffad person uppgav att han arbetade på hotellet, men han hade inte uppgivit några 

inkomster till Skatteverket och bolaget hade inte heller lämnat några kontrolluppgifter för 

honom till Skatteverket.68  

 

Målen från kammarrätterna ger exempel på hur synen på hotell- och restaurangbranschen kan 

se ut. Det förekommer svartjobb, fiffel med personalliggare, arbete till låga eller inga löner 

och generellt sett en avvikande syn på vad som är rimliga villkor inom branschen. Exemplen i 

det här avsnittet kommer tillsammans med rättsutredningen att ligga till grund för analysen i 

nästa avsnitt.  
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6.	  Analys	  

6.1	  Individerna	  i	  hotell-‐	  och	  restaurangbranschen	  

En anledning till att i huvudsak kvinnor och personer med utländsk bakgrund sysselsätts i 

hotell- och restaurangbranschen är till viss del historisk. Andra världskriget ledde till 

arbetskraftsinvandring och att svenska kvinnor fick ta arbete i branschen. Dessa grupper av 

människor var redan särskilt utsatta på arbetsmarknaden och när jobben framförallt fanns i 

hotell- och restaurangbranschen ledde det till att kvinnor och personer med utländsk bakgrund 

stannade i branschen och tvingades fortsätta acceptera de låga lönerna. Det var även de låga 

lönerna som var anledningen till att den svenska manliga befolkningen inte intresserades av 

anställningar inom hotell- och restaurangbranschen.69 

 

För de flesta yrkena i hotell- och restaurangbranschen krävs det ingen eftergymnasial eller 

yrkesspecifik utbildning utan det är en relativt lätt väg in på arbetsmarknaden för ungdomar 

och eller lågutbildade personer.70 Migrationsstudien vilken presenteras i avsnitt 5.1 visade att 

hotell- och restaurangbranschen är en språngbräda in på arbetsmarknaden för svenska 

ungdomar och ungdomar med utländsk bakgrund och det är en anledning till att så många 

ungdomar sysselsätts i den. 71 

 

Slutsatserna att hotell- och restaurangbranschen kan fungera som en språngbräda in på 

arbetsmarknaden för svenska ungdomar men snarare som en återvändsgränd för ungdomar 

med utländsk bakgrund72  bör belysas. Vad är det som gör att svenska ungdomar har lättare att 

byta bransch medan ungdomar med utländsk bakgrund snarare fastnar eller går tillbaka till 

arbetslöshet? Det är troligt att det många gånger handlar om kontakter och familjerelationer. 

Det första jobbet får ungdomar i regel genom sina föräldrar som har någon kontakt på ett 

jobb.73 Är det då vanligt att föräldrar med utländsk bakgrund sysselsätts i hotell- och 

restaurangbranschen är det mest troligt att det är där de kan hjälpa sina barn att få jobb. En 

segregerad arbetsmarknad tenderar således att bli än mer segregerad eftersom att svenska 

                                                
69	  Mulinari,	  2007,	  s.	  7	  
70	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  64	  
71	  Urban,	  2013,	  s.	  102-‐107	  
72	  Urban,	  2013,	  s.	  102-‐107	  
73 	  http://www.arbetsformedlingen.se/For-‐arbetssokande/Stod-‐och-‐service/Platsjournalen/Platsjournalen-‐textarkiv/Attityd-‐
gav-‐Anna-‐arbete-‐-‐-‐Platsjournalen-‐nr-‐6-‐2012/Svart-‐utan-‐kontakter-‐-‐-‐Platsjournalen-‐nr-‐6-‐2012.html#.UxRy-‐nmVWXo	  	  
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personer ser branschen just som en språngbräda och något tillfälligt medan personer med 

utländsk bakgrund ser det som sin enda väg in på arbetsmarknaden.  

 

I avsnitt 5.4 om ojämlikhet och sexuella trakasserier visar forskning på området att 

föreställningar om ålder och kropp är viktigt för idén om vilka som kan servera på 

restauranger och kaféverksamheter. 74  Resultatet ger oss en hint om att det finns en 

förväntning om hur den anställde ska se ut och agera för att kunna ge bra service, nämligen att 

det ska vara en ung kvinna med ett trevligt yttre. En slutsats kan här dras att det är på grund 

av det här som så många unga kvinnor sysselsätts i branschen. Finns det en allmän förväntan 

om hur personalen ska se ut bidrar det till vilka personer arbetsgivaren tenderar att anställa. 

Vet arbetsgivaren om att kunder upplever att servicen är bättre av unga kvinnor lär denne på 

grund av sin egen ekonomiska vinning anställa dessa personer. Anställer arbetsgivaren unga 

kvinnor av denna anledning förstärks bilden av kvinnor som typiska för serviceyrket och 

dessa fördomar om branschen tenderar att leva kvar och byggas på ytterligare. Förväntningar 

om hur kvinnor arbetar i hotell- och restaurangbranschen leder till att unga kvinnor tvingas att 

arbeta och se ut på ett visst sätt. Det här kan i förlängningen leda till att unga kvinnor även 

accepterar bemötanden från kunder som inte alltid borde accepteras, det kan handla om 

sexuella trakasserier eller andra nedvärderande förhållningssätt som bidrar till en 

ojämställdhet dels på arbetsmarknaden men även en ojämställdhet i samhället i stort.   

 

Personer med utländsk bakgrund har inte lika stor chans att byta till yrken med högre status 

som svenskar har.75 Eftersom hotell- och restaurangbranschen är en bransch som hör till 

kategorin lågstatusbransch76 kan en slutsats dras att det inte enbart gäller branschen i sig utan 

även människorna i den. Kan en segmentering av arbetsmarknaden, där ungdomar, kvinnor 

och personer med utländsk bakgrund i högre grad än andra sysselsätts i en lågstatusbransch 

således leda till att dessa grupper av människor tillskrivs en lägre status? Segmenteringen av 

arbetsmarknaden betyder i så fall att det görs skillnad mellan människor. Arbetar en person i 

en högstatusbransch tillskrivs även denne hög status. Arbetar en person istället i en 

lågstatusbransch tillskrivs denne låg status och uppdelningen leder till segmentering i 

samhället. Grupper av människor tillskrivs olika status beroende på vad för yrken de har. När 

en sådan uppdelning sker värderas människor olika, ditt människovärde bestäms av vad du 

                                                
74	  Mulinari,	  2007,	  s.	  276-‐277	  
75	  Urban,	  2013,	  s.	  102-‐107	  
76	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  64	  
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arbetar med och arbetar du således inte med ”rätt” yrke är du mindre värd än om du hade 

arbetat med ett yrke som hör till kategorin högstatusyrken.  

6.2	  Arbetsvillkoren	  i	  hotell-‐	  och	  restaurangbranschen	  

En anledning till att hotell- och restaurangbranschens dåliga arbetsvillkor kan upprätthållas är 

att personalen i branschen länge sågs som en egendom till arbetsgivaren. Personalen stod, på 

grund av att de fick mat och husrum av arbetsgivaren, i ständig skuld till denne och minsta 

motstånd kunde leda till att arbetstagaren blev av med jobbet och därmed även mat och 

boende.77Att branschen under långa perioder ansågs vara oseriös78 kan leda till antagandet att 

en oseriös bransch lockar till sig fler oseriösa företagare. Ett exempel på det här är när den 

redan konkurrensutsatta restaurangbranschen utnyttjas av yrkeskriminella personer och 

nätverk genom att restauranger och pubar fungerar som bulvaner för t.ex. penningtvätt.79 En 

slutsats som kan dras är följaktligen att hotell- och restaurangbranschens 

konkurrenskänslighet leder till att yrkeskriminella lockas till branschen och att det i sin tur 

leder till att arbetskraftsexploateringen kan fortgå. 

 

De dåliga arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen kan ses som en orättvisa80. 

Studiens exempel på, och anledningarna till, de dåliga villkoren kan leda till slutsatsen att en 

orättvisa som har existerat länge tenderar att bli en form av normalitet. Orättvisan blir 

omedvetet accepterad i samhället på grund av att det alltid har varit så. Orättvisan har således 

övergått till en oönskad norm i branschen där det trots försök till upprensning kvarstår stora 

problem. HRF och Visita har kommit en bra bit på vägen när jämförelse görs med hur det var 

i början på 1900-talet. Men är det tillräckligt? Förändring till det bättre betyder inte att 

orättvisan har försvunnit. Studien ger exempel på att orättvisan i allra högsta grad kvarstår. 

 

Arbetskraftsexploatering av ungdomar är ett annat exempel på de dåliga villkoren i hotell- 

och restaurangbranschen. Målen från kammarrätterna ger exempel på hur det kan fungera i 

hotell- och restaurangbranschen. Det förekommer svartjobb, fiffel med personalliggare, arbete 

till låga eller inga löner och generellt sett en avvikande syn på vad som är rimliga villkor 

inom branschen.81  När synsättet är att lönen är beroende av kundkretsen är det föga 

                                                
77	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  10	  
78	  Jarnhammar,	  2005,	  s.	  161-‐174	  
79	  Ds.	  2008:7	  s.	  149-‐150	  
80	  Hänvisar	  till	  Nationalencyklopedins	  definition	  av	  ordet	  ”orättvisa”	  där	  det	  står	  att	  en	  orättvisa	  är	  ett	  tillstånd	  där	  någon	  
av	  de	  inblandade	  parterna	  blir	  orättvist	  behandlad.	  http://www.ne.se/sve/orättvisa?i_h_word=orättvisa	  	  
81	  Mål	  nr	  6369-‐12	  &	  Mål	  nr	  3485-‐06	  
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förvånande att arbetskraftsexploatering förekommer i hotell- och restaurangbranschen. 

Pizzerian i mål nr 6369-12 saknade kollektivavtal och ingen av ungdomarna var medlem i 

HRF, det betyder att de oorganiserade arbetstagarna får stå upp för sina rättigheter själva. En 

berättigad fråga är om en person i sjutton- till tjugoårsåldern verkligen är medveten om sina 

rättigheter som arbetstagare? Och även om de unga människorna vet sina rättigheter, vilka 

möjligheter har ungdomarna att praktisera dem? Av rädsla för att bli av med extrajobbet eller 

sommarjobbet är en slutsats att det är mer troligt att personen tiger än att hen kräver rimliga 

arbetsvillkor. Det här leder till att arbetskraftsexploateringen kan fortgå och att branschen 

även i fortsättningen lär ha liknande problem med arbetsvillkoren. Kunde lärdom om 

arbetstagares rättigheter i arbetslivet bli en obligatorisk del i svensk skolundervisning på 

gymnasial nivå tror jag att det skulle kunna gå att bemöta problematiken lättare. Ett första 

steg till att kunna strida för sina rättigheter är att veta om dem och får ungdomar på väg ut i 

arbetslivet reda på vad de har för rättigheter, kunskap om den svenska modellen och 

arbetsrättslig lagstiftning har de bättre verktyg att handskas med eventuella problem. 

 

Den höga andelen tidsbegränsade anställningar i hotell- och restaurangbranschen82 bidrar till 

att arbetsvillkoren i branschen är dåliga. Anställningsformen leder nämligen till en ekonomisk 

osäkerhet och ojämlikhet för arbetstagare. 83  Arbetstagare ställs i en beroendeställning 

gentemot arbetsgivaren och den tidsbegränsade anställningen leder till att arbetstagaren inte 

vågar tacka nej till arbetstider av rädsla för att inte bli uppringd nästa gång. Rädslan för att bli 

av med jobbet leder till en slutsats att beroendeställningen resulterar i ett maktutövande där 

arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren och inte vågar stå upp för sina rättigheter. 

Arbetstagaren är den part som i ett anställningsförhållande redan ses som den svagare och 

därför ska lagstiftning se till att dessa skyddas. 84 Men när branschen är av den art där 

tidsbegränsade anställningsformer är vanliga85 leder det till att arbetstagarens ställning blir 

ännu svagare och maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare blir ännu mer ojämn. 

Följaktligen kan hotell- och restaurangbranschen ses som en bransch där ojämlikheten mellan 

arbetstagare och arbetsgivare är särskilt stor.  

 

För att stärka anställdas ställning i hotell- och restaurangbranschen borde det bli lättare för 

arbetstagare att få en tillsvidareanställning. Det här har redan försökt genomföras i 
                                                
82	  År	  2011	  hade	  16	  procent	  av	  HRFs	  medlemmar	  någon	  form	  av	  tidsbegränsad	  anställning,	  se	  Larsson,	  2011,	  s.	  13	  	  
83	  Mulinari,	  2007,	  s.	  279,	  se	  även,	  Motion,	  2012/13:A201	  
84	  Glavå,	  2011,	  s.	  87	  
85	  Larsson,	  2011,	  s.	  13	  
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kollektivavtalet mellan HRF och Visita men gäller endast för de kollektivavtalsbundna 

parterna. 86 På grund av den låga organisationsgraden blir det här ett problem eftersom att 

regleringen i kollektivavtalet inte gäller för alla. Kan frågan lösas branschspecifikt men ändå 

gälla för alla hotell och restauranger? Inte i nuläget, men frågan om hur problemen med 

tidsbegränsade anställningar i branschen kan lösas bör lyftas. 

 

De tidsbegränsade anställningarna i kombination med hög personalomsättning är en av 

anledningarna till att de låga lönerna i hotell- och restaurangbranschen kan bibehållas. 87 Den 

generella lönenivån i branschen blir låg när de flesta arbetstagare enbart stannar i branschen i 

max ett par år. Att lönerna är låga beror även på den s.k. drickskulturen som fortfarande lever 

kvar i branschen. Trots att det officiella drickssystemet försvann 1993 använder arbetsgivare 

fortfarande dricks som ett argument för låga löner. 88 Dricks, som egentligen är en form av 

extra belöning för väl utfört arbete, tenderar alltså att bli en bromskloss för löneutvecklingen i 

branschen. Att arbetstagares inkomst ska bero på hur väl kunden tycker att hen har blivit 

bemött kan tyckas vara förlegat men lever i allra högsta grad kvar. Drickskulturen leder inte 

sällan till en maktobalans och ojämställdhet eftersom att arbetstagaren tvingas göra sitt 

yttersta för att hålla gästen nöjd och på det sättet förtjäna sin brödföda.  

 

Att ge dricks kan även ses som ett sorts maktutövande där kunden har makt att bestämma när 

bra service har givits.89 De anställda inom hotell- och restaurangbranschen blir således 

underordnade både arbetsgivare och kunder när kunden, beroende på om hen är nöjd eller 

inte, avgör om den anställde ska få dricks som tack för servicen. Ett butiksbiträde i en 

klädbutik får inte någon dricks som tack för god service och den anställdes lön beror inte på 

om hen utfört ett välgjort arbete den dagen. Det finns därför en skillnad mellan hotell- och 

restaurangbranschen och andra branscher där de anställda i hotell- och restaurangbranschen 

ständigt förväntas göra det där lilla extra. Dricks riskerar att leda till att anställda i hotell- och 

restaurangbranschen tillskrivs en lägre status på grund av att deras prestation ständigt bedöms 

och belönas på ett sätt där en överordnad person har makt att avgöra om prestationen varit 

godkänd eller inte.  

                                                
86	  Kollektivavtal	  mellan	  HRF	  &	  Visita,	  2013-‐2016,	  s.	  7-‐8	  
87	  Kjellberg,	  2014,	  s.	  30	  
88	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  67	  
89	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  63	  
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6.3	  Säkerställning	  av	  arbetsvillkor	  

6.3.1	  Kollektivavtal	  

Med kollektivavtal har Sveriges arbetsmarknadsparter branschspecifikt lyckats reglera 

arbetsvillkoren till det bättre. I hotell- och restaurangbranschen har Visita utvecklat en metod 

för att se till att de anslutna arbetsgivarna följer förpliktelserna som framkommer av 

kollektivavtalet. Metoden grundar sig i att företagen i samband med medlemskapet förpliktar 

sig att följa de etiska regler Visita ställt upp.90  

 

HRF kan genom kontrollregeln i 19 § MBL kontrollera att arbetsgivaren utbetalar rimliga 

löner. HRF har dock inte rätt att genomföra kontroller om det inte finns några medlemmar på 

arbetsplatsen. Förbundets möjligheter att kontrollera arbetsvillkoren i kollektivavtalen bygger 

således på antalet medlemmar. Denna slutsats är dock nedstämmande eftersom den fackliga 

organisationsgraden i branschen har minskat med 22 procentenheter mellan 2006 och 2013.91 

Endast 30 procent av alla sysselsatta i branschen är medlemmar i facket och det betyder att 

HRFs möjligheter att kontrollera arbetsvillkoren minskar i takt med att medlemsantalet 

sjunker. En slutsats som kan dras är därför att HRFs möjligheter att säkerställa arbetsvillkoren 

gäller för de medlemmar vilka är anslutna, men de begränsas också på grund av det låga 

medlemsantalet. När fackavgiften är hög samtidigt som många är tidsbegränsat anställda92 är 

det rimligt att anta att den fackliga tillbakagången inte kommer minska utan snarare öka. På 

grund av den låga fackliga organisationsgraden tenderar det alltså att bli lagreglering som bär 

det största ansvaret för att arbetsvillkoren i branschen är rimliga.  

6.3.2	  Lagregleringar	  och	  myndigheter	  

Lagarna fungerar som ett lägsta skydd för arbetstagare i hotell- och restaurangbranschen och 

de lagregleringarna som är av betydelse för arbetsvillkoren är bl.a. LAS, DL och AML. 

Tillsyn över lagregleringarna sker genom olika myndigheter, bl.a. Arbetsmiljöverket och 

DO.93 Även Skatteverket har visat sig spela en viktig roll i motverkandet av svartjobb 

eftersom att deras kontrollering av personalliggare i restauranger och liknande verksamheter 

har fått många svarta jobb att bli vita.94 Lagregleringarna ska alltså se till att arbetsvillkoren är 

rimliga men säkerställandet av dem bygger på att ansvariga myndigheter har tillräckliga 
                                                
90	  SOU	  2005:89,	  s.	  143-‐144	  
91	  Kjellberg,	  2014,	  s.	  36	  
92	  Kjellberg,	  2014,	  s.	  30	  
93	  20	  §	  ATL,	  7	  kap.	  1	  §	  AML	  &	  4	  kap.	  1	  §	  DL	  
94	  Prop.	  2012/13:34,	  s.	  17	  
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metoder för att kunna kontrollera att lagregleringar följs. Utan kontrollmöjligheter från 

myndigheter finns det risk att lagreglering missbrukas och att arbetskraftsexploatering i 

hotell- och restaurangbranschen kan fortsätta. Den låga organisationsgraden och 

myndigheternas otillräckliga möjligheter att kontrollera arbetsvillkoren leder till slutsatsen att 

det krävs bättre verktyg för myndigheter och fackförbund att tillsammans kontrollera 

villkoren. Det ligger i hela samhällets nytta att försöka lyfta hotell- och restaurangbranschens 

rykte och komma till rätta med de problem som finns med arbetsvillkoren. Därför borde 

medlemskap i HRF, genom statligt stöd, ges till ett lägre pris än nuvarande för på så sätt 

förmå fler att ansluta sig fackligt. Samtidigt borde ungdomar genom obligatorisk utbildning i 

skolorna lära sig nyttan med medlemskap i fackförbund redan innan avslutad skolgång. På det 

här sättet kan ungdomar, innan de tar sitt första jobb, vara medvetna om den svenska 

modellen och på så sätt även hjälpa till att bevara den.  

 

Eftersom att arbetsgivaren rent rättsligt inte behöver agera när en arbetstagare ansett sig blivit 

sexuellt trakasserad av en utanförstående95 är det upp till den enskilde att säga ifrån. När 

statistik visar att majoriteten av de sexuella trakasserierna kommer från gäster på 

restauranger96 blir det tydligt att anmälning kring dåliga arbetsvillkor är upp till den utsatta 

arbetstagaren. Obenägenheten att säga ifrån och anmäla på grund av bl.a. kravet att hålla 

gästerna nöjda, bevissvårigheter, eller den undergivenhet arbetsmiljön många gånger präglas 

av97  leder till slutsatsen att de sexuella trakasserierna är svårbekämpade i hotell- och 

restaurangbranschen. Addera det faktum att det är stor chans att arbetstagaren har en 

tidsbegränsad anställning som hen är rädd att mista så minskar antagligen benägenheten att 

anmäla eller gå till arbetsgivaren ytterligare.  

 

Eftersom att konkurrensen mellan restauranger ofta är hård är det troligt att anta att en 

arbetsgivare undviker att ingripa vid sexuella trakasserier från gäster av rädsla för att förlora 

kunder. När personalomsättningen i branschen dessutom är hög och den utsatta arbetstagaren 

kanske snart slutar ändå kan arbetsgivaren, istället för att agera, vänta ut situationen. Det här 

bäddar för att sexuella trakasserier viftas bort och ursäktas med att det är en sådan jargong i 

branschen och att lite får man väl som arbetstagare tåla. Det vore dock fel att anta att alla 

                                                
95	  2	  kap.	  3	  §	  	  DL	  
96	  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sju-‐av-‐tio-‐kvinnor-‐i-‐krogbranschen-‐sextrakasserade-‐pa-‐jobbet_8304508.svd	  
97	  Lainpelto	  &	  Lainpelto,	  2012,	  s.	  174-‐178	  



 34 

arbetsgivare undviker att ingripa vid sexuella trakasserier, säkerligen finns det många 

arbetsgivare som känner ett ansvar för sina medarbetare även utöver det rättsliga ansvaret.  

6.4	  Tredjelandsmedborgares	  arbetsvillkor	  

För tredjelandsmedborgare finns det ytterligare rättsligt skydd i form av konventioner 

utfärdade av FN och ILO samt EU-direktiv. FNs konvention om skydd av alla migrerande 

arbetares och deras familjers rättigheter och ILOs konvention nr 9798 har inte ratificerats av 

Sverige och därmed kan de inte anses ha rättslig status i landet. Även EU-direktivet 

2011/98/EU99 vilket skulle införlivats senast den 25 december 2013 har inte införlivats i 

svensk rätt. Samtidigt som Sverige inte ratificerat flera viktiga internationella regleringar 

vilka rör arbetskraft och tredjelandsmedborgare ändrade regeringen 2008 reglerna för 

arbetskraftsinvandring som gjorde det lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från 

tredjeland. 100  Den nya regleringen har öppnat upp för en exploateringsrisk för 

tredjelandsmedborgare på grund av att metoderna för att motverka exploatering är 

bristfällig. 101  Framförallt i hotell- och restaurangbranschen har det blivit svårare att 

kontrollera arbetsvillkoren och allt högre krav ställs numera på Migrationsverkets 

kontrollmetoder.102  

 

Operation Krogsanerings arbete visar att arbetskraftsexploateringen av tredjelands-

medborgare i branschen förekommer i stor utsträckning.103 En tredjelandsmedborgare som 

kommer till Sverige för att arbeta blir beroende av sin arbetsgivare för att kunna säkra sin 

vistelse i Sverige. Beroendeställning främjar ett klimat som kan uppmuntra till arbetskrafts-

exploateringen. De icke ratificerade konventionerna och det ej införlivade EU-direktivet i 

kombination med ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring i Sverige kan ses som en 

anledning till varför arbetskraftsexploateringen förekommer i stor utsträckning. 

Säkerställningen av arbetsvillkoren för tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för 

att arbeta i hotell- och restaurangbranschen kan därför anses vara bristfällig.  

 

                                                
98	  Konvention	  nr	  97	  om	  sysselsättning	  
99	  om	   ett	   enda	   ansökningsförfarande	   för	   ett	   kombinerat	   tillstånd	   för	   tredjelandsmedborgare	   att	   vistas	   och	   arbeta	   på	   en	  
medlemsstats	  territorium	  och	  om	  en	  gemensam	  upprättning	  rättigheter	  för	  arbetstagare	  från	  tredjeland	  som	  vistas	  lagligen	  
i	  en	  medlemsstat	  
100	  Prop.	  2007/08:147,	  s.	  26	  
101	  Migrationsverket,	  2012,	  s.77	  
102	  Migrationsverket,	  2012,	  s.	  70	  
103	  Ds.	  2008:7	  s.	  77	  
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För att på ett mer effektivt sätt kunna säkerställa arbetsvillkoren för de anställda inom hotell- 

och restaurangbranschen behövs det tydligare lagstiftning kring tredjelandsmedborgares 

rättigheter med tydliga sanktioner gentemot arbetsgivare. Migrationsverket och även andra 

myndigheter behöver också få bättre verktyg för att kunna kontrollera arbetsvillkoren dels 

proaktivt men även reaktivt.  

6.5	  Vidare	  forskning	  

Studien har gett svar på frågor rörande arbetsvillkoren i hotell- och restaurangbranschen och 

de grupper av människor som sysselsätts i den. Några forskningsluckor har dock 

uppmärksammats och förslag på vidare forskning kommer nedan att presenteras.  

  

Framtida forskning bör undersöka varför vissa branscher sägs ha högre status än andra. Är det 

människorna vilka arbetar i en bransch som leder till att status uppnås eller är det branschen i 

sig som bidrar till att branschen tillskrivs en viss status? Status och samhällshierarkier kan 

således analyseras på ett utförligt sätt, något som saknats i denna studie. 

 

Vidare lämnar studien till viss del otillfredsställande slutsatser vad gäller 

tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta. Arbetsvillkoren för den här 

specifika gruppen av människor hade med fördel kunnat utvecklas mer och svar på hur deras 

arbetsvillkor kan säkerställas hade kunnat ges på ett mer utvecklat sätt. Utrymmet i studien 

gav dessvärre inte möjlighet till det här då syftet var att svara på frågan om hur alla anställdas 

arbetsvillkor i hotell- och restaurangbranschen säkerställs.  

 

Framtida forskning bör vidare undersöka branschens arbetsvillkor ur ett intersektionellt 

perspektiv med fokus på kvinnor med utländsk bakgrund. Det finns föreställningar om hur 

kvinnor och rasifierade personer ska arbeta och bete sig inom serviceyrket. Hur kommer det 

sig att dessa föreställningar finns och hur påverkar det den enskilde om hon förutom att vara 

kvinna även har utländsk bakgrund? Den intersektionella analysen skulle bidra till mer 

komplexa analyser och tankesätt. 
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7.	  Slutsatser	  

På grund av att hotell- och restaurangbranschen fungerar som en språngbräda in på 

arbetsmarknaden sysselsätts både ungdomar med svensk bakgrund och ungdomar med 

utländsk bakgrund i den. Kvinnor har sysselsatts i branschen sen långt tillbaka i tiden och 

förväntningar om hur personal inom serviceyrket ska se ut har bidragit till att det är vanligt att 

kvinnor sysselsätts i branschen.   

 

Hotell- och restaurangbranschen har alltid präglats av dåliga arbetsvillkor med 

arbetskraftsexploatering på olika sätt. De dåliga villkoren har kunnat bibehållas på grund av 

oseriösa företagare vilka, för egen vinnings skull, ägnat sig åt ekonomisk brottslighet, 

svartjobb, fiffel med personalliggare samt hög förekomst av tidsbegränsade anställningar. De 

låga lönerna som bidrar till dåliga arbetsvillkor kan upprätthållas genom drickskulturen som 

genomsyrar branschen. Orättvisorna inom branschen har blivit en slags norm vilken nästan 

blivit mer regel än undantag. Det vore fel att säga att alla företagare är oseriösa men på grund 

av att de oseriösa företagarna finns kan arbetskraftsexploateringen i branschen fortgå. 

 

Kollektivavtalsreglering och kontroll av dessa kan till viss mån säkerställa arbetsvillkoren i 

hotell- och restaurangbranschen men dessa kontrollmöjligheter begränsas av den låga 

organisationsgrad som på senare år blivit vanligare i branschen. Lagreglering ska se till att 

alla arbetstagare skyddas men det är myndigheterna som har det största ansvaret för att 

säkerställa att anställda arbetar till rimliga villkor. För tredjelandsmedborgare är 

problematiken ännu större eftersom att Sverige inte ratificerat flera viktiga konventioner om 

tredjelands-medborgares arbetsrättsliga villkor samtidigt som lagreglering gjort det lättare för 

arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare. Säkerställandet av arbetsvillkor påverkas 

även av den enskilde arbetstagarens benägenhet att anmäla orättvisor, ett exempel är sexuella 

trakasserier från utanförstående personer. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att 

säkerställningen av arbetsvillkoren i hotell- och restaurangbranschen problematiseras av 

arbetstagares ovilja eller rädsla för att ingripa samt myndigheters många gånger bristfälliga 

kontrollmöjligheter. Säkerställningen av arbetsvillkoren kan därför på många sätt anses vara 

bristfällig och skulle behöva regleras ytterligare genom tydligare lagstiftning, bättre 

kontrollmöjligheter och tydligare sanktioner mot arbetsgivare. 
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Bilaga	  1	  
Riksavtal	  
Visita	  

(1	  juni	  2013	  -‐	  
31	  maj	  2014)	  

Löntagargrupp	  
1	  

utan	  yrkesvana	  

Löntagargrupp	  
1	  

6	  års	  yrkesvana	  

Löntagargrupp	  
2	  

utan	  yrkesvana	  

Löntagargrupp	  
2	  

6	  års	  yrkesvana	  

Kronor/månad	   20	  499	   21	  883	   19	  264	   20	  648	  

Kronor/timme	   118:50	   126:50	   111:40	   119:40	  

Bild: Riksavtalet mellan HRF och Visita (1 juni 2013 – 31 maj 2014)  
Källa: Kollektivavtal 2013-2016 mellan Hotell- och Restaurangfacket och Visita, s. 50-51 
 

Hängavtal	  
Visita	  

(1	  juni	  2013	  -‐	  
31	  maj	  2014)	  

Löntagargrupp	  
1	  

utan	  yrkesvana	  

Löntagargrupp	  
1	  

6	  års	  yrkesvana	  

Löntagargrupp	  
2	  

utan	  yrkesvana	  

Löntagargrupp	  
2	  

6	  års	  yrkesvana	  

Kronor/månad	   21	  019	   22	  404	   19	  784	   21	  169	  

Kronor/timme	   121:50	   129:50	   114:40	   122:40	  

Bild: Hängavtalet mellan HRF och Visita (1 juni 2013 – 31 maj 2014) 
Källa: Kollektivavtal 2013-2016 mellan Hotell- och Restaurangfacket och Visita, s. 50-51 
 

Riksavtal	  
Visita	  

(1	  juni	  2013	  -‐	  
31	  maj	  2014)	  

Ungdomslön	  
	  

Fr	  o	  m	  19	  år	  

Ungdomslön	  
	  

Fr	  o	  m	  18	  år	  

Ungdomslön	  
	  

Fr	  o	  m	  17	  år	  

Ungdomslön	  
	  

Under	  17	  år	  

Kronor/månad	   16	  098	   14	  680	   13	  971	   12	  571	  

Kronor/timme	   93:10	   84:90	   80:80	   72:70	  

Bild: Ungdomslöner i Riksavtalet mellan HRF och Visita (1 juni 2013 – 31 maj 2014) 
Källa: Kollektivavtal 2013-2016 mellan Hotell- och Restaurangfacket och Visita, s. 50-51 
 

Hängavtal	  
Visita	  

(1	  juni	  2013	  -‐	  
31	  maj	  2014)	  

Ungdomslön	  
	  

Fr	  o	  m	  19	  år	  

Ungdomslön	  
	  

Fr	  o	  m	  18	  år	  

Ungdomslön	  
	  

Fr	  o	  m	  17	  år	  

Ungdomslön	  
	  

Under	  17	  år	  

Kronor/månad	   16	  528	   15	  127	   14	  391	   12	  936	  

Kronor/timme	   95:80	   87:40	   83:20	   74:80	  

Bild: Ungdomslöner i Hängavtalet mellan HRF och Visita (1 juni 2013 – 31 maj 2014) 
Källa: Kollektivavtal 2013-2016 mellan Hotell- och Restaurangfacket och Visita, s. 50-51 


