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Förord 

 
Under en tid i mitt liv var jag mycket engagerad av arbete inom FN-

förbundet. Mycket av min fritid gick åt till kampanjer och workshops med 

olika teman. Mitt arbete med mänskliga rättigheter har alltid hängd kvar på 

olika sätt. När jag fick chansen att själv bestämma vad jag ville skriva om för 

ämne i denna studie var det rätt självklart för mig att det var migration.  

 

Att kombinera mitt intresse för mänskliga rättigheter och hotellbranschen har 

varit otroligt spännande. Jag har också alltid varit intresserad av 

hotellbranschen. Alla mötena mellan olika gäster och anställda som sker 

varje dag och förståelse för hur viktiga just dessa mötena är för att allt ska 

fungera. Jag är väldigt tacksam för att jag fick möjlighet att träffa och 

intervjua de hotell som ställde upp under denna studie, ni har hjälpt mig 

otroligt mycket. Utan era åsikter och tankar hade denna uppsats inte funnits. 

 

Jag vill även tacka min handledare Rikard Eriksson för all hjälp jag har fått 

under processen. Att jag har haft möjligheten att söka upp dig när jag har 

behövt hjälp, och även att du har varit snabb på svar när du varit bortrest. Till 

sist vill jag tacka min tålmodiga pojkvän, även ifall han själv skrev sin 

uppsats tog han ändå tid till mig för att lugna ner mig i stressiga situationer. 

 

TACK! 
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ABSTRACT 

 
During the last decade, Sweden has experienced an increase in number of 

immigrants. In the north of Sweden, Umeå is one of the municipalities with 

most constant increases. Their working situation is often related to businesses 

with lower thresholds and the hotel industry is one of these branches. The 

hotel market is at the same time rising which makes it of interest to describe 

the hotel industries attitude towards immigrants as working labor. 

 

The aim of this study is to see how immigrants are treated by a service-based 

labor market in Sweden. This will be examined through semi- structured 

interviews with support from previous studies and theories. The respondents 

will be recruitment staffs from hotels in Umeå municipality and the 

interviews will focus on their point of view. 

 

The results indicate what an immigrant is facing in the Swedish labor market 

and has been divided into four themes: part time workers labor market, 

treatment at the working place, cooperation and competence. The study also 

compares Sweden with England, as previous studies have shown that 

England has a large number of immigrants working in hotel business. 

 

Keywords: Service-based labor market, Ethnic discrimination, Hotel labor 

market, Immigrant reception.  
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1. INLEDNING 
Under de senaste tio åren  har invandringen till Sverige haft en ökning. Enligt 

Statistiska Centralbyrån stod ca 80 % av folkökningen i Sverige år 2016 av 

nyanlända och det är för att det finns fler som invandrar till Sverige än 

utvandrar (Statistiska Centralbyrån, 2017). En nyanländ i denna studie är en 

person som fått uppehållstillstånd i Sverige. Ökningen av nyanlända har inte 

bara skett i de större kommunerna utan även i  andra kommuner runt om i 

Sverige. Umeå kallas för Norrlands Huvudstad  på grund av att de är största 

kommunen sett till folkmängd i Norrland. Umeå som kommun tar inte emot 

lika många nyanlända som andra kommuner i Norrland, men Umeå kommun 

är ändå den kommun som haft den mest konstanta ökning av mottagna 

migranter de senaste tio åren (Migrationsverket, 2015). 

 

För en nyanländ är det viktigt att kunna komma in i samhället så fort som 

möjligt och det vanligaste är att nyanlända söker sig till arbeten med låga 

barriärer. En bransch som sägs ha relativt låga barriärer är hotellbranschen, 

för på hotellarbetsmarknaden behövs oftast ingen hög utbildning om inte 

chefrollerna sökes. Arbeten med låga barriärer skulle kunna vara städare, 

kallskänka eller resturangbiträde och enligt en tabell på migrationsverkets 

hemsida är det tre av de största yrkesgrupperna som söks för nyanlända i 

Sverige (Migrationsverket, 2015).  

 

År 2014 hade Umeå hand om Kulturhuvudstadsåret och satsade då på 

utveckling av hotellen och sedan dess har hotellmarknaden i Umeå bara 

fortsatt att växa. Idag finns det 15 hotell i centrala Umeå och det ligger under 

planering att fler kommer byggas. Eftersom hotellmarknaden växer och det 

därmed skapas nya jobb med låg barriär finns en möjlighet för de nyanlända 

att söka sig in i Hotellbranschen. Kristina Zampoukos (2014) skriver i en 

tidigare studie om just hotellbranschens kompetensförsörjning, 

arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga. Hon skriver om 

hotellarbetsmarknadens problem och fördelar. I hennes studie har hon som 

syfte att hitta sätt att säkerställa kompetensförsörjningen inom hotell- och 

restaurangbranschen och även hur innovationsförmågan förändras genom 

arbetskraftsrörligheten. Eftersom nyanlända inte kanske har mycket 

kompetens och erfarenhet av branschen är det intresseväckande att se på 

vilket sätt hotell i Umeå använder sig av arbetskraften. 

 

Att söka jobb som nyanländ till ett nytt land kan ibland vara rätt tufft både för 

att arbetssökarens har bristande kompetens om landet, men även 

arbetsgivarens bristande kompetens om den nyanlända personen. Den 

bristande kompetensen som den nyanlände har är något som kommuner 

oftast ska förebygga med hjälp av introduktionsprogram i form av 

språkutlärning och samhällskunskap. Oftast går inte den delen så fort och 

därför blir det svårare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden 

(Rosenqvist, 2010). Att det sedan finns en risk att de nyanlända inte får något 
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arbete på grund av diskriminering från arbetsgivarens sida i brist på 

kompetens om den nyanlända är också något som som kan bli ett problem för 

de arbetsökande (De Los Reyes, 2008).  

 

I England har forskare tidigare studerat just ämnet nyanlända inom 

hotellbranchens arbetsmarknad och de har visat att en stor del av 

hotellbranschens anställda i England och speciellt London består av just 

nyanlända. Som exempel finns McDowell, Batnitzky och Dyer (2006) som 

skriver mycket om den etniska uppdelningen på hotell och Tessa Wright 

(2006) skriver om situationen för de nyanlända på arbetsplatsen om hur de 

bemötts och vad som är deras hinder. Både Wrights och McDowell, 

Batnitzky, Dyers studier gjordes i relation till EU-utvidgningen 2004 då runt 

10 länder anslöt sig till EU samarbetet och det var bland annat Polen, 

Slovakien och Ungern. Detta skedde nu för över 10 år sedan och mycket har 

förändrats sedan dess med den nya invandringsvågen som startade år 2015 

ordentligt på grund av oroligheter runt om i världen. I denna studie kommer 

även en jämförelse att göras med studierna ifrån England. Det som gör det 

intressant att jämföra hotell i Umeå med McDowell, Batnitzky och Dyers 

studie tillsammans med vad Wrights skrivit om England är de nyanländas 

situationer på arbetsplatserna. Vad finns det för likheter och skillnader mellan 

dessa två platser? McDowell, Batnitzky och Dyer skriver i sin studie om 

fördomsfulla anställningar så som ”lydiga” polska städare och ”ambitiösa” 

indiska servitörer. Enligt statistik från migrationsverket (2017) är både 

städare och servitörer arbeten som oftast nyanlända etablerar sig med, frågan 

är bara ifall uppdelningen i Sverige är densamma som i England? 

 

Med denna studie kommer bidraget vara ökad förståelse för en nyanländs 

situation på arbetsmarknaden. Studiens vinkel kommer att utgå ifrån 

intervjuer av rekryteringsansvariga på hotell i Umeå med stöd från en  

litteraturöversikt. Stort fokus kommer att ligga på de nyanländas 

anställningar, behandling på arbetsplats samt deras kompetens. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en nyanländ blir behandlad på 

en servicebaserad arbetsmarknad i Umeå. Studien genomförs som en 

fallstudie av hotellnäringen. 

1.2 Frågeställning 

i. Hur arbetar hotell i Umeå med rekrytering av nyanlända som arbetskraft? 

 

ii. Finns någon skillnad på hur en nyanländ behandlas jämfört med en 

ursprungssvensk? 

 

iii. Vad kan förändras eller förbättras för en nyanländ på arbetsmarknaden? 
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1.3 Begreppsförklaring 

 

Nyanländ - Begreppet nyanländ i denna studie utgår från Statisktiska 

Centralbyråns definition på deras hemsida (2017) att det är en person som 

anmält sig till Skatteverket att de har som avsikt att stanna minst tolv 

månader i Sverige, att de ska även ha fått uppehållstillstånd eller upphållsrätt 

och slutligen att de ska även vara folkbokförda i Sverige. 

 

Låga Barriärer- Är en definition av arbeten som inte kräver någon högre 

utbildning för att bli anställd. 

 

Segmentering-  Ett ord för att dela upp något i olika grupper. I denna studie 

innebär det uppdelning av arbetskraft. 
 

2. LITTERATURÖVERSIKT 
Arbetsmarknaden är en viktig utgångspunkt i denna studie eftersom 

nyanlända är en arbetskraft som vill kunna komma in i arbetslivet. En 

arbetsmarknad är under en ständig förändring hela tiden, nya arbetesformer 

etableras och gamla arbeten försvinner eller förändras. MacKinnon och 

Cumbers (2011) skriver i sin bok om de förändringar som har lett till att 

arbetsmarknaden ser ut som den gör idag. Bara den industribaserade 

marknaden har förändrats från att allt gjordes förhand av de anställda till att 

maskiner gör det mesta av arbetet. Den utvecklingen kallas för fordism och 

innebär att allting sker på ”rullande band”, en anställd skruvar i mutter, en 

anställd spikar i en spik också vidare vilket innebar att mycket kunde göras i 

massproduktion.  

 

Arbetsmarknaden slutade inte förändras där utan en stor förändring var sedan 

när utvecklingen av en mer tjänstebaserad marknad började växa fram. Den 

mer tjänstebaserade arbetsmarknadens förändring i samhället kunde vara ett 

mer administrativt arbete som på kontor. Denna nya typ av arbetsmarknad 

innebar att arbetaren behövde vara mer utbildad och självständig, det blev 

även en annan social relation mellan arbetsgivaren och arbetaren då de gamla 

gränserna suddades ut mellan de båda grupperna och ett mer förtroende och 

samspel skapades (MacKinnon, Cumbers 2011).  Något som kan ha varit en 

faktor till den nya växande tjänstebaserade marknaden kan vara 

globaliseringen av marknader runt om i världen. På grund av en öppnare 

värld kunde industrier flyttas söderut till utvecklingsländer och den rika 

minoriteten industriländer avindustraliserades och övergick till servicearbete. 

MacKinnon och Cumber skriver (2011) att arbetskraften gick ifrån 

fordismens mer organiserade massproduktion på rullande band till en 

arbetsmarknad med en arbetare som har närmare kontakt med kunderna och 

kan på det sättet vara med hela processen från början till färdigt resultat.  
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Med den mer flexibla arbetskraften skedde det en förändring på 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden började segmenteras. I en bok av 

Castree, Coe, Ward och Samers (2003) redogör för en teori att det finns tre 

typer av segmentering på arbetsmarknaden som gör det extra svårt för 

arbetare att lämna den klass de hamnat i. Den första är segmentering av 

efterfrågan på arbetsmarknaden och innebär att arbetsgivare rankar 

arbetsökarna efter olika system som skulle kunna vara kunskap och 

utbildning. Detta kan leda till diskriminering av etnisk tillhörighet, kön eller 

sexuell läggning. Den andra segmenteringen är på arbetsplatsen. Detta sker 

eftersom många yrken inte har någon möjlighet till befodran, eller krävs 

väldigt låg kunskap i ett yrke som gör det svårt för den anställde att arbeta sig 

uppåt till bättre yrke. Den sista segmenteringen är av arbetskraft  då utbudet 

av arbetskraft är utom kontroll för arbetsgivaren, men däremot kan 

exempelvis familjeuppbyggnad, utbildning och sociala skillnader segmentera 

utbudet. En kvinna som sägs ska ”ta hand om hemmet” kanske inte får en 

heltidstjänst på grund av hennes situation i familjen, men en man däremot 

som inte är lika ”bunden” till familjen kan få en heltidstjänst och hög lön.  

 

Utifrån teorin om segmentering på arbetsmarknaden har det även bildats en 

teori om uppdelning av arbetskraft. Enligt teorin är arbetskraften uppdelad i 

tre olika kategorier, den primära-, den sekundära- och den tertiära 

arbetskraften (Castree, Coe, Ward, Samers 2003). Den primära arbetskraften 

är den grupp av arbetskraft som oftast får ett relativt säkert och oftast 

självstyrt arbete. Arbetet brukar oftast vara ett välbetalt heltidsarbete och det 

krävs oftast högre utbildning för att kunna nå ett sådant arbete. Den 

sekundära arbetskraften är den grupp som också kan få en heltidstjänst, men 

de får oftast lite sämre betalt än den primära arbetskraften. Dessa arbeten 

brukar vara  relativt trygga och de har oftast en utbildning, men det är inte 

många som har en högre utbildning. Den sista gruppen som är den tertiära 

arbetskraften har de inte enkelt alltid på arbetsmarknaden utan de brukar få 

tillfälliga eller oregelbundna arbeten med sämre betalt. Vanligast är att de har 

sämre utbildning och får kämpa mer i samhället med sina osäkra arbeten. 

Figur 2.1 visar modellen av arbetskraftens uppdelning på arbetsmarknaden.  
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Figur 2.1 Tjänstearbetsmarknads modellen. (MacKinnon, Cumbers 2011 sid. 161) 

Nyanlända som är den grupp denna studie fokuserar på tillhör till mestadels 

den tertriära arbetskraften, eftersom det kan finnas hinder som gör det svårt 

för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden. Tidigare studier visar att 

samhället kan vara ett av hinderna som finns för en nyanländ (De Los Reyes, 

2003). En del av samhället kan exempelvis vara vad Castree, Coe, Ward och 

Samers (2003) kallar för segmentering av efterfrågan på arbetsmarknaden 

och som innebär att arbetsgivaren diskriminerar den arbetsökande på grund 

av sina etniska skillnader. Enligt en rapport från Landsorganisationen i 

Sverige och som är skriven av De Los Reyes (2009) står det att ett vanligt 

problem för en person med en annorlunda etnisk bakgrund är diskriminering 

på arbetsplats. Något som De Los Reyes (2009) nämner som en vanlig 

diskrimineringsform är den strukturella diskrimineringen. En strukturell 

diskriminering är när en hel grupp, exempelvis kvinnor, homosexuella eller 

religösa blir diskriminerade på grund av utsatta förhinder som hindrar dem i 

sitt arbete. Oftast handlar den strukturella diskrimineringen om olika normer 

och formella regler som finns i samhället som gör att vissa grupper 

missgynnas och andra grupper favoriseras. Diskriminering kan både ske vid 

anställning, som Castree, Coe, Ward och Samers (2003) nämner när det 

förekommer segmentering av efterfrågan på arbetsmarknaden, men också på 

en arbetsplats. Med diskriminering på arbetsplatsen blir det svårt för de 
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utsatta grupperna att exempelvis klättra, då deras arbete inte kanske kräver 

mycket kompetens vilket gör det svårt för dem att arbeta sig uppåt (Castree, 

Coe, Ward och Samers 2003).  

 

Något som kan göra det svårt för en nyanländ att komma in arbetsmarknaden 

är deras namn (De Los Reyes, 2009). Detta är på grund av att det finns 

arbetsgivare som kan ha bristande kompetens inom olika kulturer och därmed 

har en förutfattad mening. En studie av Carlsson och Rooth (2007) visar att 

det är svårare för en med utländskt namn att få ett arbete än vad det är för en 

med ett svenskt. Studien gick ut på att två identiska ansökningsformulär 

skickades ut till olika arbetsgivare med det enda som skilde dem åt var 

namnen på ansökningarna. Den ena ansökan hade ett utländskt ”klingande” 

namn och den andra hade ett svenskt ”klingande” namn. Resultatet i studien 

visade att det är 50 % större chans att en med ett svenskt ”klingande” namn 

blir kallad till intervju än en med ett utländskt ”klingande” namn. De Los 

Reyes (2009) skriver också i sin studie att diskriminering inte bara kan gälla 

en nyanländ utan kan även påverka generationen efter på grund av att deras 

barn delar samma namn och utseende som sina föräldrar och kan därmed 

också bli diskriminerade utan att vara nyanländ.  

 

Diskriminering är en faktor som gör det svårare för en nyanländ att kunna 

komma in i arbetslivet, men det är inte den enda anledningen. Andra studier 

visar att mottagandet av nyanlända kan göra det svårt för en nyanländ att ta 

sig in på arbetsmarknaden. Rosenqvist (2010) skriver exempelvis att det tar 

cirka sju år för en nyanländ att hitta ett arbete i Sverige. När en nyanländ 

kommer till Sverige och har placerats ut i en kommun ska de alla gå något 

som kallas för en introduktion som innebär att den nyanlända ska få 

språkundervisning i svenska, undervisning i samhällskunskap och en 

praktikplats för att komma in i arbetslivet. Introduktionen för en nyanländ 

varar vanligtvis i cirka två år och under tiden får de introduktionsersättning 

av kommunen. Vad Rosenqvist (2010) vill visa i sin studie är att detta 

mottagande av nyanlända i kommuner till största del inte har fungerat, 

eftersom det i genomsnitt tar runt sju år från att en nyanländ anländer till 

Sverige till att de får ett arbete. Det han menar är att det är viktigt för en 

nyanländ att komma ut i arbetslivet så tidigt som möjligt för att få den 

inkomst som kan stärka personen ekonomiskt på lång sikt. De kommuner 

som har lyckats få in nyanlända fort i arbetslivet är få, men har haft en bra 

kombination av delarna i introduktionsprogrammet. I de kommuner där 

introduktionen har brustit har kommunen inte lika starkt fokuserat på 

introduktionsprogrammen utan de nyanlända har istället fått introduktionen 

på deltid. Med kommuners svaga arbete för att få in nyanlända i arbetslivet 

och diskriminering från arbetsgivare kan en nyanländ ha det svårt att ta sig in 

på arbetsmarknaden. När de väl är inne kan de lätt fastna som den tetriära 

arbetskraften på grund av bristande kompetens. 
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Det finns flera studier som beskriver en nyanländs situation i Sverige och  

mycket har handlat om det svenska klassamhället och klyftorna mellan 

grupper i Sverige. I en bok av Ingmar Lindberg (2003) beskrivs att 

nyanländas situation har sedan länge varit hård på arbetsmarknaden. Sedan 

första halvan av 1990-talet hamnade Sverige i en djup ekonomisk kris där det 

var näst intill omöjligt för en nyanländ att få ett arbete. Sedan dess har 

situationen för en nyanländ på arbetsmarknaden gått upp och ner, men enligt 

Lindbergs studie är arbetslösheten för nyanlända fortfarande mycket högre än 

vad det är för en ursprungssvensk. Han skriver också att sysselsättningen för 

nyanlända oftast begränsas till en vissa branscher på arbetsmarknaden vilket 

kan leda till att deras fulla kompetens inte utnyttjas. Lindberg (2003) skriver 

liksom De Los Reyes (2009) i sin rapport att nyanländas situation på 

arbetsmarknaden beror till stor del på diskriminering av den etniska gruppen. 

Således att en arbetsgivare kan bortse från att anställa en nyanländ på grund 

av okunskap och fördommar. Under den mer industribaserade 

arbetsmarknaden var det enklare för en nyanländ att få ett arbete på grund av 

att de typer av arbeten inte var lika beroende utav att en nyanländ kan 

språket. Vid en mer tjänstebaserad arbetsmarknad har kraven på 

språkkunskap i landets språk blivit viktigt på grund av dessa arbetens sociala 

situation vilket har inneburit begrännsning till viss branscher för en nyanländ.  

 

Sjögren och Zenou (2007) skriver i sin studie om en nyanländs situation i 

Sverige att det en nyanländ till stor del mister när den flyr från ett land till ett 

annat är sitt humankapital. Ett humankapital är en människas kunskaper, 

färdigheter och fysiska- och psykiska egenskaper som en individ får genom 

bland annat utbildning och uppväxt. Detta kan leda till att en nyanländ 

kanske inte får något arbete i den bransch som den arbetade med i sitt gamla 

hemland för att den saknar det nya landets kunskaper i exempelvis landets 

språk. Sjögren och Zenou (2007) skriver också att geografin kan vara en 

bidragande faktor till nyanländers svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden 

genom distans. De skriver som en jämförelse mellan USA och Sverige att när 

arbeten flyttades ut från centrum till förorterna i USA så fick, vad Sjögren 

och Zenou skriver i sin studie, den svarta befolkningen som fortfarande 

bodde kvar i centrum en svårare väg till sitt arbete och detta kallades för en 

felmatchning. I Sverige kan nyanlända ibland också utsättas för felmatchning 

genom att de blir placerade i kommuner där det finns boende men inget 

arbete och därför blir det svårare för en nyanländ att ta sig in på 

arbetsmarknaden.  

 

Den mer tjänstebaserade arbetsmarknaden som kräver en mer flexibel 

arbetskraft kan också göra det svårare för en nyanländ eftersom de inte har 

lika stora möjligheter att vara flexibla än andra grupper har. Om de som 

lyckats ta sig in på arbetsmarkanden skriver Bohlin om i sin bok (2012). Hon 

skriver att en nyanländ inte alltid har det enklare bara för att personen har fått 

ett arbete utan ibland är arbetsvilkoren så pass dåliga att den anställda nästan 
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mår sämre än utan arbete. Många nyanlända som får ett arbete hamnar oftast i 

en bransch med långa och oregelbundna arbetspass, ibland får de till och med 

arbeta med dubbla arbeten för att ekonomin ska kunna gå ihop. Oftast är det 

kvinnan som får arbeta mest i familjen eftersom det även är hon som får ta 

hand om hushållet samtidigt som hon kanske har dubbla städjobb. Många 

arbetar med städjobb och blir oftast anställda av en städfirma som sätter 

villkoren. Ibland bor de också i annan del av kommunen så deras resetid blir 

extra lång, vad Sjögren och Zenou (2007) kallar för felmatchning och som 

inte är inräknat i resetiden för den anställda. En kvinna som blir intervjuad i 

Bohlins bok (2012) berättar att även om hon vill bli färdig med sina studier i 

ekonomi så hinner hon inte det på grund av sitt arbete och sin familj. Förbund 

som arbetar för bättre rättigheter säger att det har blivit bättre men det är en 

lång bit kvar. 

 

Tidigare studier har inte bara handlat om svårigheter för en nyanländ på 

arbetsmarknaden utan  har även handlat om vad som kan hjälpa. Lindberg 

skriver vidare i sin bok (2003) att fackföreningar borde vara de som ger stöd 

till de nyanlända och kan ge en väg in på arbetsmarknaden. Fackföreningar 

kan även hjälpa de som blivit intervjuade i Bohlins bok (2012) till bättre 

anställningsvilkor. Det kan vara genom att göra arbetsmarknaden mer öppen 

för alla, ta bort fördommar, stödja de anställda på arbetsplatsen i avtal och 

löner och bjuda in de nyanlända mer i fackföreningarna än vad de gör. 

Fackföreningar är en viktig faktor i det industriella samhället. En 

fackförening finns till för att ge en anställd en röst ifall ett företag skulle 

utnyttja den anställde. I och med att arbetsmarknaden förändrades till mer 

tjänstebaserad så förändrades också fackföreningens läge på 

arbetsmarknaden.  

 

MacKinnon och Cumber (2011) nämner i sin bok några teorier till att 

fackföreningarna fick en nedgång av medlemmar i den mer tjänstebaserade 

arbetsmarknaden. En teori är att arbetarna blev mer individuella i sitt arbete 

jämfört med hur det var innan inom industrin, vilket gjorde det svårare för 

fackföreningar att få medlemmar att engagera sig. En annan orsak till 

förändringen var att kvinnorna ökade som arbetskraft inom tjänstearbetena 

Eftersom det till mestadels var män som arbetade inom industrier så hade 

kvinnor ingen historia inom fackföreningar. Fackföreningarna har inte 

försvunnit helt utan på senaste tiden har de börjat öka igen, sedan ser det 

också olika ut från land till land (MacKinnon, Cumbers 2011). I de nordiska 

länderna är fackföreningarnas positioner fortfarande starka bland anställda, 

på grund av att regeringarna i de länder inte har valt att utmana 

fackföreningar på samma sätt som andra länder. England är ett exempel på ett 

land där regeringen har först både gynnat fackföreningar för industriarbetare 

och sedan försvårat för dem vilket ger stora förändringar inom fackföreningar 

i England. 
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Inom hotell -och restaurangbranschen i England är inte fackligt engagemang 

särskilt högt. Jan Wills skriver i sin vetenskapliga artikel (2005) att i England 

är det enbart en av fem som väljer att bli fackligt engagerade inom hotell- och 

restaurangsektorn. Tidigare i England var det som MacKinnon och Cumbers 

(2011) beskriver det ett industrisamhälle med ett tydligt fackligt arbete, men 

när samhället privatiserades blev det svårare för fackliga föreningar att hålla 

sig starka. Arbetsmarknaden förändrades och arbetskraften blev mer flexibel. 

Hotellsektorn har haft en stor tillväxt och utveckling under många år vilket 

har lett till att hotellsektorn är den största sektorn inom turism skriver 

Lundmark, Marjavaara och Müller (2009). Wills (2005) skriver att även om 

tillväxten har varit hög ses hotellyrket som ett yrke med dåligt betalt, dålig 

utbildning och otillräkligt stöd för de anställa samt de anställda består också 

av till stor del unga, kvinnor och imigranter. Hotell är den del som står för 

den största delen av logisektorns inkomst och är beroende utav gästnätter 

som med andra ord är gästers övernattningar. Lundmark, Marjavaara och 

Müller (2009) skriver i sin bok att hotelldelen är den del av turismnärningen 

som bidrar till störst sysselsättning. En rapport från Tillväxtverket (2015) 

visar att hotell- och restaruangbranschen omsätter runt 79 300 sysselsatta 

jämfört med hela turismbranschen som sysselsätter 165 400 personer i 

Sverige. Med denna statistik går det att säga att detta är en bransch som har 

kapacitet  att skapa sysselsättning eftersom den största delen av branschen 

består av serviceyrke och det går inte alltid att ersätta med maskiner och 

andra mer självgående lösningar.  
 

Det finns en enorm variation av olika hotell, de kan variera i storlek, produkt 

och i vilken typ av målgrupp de vill vända sig mot. Ägarstrukturen brukar 

också skilja sig mellan hotell för de kan vara små familjeägda, stora 

internationella eller nationella kedjor samt större hotell men utan förbindelse 

till en kedja, men kanske en koppling regionalt. Orsaken till att det finns en 

stor variation av hotell på marknaden är på grund av att konkurrensen har 

ökat och då behöver hotell differentiera sig för att kunna vinna andelar på 

marknaden genemot de andra hotellen (Timothy, Teye 2009). En marknad 

som arbetar med service har en helt annan grundförutsättning än vad en 

produktmarknad har. Med en produkt vet kunden vad den får eftersom en 

produkt är något konkret, men med en service-produkt har bara kunden 

förväntingar eftersom det inte finns något konkret att visa (Hayes, Miller 

2011). 

 

 Därför är det viktigt för en servicebaserad bransch att optimera vinst, vilket 

gör att det är nödvändigt för ett hotell att sälja allt de har varje dag eftersom 

det inte går att lagra gästnätter på samma sätt som det går att lagra produkter i 

en affär. Därför arbetar hotell med något om kallas Revenue Managment som 

innebär att hotell ska kunna sälja sin produkt till rätt kund, i rätt tid till rätt 

pris för att bäst kunna optimera sin vinst (Hayes, Miller, 2011). Detta gör att 

det är extra viktigt med kundbemötande inom hotellsektorn eftersom en kund 
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som återkommer är vad ett hotell strävar efter. Detta påverkar arbetsvillkoren 

inom hotellbranschen för de anställda. En anställd på ett hotell hamnar i 

något som kallas för dubbel interpellation. Enkel interpellation beskrivs 

enligt McDowell, Batnitzky och Dyer (2006) som att arbetsgivaren har en 

steoritypisk bild av vad som är lämpligt eller olämpligt i en anställds arbete, 

vilket gör att den anställde anpassar sig till arbetsgivarens bild, arbetsgivaren 

ger order och den anställda ger gensvar. Med dubbel interpellation menar 

McDowell, Batnitzky och Dyer att där finns en part till med för den anställda, 

både arbetsgivaren och kunden. Det är inte bara arbetsgivaren som har en 

bild utav den anställda utan även kunden har det.  

 

Vid ett serviceyrke måste den anställde anpassa sig till sin arbetsgivare och 

göra vad som beordrats, men också anpassa sig mot kunden genom att ge 

service med ett leende i receptionen så att kunden känner sig välkommen. 

Den anställda även vara osynlig när den städar rummen eftersom städ ses 

som en del i bakgrunden av ett hotell och därför ska de vara osedda. 

McDowell, Batnitzky och Dyer (2006) har gjort en tidigare studie i just 

ämnet nyanlända som en anställd grupp på hotell i London. I sin studie 

undersökte hon ifall och hur mycket steoritypiskt indelat det är på ett hotell i 

London bland nyanlända genom att genomföra intervjuer med olika personer 

på hotellet, både från ledning och de nyanlända. Enligt hennes studie hamnar 

oftast nyanlända i arbetsmarknadens lägsta skikt och eftersom 

hotellbranschen ses som ett arbete med låga barriärer och det kräver inte 

högre utbildning så är det väldigt många nyanlända som hamnar inom 

hotellbranschen. Hotelltjänsterna brukar variera från synliga tjänster i 

exempelvis reception till osynliga tjänster i exempelvis städ.  

 

Som resultat i McDowell, Batnitzky och Dyers studie visade de att det fanns 

specifika arbetsuppdelningar mellan olika etniciteter. Arbetsuppgifterna styrs 

av steoritypiska föreställningar och olika fördommar i prestation. Sedan 

visade det sig att på de högre positionerna satt västerländska män och på de 

lägre nivåerna som städ och receptionist var en stor andel från 

långinkomstländer. Till största delen kvinnor satt som ett ansikte utåt för 

hotellet i receptionen. En annan studie som gjorts angående nyanländas 

arbetssituation på hotell och restauranger i England är skriven av  Wright 

(2006). Wrights ingångsvinkel är mer riktad mot svårigheter och problem 

som nyanlända råkar ut för när de arbetar inom hotell och 

restaurangbranschen. Hon fick fram sitt resultat på liknande sätt som 

McDowell, Batnitzky och Dyer genom intervjuer. Resultatet hon fick fram 

var olika kategorier av problem för nyanlända. De kategorier hon kom fram 

till är dålig lön, långa dagar och nätter, mobbning och rasistiska trakasserier 

och höga barriärer till befordran.  

 

I Sverige finns det inte mycket tidigare forskning om arbetsmarknaden i 

hotell och restaurangbranschen. En artikel som behandlar området till viss del 
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är skriven av Kristina Zampoukos (2014). Hennes syfte med studien var att få 

en övergripande bild av hur olika hotell, som exklusiva storstadshotell, 

säsongshotell och internationella hotellkedjor, arbetar för att motverka 

arbetskrafts brist och vilka strategier de använder för att behålla en hållbar 

kompetensförsörjning. Utgångspunkten i hennes studie är att antalet 

förvärvsarbetare har minskas i Sverige och det gör det allt svårare för 

arbetsgivare att behålla en kompetent personal när konkurrensen ökar mellan 

hotellen. Hon har valt att använda sig utav semi-strukturerade intervjuer där 

hon intervjuar både arbetssgivare och anställda på olika hotell i Sverige. I sin 

teoretiska bakgrund skriver hon att den tidigare forskningen inom 

arbetskraftsrörlighet till största del har varit inom de mansdominerande 

branscherna som motorföretag, IT och telekom. Där har 

arbetskraftsrörligheten visat sig bra för både företagen och de anställda 

genom kunskapsspridning och erfarenhet. Däremot har det varit mindre 

forskning inom till exemepel den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn och det 

är den forskningen som hon vill täcka med sin studie. 

 

I sitt resultat skriver hon om dessa olika typer av hotell var för sig och jämför 

dem senare i diskussionen. Alla tre olika typer av hotell står inför sina 

utmaningar, men utmaningarna ser olika ut och är olika stora. Det exklusiva 

storstadshotellet satsar på så serviceinriktad personal som möjligt. En gäst 

har höga förväntningar och den dubbla interpellationen som McDowell, 

Batnitzky och Dyer skriver om (2006) blir extra viktig eftersom en gäst kan 

betala högt pris för att bo där. Därför betyder de långsiktiga relationerna med 

de anställda mycket för hotellet och de hotell som strävar efter långsiktiga 

relationer blir också intressanta för arbetssökare. Utifrån studien antar 

Zampoukos (2014) att det exklusiva hotellet kommer klara 

arbetskraftsrörligheten och kompetensutvecklingen i den nya generationen 

väldigt bra. Den internationella hotellkedjan, som är mest intressant för 

denna studie eftersom den största delen av hotell i Umeå består av den typ av 

hotell, har en annan relation till arbetskraft. De strävar precis som de 

exklusiva storstadshotellen efter långvariga relationer, men även 

arbetskraftsrörligheten mellan kedjans hotell är viktig och uppmuntras. Något 

som en hotellkedja generellt också strävar efter är god kommunikation med 

olika institutioner som universitet och gymnasiumutbildningar för att få tag 

på den drivna unga arbetskraften. Däremot sades det under intervjuerna i 

Zampoukos studie att det kan vara svårare att göra karriär inom hotellet om 

inte den anställda har en god relation till sina chefer vilket kan göra det 

tuffare för en anställd. Den sista hotelltypen säsongshotell har fått det tuffare 

på arbetsmarknaden eftersom de varje år får starta om hotellet med 

anställningar av ny arbetskraft. Eftersom de är beroende utav fler 

anställningar en tid under året är det inte alltid samma anställda som kommer 

tillbaka. Den nyanställda kanske inte kan destinationen och hur 

gästmottagning fungerar och de får oftast lära sig efterhand.  
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Utifrån dessa tidigare studier går det att säga att hotellbranschen är en väldigt 

personalintensiv bransch och stora kostnader kommer just inom 

personalkonstnaderna. Orsaken är att arbetet oftast ses som en plattform ut 

till någon annan bransch och då krävs nyanställning av ny personal. Därför 

anställs många på deltid för att lindra kostnaderna för hotellen och det är 

också anledningen till att hotell kan anställa nyanlända. Det som kan skapa 

problem däremot för en nyanländ är deras brist i språkliga och sociala 

kompetenser, något som studier visar att kommunerna är ansvariga för. Med 

hjälp av denna litteraturöversikt och intervjuer av hotell i Umeå är det 

intressant ifall de tidigare studierna stämmer överrens med hur det ser ut på 

hotell i Umeå idag. 

3. METOD 

3.1 Fallstudie metod 

För att kunna få svar på denna studies syfte, att se hur en nyanländ blir 

behandlad av en servicebaserad arbetsmarknad i Sverige, har en kvalitativ 

fallstudie valts att göras. Denscombe (2014) beskriver en fallstudier som en 

metod som går djupare in på en undersökningsenhet, vilket gör att studien får 

ett mer detaljerat svar. En uppdelning av ordet fallstudie visar ordet fall och 

studie som menas att studera ett fall, vilket är vad som sker i denna studie. En 

fallstudie kan sträcka sig en kortare eller en längre period och 

datainsamlingen kan värvas av olika metoder till källor så som hård- och 

mjukdata, intervjuer och observationer (Svenning, 2003).  I denna studie 

kommer två metoder att användas, litteraturstudie och semi-struktuerade 

intervjuer som tillsammans kommer redovisa resultatet i en tematisk analys. 

Intervjumetoden kommer ligga som grund i resultatet och litteraturstudien 

kommer att stödja intervjuerna så att syftet och frågeställningen blir 

besvarade.  

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie används för att ge en bakgrund och ett djup till det ämne 

som studeras. Med en litteraturstudie får forskaren reda på vad som redan har 

studerats i ämnet, hjälper en att finna en lämplig frågeställning och hittar 

teorier som preciserar vad som skulle viljas ha ut av studien (Svenning, 

2003). I denna studie användes litteraturen till att gå på djupet och jämföra 

vad som tidigare skrivits med det forskaren fått fram genom sina semi-

strukturerade intervjuer. För att finna lämplig litteratur är det vanligt att utgå 

ifrån universitetsbiblioteks databaser, där går det att söka på författare, titel 

eller bara sökord för att hitta användbara texter (Svenning, 2003). I denna 

studie har Umeå universitetsbiblioteks databas används till största del, men 

även Google Scholar som är Googles databas för vetenskaplig litteratur. De 

olika ord som används till största del för att hitta artiklarna till denna studie 

är tjänstearbetsmarknad, etnisk diskriminering, hotellarbetsmarknad, 
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mottagning nyanlända och hotellyrket. Orden har både använts på svenska 

och på engelska.  

3.3 Intervjumetod och urvalsprocess  

Att använda sig av intervjuer kan vara lämpligast när ett mer komplext och 

mer känsligt ämne studeras och kan oftast innebära att intervjuaren vill åt en 

människas åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Descombe, 2014). Intervju 

som metod kan vara både personlig och icke-personlig och frågorna kan vara 

både strukturella eller informella (Svenning, 2013). Olika typer av frågor 

som kan ställas under en intervju är bland annat faktafrågor, 

bedömningsfrågor och värderingsfrågor. För denna studie har personliga 

intervjuer gjorts, och respondenterna var de ansvariga för rekrytering på 

centrala hotell i Umeå. Den typ av intervju som använts i denna studie är 

semi-strukturerad intervju som innebär enligt Descombe (2014) att 

intervjuaren har en färdig lista med frågor som den vill ha besvarat, men för 

att ge en flytande konversation går inte alltid intervjuaren helt efter frågornas 

ordning och ibland låtes respondenten tala fritt inom begränsning av ämnet 

som diskuteras. Intervjuerna genomfördes till största del ansikte mot ansikte, 

men för en intervju krävdes telefonintervju istället. Eftersom ämnet är 

känsligt då den riktar in sig på hur och om hotell arbetar med att få in 

nyanlända i arbetslivet var den typ av frågor som ställdes värderingsfrågor.  

 

För att använda intervjuer som metod behövs en urvalsprocess göras. En 

urvalsprocess görs för att få fram vem som ska intervjuas i studien. För varje 

studie finns ett stort antal personer som kan vara med och hela detta antal 

kallas populationen (Denscombe, 2014). Däremot att studera alla dessa 

personer är kanske inte lämpligt för ämnet som studeras och därför görs ett 

urval. Urvalet består av de personer som är relevanta för studien och beror 

helt på ämnets inriktning.  

 

För denna studie gjordes ett urval och eftersom studien utgår från 

arbetsmarknaden i Umeå blev urvalet hotells rekryteringsansvariga på 

hotellen i Umeå. Det är de som möter arbetskraften och därmed också tar 

beslut om vem som får arbete. Urvalet av dessa rekryteringsansvariga 

begränsades till hotell med en central position i Umeå och som sammanlagt 

är 15 hotell. Dessa 15 hotell delades sedan in i olika grupper för att se vad 

olika typer av hotell säger i denna fråga. De olika grupperna blev 

multinationella kedjor, skandinaviska kedjor, familjehotell och regionalt 

förankrade hotell. Mejl skickades ut till dessa olika hotell angående 

medverkan i intervju och i slutändan kunde bara fyra hotell ställa upp, ett från 

varje grupp. De resterande 11hotell som tillfrågades valde att inte delta i 

denna studie av olika skäl.  

 

Inför intervjuerna skapades en mall med de frågor som skulle ställas med 

utgångspunkt från studiens syfte (se bilaga 1). Det var samma frågor som 
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ställdes till alla hotell som medverkade, på grund av att svaren sedan skulle 

jämföras i ett resultat. Däremot förändrades frågestrukturen och de 

följdfrågorna under intevjuns gång beroende på vad respondenten svarade. 

Respondenterna kontaktades först via mejl för att få en förklaring om vad 

intervjuerna kommer gå ut på, det var också genom mejl som tid för intervjun 

bestämdes. Alla intervjuer förutom den i telefon gjordes i ett någolunda tyst 

rum för att undvika störningsmoment. Intervjuerna inleddes med frågor 

rörande hotellarbetsmarknaden och förändringar av hotellmarknaden. Detta 

för att respondenterna skulle få en möjlighet att bekanta sig med situationen 

och för att intervjuaren skulle kunna få en övergripande syn om hur 

hotellarbetsmarknaden ser ut idag. Bryman (2011) skriver i sin bok om 

samhällsvetenskapliga metoder några frågekategorier som vanligtvis brukar 

finnas i en intervju så som inledande frågor, uppföjlningsfrågor, direkta-/ 

indirekta frågor och tolkande frågor. Med dessa typer av frågor skapas en 

mer flytande konversation mellan forskaren och respondenten. Bryman 

(2011) skriver också att med de typer av frågor visar forskaren att den är med 

i intervjun och lyssnar. Under intervjun fick respondenten en mall med 

frågorna som den fick chansen att läsa igenom innan intervjun hade sin 

början. Respondenterna gick med på att intervjuerna spelades in för enklare 

transkibering, men intervjuerna har att behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att det är bara intervjuerna som kommer veta vem som sagt vad (Svenning, 

2003). Tre av intervjuerna höll på i runt 30 min, men intervjun med det 

familjeägda hotellet blev kortare och hölls runt 10 minuter på grund av färre 

anställda. 

3.3.1 Analys 

Vid en analys av en intervju finns något som kallas för intervjueffekt, det kan 

ske även under intervjuns gång genom exempelvis styrning av intervju och 

oengagemang (Svenning, 2003). Det som kan ske vid en analys är att svaren 

feltolkas av forskaren och det kan leda till fel i resultatet. Med intervjuerna 

och den litterära studien har en tematisk analys använts.  En tematisk analys 

används för att identifirera, analysera och rapportera teman (Braun, Clark 

2006). I denna studie fungerar en tematisk analys väldigt bra eftersom 

studien både innehåller tidigare studier och intervjuer där det skulle kunna 

finnas teman som förklarar situationen för nyanlända. Bryman (2011) skriver 

att en generell strategi för att göra en tematisk analys finns i ”Framework” 

som är ett tillvägagångssätt utvecklat av National Centre of Social Research i 

Storbritanien. Metoden går ut på att skapa olika centrala- och subteman. 

Dessa teman kommer sedan vara utgångspunkterna för resultatet. Ordet 

”Framework” betyder att skapa ett ramverk för de olika teman som kommit 

fram i fallstudien. För denna studie blev de olika temana Deltidsarbetarnas 

arbetsmarknad, Behandling på arbetsplats, Samarbeten och Kompetens.  

3.5 Metoddiskussion 

Något som är viktigt vid användning av intervju som metod är att ta hänsyn 

till respondenten, vilket också kallas för etiska övervägande. Intervjuaren ska 
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respektera respondentens rättigheter och värderingar, undvika att 

respondenten kommer till skada under studien och arbeta på ett ärligt sätt 

med respekt (Denscombe, 2014). Det etiska övervägandet har tagits hänsyn 

till på olika vis i denna studie. Vid användning utav intervju som metod ska 

intervjuaren vara medveten om att egna uppfattningar kan uppfattas olika av 

andra. Speciellt i fallet av att en respondent kan mena något och intervjaren 

uppfatta något helt annat. Detta handlar om de mänskliga faktorerna som kan 

påverka intervjun, exempelvis situation och relation mellan den som 

intervjuar och respondenten. I detta fall blev platsen där intervjuerna ägde 

rum på respondenternas arbetsplatser där de fick välja den plats som 

fungerade bäst för dem. Om en respondent inte skulle kunna få några 

valmöjligheter skulle kanske intervjun inte bli bra som intervjuaren vill ha 

den. För att en intervju ska kunna bli bra behöver respondenten känna sig 

komfortabel med både plats och relation till intervjaren. Om intervjuaren 

skulle tagit för mycket komando hade intervjun kanske inte blivit lika bra. 

Något som var bekvämt i dessa intervjuer är att eftersom respondenterna 

själva arbetar med rekrytering och därav är vana vid intervjuer hade de inte 

svårt för att prata. Att fyra hotell av 15 kunde ställa upp på intervju är 

däremot något som borde beaktas eftersom det enbart är en fjärdedel av 

hotellen i Umeå. Orsaken till detta låga antalet på medverkande kan vara att 

den tid för intervjuer i processen var den tid då det var påskvecka i Umeå och 

många hotell hade mycket att göra.  Det är något som är värt att tänka på, när 

det funkar bäst för den som ska intervjuas. Ett annat problem som uppstod 

under intervjuprocessen var att ett av hotellen, det familjeägda, inte hade 

tillräckligt många antällda för att kunna få in nyanlända i arbetslivet eftersom 

hotellet var för litet. Den intervjun riktade mer in sig på ”ifall de var större”, 

men blev lite kortare än de andra tre intervjuerna som varade i cirka 30 

minuter vardera. Denna studie fungerade att genomföra även om 

respondenterna var få, intervjuerna och litteraturstudien som gjordes tar stöd i 

varandra och ger svar på syftet och frågeställningarna. 

 

Ämnet nyanlända  som denna studie riktar in sig på kan idag vara ett känsligt 

ämne på grund av att det finns människor i Sverige som anser att de är ett 

problem. Därför är det kanske inte alltid bekvämt att tala högt om ens åsikter 

i frågan. För att göra det enklare för respondenterna behandlas alla intervjuer 

konfidentiellt i denna studie vilket innebär att det enbart är intervjuaren som 

vet vem som svarat vad. I denna studie blir därför deras benämning i  

reslutatet efter vilken grupp från gruppindelningen de tillhör. Att det enbart är 

intervjuaren som kan tolka svaret är ännu ett problem där den mänskliga 

faktorn kan påverka, men eftersom det finns en litterärstudie som stöd kan 

intervjuerna behandlas säkrare. 

 

Andra metoder skulle kunnat användas för att få reda på hur hotell i Umeå 

arbetar med att få in nyanlända i arbetslivet, exempel en observation av hur 

anställda har det på hotellen eller en enkätstudie med frågor till alla anställda. 
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Denna studie vill gå djupare än enkätundersökning och på grund av 

tidsbegränsning fungerar inte observation, därför blev intervjuer den valda 

metoden. I denna studie syns också bara en sida av hotellet, den sidan som 

anställer en nyanländ. Resultatet skulle kanske vara annorlunda ifall de 

anställda blev intervjuade istället. Detta är något att ta hänsyn till i analysen 

av intervjuerna att det en respondent säger kan de säga för att låta bra när det 

egentligen inte är alls det som sker i verkligheten. Detta är också en orsak till 

att en litteraturstudie behövs som stöd, för att se ifall det som sägs under 

intervjuerna låter relevant. Att vara noggrann med tillförlitliga källor kallas 

också för validitet och handlar om hur data reflekterar verkligheten 

(Denscombe, 2014). I denna studie handlar det som sagt om ifall intervjuerna 

och den litterära studien har validitet. Ju mer information som hittas ju mer 

validitet får studien. I detta fall har inte många intervjuer skett men däremot 

har många vetenskapliga artiklar och böcker hittats, som även stödjer det 

respondenterna säger till stor del vilket gör studien verklighetstrogen.   
 

4. RESULTAT 

4.1 Bakgrund 

År 2014 blev Umeå kommun arrangörer för kulturhuvudstadsåret. Att vara 

kulturhuvudstad innebär att kommunen ska under ett år lyfta fram kulturella 

sammarbeten och bidra med att ge en ökad förståelse för invånare i Europa 

(Kulturrådet, 2017). Under 2014 kom det över 800 000 personer till Umeå 

för att besöka olika evenemang vilket bidrog till en ökning med 39 % av 

biljettförsäljning i jämförelse med hur det sett ut de tidigare åren skriver 

Umeå Kommun i sin egen utvärdering av året (2015). En ökning av besökare 

till en destination bidrar till en ökad efterfråga på hotellmarknaden eftersom 

besökarantalet förändras och det leder till att hotellmarknaden i kommunen 

måste utöka sitt utbud. Denna förändring skriver Timothy och Teye om i sin 

bok (2009) och de kallar förändringen för ”demand shifters”. Det sker på 

grund av stora händelser, som stora evenemang eller politiska händelser, som 

får efterfrågan att skifta uppåt eller nedåt. Detta var vad som skedde i Umeå 

under kulturhuvudstadsåret 2014. Umeå valde därför att öka utbudet av hotell 

innan evenemanget drog igång för att kunna vara beredd på 

efterfrågeökningen.  

 

Vid en ökning av hotell är det som Hayes och Miller (2011) skriver att mer 

personal behövs för att väga upp efterfrågan, eftersom branschen är 

servicebaserad. Denna studie riktar som sagt in sig på en typ av arbetskraft 

för hotell, de nyanlända. Statisitiskt är Umeå kommun dåliga på att ta emot 

nyanlända jämfört med andra norrlänska kommuner, men den etniska 

gruppen av de mottagna migranter är väldigt blandad i Västerbotten. Det 

finns inte riktigt någon majoritet av någon etnisk grupp. Enligt 

migrationsverket är Eritrea, Syrien, Afghanistan och Somalia de fyra länder 
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som haft flest antal mottagna i Västerbotten det senaste året 

(Migrationsverket, 2015).  

 

Som tidigare nämnts  av Rosenqvist (2010) finns det ett 

introduktionsprogram för nyanlända. Det är kommunens ansvar att 

introduktionsprogrammet genomförs. Introduktionsprogrammet lär den 

nyanlända bland annat språket och samhällskunskap. I Sverige heter kursen 

som nyanlända läser för att lära sig svenska ”Svenska För Invandrare SFI” 

och är en kommunal vuxenutbildning för de som kommer till Sverige och 

inte kan svenska. SFI ska inte bara ge en nyanländ kunskap i språk utan även 

kunskaper i vardags-, samhälls- och vardagslivet (Skolverket, 2015).  

4.2 Deltidsarbetarnas arbetsmarknad  

De ökade utbudet av hotell har lett till en förändring i arbetsmarknaden säger 

den största delen av respondenterna i studien. De säger att på grund av 

öppningen av fler hotell på marknaden så finns en större konkurrens om 

arbetskraften. Sedan har förändringen påverkat de olika hotellen olika. De 

hotell som är lokaliserade mer centralt har en större påverkan än de hotell 

som ligger lite mer utanför. Däremot känner sig inget av hotellen hotade av 

ökningen, utan som respondenten från den skandinaviska kedjan säger är det 

inte bara antalet hotell som har ökat utan även antalet resenärer, därför går 

ekvationen ihop. På frågan angående hur de ser på arbetsmarknaden i Umeå 

svarade de flesta av respondenterna väldigt lika med att ett hotell har oftast 

en bas av arbetkraft, de med fast anställning. Sedan förändras antalet 

anställda som behövs varje dag efter hur efterfrågan ser ut från gäster. Inget 

av hotellen är säsongsbaserat utan istället är deras variation av gäster att 

affärsresenärer kommer på vardagar och fritidsresenärer till helgerna. Ibland 

har dock hotellen fler gäster och ibland färre, beroende på antalet bokade, och 

när det blir fler gäster behövs fler arbetare för att hotellet ska gå runt och då 

kommer de deltidsanställda väl till hands. En deltidsanställd tillhör vanligtvis 

den tetriära arbetskraften i arbetsmarknadsmodellen figur 2.1 från Castree, 

Coe, Ward och Samers bok (2003) och brukar innebära oregelbunda tjänster 

och dåligt betalt. I hotellens fall i Umeå tillhör de deltidsanställda den grupp 

med oregelbunda tjänster eftersom de oftast blir inkallade vid behov. 

Däremot säger respondenterna från hotellen att även om anställningen i 

början innebär en oregelbunden tjänst finns möjlighet att arbeta sig vidare 

uppåt.  

 

Vid rekrytering har alla hotell samma syn att den största gruppen som söker 

arbete på hotellen är studenterna från Universitetet i Umeå. De kräver oftast 

ingen full tjänst utan kan gå med på att jobba 50 % eller mindre eftersom de 

har en annan huvudsysselsättning vilket gör det enklare för hotellen att 

anställa dem på mer oregelbundna arbetspass. De sa även att grupper mellan 

arbete också är en stor del av de ansökande idag och i tidigare studier likt i 

Timothy och Teyes bok (2009) står det att många som anställs inom hotell, 
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inte bara i Sverige, är unga personer som kan vara i studier eller mellan, men 

även också nyanlända imigranter. Av de hotell som intervjuats  säger alla att 

de arbetar med att få in nyanlända i arbetslivet, eller som ett lite mindre hotell 

sa att ifall de hade haft resurser och möjlighet för det hade de gjort det.  

 

Hur hotellen som arbetar med nyanlända verkligen arbetar har de däremot lite 

olika svar och syn på. De hotell som tillhör en kedja säger att det finns i deras 

policy att arbeta med mångfald och att alla deras hotell gör det, sedan säger 

de lite olika i fallet med varför de anställer. Det regionala och det 

skandinaviska hotellet säger att de bara anställer de nyanlända som vill arbeta 

inom hotell, lite som en vanlig anställning. Det multinationella hotellet säger 

att de hjälper de som har problem med att komma in på arbetsmarknaden. 

Däremot har alla hotell svarat snarlikt på frågan om vad för slags arbete de 

får. Det är oftast städ eller frukost på deltid som de anställs som, likt 

McDowell, Batnitzky och Dyer (2006) och Wrights (2006) studier om 

England. Orsaken till dessa typer av arbetsuppgifter är på grund av brist på 

kompetens hos den nyanlända och dessa arbetsuppgifter är enligt hotellen en 

bra början. Eftersom nyanländ är ett heltäckande begrepp i denna studie 

ställdes en vidare fråga till alla respondenter ifall de märkt av ifall något land 

är speciellt representerat i Umeå, och alla svarade att i Umeå är det väldigt 

blandade etniciteter vilket gör att det inte bara är en folkgrupp som 

huvudsakligen arbetar på hotell utan det är olika personer med olika etniska 

bakgrunder. Respondenten från det skandinaviska hotellet drev vidare frågan 

och berätta att enligt kollegor söderut ser det annorlunda ut med mer lika 

etniska grupper, så som vanligtvis Mellanöstern, men så ser det inte ut uppe i 

Umeå.  

 

4.3 Behandling på arbetsplats 

För en nyanländ på en arbetsplats kan det ofta ske olika typer av 

diskriminering som att de kan få svårt för befodran, dåliga arbetsvillkor eller 

ett sämre bemötande än vad en med svensk ursprungsbakgrund skulle få (De 

Los Reyes, 2009). Castree, Coe, Ward och Samers (2003) skriver också att 

den tetriära gruppen har det svårare på grund av segmentering på 

arbetsplatsen som diskriminering och inte lika behandling. Enligt hotellen i 

Umeå anser alla respondenter att nyanlända blir bra behandlade. De hotell 

som tillhör en kedja valde till och med att berätta om händelser då en 

nyanländ blivit befodrad eller på något annat sätt blivit lika behandlad som 

alla andra ursprungssvenskar. De säger att de nyanlända som får en 

anställning på hotellet ska ha lika stor chans att kunna bli befodrad som alla 

andra på hotellet. Både hotellet med skandinavisk förankring och det 

regionala hotellet pratade om att mycket ansvar ligger på chefer för de 

nyanlända på hotellen. Deras bemötande av de nyanlända är avgörande för 

hur de nyanlända kommer utvecklas. Exempelvis Housekeepingansvarig är 

den som arbetar närmast dessa anställda och får därför ta ett större ansvar när 
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det gäller utbildning och kunskap. Hotellen säger också att deras chefer gör 

ett bra arbete för att de nyanläda ska känna sig välkomna, vilket är svårt att 

avgöra i denna studie ifall det stämmer eftersom studien specificeras på vad 

just hotellen själva säger.   

 

Eftersom det finns många olika etniciteter i Västerbottens län var en 

följdfråga ifall det går att se ifall det finns etniska uppdelningar av de 

anställda. Den största andelen av hotellen som intervjuades svarade att de inte 

hade sett någon uppdelning mellan sina anställda, men ett hotell säger att det 

gör det, nämligen det regionala hotellet. De har sett att det blivit grupperingar 

mellan ursprungssvenskar och de med en annan etnisk bakgrund. 

Respondenten säger att de inte förväntade sig något annat heller när de 

anställer nyanlända på företaget. Den skandinaviska kedjan såg dock olika 

problem inom grupper med liknande etniciteter så som olika muslimska 

grupper. De har kunnat se att grupperna klarar av att arbeta tillsammans, men 

inte umgås under raster eftersom deras olika folkgrupper är i krig och vill 

därför inte ha med varandra att göra utanför arbetet.   

4.4 Samarbeten 

Något som respondenterna talar mycket om i intervjun är hur de arbetar med 

att få in nyanlända i arbetslivet. Något som nämns ofta är deras olika 

samarbeten med kommun och olika organisationer. Rosenqvist (2010) skriver 

om kommunens arbete i sin bok och i kommunens arbete ingår det i deras 

introduktionsprogram att en nyanländ ska både få språkkunskaper, 

samhällskunskaper och göra praktik. Dessa praktikplatser är något som några 

hotell ställer upp med i Umeå. De som ställer upp med praktikplats anser att 

det inte bara är bra för den nyanlända utan även för hotellet i sig, för ibland 

kan en praktikplats leda till en anställning på hotellet och en ny resurs. 

Praktikplatserna brukar oftast vara inom städ eller frukost på hotellet. 

Hotellen arbetar däremot olika mycket med praktikplatser för vissa hotell tar 

in fler och vissa färre. Det regionala hotellet har valt att inte ha några 

praktikplatser alls eftersom de känner att det kostar för mycket tid att hela 

tiden lära upp nya. De anser att de behöver anställda som vill vara där och 

som inte har blivit placerade där för att kommunen vill det. Respondenten 

från hotellet är inte heller nöjd med hur kommunen arbetar med att få in 

nyanlända i arbetet, de säger att de gärna ställer upp med arbete för 

nyanlända, men de behöver mer ekonomiskt stöd från kommunen för att det 

ska fungera.  

 

Rosenqvist (2010) skriver i sin bok att det tar lång tid för en nyanländ att få 

ett arbete i majoriteten av kommunerna i Sverige. Han skriver också att 

kommuners arbete måste bli bättre med att ge en nyanländ den praktikplats 

de vill ha och samtidigt den utbildning de behöver. Respondenten från det 

regionala hotellet säger att hotellen behöver mer resurser för att samarbetet 

mellan kommun och arbetsplats ska kunna fungera. Respondenten menar att 



 

24 
 

just nu ligger mycket ansvar på mellanchefen för företaget eftersom det 

kanske behövs längre upplärning och förståelse för företaget. De andra 

hotellen uttryckte inte samma åsikt som det regionala hotellet utan de olika 

kedjorna var nöjda med samarbetet med kommunen. Det  multinationella 

hotellet sade att deras samarbeten med kommun är bra för både dem och den 

ansökande. Svenska språket är en viktig del att kunna för att arbeta hos dem, 

men med de olika samarbetena så får en nyanländ en möjlighet att lära sig 

språket och därmed kanske få en praktikplats.  

 

Enligt det multinationella hotellet finns det olika samarbeten med just SFI så 

som direkta samarbetet mellan hotellet och utbildningen och mellan SFI och 

arbetsförmedlingen. Med hjälp av dessa samarbetena får en nyanländ chansen 

att komma ut på arbetsmarknaden med hjälp av praktikplats. Den 

skandinaviska kedjan tar också emot nyanlända genom kommunen, men 

kanske inte i lika stor omfattning som det multinationella. Samarbeten 

gällande nyanlända som arbetskraft mellan hotellen är inte vanligt. Enligt den 

skandinaviska kedjan har hotellen diskuterat lite löst om ämnet, men 

eftersom det är en arbetskraft som hotell kan konkurrera om är det inget 

ämne som hotell riktigt kan hjälpas åt med. De kan kanske ibland ge förslag 

på organisationer som de vet har en bra arbetskraft för hotellen, som 

exempelvis universitetsutbildningar.  

4.5 Kompetens 

För en nyanländ som kommer till Sverige kan det finnas hinder innan de kan 

ta sig in i samhället. Som Sjögren och Zenou (2007) skriver i sin 

vetenskapliga artikel förlorar en nyanländ mycket av sitt humankapital, 

exempelvis språkkunskaper och de sociala kunskaperna i det nya landet. En 

utbildning i deras ursprungsland kanske är helt annan i Sverige så de får börja 

om från början. Det är något som alla hotell som var med i intervjuerna har 

som en gemensam åsikt, att den största nackdelen med att anställa en 

nyanländ är bristen på kunskap och kompetens. Som en av respondenterna 

sade angående kommunsamarbetet, behövs det oftast mer tid för introduktion 

i det nya arbetet för en nyanländ eftersom de kanske inte vet hur 

hotellbranschen i Sverige fungerar. Hotell i Sverige har svenska till största 

del som huvudspråk hos sina anställda och ifall en nyanländ inte kan svenska 

får personen oftast svårare att få ett arbete. Ett av de lite större hotellen som 

intervjuades har som policy att om en person inte kan svenska kan den inte 

arbeta hos dem. De har däremot försökt lösa detta med att de också har ett 

samarbete med SFI som ger de nyanlända de språkkunskaper de behöver för 

att ansluta sig till arbetet.  

 

Orsaken till hotell har svenska som huvudspråk är på grund av att det 

fortfarande är det språk som till största del talas av gästerna som kommer till 

hotellen vilket gör det enklare för de anställda att kommunicera med 

gästerna. Att som nyanländ lära sig ett nytt språk är egentligen inte det enda 
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som behövs göras utan det är även viktigt för dem att lära sig de sociala 

koderna. Ett av de större internationella hotellen som intervjuades talade om 

bristerna i kommunikation som ibland kan ske mellan en nyanländ och en 

ursprungssvensk. En social kod kan vara missförstånd, då en svensk kan ge 

en order på ett sätt till en utländsk och den utländska kan totalt missförstå och 

göra något annat eller kanske bara hälften. En sak som är självklar för en 

ursprungssvensk är att ta en kopp kaffe vid en paus eller ta en fika. Samma 

internationella hotell sa att ibland får de förklara för en nyanländ varför något 

så självklart för en svensk som fika finns till som paus på hotellet.  

 

Det finns inte bara nackdelar med att anställa en nyanländ för i såfall skulle 

de inte ha blivit anställda. Med deras humankapital kan de bidra med deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter till hotellet. Som respondenterna från 

hotellkedjerna säger att en stor hjälp kan vara ibland när en gäst varken kan 

svenska eller engelska, då är det bra att det finns många anställda som kan 

olika språk som kan hjälpa gästen. Ett av hotellen sa också att något som en 

nyanländ skulle kunna bidra mycket med är deras matkunskaper till kockar i 

Sverige, för att skapa mer exotisk och annorlunda mat. Det mer regionalt 

förankrade hotellet sa att de nästan anställer nyanlända hellre än 

ursprungssvenskar på grund av att nyanlända hellre vill arbeta. Respondenten 

menar att en nyanländ visar en mer tacksamhet än vad en ursprungssvensk 

gör för arbetet, vilket leder till en mer positiv arbetare.   

5. DISKUSSION 
Denna studie undersöker nyanländas situation vid arbete med 

hotellbranschen och hur själva hotellen ser på rekryteringen. För en nyanländ 

är servicebranschen den bransch de vanligtvis kan hamna i på grund av att 

det finns mycket arbete. Hotellbranschen har ett högt personalbehov vilket 

gör det till en bra bransch för en nyanländ. Umeå som denna studie riktar in 

sig på ligger geografiskt långt upp i de nordligaste delarna av jordklotet, men 

är samtidigt en kommun med en växande besöksnäring och har därför en 

växande hotellmarknad. Vissa hotell i Umeå känner som sagt av konkurrens 

ökningen av hotell i kommunen, men det verkar bero lite på vart hotellet är 

placerat.  

 

Utifrån denna studie går det att säga att det finns hotell i Umeå som försöker 

hjälpa nyanlända att komma in i arbetslivet. Till största del består hjälpen av 

att de försöker ställa upp med praktikplatser för de nyanlända, något som ska 

finnas med i kommunernas introduktionsprogram. Arbeten som 

praktikplatser brukar bestå utav är städ och frukost. Att ställa upp med en 

praktikplats ger egentligen en billig resurs eftersom de inte behöver betala 

någon lön (Rosenqvist, 2010), men däremot kan utbildningen bli mer 

kostsam än med en anställd eftersom en nyanländ oftast har brist i språk och 

kunskap om samhället. Däremot kan praktikplatsen utvecklas till en 

anställning ifall hotellet är nöjda och eftersom den anställda redan då vet hur 
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hotellverksamheten fungerar minskar den kostnaden och hotellen behöver 

bara betala ut lönen. Antalet praktikplatser per hotell skiljer sig dock mellan 

hotellen. Som den skandinaviska kedjan har valt att enbart ta emot de som 

vill arbeta inom hotellbranschen, medans det multinationella hotellet har 

platserna mer öppna för de som har det svårt att ta sig in i arbetslivet. Det 

regionala hotellet har däremot valt att avstå från bidragandet av praktikplatser 

och anser istället att de hellre anställer de nyanlända till riktiga tjänster. Detta 

hotell anser liksom Rosenqvist studie (2010) att kommunen måste göra ett 

bättre arbete med introduktionsprogrammen för de nyanlända. Skillnaden på 

deras argument är bara att medans Rosenqvist vill få in nyanlända i 

arbetslivet snabbare, anser det regionala hotellet att det är för höga kostnader 

för hotellen att anställa nyanlända eftersom mycket utav upplärningen tar 

mellanchefers tid och för hotell är tid pengar.  Hotellet säger att de vill hjälpa 

till mer, men behöver mer pengar ifrån kommunen för att kunna utbilda de 

nya. Det regionala hotellet är det enda hotell i Umeå som utryckte sig på 

detta sätt, de andra hotellen som intervjuats har egentligen bara sagt att deras 

samarbete med kommun och andra organisationer fungerar bra.  

 

Att de olika hotellgrupperna har olika åsikter är egentligen ingen stor 

överraskning, däremot är vad som ligger bakom besluten det som blir 

intressant. På frågan vad som ligger bakom deras beslut svarar i stort sätt alla 

hotellen att det står i deras policy. Både den skandinaviska kedjan och det 

multinationella hotellet säger att det kommer ifrån hotellägarna att hotellen 

ska arbeta för en mångkulturell arbetskraft och det gäller inte bara deras 

hotell utan all verksamhet inom företagen. Även det regionala och det 

familjeägda hotellet säger att det är en av deras grunder. Zampoukos (2014) 

skriver i sin studie att hotell oftast brukar vara öppna för vilken arbetskraft 

som helst, mycket handlar om vilken arbetskraft som är mest tillgänglig för 

hotellen. För hotellen i Umeå är inte nyanlända den arbetskraft som mest 

finns tillgänglig för hotellen utan det är istället studerande vid Umeå 

Universitet. Den skandinaviska kedjan kunde se förändringar av arbetskraft 

mellan kedjans hotell runt om i Sverige. Umeå kommun ligger norrut och kan 

därför vara svårare för en nyanländ att flytta till, medan en kommun söderut 

som ligger bättre till har nyanlända som en stor arbetskraft på hotell. I vilket 

fall är det viktigt för ett hotell att ha en arbetskraftreserv eftersom 

personalomsättningen är hög att hotell inte är rädda för att prova nya 

arbetskrafter. 

 

Att hotellbranschen är en bransch som är beroende utav deltidsarbetare säger 

både respondenterna och litteraturen. Hayes och Miller (2011) skriver till 

exempel i sin bok om hotellens arbete med att minska kostnader och 

optimera vinst och en deltidsarbetare är en billigare arbetskraft än vad en 

heltidsanställd är. Deltidsarbetaren har däremot lätt att hamna i en ond spiral 

av deltidsarbete vilket gör det svårt att ta sig därifrån (Castree, Coe, Ward 

och Samers 2003). Nyanlända hamnar ofta som tillfälligt anställda 
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deltidsarbetare inom hotellarbetsmarknaden i Umeå. Orsaken till att de 

hamnat i den gruppen är enligt respondenterna att deras kompetens och 

språkkunskaper inte är bra nog för en fast anställning, utan det är något som 

de måste förbättra. Att kompetens är viktigt visar även litteraturen genom 

Sjögren och Zenous (2007) studie där de skriver om det förlorade 

humankapitalet vid flytt till ett annat land. De nyanlända har kanske sedan 

tidigare en annan typ av utbildning inom det land de flyttat från, men när de 

kommit till Sverige kanske den utbildningen är något helt annat och de får 

börja om från början. 

 

Ett exempel kan vara från Bohlins bok (2012) om en kvinna som har haft en 

vilja att avsluta sin utbildning inom ekonomi väldigt länge, men på grund av 

sitt arbete som städare och sin familj hemma hinner hon inte göra det. Det 

finns både likheter och skillnader mellan hennes arbete och de arbeten som 

hotell erbjuder de nyanlända. Städarbete är ett väldigt tungt arbete och måste 

till största del göras inom begränsad tid. För ett hotell gäller det att städa alla 

rum och korridorer innan de nya gästerna kommer vilket ibland kan innebära 

städning av hela hotellet ifall det är fullbelagt. Samma gäller för städare som 

åker mellan olika hem och städar, där har arbetsgivarna tidskrav som gör att 

de måste vara klara efter en viss tid även om det är mycket att städa. En 

skillnad är däremot att kvinnan i Bohlins bok arbetar för en städfirma och de 

som städar på hotell blir oftast anställda av hotellet vilket gör det enklare för 

hotellen att ha kontakt med sina anställda och styra arbetsvilkoren. Dubbel 

interpellation gäller på både städ utav hotell och städ hemma för kunderna 

har en förväntning av att bara komma in och allt är rent, vilket gör att det inte 

får synas att de varit där heller. Det skandinaviska hotellet berättade om hur 

en trasa blev kvar på ett rum efter en städning och att gästen inte var glad 

över det. Städaren hade misslyckats med sin dubbla interpellation vilket 

gjorde att de snabbt fick göra om sin städning för att allt skulle bli rätt och  

att gästen skulle få det den förväntat sig. I detta fall hade det också funnits 

problem i kommunikationen mellan städaren och receptionen på grund av 

språket och de sociala bristerna.  

 

Studier om nyanländas arbetssituation på hotell är något som har studerats 

mycket i England. Orsaken till att England har blivit intressant är på grund av 

att deras hotellarbetsmarknaden består till stor del av utlandsfödda arbetare. 

England har en fördel för nyanlända och det är att deras hotellspråk oftast 

brukar vara engelska medan i Sverige behöver de lära sig svenska. Därför 

kan det bli enklare för nyanlända i England att söka sig till hotellbranschen 

för det redan finns många som kan engelska. Däremot är det för de båda 

platserna vanligt att en nyanländ inte får någon fast anställning i början utan 

de hamnar oftast med ett tillfälligt deltidsarbete. I Wrights studie (2006) om 

problem för en nyanländ på hotell i England skriver hon om dåliga löner, 

diskriminering och svårt för befodran. Att det ska vara på samma sätt i 

Sverige är svårt att se efter bara intervjuer utav rekryterare, men det är även 
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ett tufft klimat inom svenska hotell med att det är ett stressigt och tufft arbete 

och låga löner. Indelningen som McDowell, Batnitzky och Dyer (2006) 

skriver om är inte heller tydlig i Sverige. Olika etniska grupper får inte olika 

typer av arbete av någon steoritypisk anledning, utan den enda uppdelningen 

som finns i Sverige är att de nyanlända oftast hamnar vid samma arbete i 

början så som städare eller på frukost. Alltså både England och Sverige har 

en stor grupp av nyanlända som arbetskraft, skillnaden mellan länderna är 

bemötandet av arbetskraften. Med en jämförelse mellan Wrights (2006) 

studie och intervjuerna i  denna studie, är klimatet hårdare i England. Detta  

kan framför allt bero på att England har en större befolkning än vad Sverige 

har och det därför är större konkurrens på sin arbetsmarknad. 

5.1 Vidare studier 

Det stora fokuset under denna studie har varit på hur hotellverksamheten ser 

på nyanlända som arbetskraft. Att bara intervjua rekryterare på hotell ger 

egentligen bara en sida av ämnet. Något som jag först och främst skulle 

rekommendera som  vidare studier är den andra sidan, alltså en studie om hur 

de anställda nyanlända ser på situationen. Med en studie om nyanländas syn 

på anställning inom hotellbranschen och denna studie om hotellens syn skulle 

det kunna gå att göra en jämförelse mellan de två studierna och få ännu en ny 

typ av vidare studie.  

 

Andra intressanta studieområden inom detta ämne är jämförelser mellan 

städer i Sverige. Att se ifall det som den skandinaviska kedjan säger om att 

det ser annorlunda ut i olika delar av Sverige stämmer.  

6. Sammanfattning 
Arbetsmarknaden kan vara tuff för en nyanländ. Tidigare studier menar på att 

de största hinder som en nyanländ står inför på en arbetsmarknad är deras 

egna kompetens, rekryterares kompetens och kommuners mottagning. Med 

intervjuer av hotells rekryteringsansvariga i Umeå har denna studie kommit 

fram till att hotellbranschen är en bransch som nyanlända kan arbetar inom. 

Anledningen är att hotellbranschen är en personalintensiv arbetsmarknad, 

eftersom majoriteten av arbetsuppgifterna består av personlig service och 

därför behöver hotellbranschen många anställda. 

 

Resultatet visar utifrån fyra olika teman hur en nyanländ blir behandlad på en 

servicebaserad arbetsmarknad utifrån den rekryteringsansvariga på olika 

hotell i Umeå. De olika teman är deltidsarbetarens arbetsmarknad, 

behandling på arbetsplats, samarbeten och kompetens. Utifrån dessa teman 

kom studien fram till att hotellarbetsmarknaden är en arbetsmarknad där flera 

nyanlända blir anställda. I Umeå råder det lite delad mening mellan 

respondenterna angående anställningsform, men vanligaste är praktikplats 

eller deltidstjänst inom städ eller frukost. Behandlingen av de nyanlända på 
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hotellen anser respondenterna vara bra, däremot har ett hotell märkt av några 

konflikter mellan arbetstagare från olika kulturer i konfliktområden.  

 

Detta är en skillnad på vad studier skriver i England som också har nyanlända 

som en stor arbetskraft. Där är arbetsuppgifterna etniskt uppdelade genom 

hotelledningens fördommar vilket gör klimatet mellan de anställda hårdare. 

Det största problemet som nyanlända möter på hotell i Sverige är deras egen 

brist på kompetens i språk och kunskaper i samhället. Kommunen har en 

uppgift att ge dem den kompetensen, men för vissa kommuner tar det längre 

tid. Hotellen i denna studie säger alla att de gärna anställer en nyanländ, men 

då måste personen både kunna förstå och prata svenska. Det är också därför 

de oftast får börja med städ eller frukost, på grund av att deras svenska inte är 

tillräckligt bra för möte med kunder. Där har däremot en ursprungssvensk en 

fördel med att den har svenska som modersmål vilket ger dem en snabbare 

väg till andra arbeten.  

 

För en nyanländ i Umeå finns möjligheten till arbete. Det gäller bara att 

skapa kompetensen. Kompetensutvecklingen är något som kommunerna 

måste bli bättre på att hjälpa nyanlända med. Ifall det gäller mer pengar till 

hotellen eller mer intensivare introduktionsprogram är ett beslut som de 

själva kommer behöva få ta i framtiden.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Intervjumall 

 
1. Hur skulle ni beskriva hotell arbetsmarknaden idag i Umeå?  
 
2. Hur har hotellökningen i Umeå påverkat utbudet av arbetstagare/ 
arbetssökande?  
 
3. Hur har arbetsmarknaden förändrats i Umeå över tid? Vem söker 
arbete nu och då? 
 
4. Hur arbetar ni med att få in nyanlända i arbetslivet? 
 
5. Vad finns där för anledning att ni har valt att göra som ni gör? 
 
6. Vad för arbetsuppgifter brukar de oftast hamna vid ifall ni anstället 
dem och hur ser anställningen ut fast eller deltid? Varför? 
 
7. Vad finner ni i för och nackdelar vid dessa typer av anställningar?  
 
8. Vad känner ni att ni kan bidra med till de nyanlända och vad kan de 
bidra med till er? 
 
 

 


