NORDISK
BESÖKSNÄRING
MOT EN ATTRAKTIV OCH HÅLLBAR FRAMTIDSBRANSCH

HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN I NORDEN FRÅN
ARBETARNAS PERSPEKTIV
PAGE 1 OF 40

NORDIC UNION HRCT
NORDISK FORUM 2020

PUBLISHED BY:
Nordic Union - HRCT
Kampmannsgade 4
DK 1790 Copenhagen K
December 2019
Author: Kristjan Bragason
Layout: www.grafiskafdeling.dk
Telephone
Email
Website

+45 88 921 354
nordisk.union@3f.dk
www.nordichrct.org

/NU HRCT

@NUHRCT

PAGE 2 OF 40

NORDIC UNION HRCT
NORDISK FORUM 2020

SAMMANFATTNING
Nordisk besöksnäring växer så det knakar och blir allt viktigare
för den ekonomiska tillväxten. Den är i dag en av de viktigaste
basnäringarna och branschens framtidsutsikter är goda. Norden
har en stor potential att fortsätta utvecklas som besöksdestination.
Besöksnäringen måste fokusera på värdeskapande och innovation
för att kunna försvara en hög kostnadsnivå, men samtidigt vara
världsledande inom hållbarhet, kvalitet, upplevelse och kunnande.
Det är spännande och roligt att vara en del av den dynamiska nordiska turistnäringen. De flesta arbetsplatser erbjuder sina arbetstagare anständiga arbetsförhållanden, kollektivavtal, varierande
erfarenheter och färdigheter som kan användas i hela världen.
Trots det finns dock fortfarande för många arbetsgivare som ger
branschen ett dåligt rykte på grund av dåliga arbetsförhållanden
och systematiskt utnyttjande av arbetare.

Besöksnäringen i Norden ska aldrig försöka att konkurrera med
dåliga arbetsvillkor, låga löner och undermålig arbetsmiljö. Den har
däremot stor potential att bli en av framtidens viktigaste branscher.
Vi i NU HRCT är övertygade att bolagen som har förstått att de
måste erbjuda sina anställda schysta villkor och kollektivavtal är
de som kommer bli vinnare i framtiden.
En av fackets viktigaste frågor genom tiderna har varit att kämpa
för rätten till fast anställning och en lön man kan leva på. Samtidigt
ser verkligheten i vår bransch helt annorlunda ut. I denna rapport
sammanfattar vi arbetstagarnas verklighet och föreslår några
åtgärder för att skapa en mer attraktiv och socialt hållbar bransch.

Nordiska hotell- och
restaurangbranschen skapar
många nya arbetstillfällen…

Nordiska hotell- och
restaurangbranschen pratar
om kompetensbehov…

Arbetarna i hotell- och restaurangbranschen har osäkra anställningsformer och låga löner…

•	De senaste tio åren har
hotell- och restaurangbranschen skapat 87 000 nya
arbetstillfällen i Norden, varav
nästan 50 0000 är deltidsanställningar
•	Branschen har hög personalomsättning, men omkring 57 % av
alla medarbetare inom HRCT
sektorn i Norden har arbetat
mindre än 2 år hos samma
arbetsgivare.

•	Utbildningsnivån i HRCTbranschen i Norden är låg
jämfört med andra branscher,
men omkring 32 % av alla som
arbetar i branschen har endast
grundskoleutbildning eller
ingen utbildning.
•	Många unga människor arbetar
i HRCT-branschen i Norden.
Nästan 40 % av alla som arbetar
inom branschen är mellan 15–24
år och 65 % är yngre än 35 år.

•	Deltidsanställningarna har ökat
från 43% av alla anställningar i
hotell- och restaurangbranschen
året 2008 till 45% av alla anställningar i branschen år 2018.
•	Visstidsanställningar i nordiska
hotell- och restaurangbranschen har ökat något de senaste
10 åren, men runt 24 % av alla
anställningar inom nordiska
HRCT-sektorn är visstidsanställningar, jämfört med 14 % för
hela nordiska arbetsmarknaden.

... men branschen har
svårt att behålla personal.

... men branschen anställer främst
unga och okvalificerade arbetare.
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... och har behov av säkrare
anställningsformer i framtiden.
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ÖKAT SAMARBETE KRÄVS FÖR ATT
BEMÖTA BRANSCHENS UTMANINGAR

LÄGRE LÖNER OCH ÖKAD FLEXIBILITET ÄR INTE
LÖSNINGEN PÅ BRANSCHENS UTMANINGAR

•	
NU HRCT anser att arbetsmarknadsparterna måste enas
om en gemensam strategi gällande hur man bemöter branschens dåliga rykte och skapar en mer attraktiv och hållbar
HRCT- bransch.
•	NU HRCT anser att det finns behov att utveckla hållbar
turism- och besöksnäringspolitik i Norden som tar bättre
hänsyn till arbetarnas synpunkter och regional utveckling
samt motverkar orättvis konkurrens och överetableringar.
•	NU HRCT anser att strängare krav ska ställas på alla som
vill driva verksamhet och utföra tjänster inom branschen
för att öka kvalitét, motverka ekobrott och minska social
dumpning.
•	NU HRCT anser att tydligare karriärvägar, där erfarenhet,
lojalitet, utbildning och kompetens värderas och ger verkliga
belöningar, är nödvändiga för att minska personalomsättning och garantera kvalitet.
•	NU HRCT anser att ökad kunskap kring kollektivavtal och
bättre arbetsplatskontroller kan leda till förbättrade arbetsvillkor och en mer attraktiv bransch genom färre avtalsbrott,
minskat utnyttjande av löntagare och mindre svart ekonomi.
•	NU HRCT anser att arbetsmarknadens parter måste
diskutera nuvarande utbildningssystem, utveckling av nya
utbildningar som är anpassade till branschens behov och
efterfrågan och hur man skapar bättre förutsättningar för
livslångt lärande.
•	NU HRCT anser att det är viktigt att utveckla bättre
metoder för att validera kompetenser, eftersom många
saknar formella intyg på sin kunskap.

•	NU HRCT anser att arbetsmarknadens parter ska
besluta om regleringar på arbetsmarknaden och träffa
överenskommelser om hur man tillämpar flexibilitet i
HRCT-branschens anställningsvillkor.
•	NU HRCT anser att större vikt måste läggas vid
värdeskapande och utveckling av ny teknik för att öka
lönsamheten, förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för högre löner.
•	NU HRCT anser att alla medarbetare i branschen ska
kunna leva av sitt arbete, något som kräver bra löner samt
tillräckligt många arbetstimmar per vecka.
•	NU HRCT anser att unga arbetstagare fyller en viktig
funktion i HRCT-branschen och ger flexibilitet för att täcka
variationer i bemanningsbehov. Samtidigt kan för låga
ungdomslöner leda till lönedumpning, brist på kvalitet och
minskad yrkesstatus.
•	NU HRCT anser att branschen har en viktig integrationsfunktion. Många nyanlända får sitt första jobb inom
HRCT-branschen men detta får inte ske genom sänkta
ingångslöner, utan snarare genom statligt stöd, validering,
utbildning och praktik.
•	NU HRCT anser att tillsvidareanställning bör vara
norm i branschen. Andra anställningsformer ska användas
sparsamt och regleras via kollektivavtal.
•	NU HRCT anser att regler och anställningsskydd för
deltidsarbetare måste förbättras i lagar och kollektivavtal,
i synnerhet för de som vill arbeta mer.

•	NU HRCT anser att arbetsmarknadens parter måste
bli bättre att bemöta ojämställdhet som präglar HRCTbranschen genom konkreta handlingar för jämställda
löner samt motverka sexuella trakasserier och verka
för trygga anställningar.
•	NU HRCT anser att nordiska regeringar måste övervaka
plattformsekonomins utveckling och samla statistik om
arbets- och anställningsförhållanden för olika typer av
arbete via digitala plattformar.
•	NU HRCT anser att nordiska regeringar måste utveckla
sin lagstiftning för att bättre reglera anställnings- och
arbetsförhållanden vid arbete via digitala plattformar.
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INDLEDNING
Hotell- och restaurangbranschen (HRCT-branschen) är en av de största
aktörerna inom turistbranschen och 2018 fanns det cirka 80 000 registrerade
hotell- och restaurangföretag i Norden. Majoriteten av dessa företag är småföretag med färre än tio anställda.
Hotell- och restaurangbranschen avser alla företag som våra medlemsförbund organiserar i Norden, såsom hotell, konferensanläggningar, flygplatser,
vandrarhem, stugbyar, campingplatser, restauranger, cateringverksamheter,
kantiner, caféer, barer, kasinos och annan turistverksamhet. Stora yrkesgrupper som återfinns bland arbetstagarna är exempelvis kockar, servitörer, receptionister, hotellstädare, baristas, snabbmatsarbetare och cateringpersonal.
Syftet med den här rapporten är att ge en bild av branschen och dess utveckling samt försöka förstå skillnaderna mellan de nordiska länderna. Samtidigt
ska det granskas hur politik, lagstiftning och kollektivavtal har bidragit till
situationen i vår bransch.
Rapporten disponeras på så vis att först beskrivs läget i branschen och därefter beskrivs de stora utmaningarna. Avslutningsvis lyfts förklaringar till den
utveckling och skillnader som redovisas fram.

BAKGRUND
Turismen i världen ökar kraftigt. Enligt ny statistik från FN:s turistorganisation
(UNWTO) reste 1,4 miljarder turister i världen under 2018. Det är en ökning
med 6 procent jämfört med 2017. Den globala ekonomiska tillväxten, urbaniseringen, ändrad livsstil och en större medelklass har lett till att resandet
har ökat. Vi ser också att människor och företag i Norden spenderar en större
andel av sina pengar på mat, dryck, upplevelser och aktiviteter.

"

SYFTET MED
RAPPORTEN
ÄR ATT BELYSA
BRANSCHEN

Turistbranschens framtidsutsikter är goda. Enligt internationella bedömningar
kommer det globala resandet att öka med cirka tre procent per år fram till
2030. Vi menar att Norden har goda förutsättningar att ta del av denna ökning.
Nordisk attraktionskraft ligger såväl i storstäderna och natur- och kulturtillgångar runtom i hela regionen som i bra infrastruktur, faciliteter och anläggningar, som erbjuder det framtidens besökare förväntas efterfråga.
Det räcker dock inte att attrahera fler hotell- och restauranggäster i Norden.
De måste också tas väl om hand. Detta förutsätter kapacitet att ta emot dem,
en villighet och förmåga att möte deras förväntningar, samt att göra deras
upplevelse så smidig som möjligt. Nordisk besöksnäring ska inte konkurrera
med låga priser och kvantitet. Besöksnäringen måste fokusera på värdeskapande och social hållbarhet, för att kunna försvara en hög kostnadsnivå men
samtidigt vara världsledande inom kvalitet, upplevelse och kunnande.
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BRANSCHEN ÄR EN JOBBMOTOR FÖR REGIONEN
HRCT-branschen skapar många nya jobb både direkt i sektorn
men också indirekt i andra branscher. Turismen finns i alla delar
av Norden vilket betyder att besöksnäringen är viktig för tillväxt och sysselsättning i ett regionalt sammanhang. Jobben är
spännande och roliga för människor i alla åldrar, etniciteter och
kunskapsnivåer. De ger stora karriärmöjligheter, användbara
färdigheter och bra möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Turism är en jobbmotor för hela regionen. Mellan 2008 - 2018
har hotell- och restaurangbranschen skapat omkring 87 000 nya
arbetstillfällen. I början av 2018 var 483 000 personer syssel-

satta inom branschen i Norden (mätt som genomsnittligt antal
anställda under året) vilket är en ökning med 22 procent jämfört
med 2008. Detta kan jämföras med att den totala sysselsättningen i Norden ökat med 7 procent under samma period.
Vi ska dock inte bara titta på antalet skapade arbetstillfällen
utan också på kvaliteten på dessa jobb. Tyvärr har en stor del av
jobben som har skapats de senaste åren varit lågt avlönade med
osäkra anställningsformer. De har utförts av unga och mindre
kvalificerade arbetare som sällan är fackligt anslutna.

DIAGRAM 1: UTVECKLING AV ANTAL ANSTÄLLDA INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN I NORDEN 2008–2018
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DIAGRAM 2: JOBBTILLVÄXT INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN I NORDEN SENASTE 10 ÅREN
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LÅG ORGANISERINGSGRAD MEN BRA AVTALSTÄCKNING
Den nordiska arbetsmarknadsmodellen där parterna tar
huvudansvar för lönebildning och andra villkor bygger på starka
fackföreningar och hög täckningsgrad. Facklig anslutning inom
HRCT-branschen i Norden har varit under stor press de senaste
20 åren. Våra medlemsförbund, främst i Sverige, har förlorat
medlemmar trots många nya jobb inom branschen.

Visstidsanställda, unga och utrikesfödda som är vanligt förekommande i HRCT-branschen, brukar organisera sig i mindre utsträckning än andra. Av om kring 483 000 arbetare i Norden är
100 000 medlemmar i NU HRCT. Det är värt att notera att inte
alla fackförbund i Norden, som organiserar inom HRCT-branschen, är medlemmar i NU HRCT.
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DIAGRAM 3: MEDLEMSUTVECKLING I NU HRCT 2009 - 2019
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De senaste åren har medlemsminskningen avtagit, men
organisationsgraden fortsätter att minska eftersom nya jobb
inte automatiskt leder till nya medlemmar. Organisationsgraden
på Island och i Finland är klart högre än i resten av Norden.
Island är exceptionellt i sammanhanget men alla som arbetar
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enligt gällande kollektivavtal måste betala medlemsavgift till
facket. Även om det inte är en skyldighet att vara medlem blir
det meningsfullt att vara det eftersom betalningsskyldighet
ändå föreligger.

DIAGRAM 4: MEDLEMSUTVECKLING I VÅRA MEDLEMSFÖRBUND 2009 - 2019
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Kopplingen mellan arbetslöshetsförsäkringar och facket har
genom tiderna bidragit till hög organiseringsgrad i Finland,
Sverige, och Danmark medan det i Norge och på Island har
funnits en statlig a-kassa. I Danmark och Sverige har flera
politiska beslut de senaste 20 åren haft stor negativ inverkan på
facklig anslutning.
Att avtalstäckningen ändå hållits uppe så pass väl på senare år
beror främst på att arbetsgivarsidan har varit välorganiserad i
centrala arbetsgivarorganisationer som tecknar kollektivavtal för

sina medlemmar. I Sverige och Danmark gäller kollektivavtal
för alla arbetsgivare som är anslutna till avtalet, antingen genom
sitt medlemskap i en arbetsgivarförening eller så har arbetsgivare
skrivit avtal direkt med våra medlemsförbund. I Finland och på
Island har det länge funnits regler om allmängiltigförklaring av
kollektivavtal. Det betyder att villkor som avtalas i kollektivavtal
mellan parterna inom branschen gäller alla företag som verkar
inom branschen. Sedan början av 2018 har Norge haft allmängiltiga lägstalöner i HRCT-branschen.

DIAGRAM 5: AVTALSTÄCKNING OCH ORGANISERINGSGRAD INOM HRCT BRANSCHEN I 2016
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MÅNGFALD
GER FÖRDELAR
MEN OCKSÅ
UTMANINGAR
HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN I NORDEN PRÄGLAS AV MÅNGFALD. DEN LYFTS I FLERA
SAMMANHANG UPP SOM EN NÄRING SOM HAR EN BRA FÖRDELNING MELLAN KÖNEN OCH DÄR
MÅNGA UNGA OCH UTLANDSFÖDDA TAR SITT FÖRSTA KLIV IN PÅ ARBETSMARKNADEN. NU HRCT
VÄLKOMNAR ATT ALLT FLER FÖRETAG INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN I NORDEN,
BLAND ANNAT DE STORA HOTELLKEDJORNA, ARBETAR AKTIVT MED MÅNGFALD OCH INTEGRATION SOM STRATEGI FÖR ATT FÖRBÄTTRA VERKSAMHETEN OCH SKAPA VÄRDE.
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OJÄMLIKHET I KVINNODOMINERAD BRANSCH
När man tittar på könsfördelningen i branschen kan man se att
omkring 55 % av alla som arbetar inom branschen är kvinnor. I
Finland är andelen kvinnor ännu högre, eller nästan 68 %. Statistik
visar dock att kvinnor har både lägre löner, osäkrare anställningar
och lägre sysselsättningsgrad än män. Yrkesgrupper med övervägande del män (t.ex. kockar) ligger generellt högre lönemässigt
än grupper med övervägande del kvinnor (t.ex. hotellstädning).

Samtidigt har branschen präglats av andra problem. Sexism och
sexuella trakasserier, häribland oönskad uppmärksamhet eller
hot av sexuell karaktär, är ett ofta förekommande fenomen inom
branschen. Undersökningar som NU HRCT har gjort visar att
sexuella trakasserier är ett vardagsinslag för unga kvinnor med
direkt kundkontakt i hotell- och restaurangbranschen, till exempel
serveringspersonal och receptionister. 1

DIAGRAM 6: ANDEL KVINNOR INOM HOTELL OCH RESTAURANGBRANSCHEN
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NU HRCT (2016)
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UNGA FYLLER EN VIKTIG FUNKTION, MEN SES
FRÄMST SOM FLEXIBEL OCH BILLIG ARBETSKRAFT
Många unga människor arbetar i HRCT-branschen i Norden. Nästan 40 % av alla som arbetar inom branschen i Norden är mellan
15–24 år i jämförelse med 24 % i EU. Island och Danmark
utmärker sig i jämförelse med det övriga Norden med en ännu
större andel unga medarbetare.
Det finns olika anledningar varför unga arbetar i större omfattning i besöksnäringen i Norden jämfört med övriga Europa. Bland

annat finns både kulturella och ekonomiska förklaringar. I Norden
är det betydligt vanligare än i resten av Europa att studenter
kombinerar sina studier med arbete. Studenter kan enkelt hitta
deltidsarbete inom besöksnäringen, som inte kolliderar med
undervisningen. Dessa studentjobb är också eftertraktade, eftersom stor del av arbetstimmarna ligger på kvällar och helger, där
det brukar betalas bra ob-tillägg eller övertid.

DIAGRAM 7: ANDEL 15–24 ÅRA INOM HOTELL OCH RESTAURANGBRANSCHENEN
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En annan förklaring bakom det stora antalet ungdomar i branschen är arbetsgivarnas strävan efter lägre lönekostnader och
större flexibilitet. Det är vanligt att man i kollektivavtalen skiljer
på ungdomslöner och vuxnas ingångslöner.

Ungdomslöner brukar vara lägre än ingångslönen. I Diagram 8
kan man se att det finns ett tydligt incitament att anställa ungdomar i vissa länder, särskilt om jobben inte kräver några förkunskaper eller särskilda arbetsmiljöbestämmelser.

DIAGRAM 8: UNGDOMSLÖNER SOM ANDEL AV MINIMUM TARIFFLÖNER
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Unga och studenter fyller en viktig funktion i besöksnäringen i
Norden som kan vara en win-win situation. Unga får arbetslivserfarenhet och inkomst, samtidigt får arbetsgivarna flexibilitet i
bemanning för att täcka variation i antal gäster utifrån säsong,
tid på dygnet eller veckan.

Sverige
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När våra medlemsförbund tecknade avtal om ungdomslöner var
det inte för att ge företag obegränsad tillgång till billig arbetskraft. Tanken var att ungdomar skulle få viktig introduktion och
erfarenhet via lättare arbetsuppgifter och handledning som
kunde ge branschen möjlighet att lära upp personal och därmed
få nödvändiga kompetenser i framtiden.

NU HRCT menar dock att denna situation också kan skapa
negativa effekter såsom lönedumpning, brist på kvalitet, mindre
kompetens och låg yrkesstatus.
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MÅNGA UTRIKESFÖDDA ARBETAR I BRANSCHEN
Besöksnäringen i Norden pekas ofta ut som en bransch
som bidrar på ett positivt sätt till integration eftersom många
utlandsfödda får sitt första arbete på hotell eller restaurang.
Utrikesfödda är väl representerade inom näringen jämfört
med övriga arbetsmarknaden.

I Norge och Sverige är omkring 40 % av alla som arbetar i
branschen födda utomlands. Samtidigt är andelen utrikesfödda betydlig lägre i Finland. Ur ett europeiskt perspektiv har
Finland dock rätt få invandrare. I de flesta europeiska länder
är över tio procent av befolkningen född utomlands, i Sverige
nästan 18 %, i Danmark 14 %, i Norge 14 % och på Island 13 %
men knappt sju procent i Finland.

DIAGRAM 9: ANDEL UTRIKESFÖDDA I HOTELL-OCH RESTAURANGBRANSCHEN (2018)
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I dag pågår diskussion i de nordiska länderna om vikten av att
sänka trösklarna för att underlätta för företagen inom den
arbetsintensiva tjänstesektorn att anställa nyanlända och
långtidsarbetslösa till lägre lön. NU HRCT anser inte att denna
typ av lösning är rätt väg att vandra och menar att man istället
borde investera i utbildning. Sänkta lägstalöner skulle dessutom fungera som ett lönesänke på arbetsmarknaden i stort och
pressa ner lönerna även för andra som redan har låga löner.

I vissa länder har man diskuterat olika former av etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Det kan vara ett bra
alternativ där individen får möjlighet att stärka sina kompetenser och erfarenhet genom praktik och utbildning. Via statligt
stöd kommer lönekostnaderna att begränsas och individen
garanteras en lön som går att leva på. Det är viktigt att denna
typ av jobb bygger på kollektivavtal och att tillsvidareanställning garanteras.

HÖG PERSONALOMSÄTTNING
Hotell- och restaurangbranschen har en hög personalomsättning och utmärker sig där gentemot flesta andra branscher.
Många får sitt första jobb inom branschen. Det är naturligt för
unga att vilja byta jobb. Även de som stannar i branschen byter
ofta jobb mellan olika arbetsgivare, i vart fall under de första
åren i yrket.
Studier visar att det inom exempelvis hotell- och restaurangsektorn anges att omkring 40–45 procent av de anställda byter
arbetsgivare varje år samt att det uppskattas att 25 procent av
de sysselsatta årligen lämnar branschen. Enligt statistik från
Eurostat har omkring 57 % av alla medarbetare inom besöksnäringen arbetat kortare tid än två år hos samma arbetsgivare. Antal år hos samma arbetsgivare är i genomsnitt tre år i

2

besöksnäringen i Norden jämfört med åtta år på hela arbetsmarknaden. Danmark, Island och Sverige verkar ha större
omsättning än Finland och Norge. Finland utmärker sig när
man tittar på genomsnittlig anställningstid jämfört med det
övriga Norden. Det kan finnas diverse förklaringar till relativt låg
personalomsättning i Finland, bl.a. svag ekonomisk tillväxt, lågt
antal utrikesfödda och färre unga studerande arbetare.
I Norden finns olika regler i kollektivavtalen om hur man
belönar branscherfarenhet och lojalitet hos samma arbetsgivare. Förutom kollektivavtal använder företag också lokala avtal
och individuell lönesättning för att behålla värdefulla
och kompetenta medarbetare.

BFUF (2018)
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DIAGRAM 10: ANDEL ARBETARE SOM HAR JOBBAT KORTARE TID ÄN TVÅ ÅR HOS SAMMA ARBETSGIVARE
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HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN
HAR BETYDLIGT HÖGRE PERSONALOMSÄTTNING ANDRA BRANSCHER
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DIAGRAM 11: GENOMSNITTLIG ANSTÄLLNINGSTID I MÅNADER
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DIAGRAM 12: REGLER OM ANNUITETSTILLÄGG I KOLLEKTIVAVTAL
SVERIGE

FINLAND

NORGE

DANMARK*

ISLAND

6 år i bransch

2 år i företag

2 år i bransch

3–4 år i företag

1 år bransch

5 år i företag

4 år i bransch

5–6 år i företag

3 år bransch

10 år i företag

6 år i bransch

7–8 år i företag

5 år i företag/bransch

8 år i bransch

9–10 år i företag

10 år i bransch

11–14 år i företag
15–20 år i företag

10/15/20 år i företag

21 år plus i företag
* Annuitet för vissa yrken baseras på branscherfarenhet
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KOMPETENSBRIST
BROMSAR
TILLVÄXTEN
BRISTEN PÅ KOMPETENT PERSONAL ÄR EN AV DE STÖRSTA UTMANINGARNA HRCT-BRANSCHEN
I NORDEN STÅR INFÖR I DAG. GÄSTERNAS KRAV PÅ BRA TJÄNSTER, KVALITET OCH UPPLEVELSE
ÖKAR HELA TIDEN. UTAN RÄTT KOMPETENS FÅR GÄSTERNA INTE DEN SERVICE DE FÖRVÄNTAR
SIG OCH RISKEN ATT DE INTE ÅTERVÄNDER ÖKAR.
HRCT-BRANSCHEN I NORDEN HAR MYCKET LÅG UTBILDNINGSNIVÅ JÄMFÖRT MED ANDRA
BRANSCHER MEN OCKSÅ JÄMFÖRT MED ANDRA LÄNDER. OMKRING 32 % AV ALLA SOM ARBETAR
I BRANSCHEN HAR ENDAST GRUNDSKOLEUTBILDNING ELLER LÄGRE. UTVECKLINGEN HAR DOCK
VARIT POSITIV I TAKT MED ATT DEN GENERELLA UTBILDNINGSNIVÅN I NORDEN HAR ÖKAT.
DET KOMMER KANSKE INTE SOM EN STOR ÖVERRASKNING ATT UTBILDNINGSNIVÅN I HRCTBRANSCHEN ÄR LÅG EFTERSOM MÅNGA UNGA OCH NYANLÄNDA ARBETAR INOM BRANSCHEN.
DESSUTOM KRÄVER MÅNGA JOBB INOM BRANSCHEN INTE NÅGRA STÖRRE FÖRKUNSKAPER.
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DIAGRAM 13: ANDEL ARBETARE SOM HAR ENDAST GRUNDSKOLEUTBILDNING
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DIAGRAM 14: FÖRDELNING AV UTBILDNINGSNIVÅN INOM HRCT-BRANSCHEN
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I takt med turismens tillväxt ökar också konkurrensen om de mest
kompetenta medarbetarna, särskilt de som har relevant yrkesutbildning. Bristen på kompetent personal är en av de största utmaningarna hotell- och restaurangbranschen i Norden står inför i dag.
Det är t.ex. stor brist på utbildade kockar och serveringspersonal.
Utan rätt kompetens får gästerna inte den service de förväntar sig.
Trots stor konkurrens om kvalificerad arbetskraft verkar branschspecifika utbildningar sällan vara något som branschen premierar
i sina kollektivavtal. Detta kan vara anledningen till att många inte
ser betydelsen av att utbilda sig, eftersom det inte är garanti för
högre löner. Det är klart att det finns olika sätt att kompensera

medarbetare med yrkeskunskaper, antingen via utbildningspremie, individuell lönesättning eller lokala avtal. Om man granskar
nordiska kollektivavtal kan man se att i Norge och Danmark
betalar man utbildningspremie till dem som har avklarat yrkesutbildning på gymnasial nivå. I Sverige finns också premie för
kvalificerat yrkesarbete som kräver utbildning eller praktisk erfarenhet. Island har högst utbildningspremie som utgör en skillnad
i minimilöner för outbildad arbetare och yrkesutbildade arbetare.
Det representeras av två olika fackförbund och lönerna regleras i
två enskilda kollektivavtal.

DIAGRAM 15: PREMIE FÖR YRKESUTBILDNING
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FRAMTIDEN KOMMER KRÄVA NYA KOMPETENSER
Digitalisering, ny teknik och nätbaserade företagsplattformar
påverkar redan turismen i hög grad. Digitaliseringen förändrar
turisternas beteende och det de produkter som företagen erbjuder. Teknikutveckling ersätter rutinartade arbeten bland annat
genom att allt fler uppgifter, som tidigare utförts av arbetskraft,
har automatiserats helt eller delvis och nu sköts av resenärerna
själva. Exempel på detta är bokning av resor, boende och
aktiviteter eller incheckning på hotellrum.

"

Yrkesutbildningarna i Norden är inte i närheten av att utbilda tillräckligt många för att fylla behovet för utbildad personal i framtiden. I dag finns bland annat längre och kortare utbildningar inom
servering, gastronomi och reception. Om inte de branschinriktade
utbildningarna ökar i popularitet kommer andelen personal med
relevant kompetens för branschen att vara fortsatt låg.

DIGITALISERING FÖRÄNDRAR
TURISTERNAS BETEENDE OCH
DET PRODUKTER SOM FÖRETAG
ERBJUDER.
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ATT
KUNNA
LEVA
AV SITT
ARBETE
NU HRCT BELYSER BETYDELSEN AV ATT ALLA MEDARBETARE I BRANSCHEN BEHÖVER LÖNER
OCH VILLKOR SOM GARANTERAR ETT ANSTÄNDIGT LIV. ANSTÄNDIG LEVNADSSTANDARD
KRÄVER BRA LÖNER SAMT TILLRÄCKLIGT MÅNGA ARBETSTIMMAR PER VECKA. DESSA TVÅ
KOMPONENTER ÄR VIKTIGA FÖR ATT GARANTERA ATT ALLA MEDARBETARE KAN FÖRSÖRJA
SIG OCH SIN FAMILJ UTAN ATT BEHÖVA FLERA JOBB ELLER STATLIGT STÖD.
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LÖNERNA VARIERAR I NORDEN
Det finns ingen etablerad statlig minimilön i de nordiska länderna
utan lönenivåerna regleras uteslutande i kollektivavtal. Villkor i
kollektivavtal skapar ett golv för hur lite ett arbete får kosta och
därmed motverkar lönedumpning och ovärdiga arbetsvillkor.
Ingångslöner i kollektivavtal kan variera beroende på ålder, yrkeserfarenhet och utbildning.

Det finns också väsentliga skillnader i löner mellan de nordiska
länderna. Dessa skillnader minskar dock när man korrigerar för
levnadskostnader.
Nedan kan man se hur löner i Norden varierar och hur man betalar för övertid och schemalagt arbete.

DIAGRAM 16: MINIMUM MÅNADSLÖNER VS. KÖPKRAFTSKORRIGERADE
MINIMUM MÅNADSLÖNER FÖR YRKESUTBILDAD KOCK (23 ÅR) 3
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Ler korrigeret med OECD'S komparative prisniveauer (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL)
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LÖNEUTVECKLING I BRANSCHEN
Om man tar en närmare titt på löner i Norden kan man se att
löneutvecklingen i medlemsförbundens kollektivavtal har varit
olika under de senaste tio åren. Löneökningar på Island har
varit betydligt högre än i resten av Norden. Det förklaras bland
annat av hög inflation efter den finansiella krisen 2008 och

stark ekonomisk tillväxt de senaste fem åren. Löneutvecklingen
i Danmark och Finland har varit betydligt sämre än i övriga
Norden. Island och Sverige har haft störst nominala löneökning under tidsperioden.

DIAGRAM 17: LÖNEUTVECKLING ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL
2019
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"

LÖNEN HAR ÖKAT
BETYDLIGT MER I ISLAND
ÄN I ÖVRIGA NORDEN
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DIAGRAM 18: LÖNER I HRCT BRANSCHEN I NORDEN (1. JANUARI 2020)
MINIMUMLÖNER

SVERIGE

DANMARK

FINLAND

ISLAND 4

NORGE

Lokal valuta

75,3

8,2

1468

126.4

94,5

Euro

10,1

8,2

10,8

12,5

8,9

Lokal valuta

124,7

8,2

1649

141.5

98,5

Euro

16,7

8,2

12,1

14

9,3

Lokal valuta

124,7

10,3

1649

177.2

106,7

Euro

16,7

10,3

12,1

17,5

10,0

Lokal valuta

124,7

10,3

1660

177.2

126,8

Euro

16,7

10,3

12,2

17,5

11,9

17 ÅR INGÅNGSLÖNER

18 ÅR INGÅNGSLÖNER

19 ÅR INGÅNGSLÖNER

20 ÅR (6 MÅNADERS ERFARENHET)

UTBILDAD KOCK 23 ÅR (3ÅRS ERFARENHET)
Lokal valuta

141,2

11,8

2283

191.8

134,1

Euro

19,0

11,8

17,8

18,9

10,0

Kväll

18,4

1,1

33%

12,5

22,8

Lördagar

18,4

0

33%

23,8

22,8

Söndagar

25,1

10,3

45%

23,8

22,8

Nattarbete

25,1

2,2

45%

43,9

43,0

Kväll

2,5

1,1

33%

1,2

2,1

Lördagar

2,5

0

33%

2,3

2,1

Söndagar

3,5

10,3

45%

2,3

2,1

Nattarbete

3,5

2,2

45%

4,6

4,0

Övertid I

50%

50%

80%

50%

45%

Övertid II

100%

100%

-

100%

70%

Helgdagar

100%

100%

138%

100%

90%

OB TILLÄGG (LOKAL VALUTA)

OB TILLÄGG (EURO)

ÖVERTID

4

Isländska kollektivavtal har regler om garanterad 317 000 ISK minimum månadslöner för alla som är 18 åra eller äldre och har arbetat i sex månader hos samma
arbetsgivare. Det gör 1829 ISK i timman, men arbetarens tarifflöner som är grunn till ob-tillägg och övertid kan vara lägre. )
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REGLER OM ARBETSTID
Det finns olika regler om hur mycket man får arbeta, hur man
planerar arbetstiden och hur man får betalt för den tid man
jobbar och när. Dessa regler bygger på EU-lagar, nationell
arbetstidslagstiftning, kollektivavtal och även enskilda
anställningsavtal.

Det är komplicerat att jämföra arbetstid mellan länder eftersom reglerna varierar mycket. På Island och i Finland finns
bland annat regler i kollektivavtal om betalda kaffepauser.
När man har tagit hänsyn till olika faktorer ser man att svenska arbetstagare inom HRCT-branschen har längre veckoarbetstid jämfört med övriga Norden.

DIAGRAM 19: ARBETSTIDER I HRCT BRANSCHEN I NORDEN
ARBETSTID

DANMARK

FINLAND

ISLAND

NORGE

SVERIGE

AVTALAT VECKOARBETSTID (BETALD)
Dagtid

37

37,5

40

37,5

40

Oregelbunden tid

37

37,5

40

35,5

40

Nattarbete

35

30

36

35,5

38

TIDSPERIODER (OB-TILLÄGG)
Dagarbete

06-18

06-18

08-17

06-21

06-20

Kvällsarbete

18-24

18-24

17-24

21-24

20-01

Lördagsarbete

14-24

-

00-24

14-24

16-01

Söndagsarbete

06-24

00-24

00-24

00-24

06-01

Nattarbete

24-06

24-06

24-08

24-06

01-06

Övertid I

0-2t

< 18t

17-8

06-21

0-2t

Övertid II

+ 2t

+ 18t

21-06

+ 2t

ÖVERTID (DEFINITION)

Förutom regler om arbetstid och uppdelning av arbetstid i
olika perioder finns begränsningar gällande hur långt ett
arbetspass kan vara, hur lång varsel arbetsgivaren måste ge
för att ändra schema, och om man får dela upp arbetspassen.

Dålig schemaläggning och schemaändringar kan påverka
anställdas hälsa och möjlighet att kombinera arbetslivet med
familjelivet.
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DIAGRAM 20: ARBETSTIDER I HRCT-BRANSCHEN I NORDEN
MINIMUM VARSEL
FÖR ÄNDRING AV
ARBETSSCHEMA

MINIMUM ARBETSPASS

MAXIMUM ARBETSPASS

FÅR MAN DELA UPP
ARBETSPASS?

Inget minimum

13 t.

Nej, men möjligt
att avtala lokalt.

4 veckor

Finland

4 t.

10 t.

Ja, men inga skrivna regler

1 vecka

Island (SGS)

3 t.

12 t.

Ja, men senare
passet är övertid

1 vecka

Island (MATVIS)

4 t.

12 t.

Ja, utanför stora byar.

Ingen

Norge

Inget minimum

12,5 t.

Möjligt att avtala i
vissa bedrifter.

4 veckor

Sverige

Inget minimum

10 t.

Ja, men max två
gånger i veckan.

2 veckor

Danmark

I Finland och Sverige är finns större möjligheter att dela upp arbetspassen i till exempel morgonpass och kvällspass. I Norge är
det möjligt att dela upp arbetspass på vissa anläggningar, till exempel skidhotell, men då får man ta hänsyn till arbetstagarens
önskemål. Det är också möjligt att avtala om delade arbetspass på Island men då får arbetsgivare betala extra, antingen i form
av övertid eller mot kortare veckoarbetstid.

"

5

I FINLAND OCH SVERIGE FINNS
FLERA ALTERNATIV ATT DELA
UPP ARBETSPASS

Aktiv arbetstid i Island är närmare 37 timmar per vecka när man har tagit bort betalda kaffepauser som är del av avtalat veckoarbetstid.
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OSÄKRA
ANSTÄLLNINGSFORMER
BLIR ALLT
VANLIGARE
GEMENSAMT FÖR MÅNGA AV BRANSCHENS FÖRETAG ÄR ATT VERKSAMHETEN OFTA HAR EN STARK
VARIATION I OMSÄTTNING ELLER ANTAL GÄSTER UTIFRÅN SÄSONG, TID PÅ DYGNET ELLER VECKAN.
OAVSETT HUR STORA CYKLERNA ÄR BLIR RESULTATET ATT BOLAGENS BEMANNING VARIERAR MYCKET.
UNDER VISSA TIDER BEHÖVS MER PERSONAL OCH UNDER ANDRA TIDER MINDRE.
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Regler om anställningsformer och anställningsskydd regleras
olika i Norden. I Danmark och på Island har man valt att reglera
större delen via kollektivavtal mellan parterna medan Finland,
Norge och Sverige har lag om anställningsskydd. Huvudregeln
är att så många som möjligt ska ha tillsvidareanställning som
inte upphör automatiskt vid en viss tidpunkt, utan den måste
sägas upp antingen av den anställde eller av arbetsgivaren.

Ungdomar, utrikesfödda, lågutbildade, anställda i jobb med låga
kvalifikationskrav och personer med låga färdighetsnivåer är
oftare visstids- och deltidsanställda än andra grupper. Eftersom
visstidsanställningar är förknippade med mindre jobbtrygghet,
fattigdom, låga löner och färre anställningsförmåner, är det viktigt att föra dialog om hur det är möjligt att minska användningen
av sådana osäkra anställningar.

Lagstiftning och kollektivavtal tillämpar ett antal undantag från
denna regel för att hantera variation i omsättning eller antal gäster. Dessa regler är viktiga för hotell- och restaurangföretag och
ger nödvändig flexibilitet. Samtidigt tycker NU HRCT att det inte
är acceptabelt om arbetsgivare regelbundet använder tillfällig
personal för att klara den ordinarie verksamheten. Det går att ha
tillsvidareanställda och fler heltider om arbetsgivaren planerar
och lägger bra scheman.

I 2014 gjorde OECD en sammanfattning av regler av anställningsskydd och möjligheten att använda visstidsanställningar runtom i
Europa. Det finns inga större skillnader i arbetarnas anställningsskydd men i Sverige och på Island finns relativt större möjligheter att använda visstidsanställningar än i övriga Norden. Sedan
OECD gjorde denna sammanfattning har man sett ännu mer
liberalisering av anställningsskyddet i Norden.

DIAGRAM 21: OECD INDIKATOR FÖR ANSTÄLLNINGSSKYDD
(SKALA FRÅN 0 - MINSTA RESTRIKTIONER TILL 6 - HÖGSTA RESTRIKTIONER)
INDIVIDENS SKYDD MOT UPPSÄGNING

REGLERING AV VISSTIDSANSTÄLLNINGAR

Österrike

2,12

2,17

Belgien

2,14

2,42

Danmark

2,10

1,79

Finland

2,38

1,88

Frankrike

2,60

3,75

Tyskland

2,53

1,75

Island

2,04

1,29

Italien

2,55

2,71

Norge

2,23

3,42

Spanien

1,95

3,17

Sverige

2,52

1,17

UK

1,18

0,54
Källa: OECD
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DELTID I NORDEN VANLIGARE ÄN I ÖVRIGA EUROPA
I början av 2018 var nära 483 000 arbetare i åldern 16–64 år
anställda i HRCT-branschen i Norden. Av dessa var drygt 220
000, eller 45 procent, deltidsanställda. Senaste 10 åren har
deltid ökat från 42,7 till 45,2 procent av alla arbetare i branschen. Deltid är betydligt vanligare i Norden än i övriga Europa
men det finns även stora skillnader i Norden. Danmark utmärker sig tydligt genom att 52 % av alla som arbetar i HRCT
branschen jobbar deltid. Samtidigt ligger deltid på Island och i
Finland på liknande nivå och i övriga Europa.

Samtidigt har deltid ökat mest i Finland de senaste 10 åren.
Deltid är vanligast bland kvinnor och unga studerande eftersom det ofta matcha deras livssituation. De flesta som arbetar
deltid gör det på egen begäran. När man tittar på statistik för
ofrivillig deltid är det vanligare i Sverige och Finland att man
vill jobba fler timmar. De som ofrivilligt jobbar deltid upplever
ofta att deras livskvalitet är sämre och osäkerheten är större.

DIAGRAM 22: UTVECKLIG AV DELTIDSARBETE INOM HOTELL OCH RESTAURANGBRANSCHEN
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DIAGRAM 23: OFRIVILLIG DELTID (HELA ARBETSMARKNADEN)

40%
35%
30%

EU 28
Norge

25%
20%

Island

15%

Sverige

10%

Finland

5%

Danmark

0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Källa: Eurostat

REGLER OM DELTIDSARBETE
Deltid brukas regleras i lagar men det finns också klausuler i
kollektivavtal som reglerar användning av deltid, rättigheter
och skydd för deltidsarbetare. Viktigast för de flesta deltidsarbetare är att ha en säker inkomst, arbetstid och lika rättigheter
som heltidsarbetare. I vissa länder är de som är anställda på

deltid garanterade ett visst antal timmar per månad, de har
förtur till merarbete och heltidsställning om den möjligheten
finns samt att arbetaren vet hur många timmar hen ska arbeta
varje vecka.
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DIAGRAM 24: REGLER I KOLLEKTIVAVTAL SOM PÅVERKAR DELTIDSARBETARE
MINIMUM ANTAL
TIMMAR PR. MÅNAD

HAR DELTIDSARBETARE FÖRTUR
TILL MERARBETE?

BETALNING AV
FRIVILLIGT MERARBETE

60 t på 4 veckor

Ja

Som vanligt

Nej

Finland

Nej

Ja

Som vanligt

Ja

Island

Nej

Nej

Som vanligt

Nej

Norge

Nej

Ja

Som vanligt

Nej

Sverige

Nej

Ja

Som vanligt

Ja, men omställningstid
motsvararande
uppsägningstid gäller.

Danmark

Det finns flera exemplar på att deltid missbrukas inom
HRCT-branschen i Norden. Särskilt där arbetsgivare anställer
en person i en deltidsställning men kontinuerligt kräver merarbete för att skaffa sig flexibilitet. Till exempel anställer flera
hotellkedjor i Norden merparten av alla hotellstädare i 60–80
% anställning och använder möjligheten att öka arbetstiden när
omsättningen är hög. Huvudanledningen är att det kan finnas
begränsade möjligheter att använda timanställda och under
topparna i verksamheten slipper hotellkedjorna betala övertid
eftersom allt frivilligt merarbete upp till 100 % ställning betalas
med ordinär timlön.
3F i Danmark har avtalat ett minsta antal arbetstimmar för alla
som arbetar deltid. Det betyder att en deltidsarbetare garanteras

"

KAN ARBETSGIVARE
ÄNDRA ARBETSTID UTAN
UPPSÄGNING?

60 arbetstimmar över en fyra veckors perioder. Det är en viktig
begränsning som skapar trygghet för arbetaren.
I det senaste kollektivavtalet i Sverige tog HRF upp frågan om
”hyvling”, som innebär att arbetsgivare kan göra en omorganisation som innebär att man blir erbjuden en lägre sysselsättningsgrad utan uppsägningstid. En del av detta finns reglerat i kollektivavtal. Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren kringgå
turordningsregler och uppsägningstid. Om en anställd tackar
nej till arbetsgivarens erbjudande om sänkt arbetstidsmått kan
det idag räknas som saklig grund för uppsägning. Personen kan
alltså sägas upp utan hänsyn till turordningsregler. I Finland har
arbetsgivare också möjlighet att i vissa ekonomisk utsatta lägen
sänka sysselsättningsgraden utan att följa regler om uppsägning.

I DANMARK HAR DELTIDSANSTÄLLDA
GARANTERADE ARBETSTIMMAR
PER MÅNAD
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OVANLIGT HÖG ANVÄNDNING
AV VISSTIDSANSTÄLLNINGAR I SVERIGE
Visstidsanställningar i nordiska hotell-och restaurangbranschen
har ökat något de senaste tio åren. Visstid är ett sammanfattande
begrepp för ett antal olika tidsbegränsade anställningar. Det finns
många olika former av visstid som regleras i kollektivavtal eller
lagar, bland annat provanställning, allmän visstid, säsongarbete,
timanställning, reserver, extrahjälp och vikarier. Normalt har
visstid ingen uppsägningstid, då anställningen redan är tidsbegränsad. Det finns en början och ett slut på anställningen.

I slutet av 2017 var runt 24 % av alla anställningar inom nordiska HRCT-sektorn visstid, jämfört med 14 % för hela nordiska
arbetsmarknaden. I stort sett är visstidsanställningar i Norden på
samma nivå som i övriga Europa förutom Sverige, som sticker ut
med att nästan 40 procent av alla som arbetar inom HRCT-branschen i Sverige är anställda på visstid.

DIAGRAM 25: UTVECKLING AV VISSTIDSANSTÄLLNINGAR INOM HOTELL OCH RESTAURANGBRANSCHEN
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REGLER OM VISSTIDSANSTÄLLNINGAR
Visstidsanställningar förekommer i flera olika former. De måste
dock vara tillåtna enligt lagstiftning eller gällande kollektivavtal
samt vara särskilt avtalade mellan arbetsgivaren och den anställde. Gemensamt för alla tidsbegränsade anställningar är att
de är avtalade att gälla till och med en viss tidpunkt. Vanligaste
formerna av visstidsanställningar i HRCT-branschen i Norden
är provanställning, timanställning och säsongarbete. Det finns
olika sett att reglera och minska användning av visstidsanställningar. Man kan försöka förbjuda vissa former av anställning,
man kan sätta begränsningar och ramar eller man kan göra
användning av denna typ av anställning dyrare.
Det finns ingen statistik om tillämpning av provanställningar i
HRCT-branschen i Norden men de senaste åren har kraven från
arbetsgivare om mer flexibla anställningsformer för unga och
nyanlända varit tydligare. Samtidigt verkar det vara allt vanligare att arbetsgivare erbjuder provjobb till unga och oerfarna
arbetare. Många av våra medlemsförbund rapporterar också att
det blir allt vanligare att arbetsgivare inte betalar några löner
under provanställning.

Kollektivavtal eller lag reglerar användning, längd, uppsägningstid och löner under prövotiden. I Danmark och på Island
finns inga regler om provanställning. Det betyder att om någon
får provanställning i dessa länder gäller samma regler som för
vanlig tillsvidareanställning. I Finland, Norge och Sverige kan
företag erbjuda individer provanställning under en begränsad
period, som utmärks av att båda parter kan avbryta anställningen utan särskilda skäl.
Om provanställningen inte avbryts bör anställningen övergå
i en tillsvidareanställning. Syftet med en provanställning är
att arbetsgivaren ska få möjlighet att testa arbetstagarens
lämplighet för arbetet, särskilt de som har svag anknytning till
arbetsmarknaden. Tyvärr finns en del missbruk av provanställningar och vissa arbetsgivare har satt i system att provanställa
alla anställda, oavsett yrkeslivserfarenhet inom området och
relevant utbildning.

DIAGRAM 26: MAXIMUM LÄNGD AV TILLFÄLLIG ANSTÄLLNING

Danmark

Det finns inga regler hur länge tidsbegränsad anställning kan vara.

Finland

Det finns inga regler hur länge tidsbegränsad anställning kan vara.

Island

Inga regler i kollektivavtal, men enligt lag ska tidsbegränsad anställning endast vara 2 år.

Norge

Max 4 år för tillfällig tidsbegränsad anställning, 3 år för vikarier och annan ogrundad tillfällig anställning.

Sverige

Har man allmän visstid eller vikariat i mer en två år under femårsperiod så leder det till fast anställning.
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DIAGRAM 27: REGLER OM PROVANSTÄLLNING
VILKA REGLER GÄLLER?

UPPSÄGNING AV
PROVANSTÄLLNING

Inga regler, bara för elever

Samma regler och övriga

Nej

Max 4 månader

Samma dag

Ja (praktikantlöner)

Island (SGS)

Finns inte

Samma regler och övriga

Utan rätt till garanterad minimum
månadslöner första 6 månaderna.

Island (MATVIS)

Finns inte

Samma regler och övriga

Nej

Norge

Max 6 månader

14 dagar

Nej

Sverige

Max 6 månader

14 dagar

Nej

Danmark
Finland

Att vara timanställd innebär att du får lön per arbetad timme
och kallas in vid behov. Det finns olika termer för den typen av
arbete, till exempel timanställd, reserv, SMS jobb, nolltimmars
arbete eller extrahjälp. Våra medlemsförbund tillämpar på olika
sätt användning av den typen av arbete för att bemöta arbetsgivarnas behov för flexibilitet och kunna anpassa verksamheten
snabbt till kundernas efterfrågan. Arbetet får man inte schemalägga, det ger i stort sätt inget anställningsskydd och rätten
till sjuklön är begränsad. Alla våra medlemsförbund tillämpar
användning av timanställning, men denna typ av anställning bör
arbetsgivare använda sparsamt.
SGS i Island och 3F i Danmark har avtalat med arbetsgivarföreningar att de arbetsgivare som väljer denna form av
anställning för att täcka extra toppar i verksamheten får betala
lite extra. Regler om Reserver i 3Fs kollektivavtal är ganska
avancerade och listar ut i vilken typ av arbete man kan använda
timanställda, lönetillägg, minimum arbetstid samt betalning för
bakjour och transport.

BETALAS LÄGRE LÖNER UNDER
PROVANSTÄLLNING?

HRF i Sverige har avtalat om användning av timanställda som
kallas anställning för enstaka dagar. De arbetsgivare som inte
har kollektivavtal får inte använda den typen av anställning
eftersom den inte tillämpas inom Lagen om anställningsskydd.
Anställd som har denna typ av anställning under en längre
period har möjlighet att få fler timmar, om möjligt, eller säkrare
anställningsform.
I Finland har regeringen antagit en ny lagstiftning som omfattar dem som kallas in vid behov och dem som har varierande
arbetstid från den ena veckan till den andra. Lagen tydliggör
att om behovet av arbetskraft är konstant ska man använda en
annan form av anställning. Denna lagstiftning ger arbetarna
också vissa rättigheter, till exempel rätten till sjuklön och lön
under uppsägningstid.
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DIAGRAM 28: REGLER OM TIMANSTÄLLNING
MINIMUM ARBETSTID
FÖR TIMANSTÄLLDA

MINIMUM LÖNER FÖR
TIMANSTÄLLDA

4–5 t.

10% extra
(kockar och servitör får mer)

Efter 8 timma

Olika regler finns

Samma som övriga

Samma som övriga

Island (SGS)

4 t.

Lägre timlön än övriga mellan 8–17

Övertid på kväll, natt och helgar

Island (MATVIS)

4 t.

Samma som övriga

Samma som övriga

Norge

3 t.

Samma som övriga

Samma som övriga

Sverige

3 t.

Samma som övriga

Samma som övriga

Danmark
Finland

BETALNING AV ÖVERTID
OCH OB-TILLÄGG

REGLER OM UPPSÄGNING
I Norden finns många olika regler gällande uppsägning av
arbetskraft, bland annat uppsägningstid, anställningsform,
anställningstid och ålder. Vanligen inkluderar lagstiftningen
minimivillkor angående anställningsskydd. Kollektivavtal och
anställningsavtal brukar komplettera dessa minimivillkor.

Anställda brukar generellt ha kortare uppsägningstid än arbetsgivare. Det finns dock undantag, och på Island och i Norge
gäller samma regler för båda parter. I Finland har fack och
arbetsgivare avtalat om ytterligare flexibilitet för arbetsgivare
och anställda när det gäller uppsägningstid.
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DIAGRAM 29: OM ARBETSGIVARE SÄGER UPP ANSTÄLLNING,
HUR LÅNG ÄR UPPSÄGNINGSTIDEN FÖR DEN SOM HAR ARBETAT?
10 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

1 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

2 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

5 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

Danmark

14 dagar

1 månad

2 månader

6 månader

Finland (KA)

1 månad

1 månad

2 månader

3 månader

Finland (lag)

1 månad

2 månader

2 månader

4 månader

Island (SGS)

1 månad

2 månader

3 månader

3 månader (plus)

2 månader

3 månader

3 månader

3 månader (plus)

Norge

1 månad

1 månad

2 månader

3 månader (plus)

Sverige

1 månad

2 månader

3 månader

6 månader

Island (MATVIS)

DIAGRAM 30: OM ARBETARE SÄGER UPP ANSTÄLLNING,
HUR LÅNG ÄR UPPSÄGNINGSTIDEN FÖR DEN SOM HAR ARBETAT?
2 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

5 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

Danmark

14 dagar

1 månad

1 månad

1 månad

Finland (KA)

14 dagar

14 dagar

14 dagar

1 månad

Finland (lag)

14 dagar

14 dagar

1 månad

1 månad

Island (SGS)

1 månad

2 månader

3 månader

3 månader

2 månader

3 månader

3 månader

3 månader

Norge

1 månad

1 månad

2 månader

3 månader

Sverige

1 månad

1 månad

1 månad

1 månad

Island (MATVIS)

Det finns också ytterligare intressanta skillnader mellan de
nordiska länderna när det gäller regler om uppsägning och
anställningsskydd. Island, Finland och Danmark tillämpar
inte turordningsregler, som ger individer med lång anställningstid ökat skydd. Forskning visar också att turordningsregler kan
ge lågavlönade arbetare bättre löneutveckling eftersom deras
förhandlingsposition är tryggare6

6

10 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

1 ÅR HOS SAMMA
ARBETSGIVARE?

Dessa regler betyder att om arbetsgivare ska säga upp arbetskraft som har tillsvidareanställning så gäller att den som blev
senast anställd bör bli uppsagd. Det finns dock undantag från
dessa regler, exempelvis kan småföretag i Sverige med upp till
tio anställda undanta två av sina anställda från turordningsreglerna vid uppsägning relaterade till arbetsbrist.

Bjuggren et al (2018)
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DIAGRAM 31: ANDRA REGLER ANGÅENDE UPPSÄGNING
FINNS SANKTIONER VID
GRUNDLÖS UPPSÄGNING?

HAR ÄLDRE LÄNGRE
UPPSÄGNINGSTID?

FINNS DET
TURORDNINGSREGLER?

KAN MAN SÄGA UPP
VISSTIDSANSTÄLLNING?

Danmark

Nej

Nej

Nej

Ja, efter 9 mån anställning

Finland

Nej

Allmänt ja, men inte i branschens kollektivavtal

I vanliga fall nej, men det
finns undantag

Ja

Island

Ja

Nej

Samma regler och för andra

Nej

Norge

Ja

Anciennitet princip ska
användas

Ja

Inget bestämt belopp

Sverige

Nej

Ja, sist in först ut

Möjligt om det finns KA, men
enligt lagen NEJ.

Ja, man brukar förhandla.

DIGITALA PLATTFORMAR ÖKAR
OTRYGGA ANSTÄLLNINGSFORMER
Arbete via digitala plattformar är en sysselsättningsform där utbud och efterfrågan på betald arbetskraft matchas via en plattform på nätet. Den så kallade gig-ekonomin ger möjligheten att
arbeta när man själv vill och kan. Plattformar så som Gigger,
Chapper, Volta, Uber och Foodora, för att nämna några, kopplar
ihop arbetsgivare och arbetstagare inom HRCT-branschen i
Norden. Egentligen är dessa digitala plattformar i verkligheten
endast digitala bemanningsföretag.
Inom Norden förekommer digitala plattformar än så länge i
begränsad skala men fenomenet växer snabbt. I takt med att
fler och fler typer av uppdrag förmedlas via plattformar ökar
utmaningarna för den befintliga lagstiftningen.

Gig-arbete är ett fenomen som många unga uppskattar men
ger samtidigt flera utmaningar kring arbetsvillkor, anställningsskydd och löner.
I dag saknas i stort sett lagstiftning och kollektivavtal i Norden för att reglera arbetsförhållanden via digitala plattformar.
Arbetstagarnas anställningsstatus bestäms därför av de villkor
som anges på den digitala plattformen och de klassificeras ofta
som frilansare eller egenföretagare. Det får betydande konsekvenser för deras sociala skydd. Om de var anställda skulle
plattformen eller kunden stå för en del av deras sociala avgifter
men som egenföretagare måste de antingen stå för dessa själva
eller acceptera en sämre skyddsnivå.
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