
Simple Swedish Podacast #13 - Min
erfarenhet av att jobba på hostel

Transkript:
Så idag tänkte jag prata om min erfarenhet av att jobba på hostels. Och jag har 
ju bott på hostel väldigt mycket under mina resor dom senaste tio åren. Så den 
första gången jag bodde på ett hostel, det var i Australien år 2009, alltså tio år 
sen. Och jag bodde väldigt mycket på hostels i Australien under det året, för jag 
var där ett år. Så jag bodde på jättemånga hostels där. Och jag gillar hostels 
mycket, det är..det har ofta varit mitt förstaval på resor när det gäller boende 
för att jag gillar det sociala på hostels. Det är en väldigt dynamisk och social miljö
och det är också ofta billigt, och jag personligen, jag bryr mig inte så mycket att 
det är andra människor som sover i samma rum, det gör inte så mycket. I alla
fall inte under en kort tid. 

Och jag har också jobbat på fem olika hostels dom senaste tio åren. Och första 
gången jag jobbade på ett hostel, det var i Melbourne i Australien. Och egentligen
ville jag hitta ett vanligt jobb men jag hittade inte det, och jag hade dålig 
ekonomi så jag jobbade på hostelet, alltså volontärjobbade på hostelet, och fick 
gratis boende. Så jag kanske jobbade tre dagar i veckan med att städa. Det var 
inte så kul, men jag hade inte råd att spendera mycket pengar så..så jag var 
tvungen. 

Och sen i Perth i Australien så var det samma sak. Jag hade dålig ekonomi och 
jag bodde på ett billigt, ganska dåligt hostel och jag jobbade där ett tag mot 
gratis boende. Så ingen lön, bara gratis boende. 

Men sen fem år senare, år 2015, då bodde jag i Barcelona och jag jobbade på ett 
partyhostel som heter Kabul, och ligger på Plaça Reial. Och det var en mycket 
roligare och mer intressant upplevelse. Och det var inte volontärarbete, utan det
var vanligt betalt arbete. Jag hade faktiskt en ganska bra lön, jag hade, alltså, 
bra i den branschen. Jag tror jag tjänade 1200 euro i månaden. Och jag bodde i 
en vanlig lätenhet med.. Så jag bodde inte på hostelet. 

Och jag jobbade då i baren. Och det var väldigt kul eftersom jag träffade väldigt 
mycket människor, folk som..alltså.. Turister och backepackers, och jag tycker det
är väldigt kul att träffa folk från olika länder, så det var en väldigt bra erfarenhet. 
Och jag övade..och jag fick öva mycket på min sociala förmåga och också 
stresshantering, för det var ibland väldigt stressigt. Ibland var det nästan ingen
där, och ibland var det helt fullt med folk och alla ville beställa en drink på 
samma gång, och det var lite..det var..alltså.. Jag jobbade ofta själv i baren. Jag
hade en kollega och ibland jobbade vi båda två där, men ibland så var det bara 
jag eller bara han, så.. Och det var en väldigt kul upplevelse. 



Sen året efter så var jag..gjorde jag ett volontärarbete igen, i Lissabon. Och det 
här var inte för att jag hade dålig ekonomi, utan det var för att jag och en 
kompis, vi hade tid över och vi bestämde oss för att åka till Lissabon och jobba 
som volontärer på ett hostel i en månad. Och det är faktiskt en väldigt bra grej 
att göra, en bra erfarenhet och en kul upplevelse att jobba som volontär på ett 
hostel under en tid, om man har lite tid över och man vill, liksom, stanna lite 
längre i samma stad. 

För att man lär känna massa kul folk, liksom, du lär känna dom andra 
volontärerna som jobbar där, och dom är i samma situation som du. Dom är, 
liksom, turister, eller kanske inte alltid turister, dom kanske.. Men dom är ofta nya
i stan och dom vill upptäcka stan, lära känna nya människor, och så vidare, så 
att det är..det är en väldigt kul och social grej att göra. Och där jobbade jag 
nattskift i receptionen, och det var kanske inte jättekul, men jag jobbade tre eller
fyra dagar i veckan och resten av tiden hade jag ledigt så.. Det var också en kul 
grej. 

Och det sista hostelet jag jobbade på heter The Hive, och det är här i Budapest. 
Jag jobbade där för tre år sen, också i nattskiftet. Jag jobbade först i baren och 
sen i receptionen, nattskift. Och jag..under.. Medan jag jobbade så studerade jag 
väldigt mycket ungerska och jag vet inte, det.. På nattskiftet finns det inte så 
mycket att göra, så man har mycket tid över att göra andra saker om man kan 
hålla sig vaken. Men för mig är det inget stort problem för att jag har alltid varit
en nattmänniska. Så det är inte svårt för mig att hålla mig vaken. Men det 
hostelet var inte lika bra som det i Barcelona, men fortfarande helt okej. Så.. 

Jag skulle definitivt rekommendera att jobba på hostel om man gillar att resa, om
man gillar att träffa mycket folk från olika länder, och om man vill träna på sina 
sociala färdigheter och testa olika saker. För du kan jobba i receptionen, baren, 
du kan ha nattskift, morgonskift, dagsskift, och så vidare. Nackdelen är ju att 
det ofta är dåligt betalt, så det är inte något man gör speciellt länge kanske. Jag 
skulle inte jobba på hostels i flera år, utan det är en kul och lärorik upplevelse.

Och lite tips om man vill jobba på hostel: så om du vill jobba som volontär, då 
finns det flera olika hemsidor, typ Workaway och..hos.. Jag kommer inte ihåg 
exakt vad dom heter, men man kan bara googla. Om man vill ha ett vanligt jobb, 
alltså ett betalt jobb på hostel, då kan du skicka cv på mejl, men jag skulle säga 
att du ska också besöka hostelet och prata med dom som jobbar där, och se om 
du kan prata med managern också, och ja, vara där och presentera dig. Det 
viktiga är att dom gillar dig eftersom jobbet inte är så svårt. Så det är.. Du 
behöver inte så.. Du behöver inte massa skills och massa erfarenheter, utan det 
räcker om dom gillar dig, och dom kan se att du är social och har liksom bra 
service-mindset. Det är ju liksom.. Det är la bra om du har jobbat inom service 
förut och om du kan olika språk, men oftast så räcker det med engelska och att 
du har rätt inställning liksom, och har bra social förmåga. 



Så jag hoppas ni har tyckt om det här avsnittet, och glöm som sagt inte att det 
finns gratis transkript på min hemsida swedishlinguist.com, och där kan ni också 
hitta massa andra resurser för att lära sig svenska, jag har en sida där med 
länkar, så kolla det också, så ses vi nästa gång, ha det så bra! ..eller "hörs" vi 
nästa gång, haha..

Ordlista
när det gäller [..] ----------------------- when it comes to [..]
ett boende - boendet - boenden ------- accomodation, housing
det gör inte så mycket, det gör inget -- it's ok, it's fine
i alla fall (iaf) ---------------------------- either way, (here) at least
en bransch - branschen - branscher --- industry, line of business
en förmåga - förmågan - förmågor ---- ability, capacity
stresshantering ------------------------- stress management
på samma gång ------------------------- at the same time, simultaneously
och så vidare (osv) --------------------- and so on, etc
att hålla sig vaken ---------------------- to stay awake
en färdighet - färdigheten - färdigheter --- skill
en nackdel - nackdelen - nackdelar - - - downside, disadvantage
lärorik ------------------------------------ instructive, educative
räcker - räckte - har räckt -------------- is enough
en inställning - inställningen - inställningar --- 1. attitude 2. setting (device)

Skillnaden mellan "erfarenhet" och "upplevelse":
Eftersom båda är "experience" på engelska

Erfarenhet:
Något som ger dig nya färdigheter. Du lär dig något nytt. Om du söker jobb 
behöver du erfarenhet. Erfarenhet kan du får av t.ex. jobb, studier, livskriser. 
Fokus på vad du har lärt dig. 
Vilka tidigare erfarenheter har du av att jobba inom service?
Du har tyvärr inte tillräckligt med erfarenhet för det här jobbet.
Det var inte kul att skilja sig, men jag fick många nyttiga erfarenheter

Upplevelse:
Oftast något som inspirerar, är spännande, häftigt, något du kommer minnas 
under lång tid, men kan också vara negativ. Fokus på hur det kändes när det 
hände.
Att paddla kajak på en glaciär på Island var en häftig upplevelse.
Vi säljer inte resor, vi säljer upplevelser.
Det var en jobbig upplevelse men en bra erfarenhet.


