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Abstract 
 
The purpose of this study is to describe the All inclusive concept and to what extent it 

can be described as sustainable from economic, social and environmental aspects. 

The empirical study is based mainly on qualitative interviews with four respondents. 

Two of the informants find the All inclusive concept to be sustainable while the other 

two are critical to the concept. In the discussion the essay writers argues around the 

empirical results of the study and how the All inclusive concept possibly could 

become sustainable. To consider the All Inclusive concept to be sustainable, it is 

important that the economic, social and environmental aspects are integrated with 

each other at the destination. 
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Sammanfattning  

 
Studiens syfte är att beskriva All inclusive som koncept och i vilken mån det kan 

betecknas som hållbart utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. 

Den empiriska studien baseras huvudsakligen på en kvalitativ intervjuundersökning 

med fyra informanter. Två av informanterna resonerar utifrån att All inclusive 

konceptet är hållbart och de övriga två ställer sig kritiska till detta resonemang. I 

diskussionen resonerar uppsatsförfattarna kring den empiriska studiens resultat och 

hur All inclusive konceptet eventuellt skulle kunna göras mer hållbart. För att ett All 

inclusive koncept ska anses vara hållbart är det viktigt att de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna på en destination integreras med varandra.  
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1 Inledning                       

I detta avsnitt kommer uppsatsens formalia att presenteras.  

1.1 Bakgrund 

All inclusive har blivit ett populärt sätt att resa och är idag en av de största trenderna 

inom resebranschen
1
.  När resenären köper en All inclusive resa ingår det oftast allt 

från flyg och boende till drinkar och aktiviteter. För många är det även ett bekvämt 

och bra sätt att resa när det gäller att hålla koll på ekonomiska utgifter eftersom allt 

redan är betalat och klart
2
. Med uttryck som ”lämna plånboken hemma 

3
” försöker 

reseföretagen locka till sig sina kunder. För resebolagen är All inclusive konceptet en 

ekonomisk succé, men frågan är om konceptet är en lika stor succé för den enskilda 

destinationen och dess lokalbefolkning. Effekter av All inclusive turismen tenderar att 

vara allt ifrån arbetstillfällen för lokalbefolkningen till ekonomisk förlust för 

lokalsamhället
4
. Frågan i detta sammanhang är om de positiva effekterna överskuggar 

de negativa eller tvärtom.  

 

På organisationen Schyst resande ifrågasätts All inclusives hållbarhet och konceptets 

beskrivs i sin extremaste form som en typ av modern kolonialism. Hos researrangören 

Ving förs ett helt annat resonemang, de menar att All inclusive konceptet är ett 

hållbart sätt att resa.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad konceptet All inclusive innebär och i 

vilken mån det kan betecknas som hållbart utifrån ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt perspektiv.   

 

                                                           
1 Dielemans, 2009, s 122 

2 Dielemans, 2009, s 123-126 

3 http://www.apollo.se/SE/hur-vill-du-bo/vara-boendekoncept/Pages/all-inclusive.aspx 100330 

4 Dielemans, 2009, s 121-140 
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1.3 Frågeställning 

Hur hållbart är All inclusive konceptet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv? 

1.4  Avgränsningar 

Studien fokusera på All inclusive som fenomen och hur hållbart detta koncept är. När 

det gäller den hållbara utvecklingen avgränsas denna till tre aspekter; ekonomisk, 

socialt och miljömässigt. Den aspekt som studien fokuserar minst på är den 

miljömässiga. Denna aspekt tenderar att vara den som påverkas minst i All inclusive 

sammanhang enligt den studie som gjorts. Studien är inte avgränsad till någon 

specifik destination utan koncentrerad till All inclusive konceptet och dess hållbarhet 

ur ett generellt perspektiv.  

1.5  Definitioner   

All Inclusive 
Definitionen av All inclusive innebär oftast att allt ingår i resans pris, såsom flyg, 

boende och mat. Detta är ett fenomen som blir allt vanligare och charterbolagen tror 

mycket på konceptet. Ofta har researrangörerna olika erbjudanden när det gäller en 

All inclusive resa, antingen där allt på hotellanläggningen ingår i priset eller delar av 

det. Ofta finns alla faciliteter på hotellområdet så som mat, affärer, restauranger, 

nattklubb, underhållning och möjlighet att ta del av hotellets egna arrangerade 

utflykter
5
.  

 

Resebolagen har ofta sin egen definition av vad en All inclusive resa är hos just dem. 

Hos Fritidsresor kan man köpa en All inclusive resa där oftast allt ingår eller köpa det 

som tillägg. Fritidsresor beskriver sina All inclusive erbjudande som: ”All inclusive – 

total avkoppling
6
”. Om man istället åker med Ving beskriver de sina All inclusive 

erbjudanden som: ”All Inclusive - skönt att slippa tänka på vad det kostar
7
”. All 

inclusive ingår på flera av Vings hotell och det innebär att allt ingår, det finns inga 

begränsningar av hur mycket man får äta eller dricka. Oftast är aktiviteterna också 

inräknade i resans pris
8
. Apollo har över 100 All inclusive hotell och menar att de 

alltid väljer ut de bästa lokala hotellen att samarbeta med. När man åker på en All 

inclusive semester med Apollo är alla måltider inkluderade. Apollo beskriver sina All 

inclusive hotell som ”All Inclusive – det mest bekväma hotell du kan tänka dig
9
”. 

                                                           
5 Dielemans, 2009, s 121-146 

6 http://www.fritidsresor.se/resor/All-inclusive-resor/ 100330 

7 http://www.ving.se/all-inclusive 100330 

8 http://www.ving.se/all-inclusive 100330 

9 http://www.apollo.se/SE/hur-vill-du-bo/vara-boendekoncept/Pages/all-inclusive.aspx 100330 
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Alla resebolag har sin egen definition av begreppet All inclusive och även deras 

erbjudanden ser olika ut. Av ovan nämnda researrangörers hemsidor att döma ingår 

oftast flyg, mat och dryck, det som skiljer dem åt är främst om aktiviteter ingår eller 

inte. 

  

Hållbar turism 
Turismen är en av de största industrierna i världen och spelar därmed en viktig roll i 

den hållbara utvecklingen. Hållbar turism är en del av den hållbara utvecklingen, och 

avser hållbarheten inom turistnäringen och därmed sociala, miljömässiga och 

ekonomiska effekter
10

. Termen hållbar turism är ett stort begrepp men beskriver 

sammanfattningsvis en turism som ger en låg effekt på omvärlden. Olika destinationer 

har olika hög kapacitet när det gäller turismen och dess påverkan. För att turismen ska 

anses vara hållbar får inte destinationens kapacitet överbelastas miljömässigt, socialt 

eller ekonomiskt. En hållbar turism ska kunna tillgodose behoven för dagens 

generation utan att skada de resurser som behövs för nästa generation. För att uppnå 

detta krävs det att turisten respekterar den kultur och miljö som finns på 

destinationen. Turismen bör även bidra med sysselsättning för lokalbefolkningen, 

arbete för kvarvarande av livsmiljöer och kulturer samt att resebolagen ska främja 

hållbar turism. En hållbar turism ska gynna lokalbefolkningen, turisterna och 

turismföretagen
11

. Alla typer av turismrelaterade aktiviteter medför viss mån av 

påfrestning för destinationen. För att veta ungefär hur mycket turismpåverkan en 

destination klarar av utan att ta någon allvarligare skada talas det ofta om 

bärkapacitet. En destinations bärkapacitet avgörs bland annat beroende på hur många 

besökare platsen har, exempelvis om det handlar om massturism eller småskalig 

turism. Enligt Francesco Frangialli, generalsekreterare i FN World Tourism 

Organization reser över 900 miljoner internationella turister årligen, en siffra som 

ständigt stiger och beräknas år 2020 vara uppe i 1600 miljoner internationella turister 

per år. För att minimera de negativa effekter som denna ökning av turism för med sig 

är hållbarhet en nödvändighet för turismnäringen
12

. 

1.6 Problemdiskussion 

All inclusive är idag en snabbt växande trend inom turismen. Väljer resenären en All 

inclusive resa ingår det mesta såsom flyg, boende, mat och aktiviteter. Ett bekvämare 

alternativ att resa på tycker många, men frågan är om det är en hållbar turism
13

. I 

denna studie undersöks hur hållbart All inclusive är ur ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt perspektiv.  

 

All inclusive började ta form redan under 1930-talet och har under de senaste åren 

blivit mycket populärt i Sverige
14

. De flesta av våra svenska researrangörer säljer All 
                                                           
10 Hall, 2008, s 27 

11 Lawton & Weaver, 2006, s 343-370 

12 http://www.unwto.org/sdt/news/en/news_det.php?id=3051 100517  

13 Dielemans, 2009, s 121-146 

14 Löfgren, 2002, s 241-250 
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inclusive resor, Eivor Andersson som är VD på Ving uppger att man 2007 hade en 

dubblering av sålda All inclusive resor än året tidigare. Idag är inte själva resmålet det 

viktiga för många turister utan ett visst koncept eller en hotellprodukt. En resenär som 

reser med All inclusive tenderar att stanna inom hotellområdet mestadels av tiden 

under sin semester. Gästen behöver inte spendera pengar utanför hotellet eller vistas 

utanför området, om detta inte är önskemålet. Eftersom nästan allt finns tillgängligt på 

hotellområdet behöver resenären till exempel inte gå ut och äta middag på restaurang. 

All inclusive är ett bekvämt koncept och ett sätt att hålla reda på kostnaderna, de som 

väljer en All inclusive resa är mindre intresserade av upplevelser och föredrar istället 

bekvämlighet och avkoppling
15

.  

 

All inclusive har både vinnare och förlorare, både ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. För resebolagen är All inclusive konceptet en ekonomisk succé medan 

det tenderar att vara mindre lönsamt för lokalborna. Inkomstläckage anses vara ett 

problem i All inclusive sammanhang
16

. De inkomster och vinster, vilka 

turismnäringen genererar, som inte kommer lokalsamhället eller destinationsländerna 

tillgodo i form av inköp eller återinvesteringar räknas som inkomstläckage
17

. 

Flyg, mat, boende och underhållning ingår oftast när resenären väljer en All inclusive 

resa. Detta gör att turisten inte spenderar nämnvärt mycket pengar utanför All 

inclusive anläggningen. Enligt Schyst resande ser man en koppling mellan All 

inclusive och inkomstläckage, dessutom tenderar destinationer med All inclusive 

hotell ha högre inkomstläckage än andra
18

. Men resebolagen har en annan syn på 

denna problematik. Ving menar att de inte bidrar med något större inkomstläckage 

eftersom de arbetar främst med privatägda hotell och därmed går inte en särskilt stor 

del av hotellets totala inkomst tillbaka till resebolagen
19

. Samtliga informanter i den 

studie som gjorts anser att All inclusive hotellen skapar många arbetstillfällen för 

lokalbefolkningen. Frågan är vilka slags arbeten som skapas och hur 

arbetsförhållandena ser ut. Minimum löner och arbetstider är två viktiga aspekter i 

detta sammanhang
20

.  

  

Researrangören Ving menar att All inclusive konceptet är hållbart
21

, medan 

organisationen Schyst resande anser att konceptet inte är det
22

. Som sagt har All 

inclusive konceptet både vinnare och förlorare. Rapporten kommer förklara All 

inclusive som koncept och i vilken mån det kan betecknas som hållbart utifrån ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Den empiriska studien kommer 

behandla en global angelägenhet utifrån ett svenskt perspektiv.  

 

                                                           
15 Öhrn, Magdalena, muntlig telefonintervju, 100430 

16 Myrman, Helena, muntlig intervju, 100503 

17  Elfström, Olsson, Valentin, 2008, s 8 

18 Myrman, Helena, muntlig intervju, 100503  

19 Öhrn, Magdalena, muntlig telefonintervju, 100430 

20 Myrman, Helena, muntlig intervju, 100503 

21 Öhrn, Magdalena, muntlig telefonintervju, 100430 

22 Myrman, Helena, muntlig intervju, 100503 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer val av metod, tillvägagångssätt, kritisk granskning av studien 

samt källkritisk granskning att redovisas. I val av metod presenteras de 

forskningsmetoder vi valt att använda oss av i studien. I tillvägagångssätt beskrivs 

sedan hur studien arbetades fram. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av 

studien samt en källkritisk granskning.  

2.1 Val av metod 

Kvalitativ forskningsmetod 
En kvalitativ forskningsmetod har ett induktivt synsätt, det vill säga den empiriska 

studiens forskningsresultat genererar i en teori
23

. Denna forskningsmetod har 

kvalitativ kunskap som målsättning
24

. Den kvalitativa forskningen bygger på att 

redovisa resultatet med ord på ett beskrivande sätt. Metoden är vanligt förekommande 

inom samhällsvetenskaplig forskning
25

.  

Den kvalitativa forskningsprocessen består av sex olika steg
26

. Det första steget 

handlar om generella frågeställningar, det vill säga att forskaren formulerar ett antal 

frågeställningar som rör det aktuella ämnet. Steg två fokuserar på valet av lämpliga 

platser och undersökningspersoner. Det tredje steget handlar om insamlingen av 

relevant data. I detta steg beskrivs det tillvägagångssätt som forskaren använt sig av 

under datainsamlingsprocessens gång. Steg fyra behandlar tolkningen av data, det vill 

säga att forskaren tolkar den information som samlats in från exempelvis intervjuer 

och undersökningar och slutligen kommer fram till någon form av resultat. Det 

begreppsliga och teoretiska arbetet betonas i steg fem. I detta steg ska det framgå om 

några nya begrepp skapats utifrån den undersökning som gjorts. Det bör även framgå 

om undersökningens resultat påvisar något slags samband mellan de faktorer som 

ingick under steg ett. En annan del av steg fem fokuserar på specificering av 

frågeställningarna respektive insamling av ytterligare data. Det sista steget i den 

kvalitativa forskningsprocessen handlar om att skriva själva forskningsrapporten, i 

detta steg är det viktigt att påvisa kopplingen mellan teori och data
27

.  

                                                           
23 Bryman, 2002,  s 30-31 

24 Kvale, 2008, s 35 

25 Bryman, 2002, s 32-35 

26 Bryman, 2002, s 252 

27 Bryman, 2002, s 253-255 
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Planering och tematisering av intervjuundersökning 

Det är viktigt att tidigt veta vad målet med uppsatsen är. För att kunna planera målet 

är det av stor vikt att på ett tidigt stadium förbereda uppsatsens undersökning. Det är 

därför nödvändigt att veta undersökningens innehåll för att kunna planera och fatta 

beslut om vilka metoder som ska användas i undersökningens olika avsnitt
28

.  

 

I undersökningens planering är det viktigt att tidigt ställa frågorna ”vad”, ”varför” och 

”hur”, detta kallas för tematisering. ”Vad” innebär att tidigt skaffa sig kunskap om det 

ämne som valts. ”Varför” innebär att klargöra undersökningens syfte och ”hur” 

innebär planering av vilka intervjutekniker som är lämpliga för uppsatsens intervjuer. 

De första två tematiska frågorna måste besvaras innan den sista ”hur” kan besvaras 

eftersom undersökningens syfte ska vara färdigställt innan planeringen av 

intervjutekniker påbörjas
29

.  

 

Informantundersökning 
Vid informantundersökning används intervjupersonen som sanningssägare, denna 

sanningssägare är en informationskälla till undersökningen. Informantundersökning 

används för att ge forskaren en bild av hur någonting fungerar, till exempel en 

organisation. Informanterna bidrar med kunnande inom ett komplext ämne. När det 

gäller informantundersökningar finns dock ingen anledning att ställa exakt samma 

frågor till alla intervjupersoner
30

.  

Validitet  
Validitet kan appliceras på en kvalitativ forskningsintervju vid ifrågasättande av 

resultaten. Detta görs genom ständig kontroll och teoretisk tolkning av resultaten
31

. 

De problem och frågeställningar som ska besvaras av en empirisk studie formuleras 

på en teoretisk nivå.  Däremot sker själva undersökningen på en operationell nivå. För 

att hålla samman den teoretiska och operationella nivån är det viktigt med validitet, 

det vill säga att forskaren verkligen undersöker det som är beskrivet på den teoretiska 

nivån. Helt enkelt att studien undersöker det den påstår sig att undersöka
32

. En 

undersökning måste alltså bestå av valid information för att kunna besvara de aktuella 

frågeställningarna på ett relevant sätt
33

.  

Reliabilitet 
Med undersökningsreliabilitet åsyftas i vilken mån en undersökning kan upprepas, det 

vill säga replikeras och få samma resultat som tidigare studier. Detta brukar kallas för 

extern validitet och är ofta svårt att uppfylla när det gäller kvalitativ forskning
34

. En 

undersöknings reliabilitet bestäms av hur noggranna forskarna är vid 
                                                           
28 Kvale, 2008, s 91-92 

29 Kvale, 2008, s 91-92 

30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s 257-258 

31 Kvale, 2008, s 261 

32 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s 63 

33 Krohn Solvang & Magne Home, 2006, s 167 

34 Bryman, 2002, s 32-35 
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sammanställningen och bearbetningen av den information som samlats in. Under 

insamlings- och bearbetningsprocessen av informationen är det oundvikligt att det 

ibland smyger sig in vissa fel. Forskarens uppgift blir därför att sträva efter högsta 

möjliga reliabilitet, det vill säga att göra så få fel som möjligt. Information som har en 

hög reliabilitet belyser sin frågeställning på ett relevant och bra sätt
35

.  

 

Val av intervjupersoner 
Den vanligaste urvalsprincipen när det gäller informantintervjuer är centralitet, detta 

innebär att forskaren oftast på förhand har en uppfattning om vilka personer som kan 

kallas för centralt placerade källor. Trots detta kan kompletteringar när det gäller 

urvalet bli aktuellt. Det är vanligt att en informant hänvisar vidare till en annan, vilken 

i sin tur hänvisar vidare till ytterligare en. Detta kallas för snöbollsurval. När det 

gäller informantintervjuer så finns det inga direkta bestämmelser för hur många 

informanter som bör finnas med i urvalet. När det inte längre går att få fram ny 

information och forskaren anser att det inte längre är givande så upphör intervjuandet.  

Detta kallas för teoretisk mättnad
36

. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Tematisering har fungerat som en riktlinje i den studie som gjorts. I detta fall innebar 

det att tidigt ha en så tydlig bild som möjligt över det fenomen som skulle studeras 

samt vilket syfte undersökningen skulle ha. När vi hade klart för oss studiens syfte 

och mål stod det även klart vilka forskningsmetoder vi skulle använda oss av. Studien 

är framarbetad efter en kvalitativ ansats varpå en kvalitativ informantundersökning 

utfördes. I studiens inledningsskede var det tänkt att antalet informanter skulle vara 

fler, dock var få intresserade av att vara med. En annan anledning till uteblivna 

intervjuer var problemen som askmolnet från vulkanutbrottet på Island förde med sig 

för resebolagen. De informanter som ingår i undersökningen är följande; Ving, Travel 

design, Schyst resande samt Kristina Lindström. Informanterna representerar två olika 

parter i det aktuella ämnet vilket gör att frågan belyses från två olika perspektiv. 

Samtalsintervjuerna bygger på relativt ostrukturerade frågor. Varje intervju 

förbereddes med ett antal grundläggande frågor varpå nya frågor formulerades under 

intervjuns gång. Två intervjuer utfördes genom personligt möte och de resterande två 

utfördes per telefon. Intervjuerna tog mellan 30 till 60 minuter beroende på 

informanternas tillgängliga tid och hur mycket information de kunde bidra med till 

ämnet. Samtliga intervjuer transkriberades och materialet kodades genom att dela upp 

informationen i de tre huvudområdena ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter. Det kodade materialet bearbetades och redovisades i den empiriska studien. 

Den empiriska studien applicerades sedan på den teori som tagits fram. Under 

studiens gång arbetade vi efter den kvalitativa forskningsprocessens sex olika steg.  

Modellerna som valdes till teoriavsnittet anser vi relevanta till det valda ämnet. Första 

modellen handlar om hållbar turism och dess fundamentala delar, det vill säga 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Modell nummer två bekräftar detta 

                                                           
35 Krohn Solvang & Magne Home, 2006, s 163-164 

36 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s 291 
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resonemang samt vidareutvecklar den sociala aspekten, som uppsatsen har fokus på. 

Studien har också fokus på den ekonomiska delen, den så kallade 

multiplikatoreffekten som belyser den ekonomiska processen på en destination och 

vilka problem som kan uppstå. Studien lägger mest fokus på de ekonomiska och 

sociala aspekterna, dock läggs inte lika stor tyngd vid de miljömässiga aspekterna 

eftersom dessa inte påverkas i samma utsträckning när det gäller All inclusive 

resandet.  

2.3 Kritisk granskning av studien 

När det gäller studiens validitet anser vi denna vara god. Vi bedömer att den 

teoretiska och empiriska studien har sammankopplats på ett objektivt och relevant 

sätt, det vill säga den teoretiska nivån har kopplats samman med den operationella 

nivån. För att säkerställa studiens validitet under arbetsprocessen försäkrade vi oss 

upprepade gånger om att de aktuella frågeställningarna besvarades på ett relevant sätt 

med valid information. Den kvalitativa studien arbetades till stor del fram utefter de 

sex steg som nämns i metodavsnittet ovan, detta för att behålla den röda tråden genom 

arbetet.  

 

En undersöknings reliabilitet handlar om i vilken mån studien skulle uppnå samma 

resultat om den upprepades
37

. Datainsamlingen har skett med stor noggrannhet och 

samtliga intervjuer har transkriberats för att undvika feltolkningar och faktafel. Detta 

anser vi stärker studiens reliabilitet. Vi bedömer även att studien som genomförts har 

en så god reliabilitet som den kan ha med tanke på att All inclusive är ett relativt nytt 

fenomen och därmed fortfarande under utveckling. Eftersom omvärlden hela tiden 

förändras skulle det vara svårt att uppnå exakt samma resultat om studien skulle 

upprepas.  

Under studiens gång uppstod ett visst bortfall av informanter. Trots upprepade 

kontaktförsök både via mail och telefon fick vi ingen respons från bland annat Apollo, 

Fritidsresor och Club Med. Utlovade intervjuer uteblev från Solresor, Air Tours och 

Seat 24. Huvudsaklig anledning till detta var askmolnet som vulkanutbrottet på Island 

förde med sig. Eftersom studien bygger på en informantundersökning användes 

centralitet som urvalsprincip i syfte att få fram de mest relevanta informanterna till 

studien. När det gäller informantundersökningar finns inga direkta regler om hur 

många informanter som bör ingå i urvalet
38

. I studien ingår fyra olika informanter, 

Ving, Travel design, Schyst resande samt Kristina Lindström. En brist i detta 

sammanhang kan möjligtvis vara antalet informanter, att de eventuellt kan uppfattas 

som för få. Möjligen skulle fler informanter och därmed mer information givit den 

empiriska delen av studien mer tyngd. Vi anser dock inte att detta utgör något stort 

problem för studien som helhet, då vi bedömer att en teoretisk mättnad i ämnet ändå 

uppnåddes.  

 

                                                           
37 Bryman, 2002, s 32-35 

38 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s 291 
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2.4 Källkritisk granskning 
 

De teoretiska källor som används i studien anser vi vara av god kvalitet samt att de 

belyser problematiken kring All inclusive konceptet på ett relevant och tydligt sätt. Vi 

är medvetna om att enstaka källor inte är av akademisk karaktär, dock används dessa 

relativt sparsamt och fungerar huvudsakligen som grund för själva 

problemdiskussionen och syftar främst till att ge läsaren en bättre förförståelse i 

ämnet.   

 

De intervjupersoner vi valde att använda oss av i studien är utvalda efter principen om 

centralitet
39

, vilket gör dem till väsentliga källor i sammanhanget. Dessa källor består 

av fyra olika informanter. Vi bedömer samtliga informanter som relevanta eftersom 

de på olika sätt är väl insatta i ämnet och därmed kan bidra med sanningsenlig 

information till studien. Informanterna som ställde upp i undersökningen gav en 

utförlig och tydlig bild av ämnet. Frågan belystes med hjälp av informanterna ur två 

skilda synvinklar, och båda fick lika mycket utrymme i undersökningen. Eftersom 

många av de personer och företag som var tänkta att ingå i undersökningen inte hade 

möjlighet att ställa upp så hänvisades vi i många fall vidare till andra informanter, 

detta kan liknas vid det så kallade snöbollsurvalet
40

.  

 

Samtliga rapporter som används i studien belyser endast en sida av ämnet vilket 

möjligtvis skulle kunna uppfattas bidra till en subjektiv bedömning av materialet och 

därmed ett partiskt ställningstagande i ämnet. Vi anser att detta inte är fallet eftersom 

vi under hela arbetsprocessens gång varit noga med att ge båda sidor av ämnet lika 

mycket utrymme. Däremot hade vi problem med att hitta material som beskriver All 

inclusive konceptet som hållbart eftersom det, enligt våra efterforskningar, helt enkelt 

inte finns att tillgå.  

 

                                                           
39 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s 291 

40 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s 291 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Teorierna som 

valts ut delas in under de tre kategorierna ekonomiska, sociala och miljömässiga 

aspekter.  

3.1 Ekonomiska aspekter 

Den ekonomiska effekt som turismen har på en destination kan vara av både positiv 

och negativ karaktär. När det gäller de ekonomiska inkomster som turismen genererar 

till destinationen och landet i fråga kan dessa delas upp i direkta och indirekta 

inkomster
41

.  

3.1.1 Direkta och indirekta inkomster 

Direkta inkomster syftar till de intäkter som genereras när turisten spenderar pengar 

direkt på destinationen på exempelvis varor, service, restauranger eller boende, det 

vill säga allt som säljs av lokala aktörer och som köps av turisten på plats
42

. Bästa 

sättet för destinationen att öka de direkta inkomsterna är att försöka förlänga turistens 

vistelse och därmed få resenärerna att spendera mer pengar
43

.  

 

Den indirekta inkomsten för en destination kan förklaras med den så kallade 

multiplikatoreffekten. De direkta inkomster som en destination genererar går vidare 

till andra lokala aktörer i samhället, vilket då skapar indirekta inkomster för 

destinationen och det är detta som kallas för multiplikatoreffekten
44

. Detta kan 

belysas med följande exempel; Ett lokalt ägt hotell spenderar en del av de direkta 

inkomsterna på att köpa exempelvis matvaror och städmaterial. De aktörer som säljer 

städmaterial och matvaror till hotellet har i sin tur egna leverantörer som de beställer 

och köper varor från. På detta sätt får även andra lokala aktörer, som inte är direkt 

anslutna till turismnäringen, ta del av turistens pengar. Om hotellen däremot väljer att 

endast importera varor och tjänster uteblir den så kallade multiplikatoreffekten och 

inkomstläckage uppstår
45

. 

                                                           
41 Lawton & Weaver, 2006, s 242 

42 Lawton & Weaver, 2006, s 245 

43 Lawton & Weaver, 2006, s 242 

44 Lawton & Weaver, 2006, s 245 

45 Lawton & Weaver, 2006, s 245 
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3.1.2 Inkomstläckage  

När de indirekta inkomsterna på en destination påverkas på ett sätt som gör att 

multiplikatoreffekten urholkas eller uteblir handlar det ofta om inkomstläckage
46

. De 

inkomster och vinster, vilka turismnäringen genererar, som inte kommer 

lokalsamhället eller destinationsländerna tillgodo i form av inköp eller 

återinvesteringar räknas som inkomstläckage
47

. Inkomstläckage uppstår till exempel 

när de varor eller tjänster som turisten och turismindustrin efterfrågar importeras till 

destinationen istället för att köpas av lokala företag och aktörer. Det kan bland annat 

handla om varor och tjänster som hotellen köper in, det vill säga mat, möbler eller 

annat material. När det gäller allvarligare inkomstläckage dras ofta paralleller till 

resorter som avskärmas från destinationens lokalsamhälle. Turister som bor på sådana 

resorter uppmanas ofta att hålla sig inom anläggningens område under sin vistelse på 

destinationen, vilket i sin tur medför att turisten inte spenderar några pengar utanför 

resorten. Om resorten dessutom väljer att importera merparten varor och tjänster 

istället för att köpa av lokala företag förstärks inkomstläckaget ytterligare
48

. 

 

Samtliga företag och aktörer på en destination bildar tillsammans en lokal värdekedja. 

Denna kedja av leverantörer i olika led innefattar till exempel lokala restauranger, 

hotell, barer, livsmedelsproduktion, infrastruktur, avfallshantering och tillgång till 

vatten
49

. Organisationerna SwedWatch och Fair Trade Centre menar att All inclusive 

resor motverkar att denna lokala värdekedja skapas eftersom inkomstläckage har en 

tendens att uppstå i All inclusive sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Lawton & Weaver, 2006, s 253 

47  Elfström, Olsson, Valentin, 2008, s 8 

48 Lawton & Weaver, 2006, s 253-254 

49  Elfström, Olsson, Valentin, 2008, s 9 
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3.1.3 Figur 1, Multiplikatoreffekten 

 
Källa: Lawton & Weaver, 2006, s 245 

 

Multiplikatoreffekten beskrevs tidigare med hjälp av de direkta och indirekta 

inkomster som turismen genererar till en destination och dess lokalsamhälle. 

Multiplikatoreffekten uppstår alltså när de direkta och indirekta inkomsterna 

genereras vidare ut till destinationens lokalsamhälle och dess pågående ekonomiska 

process
50

. Denna multiplikatoreffekt sätts igång när turisten spenderar pengar direkt 

på destinationen. När multiplikatoreffekten beskrivs talas det om indirekt påverkan 

samt medförd påverkan. Den indirekta påverkan uppstår exempelvis när lokalt ägda 

hotell köper varor och tjänster från andra lokala företag eller betalar ut löner till sina 

anställda. Multiplikatoreffekten förstärks sedan med hjälp av den medförda påverkan, 

det vill säga när de anställda spenderar sina löner på varor och service i det lokala 

samhället, till exempel matvaror, möbler, TV apparater eller besöker frisören
51

.  

 

Det är komplicerat att räkna ut ett lands eller regions exakta multiplikatoreffekt. En 

förenklad beräkning är att addera de olika omgångarna av den indirekta och medförda 

påverkan och dess värde, och därefter subtrahera detta med de intäkter som går 

förlorade när det gäller exempelvis import av varor och tjänster
52

.  

 

                                                           
50 Lawton & Weaver, 2006, s 245 

51 Lawton & Weaver, 2006, s 245 

52 Lawton & Weaver, 2006, s 246 
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3.2 Sociala aspekter 

Turismens effekter på en destination blir även väl synliga på ett sociokulturellt plan i 

lokalsamhället. Även dessa effekter kan vara av både positiv och negativ karaktär
53

. 

Dock är det mer sannolikt att massturism orsakar negativa effekter, snarare än 

positiva, för en destination och dess lokalbefolkning. Turismens negativa effekter på 

det sociala planet tenderar att vara vanliga på destinationer i utvecklingsländer. 

Missnöje hos lokalbefolkningen och i lokalsamhället bör tas på största allvar eftersom 

det bland annat kan leda till obehag för både turister och lokalinvånare och dessutom 

riskerar destinationens image att i förlängningen påverkas negativt. För att 

turismindustrin på en destination ska fungera på lång sikt är det en förutsättning att 

sociala effekter av negativ karaktär förebyggs och förbättras
54

. Det lokala samhällets 

toleransnivå när det gäller turismen kan beskrivas som destinationens sociala 

bärkapacitet. Den sociala bärkapaciteten på en destination överstigs när turismen 

expanderar så pass mycket att lokalinvånarna upplever oacceptabelt mycket nackdelar 

av turismutvecklingen på platsen
55

. Som tidigare nämnts kan turismens sociala 

effekter vara både positiva och negativa för en destination. Sociala följder av 

turismindustrin på en destination kan till exempel vara att den ekonomiska 

omsättningen i lokalsamhället ökar och lokalinvånarnas involvering i event, 

aktiviteter och företagsverksamhet på destinationen blir större. Andra sociala effekter 

kan exempelvis handla om ökad kriminalitet, att destinationen förlorar sin autenticitet 

eller att lokala värden och traditioner urholkas eller försvinner
56

. 

 

En och samma effekt kan få både positiva och negativa konsekvenser för samma 

destination, detta eftersom det finns många olika aktörer med olika intressen och 

perspektiv på en destination. Ett exempel på detta kan vara utveckling och ny 

bebyggelse i strandområden. Aktörer som fastighetsägare och kommunstyrelser med 

ekonomiska vinstintressen skulle förmodligen se denna byggnation som en positiv 

aspekt i destinationens utveckling. Hyresgäster i området kan däremot få ta del av 

effekter med mer negativ karaktär, i form av till exempel höjda hyror och svårigheter 

att köpa mark i området
57

.  

3.2.1 Samhällsbaserad turism 

I den vetenskapliga artikeln “Community-based tourism enterprises: challenges and 

prospects for community participation, Khama Rhio Sanctuary Trust, Botswana”
58

, 

diskuteras begreppet samhällsbaserad turism. Den samhällsbaserade turismen handlar 

enligt författarna om att göra lokalbefolkningen på en turistdestination mer involverad 

när det exempelvis gäller beslutsfattande, genomförande och utvärdering av 

                                                           
53 Hall, 2008, s 29 

54Lawton & Weaver, 2006, s 276 

55 Murphy, 1985, s 134 

56 Lawton & Weaver, 2006, s 30 

57 Hall, 2008, s 28 

58 Stone & Stone, Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation, 2011 
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turismföretag, turismprojekt eller turismorganisationer. På detta sätt ska lokalborna 

lättare kunna ta del av de fördelar och den ekonomiska vinst som turismen genererar. 

Enligt artikeln är en samhällsbaserad turism en förutsättning för att man ska kunna 

bedriva en hållbar turismutveckling på en destination. Många forskare menar även att 

lokalbefolkningens aktiva deltagande när det gäller beslutsfattande och ägarskap är en 

grundförutsättning för att lokalsamhället ska kunna ta del av de fördelar, bland annat 

ekonomiska, som turismen genererar
59

.  

 

Enligt artikeln finns det många fördelar med lokalinvånarnas involvering, bland annat 

att lokalsamhället i stort får en bättre förståelse och förhållande till turismen och för 

turismföretag och organisationer. Andra fördelar som lyfts fram är positiva 

ekonomiska effekter samt att lokalbefolkningen tenderar att få större kunskap och 

insikt när det gäller de olika intressenterna inom turismnäringen på destinationen. Den 

samhällsbaserade turismen kan även ses som ett verktyg när det gäller att utbilda 

lokalbefolkningen i frågor som rör lagar, politik och inte minst deras egna rättigheter i 

olika sammanhang
60

.  

 

För att kunna bedriva en samhällsbaserad turism i praktiken i ett utvecklingsland finns 

det en del aspekter som måste tas med i beräkningarna menar artikelförfattarna. I 

utvecklingsländer finns det ofta diverse restriktioner av olika slag som det måste tas 

hänsyn till, det kan till exempel handla om avsaknaden på demokrati i landet. Bristen 

på demokrati leder till att det blir den redan styrande och bestämmande delen av 

samhällets hierki som kommer vara involverade i beslutsfattande med mera. Utan 

demokrati tenderar det inte heller finnas något system som tillåter lokalinvånare att 

vara med och påverka, detta bland annat eftersom turismen anses vara en nationell 

angelägenhet, inte en lokal
61

.  

 

I artikeln redogörs det även för en studie som gjorts i Botswana, Afrika. Studien 

handlar om ett projekt vars syfte var att involvera lokalbefolkningen i den 

turismsatsning som gjordes i samhället. Resultatet av detta projekt visade att den 

samhällsbaserade turismen mestadels hade en gynnsam effekt på lokalsamhället, 

antalet turister till destinationen ökade och ekonomisk vinst genererades. Trots dessa 

fördelaktiga resultat fanns det även stora problem och svårigheter under projektets 

gång. Till exempel var projektet helt beroende av finansiering från externt håll, bland 

annat från EU, African Development Foundation, European Development Foundation 

med flera, detta trots att det var ett samhällsbaserat projekt som ägdes gemensamt av 

tre små samhällen. Dock var det få ur lokalbefolkningen som kände till det 

gemensamma ägandeskapet
62

.  

 

En annan av projektets svagheter var även de kommunikationsproblem som fanns 

mellan projektets styrelse och lokalinvånarna. Detta resulterade i att lokalinvånarna 

inte fick tillgång till viktig information och kunskap som var nödvändig för att aktivt 

                                                           
59 Stone & Stone, Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation, 2011 

60 Stone & Stone, Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation, 2011 

61 Stone & Stone, Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation, 2011 

62 Stone & Stone, Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation, 2011 
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kunna vara med och påverka turismutvecklingen i samhället
63

. Bristen på kunskap hos 

lokalbefolkningen tenderar vara ett av de största problemen när det gäller att bedriva 

en samhällsbaserad turism på en destination. För att lokalinvånarna ska kunna 

involveras i till exempel beslutsfattande krävs en viss kunskap och kännedom om 

turismmarknaden. Om dessa förkunskaper inte finns hos lokalbefolkningen blir det 

svårt att vara med och fatta beslut eller på andra sätt involveras på högre nivå i 

turismutvecklingen. Många gånger används bristen på kunskap hos lokalinvånarna 

som en slags förklaring till varför de stängs ute från att involveras i turismföretagen
64

. 

 

3.2.2 Figur 2, Dimensions of the impacts of tourism 

 
Källa: Hall, 2006, s 28 

 

Hållbar turism är inte detsamma som hållbar utveckling, den huvudsakliga skillnaden 

mellan de två begreppen är att hållbar turism avser endast hållbarheten inom 

turistnäringen och därmed sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Hållbar 

utveckling innefattar alla aspekter av mänskligt samspel med jordens miljö
65

. För att 

granska hållbar turism tittar man främst på förändringen, det vill säga förflyttning från 

ett tillstånd till ett annat. Huruvida en sådan förändring är positiv eller negativ beror 

på originalet, hur originalet har förändrats. För en hållbar utveckling ska förändringen 

av originalet vara så liten som möjlig. De centrala aspekterna av hållbar turism är 

                                                           
63 Stone & Stone, Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation, 2011 

64 Moscardo, 2008, s 5 

65 Hall, 2008, s 27 
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uppdelade i tre huvudkategorier, ekonomi, socialt och miljö. Dessa kategorier 

utesluter inte varandra utan har en betydande integration, de tre kategorierna är ett 

värdefullt redskap för att diskutera konsekvenserna av turismen
66

.  
 

Dessa tre kategorier integrerar på fyra platser i modellen; 

 
1. När den sociala delen möter miljödelen förändras landskapet. 
2. När den sociala och ekonomiska delen möts sker ändringar i 

inkomstfördelningen. 
3. När den ekonomiska delen och miljödelen möts påverkas bevarandet av 

landskap och dess aktivitet. 

4. När alla tre kategorier möts, ekonomiska, sociala och miljö tenderar dessa att 

resultera i en hållbar turismutveckling
67

. 

Integrationen av dessa kategorier är viktig för analys av hållbar turism. Det kan till 

exempel uppfattas att turismen uppfyller kraven för att vara hållbar då man ser till 

kategoriernas enskilda krav, men det viktiga är att se på gemenskapen som helhet 

mellan de tre kategorierna så utvecklingsåtgärder kan fullföljas. Effekterna av 

turismen har länge vart ett forskningstema samt en motivering för att planera åtgärder 

inom ämnet
68

. 

3.2.3 Figur 3, Economic, ethical and aesthetic values 

 
Källa: Duffy & Smith, 2003, s 13 

 

Turism som industri är kopplat till moderna samhällen. Dagens turist beskrivs som väl 

medveten om vart de vill åka på semestern, helst ska resmålet ha samma standard som 
                                                           
66 Hall, 2008, s 27 

67 Hall, 2008, s 28 

68 Hall, 2008, s 27-29 
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hemma. Turism handlar om en egoistisk tillfredställelse, inte endast för kunden som 

köper en resa utan även för säljaren
69

. Turismen ger många effekter på en destination, 

hur effekterna uppstår beskrivs enligt figur 3 från tre områden. Dessa tre områden 

kallas även för värden, det ekonomiska, det etiska och det estetiska värdet. Dessa 

värden har alla sin egen roll på en destination men samspelar samtidigt med varandra. 

Deras integration påverkar varandras betydelse på en destination, ekonomin påverkar 

det estetiska (det fysiska) medans etikens värde påverkar ekonomin starkt. Det är 

viktigt att dessa tre värden ska ha ett samspel med varandra om det ska finnas 

potential för en hållbar turism på destinationen. Destinationer har höga krav på sig 

och besökaren önskar ett allt mer modernt resmål att åka till, att skapa ett modernt 

resmål och samtidigt ha en hållbar turism beskrivs som en balansgång. De tre värdena 

påverkar varandra olika om det är ett outvecklat resmål eller ett modernt
70

.  

 

De olika värdena  
Förutom de direkta intäkter som turismen genererar har det ekonomiska värdet 

påverkan på infrastruktur, transport, vatten och kommunikation. Ekonomin är den 

mest drivande faktorn för att kunna påverka de etiska och estetiska värdena. Ett 

modernt samhälle med växande turism bidrar till att standarden växer (estetiska 

värdet), samtidigt kan standarden för lokalbefolkningen sjunka (etiska värdet). Den 

ekonomiska tillväxt som sker i samhället (ekonomiska värdet) gynnar främst den 

moderna uppbyggnaden (estetiska värdet).  Det är därför viktigt att det etiska värdet 

och det ekonomiska värdet samspelar för att undvika konflikter
71

. 

3.3 Miljömässiga aspekter 

När begreppet hållbar turism definieras talas det ofta om att miljöpåverkan inte bör 

överstiga destinationens miljömässiga bärkapacitet. En destinations bärkapacitet kan 

vara svår att fastställa eftersom den turistiska påverkan sällan sker på ett dramatiskt 

sätt, utan äger rum under lång tid
72

. Alla typer av turismrelaterade aktiviteter medför 

viss mån av påfrestning på sin omgivning. Kapacitetsnivån skiljer sig åt mellan olika 

destinationer eftersom vissa platser är miljömässigt känsligare än andra. Effekterna av 

turismen bör dock inte överstiga destinationens kapacitet utan bör hållas på en rimlig 

nivå
73

. Om en destinations fysiska bärkapacitet överstigs kan detta resultera i negativa 

effekter för lokalsamhället och dess invånare. Dessa negativa effekter kan exempelvis 

handla om svårigheter när det gäller vattenförsörjning eller att naturlandskapet 

skadas
74

.  

Bevarandet av naturresurser och naturområden är en viktig angelägenhet för 

destinationer runt om i världen. Framgångsrik turismutveckling kan resultera i att 

många turister reser till en specifik plats, detta kan i sin tur medföra påfrestningar för 
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den lokala naturen och miljön. Denna problematik är vanlig på plaster med 

natursköna områden, till exempel vackra stränder. Dessa platser och destinationer 

tenderar att bli extremt populära resemål för många turister tack vare sina vackra 

naturområden. Det blir då viktigt för destinationerna i fråga att kontrollera den 

turistiska tillväxten för att på lång sikt kunna bevara platsens attraktionsvärde
75

. 
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4 Empirisk studie 

Den empiriska studien inleds med en historisk beskrivning av All inclusive konceptets 

utveckling fram tills idag. Därefter presenteras informanterna som ingår i den 

empiriska studien. Därpå följer redovisning av den kvalitativa intervjuundersökning 

som gjorts.  

4.1  All inclusives historiska bakgrund 

En tidig variant av All inclusive konceptet började utformas redan på 1930-talet. 

Under denna period började olika resorter växa fram i Europa och Amerika. 

Resorternas syfte var att ta emot stora skaror av arbetare och tjänstemän som ville åka 

på semester och vila upp sig
76

. Dessa resorter inspirerades och utvecklades ofta i 

enighet med dåtidens olika politiska ideologier. 1936 började ett av de första 

resortprojekten ta form i och med att den tyska organisationen KdF (”Kraft genom 

glädje”) började bygga en enorm semesteranläggning på ön Rügen. KdF var en 

politisk organisation med en blandning av olika ideologier och var mellan åren 1934-

1939 världens största reseorganisatör. För Hitler, som vid denna tid hade stort 

inflytande i den tyska politiken, innebar denna enorma anläggning kontroll över den 

tyska arbetarklassens fritid och semester. Anläggningen var tänkt att kunna ta emot 20 

000 gäster samtidigt och skulle innefatta faciliteter som till exempel hotell, 

restauranger, biografer, pooler, caféer och biljardhallar. I priset skulle mat, boende, 

solstolar, badkläder och handdukar ingå. Man planerade även att järnvägen skulle dras 

i anslutning till detta hotellkomplex för att kunna lämna av och hämta upp gäster. 

Men denna enorma semesteranläggning var endast halvfärdig när andra världskriget 

bröt ut 1939, vilket förde med sig att arbetet avstannade och projektet lades på is 

samma år
77

. 

 

Samma år som man i Tyskland hade påbörjat bygget av den enorma 

semesteranläggningen på Rügen började man även i Storbritannien att utveckla så 

kallade Holiday Camps. Billy Butlin ville skapa semesterresor till ett bra pris som 

arbetarklassen skulle ha råd med. Inspirationen till dessa Holiday Camps hade Butlin 

hämtat från Amerika men den politiska undertonen i projektet inspirerades av den 

tidens Europeiska vänsterpolitik. Butlin ville demokratisera semestern, det vill säga 

erbjuda en semester som alla i arbetarklassen hade råd med. Butlin skapade 

semestererbjudande där allt ingick, det vill säga mat, boende och tillgång till de 

faciliteter som fanns på området. Med tiden utvecklades detta All inclusive koncept 
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ytterligare och Butlin började även utforma ett program för gästerna. I programmet 

ingick bland annat underhållning, lekar och sociala tillställningar som hölls inne på 

Holiday Campet. Butlin erbjöd även barnpassning till de föräldrar som ville ta del av 

de festligheter och danskvällar som anordnades
78

.  

 

Massturismen växte fram under 1950-talet då ekonomisk välfärd gav möjligheter till 

semester och resor. Vid denna tid saknade folk språkkunskaper och resvana, vilket 

bidrog till oro, som i sin tur hindrade människor från att resa. När paketresan infördes 

under mitten av 50-talet blev detta ett populärt ressätt. Dessa resor var trygga och 

billiga och uppfyllde många människors behov av bekvämlighet. Det som ingick i en 

paketresa vid denna tid var transport, boende, måltider och utflykter med guide. 

Under 1950- och 60-talet utvecklades massturismen och chartern blev en av de 

vanligaste semesterformerna i världen
79

.  

 

Researrangören Club Med startades år 1950 och hävdar att det var dem som skapade 

konceptet All inclusive. Club Med grundades av pionjären Gerhard Blitz med idén om 

att starta ett nytt lyxbetonat hotellkoncept. En lyxig hotellanläggning med aktiviteter i 

en rogivande atmosfär skulle byggas, och allt skulle ingå. Därmed var konceptet All 

inclusive skapat. Företaget skulle förknippas med drömmar, vänskap, generositet och 

lycka
80

. Idag erbjuder Club Med resor till över 80 destinationer och är den förfinade 

varianten av All inclusive där allt ingår. Den första Club Med anläggningen startades 

1950 på Mallorca, detta hotell var tillgängligt för européer. Sex år senare utökade 

Club Med sitt utbud med tre semesterbyar i Schweiz, fransmännen ville lära sig åka 

skidor och vintersemester var därmed en succé. Under 60-talet byggde Club Med All 

inclusive anläggningar i Israel och Marocko och under 80-talet utökade de sitt utbud 

på ett flertal destinationer
81

.   

 

Idag har All inclusive olika betydelser på olika destinationer och hotell, termen All 

inclusives innerbörd skiljer sig alltså åt beroende på vart turisten befinner sig. På de 

allra flesta hotell ingår mat, många hotell medräknar 3 mål om dagen. Det kan också 

ingå samtliga drycker, olika sporter, spa och andra aktiviteter. Generellt så sparar 

turisten pengar när denne väljer ett All inclusive hotell. Dock är turisten bunden till att 

äta och aktivera sig på samma plats under hela semestern så länge denne inte rör sig 

utanför anläggningen
82

. 
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4.2  Presentation av informanter samt de företag och 
organisationer de representerar 

Magdalena Öhrn, Informationschef, Ving 
Ving är Sveriges största researrangör med affärsidén att producera och sälja 

semesterresor som ger deras kunder de bästa veckorna på året. Ving erbjuder 

charterresor, All inclusive resor, enskilda flygbiljetter, paketresor samt 

hotellövernattningar. Av Vings utbud är cirka 8 % All inclusive resor och de flesta av 

dessa hotell ligger i Egypten och Turkiet
83

. Företaget arrangerar resor till 500 resmål i 

50 olika länder och resorna kan köpas via telefon, internet eller i egna Ving butiker. 

Ving utgör en del av resekoncernen Thomas Cook Group
84

. 

 

Kaj Sätermo, Manager, Travel design 
Travel design är en affärs- privat- och gruppresebyrå som har sitt kontor i 

Stockholm
85

. Företaget har fem heltidsanställda
86

 som samtliga har flera års 

erfarenhet av resebranschen. Av alla de resor som Travel design säljer är ungefär 50 

% affärs- grupp- och konferensresor, 40 % mot andra resebyråer och 10 % till 

privatkunder 
87

. Med företagets omfattande kontaktnät kan Travel design erbjuda 

kunden alltifrån hotell och flyg till utflykter med mera. Travel design äger inga egna 

hotell när det gäller All inclusive. Däremot har Travel design avtal med ett företag 

som äger All inclusive hotell på Zanzibar
88

.  

 

Helena Myrman, Projektledare, Schyst resande 
Schyst resande är ett nätverk som arbetar med sociala och ekonomiska konsekvenser 

av resandet i världen. Deras arbete går ut på att sprida information om den 

problematik som turismen för med sig. Schyst resande har två målgrupper, 

konsumenter och researrangörer. Schyst resande är med på mässor och seminarier där 

de kan få en direkt dialog med både resenärer och researrangörer
89

. Schyst resande 

samarbetar med ECPAT, Fair Trade Center, Hotell och restaurangfacket, IOG TNTO 

rörelsen, Svenska kyrkan och Unionen
90

. 

 

Kristina Lindström, Forskare inom turism och hållbar 

utveckling, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
Kristina Lindström arbetar på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där hon 

sysslar med undervisning och forskning. Kristina Lindström håller just nu på att 
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avsluta ett doktorandprojekt vars innehåll grundar sig i platsers hållbara utveckling 

som turistdestinationer. Kristina Lindström är väl insatt i problemtiken kring hållbar 

destinationsutveckling och även frågor angående globalisering och 

utvecklingsländer
91

. 

4.3  Ekonomisk påverkan 

Inkomstläckage 
Informanterna har olika åsikter om hur All inclusive påverkar en destination 

ekonomiskt. Researrangörer tenderar att ha ett mer positivt synsätt när de gäller de 

ekonomiska effekter som detta resesätt för med sig. Magdalena Öhrn, 

informationschef på Ving menar att den ekonomiska problematiken kring All 

inclusive inte är särskilt stor.  
 

”Eftersom vi jobbar främst med privatägda hotell så tycker jag inte att vi bidrar till något 

större inkomstläckage. Men det är klart att vi är medvetna om att det finns, och det finns 

säkert andra som bidrar mycket mer än vi. Och jag menar vi måste ge tillbaka av det som 

vi använder så det försöker vi göra i största möjliga mån
92

”  

 

Kaj Sätermo, manager på Travel design menar att många av de All inclusive 

anläggningar som finns är placerade så pass långt utanför städerna att det inte finns så 

stora valmöjligheter för gästerna att till exempel gå ut och äta på en lokal restaurang.  

Detta argument får till viss del stöd av Kristina Lindström, forskare på Göteborgs 

Handelshögskola. Lindström menar att de stora All inclusive områdena oftast ligger 

utanför samhällena på grund av att anläggningarna är så pass stora. Enligt Lindström 

är detta ett väldigt vanligt argument från researrangörer när det gäller inkomstläckage 

men betonar samtidigt att problemet, det vill säga inkomstläckaget ändå kvarstår. 

Helena Myrman, projektledare för Schyst resande menar att All inclusive hotellen 

vanligtvis placeras i områden där det redan finns en etablerad turism. Om det skulle 

byggas All inclusive anläggningar utanför städerna skulle det förr eller senare också 

byggas restauranger och andra faciliteter i närheten menar Myrman. Därför är sådana 

kommentarer från researrangörer klantiga uttalanden enligt Myrman.  

 

Importerade eller lokala varor 
För att det lokala samhället ska kunna tjäna ekonomiskt på de All inclusive 

anläggningar som finns så är det av stor vikt att hotellen köper lokalproducerade varor 

menar samtliga informanter. När Lindström talar om den generella problematiken 

kring All inclusive så tar hon bland annat upp att hotellen har en hög nivå av 

importerade produkter. Lindström menar vidare att det är viktigt att All inclusive 

anläggningarna köper lokalproducerat eftersom detta resulterar i en mereffekt för det 

lokala samhället. Om All inclusive hotellen köper lokalproducerat får det effekten att 

bland annat företag inom jordbrukssektorn och matproduktion i lokalsamhället får fler 

arbetstillfällen. Myrman menar att anledningen till varför All inclusive hotellen köper 

in varor från andra länder är för att gästerna efterfrågar ett speciellt utbud när det 
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gäller till exempel matvaror. Ving försöker i största möjliga mån köpa matvaror och 

andra produkter från den lokala marknaden. Dock finns det vissa undantag då det inte 

alltid går att köpa lokalproducerade varor av olika anledningar. På Travel designs All 

inclusive anläggningar på Zanzibar har man som princip att köpa lokalproducerade 

varor berättar Sätermo. 

4.4 Social påverkan 

Arbetstillfällen  
Samtliga informanter anser att All inclusive hotellen bidrar med arbetstillfällen för 

lokalinvånarna. Däremot finns det olika åsikter när det gäller arbetsförhållanden för 

de anställda. Öhrn hävdar att ungefär 90 % av de anställda på Vings All inclusive 

hotell är lokalbor. Däremot är det möjligt att hotelledningen kommer från ett annat 

land menar Öhrn. Även på Travel design anställer de lokalinvånare till sina All 

inclusive hotell som de har avtal med på Zanzibar. Sätermo på Travel design menar 

att det är i princip 100 % av de anställda som är lokalbor, men att hotelledningen 

förmodligen kommer från annat land. Lindström och Myrman säger att eftersom All 

inclusive anläggningarna är så pass stora krävs mycket okvalificerad arbetskraft, till 

exempel städpersonal. Dessa arbetstillfällen går främst till lokalbefolkningen, dock 

tenderar de högre tjänsterna att gå till personer från utlandet menar Lindström och 

Myrman. Lindström och Eriksson
93

 menar att detta bidrar till låg utvecklingspotential 

för lokalbefolkningen. Lindström menar vidare att om det skulle vara lokalt anställda 

personer även i hotelledningen så skulle detta kunna leda till att hotellen börjar utbilda 

sina medarbetare. I förlängningen skulle detta kunna bidra till att det startas nya hotell 

och turismutbildningar på den lokala orten. På detta sätt kan inkomsterna som All 

inclusive anläggningarna och övrig turism genererar återinvesteras i lokalsamhället 

menar Lindström.  

 

Löner 
En annan aspekt som är viktig i detta sammanhang är löner. På Ving arbetar man efter 

vissa principer när det gäller arbetsförhållanden, till exempel minimum löner och 

arbetstider. Men enligt Myrman spelar det ingen roll om researrangörerna har 

principer om minimum löner. I till exempel Thailand kan man inte leva på en 

minimum lön på grund av att den är så pass låg menar Myrman. Enligt rapporten 

Kartläggning av Sveriges researrangörer
94

 som Schyst resande tagit fram framgår det 

att endast 3 av 33 researrangörer har en skriven etisk policy och en tillhörande 

handlingsplan för sin verksamhet, samtliga 3 arrangörer hävdar att de regelbundet 

kontrollerar att policyn efterlevs. Trots detta ser Myrman stora brister i uppföljningen 

hos researrangörerna och har svårt att tro att dessa verkligen följer upp sin policy som 

de påstår att de gör. Myrman säger också att turismbranschen ligger långt efter andra 

branscher när det gäller uppföljning av policys, till exempel textilindustrin. Enligt 

Tourism Concern
95

 så karakteriseras ofta arbeten i turismindustrin av dåliga 

arbetsförhållanden, låga löner och långa arbetspass. Dessutom är många av dessa 
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arbeten säsongsrelaterade vilket gör att arbetslösheten blir högre under vissa perioder 

av året. Som ett exempel på detta tar Tourism Concern
96

 upp Dominikanska 

Republiken, där en städerska på ett fyrstjärnigt All inclusive hotell beskriver sin 

arbetssituation. Städerskan berättar att lönerna inte ens räcker till de mest nödvändiga 

utgifterna, dessutom är arbetsförhållandena i övrigt väldigt dåliga. Hon menar vidare 

att hon gärna arbetar inom turismnäringen men att det är svårt under de befintliga 

arbetsförhållandena
97

.  

 

I rapporten En exkluderande resa
98

 beskrivs hotellbyggen där dåliga 

arbetsförhållanden råder. Rapporten tar upp ett hotellbygge i Phuket, Thailand som 

exempel. Hotellet i fråga byggs åt Vings och Fritidsresors resenärer, administratören 

på företaget som driver hotellet berättar att de som arbetar med hotellbygget tjänar 37 

kronor om dagen, har 8-timmarspass och är lediga en dag i veckan. 

Byggnadsarbetarna har dock en annan uppfattning, de uppger att de tjänar 27 kronor 

om dagen, arbetar 13-timmarspass och arbetar alla dagar i veckan. En av arbetarna på 

bygget säger att det inte finns utrymme för diskussioner när man fått ett betalt arbete. 

En annan arbetare uppger att han blev sparkad från sitt förra arbete när han ville 

diskutera löneförhöjning
99

.  

 

Leverantörskedjor 
Researrangörerna har olika slags leverantörskedjor som de köper varor och tjänster 

ifrån. Leverantörskedjorna av arbetskraft till att bygga och renovera All inclusive 

hotellen är också en viktig aspekt menar Myrman. Enligt Myrman på Schyst resande 

har resebolagen ansvar för arbetsförhållanden för de anställda på hotellet. Även när 

hotellen renoveras och resebolagen anlitar ett externt företag har de ett ansvar enligt 

Myrman. Däremot anser Myrman att resebolagen kan befrias från ansvar när det 

gäller arbetsförhållanden i leverantörskedjor som sträcker sig längre än till det företag 

som de köper matvaror ifrån. Om resebolagen anlitar ett externt företag, som i sin tur 

anlitar ett annat externt företag, då kan det diskuteras vilket sorts ansvar resebolagen 

skall ha
100

. Myrman menar att det är lättare att kontrollera leverantörskedjor i Sverige 

än i till exempel Thailand: 

 
”Det är lättare för ett hotell i Sverige när de köper mat till exempel. Då kan man 

bättre se till att hotellen köper varor från de som har kollektivavtal, för i andra 

länder finns det inte avtal på samma sätt
101

” 

 

Myrman tillägger att det är en komplicerad fråga och det är svårt att dra en tydlig 

gräns för hur långt ett resebolags ansvar sträcker sig när det gäller leverantörskedjor. 

Även Lindström anser att det är ett komplext problem eftersom det är svårt att 

säkerställa till exempel arbetsförhållanden längst ner i leverantörsledet. Ving har 

riktlinjer när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö när de till exempel renoverar 
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eller bygger nya hotell, dock är det sällan man bygger nya hotell menar Öhrn. Därför 

anser Öhrn att Ving har bra koll på till exempel arbetsvillkor hos de leverantörer de 

köper tjänster ifrån.  

 
”Nu har vi byggt om ett hotell på en ort i Frankrike och då hade vi en hotellchef på 

plats som var med under hela tiden som såg till att allt sköttes snyggt. Det är ju ofta 

så att det är hela familjer som kommer dit och jobbar så han såg även till att det 

fanns skola och dagis för barnen. Vi tycker att det är viktiga frågor
102

” 

 

Ägandeskap och bestämmanderätt  
Ägandeskap, det vill säga vem som äger och driver All inclusive anläggningarna, är 

grunden till en omfattande problematik menar Lindström. För att få en bild av 

problematiken är det även viktigt att veta på vems initiativ All inclusive hotellen 

byggs
103

. Att lokalbefolkningen får vara med och bestämma och påverka beslut även 

högt upp på management nivå på de stora All inclusive hotellen är en viktig aspekt 

när det gäller att få All inclusive konceptet hållbart anser Lindström. Dessa 

maktförhållanden, det vill säga vilka som äger och vilka som får vara med och fatta 

beslut är viktiga att uppmärksamma, för om inte lokalbefolkningen finns med i 

beslutsfattandet kan man inte kalla det för ett hållbart koncept menar Lindström.  

 

De svenska researrangörerna äger få av hotellen de erbjuder, det vanligaste är att de 

kontrakterar hotellen
104

. Vings egna hotell kallas för Sunving. Öhrn uppger att Ving 

har 11 Sunving med All inclusive. Öviga All inclusive hotell som Ving erbjuder hyr 

de endast in sig på, Öhrn kan inte uppskatta det sammanlagda antalet All inclusive 

hotell som de har i sitt utbud. Hotellen som Ving hyr in sig på är oftast ägarledda, det 

vill säga att de ägs av personer från lokalsamhället. Ving samarbetar med flera tusen 

hotell runt om i världen och en klar majoritet av dessa hotell ägs av lokalbor menar 

Öhrn. Samtidigt uppger Öhrn att management högre upp i hotellorganisationen 

kanske kan komma från andra länder, exempelvis från Tyskland.  

 

Travel design äger inga egna All inclusive hotell men däremot har de ett eget 

hotellavtal på ett All inclusive hotell på Zanzibar. Detta hotell ägs av ett svenskt 

företag som heter The African Safari och genom hotellavtalet har Travel design total 

insikt i den hållbara utveckling som bedrivs av hotellet. Sätermo menar vidare att i 

princip samtliga som arbetar på All inclusive hotellet på Zanzibar är lokalinvånare 

men påpekar samtidigt att ledningen kommer från annat håll.  

 

Landrättigheter 
Lindström menar att landrättigheter tenderar att vara ett stort problem där All 

inclusive anläggningar byggs. Beroende på vilka lagar och regler som finns kring 

markägandet så uppstår det ibland marktvister. Ofta köps marken från 

lokalbefolkningen men i vissa länder finns det även möjlighet att flytta på människor 

utan deras samtycke
105

. Även Myrman beskriver detta som ett problem då mark som 

                                                           
102 Öhrn, Magdalena, muntlig telefonintervju, 100430 

103 Lindström, Kristina, muntlig telefonintervju, 100428 

104 Elfström, Olsson, Valentin, 2008, s 60 

105 Lindström, Kristina, muntlig telefonintervju, 100428 



31 

 

lokalbefolkningen använt i generationer plötsligt tas ifrån dem. Konflikter uppstår 

vanligtvis när lokalinvånare inte har något skriftligt kontrakt på den mark de använder 

sig av vilket gör det möjligt för andra aktörer att göra anspråk på marken och bygga 

till exempel hotellanläggningar
106

. Enligt Öhrn bygger inte Ving några nya hotell utan 

använder sig av redan befintliga, och som det ser ut idag kommer det förmodligen inte 

bli aktuellt att bygga nytt. Ving skulle inte kräva att lokalbefolkningen skulle behöva 

flytta på sig enligt Öhrn. I rapporten En exkluderande resa
107

 framgår det flera 

exempel på nya hotellbyggen med bland annat dåliga arbetsförhållanden och 

barnarbete, dessa hotell byggs i syfte att användas av bland annat Ving och 

Fritidsresor.  

 

En annan problematik ligger i att lokalbefolkningen blir exkluderad från tillträde till 

naturområden och stränder som tillhör de stora All inclusive anläggningarna. 

Lindström menar att det ofta finns lagar och regler som motsvarar vår allemansrätt, 

det vill säga att stränder och naturområden ska vara fria att vistas på för vem som 

helst. Men trots detta så får lokalbefolkningen endast vistas där ifall de arbetar på 

anläggningen. På Travel design tror de inte att lokalbefolkningen känner sig särskilt 

utestängd från områdena, de tror att lokalborna inte har något intresse av att vistas på 

dessa anläggningar. På Ving menar de att denna företeelse förekommer på alla hotell 

och inte bara på All inclusive hotellen. Öhrn menar att det inte brukar uppkomma 

några problem i samband med detta. Myrman anser att man även kan vända på 

begreppet och se det ur ett positivt perspektiv eftersom turisterna inte integreras med 

lokalbefolkningen. Detta kan då medföra att exploatering av lokalsamhället undviks.  

Lindström anser dock att det inte är realistiskt i praktiken att isolera alla turister på en 

All inclusive anläggning, eftersom turism är något som bygger mycket på att uppleva 

det lokala på ett iscensatt sätt. 

4.5 Miljömässig påverkan 

Travel design hävdar att de har full kontroll över miljöarbetet på sina kontrakterade 

All inclusive hotell på Zanzibar. Sätermo menar att de kan få dagliga rapporter om till 

exempel miljöarbetet på hotellen, om de så skulle önska. Travel design arbetar med 

hållbar turismutveckling endast på de hotell som de har avtal med, till exempel All 

inclusive hotellen på Zanzibar. Travel design ställer vissa krav på hotellen när de 

kontrakterar dem, till exempel att de ska uppehålla Travel designs företagspolicy. I 

denna företagspolicy finns det vissa miljöaspekter, däremot har de ingen specifik 

policy när det gäller miljö eftersom företaget är alldeles för litet hävdar Sätermo.  

 

Ving arbetar aktivt med miljöfrågor sedan mitten på 90-talet. Företaget har gjort stora 

förbättringar inom flyg och hotelldrift. Vings huvudsakliga miljöarbete går ut på att 

miljömärka sina egna hotell samt att få samarbetspartners att arbeta mer 

miljömedvetet
108

. Ving samarbetar med den oberoende organisationen Travelife, vars 

syfte är att lyfta fram de bästa exemplen för hur hotell och företag ska arbeta med 

                                                           
106 Myrman, Helena, muntlig intervju, 100503 

107 Elfström, Olsson, Valentin, 2008, s 46 

108 http://www.ving.se/socialt-ansvar 100520 



32 

 

miljömässiga och sociala frågor. Travelife delar in hotellen i tre nivåer beroende på 

hur deras miljöarbete ser ut och hur aktivt de arbetar med dessa frågor. Målet under 

2010 är att alla Vings egna hotell ska vara märkta med Travelife
109

. Myrman på 

Schyst resande menar att det är en extremt liten del av resebolagens hotell som är med 

i Travelife. Myrman uppskattar att det är ungefär 3 till 10 hotell av researrangörernas 

totala antal hotell, som är märkta med Travelife.  

 

Vattenåtgång 
Eftersom All inclusive anläggningarna oftast är väldigt stora så går det åt mycket 

energi i form av el och vatten. Lindström menar att tillgången till sötvatten varierar 

för olika destinationer beroende på lokalsamhällenas förutsättningar. I rapporten 

Putting Tourism to Rights av Tourism Concern
110

 tar man upp ett exempel från en 

lyxresort på Zanzibar där en turist använder upp till 2000 liter vatten per dag. Detta 

kan ställas i relation till den uppskattade konsumtionen hos en lokalinvånare som 

endast använder 30 liter per dag. Lindström anser att den turistiska satsningen på en 

destination måste ha rätt dimension i förhållande till lokalsamhället. Det lokala 

samhället måste alltså ha kapacitet för att kunna ta emot det antal turister som denna 

satsning skulle innebära menar Lindström. 
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5 Analys  

I analysen kommer den teoretiska referensramen kopplas samman med den empiriska 

studien. Den teoretiska referensramen består bland annat av tre teoretiska modeller 

vars innehåll kan appliceras på den undersökning som gjorts. Fokus ligger på de 

sociala och ekonomiska aspekterna. Miljöpåverkan kommer också behandlas, dock i 

mindre omfattning eftersom miljöaspekten inte påverkas i samma utsträckning som de 

sociala och ekonomiska när det gäller All inclusive turismen.  

5.1 Ekonomisk påverkan 

En av de största anledningarna till varför All inclusive konceptet inte anses vara 

hållbart är problematiken kring inkomstläckage. Enligt den empiriska studie som 

gjorts finns det två synvinklar man ser detta utifrån. Ur resebolagens perspektiv så är 

det inkomstläckage som finns obetydligt i relation till den verksamhet som bedrivs på 

destinationen. Ett annat mindre resebolag anser att problematiken kring 

inkomstläckage ligger utanför deras kontroll eftersom All inclusive anläggningarna är 

placerade utanför samhället. I kontrast till detta resonemang menar en annan av 

informanterna att trots resebolagens sätt att försvara sig så kvarstår ändå problemet 

med inkomstläckage, det vill säga att lokalbefolkningen inte kan tjäna pengar på 

turismen på samma sätt som tidigare. Problematiken kring inkomstläckage kan 

appliceras på figur 1, den så kallade multiplikatoreffekten. Multiplikatoreffekten 

beskriver de direkta och indirekta inkomster som går vidare till företag och andra 

aktörer i det lokala samhället. Om All inclusive hotellet inte har ett lokalt ägandeskap 

och dessutom importerar varor och tjänster så tenderar multiplikatoreffekten att helt 

utebli, det vill säga väldigt lite pengar går tillbaka till lokalsamhället. Detta kallas för 

inkomstläckage och tenderar att vara vanligt i All inclusive sammanhang. För att 

multiplikatoreffekten ska fungera måste All inclusive hotellen bedriva sin verksamhet 

genom att anställa lokalinvånare, köpa varor från lokala företag och dessutom bör 

hotellen ha ett lokalt ägandeskap. Om hotellen till exempel väljer att importera varor 

istället för att köpa lokala varor så bryts den så kallade multiplikatoreffekten och 

lokalsamhället förlorar ekonomiska intäkter
111

.  

 

Den empiriska studie som gjorts visar att resebolagen sällan äger alla sina All 

inclusive hotell. Även om resebolagen menar att de anställer lokalbefolkning så 

utgörs oftast ledningen från andra länder, så i många fall är ägandeskapet utländskt. 

En av informanterna menar att ägandeskapet av hotellen är en del av den 

fundamentala problematiken kring All inclusive konceptets hållbarhet. Även om de 

svenska researrangörerna vanligtvis inte själva äger alla sina All inclusive hotell så 
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finns det fortfarande en global aspekt av problemet. Informanten hävdar att det finns 

andra stora internationella och multinationella researrangörer som tenderar att äga 

hotell i större utsträckning, alltså kan detta klassificeras som ett globalt problem. 

Informanten menar vidare att om det inte finns ett lokalt ägandeskap av hotellen så 

uteblir många positiva effekter som skulle kunna gynna lokalsamhället, till exempel 

att hotellen utbildar sin personal och att det hade vart möjligt att starta lokala 

turismutbildningar med mera. Det är detta som multiplikatoreffekten handlar om, att 

lokalsamhället ska kunna ta del av de ekonomiska och sociala effekter som turismen 

för med sig.  

5.2 Social påverkan 

Aspekterna kring själva ägandeskapet av All inclusive hotellen är något som inte bara 

påverkar en destination ekonomiskt utan även socialt. Enligt den empiriska studie 

som gjorts tenderar samtliga informanter vara överens om att All inclusive hotellen 

genererar många arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Däremot menar majoriteten av 

informanterna att hotelledningen tenderar att komma från andra länder. En av 

informanterna i studien understryker att det utländska ägandeskapet är ett 

grundläggande problem när det gäller All inclusive hotellen eftersom 

lokalbefolkningen då inte får möjlighet att vara med och påverka i någon större 

utsträckning samt att ekonomisk vinst inte tenderar att återinvesteras i lokalsamhället 

och därmed inte kommer lokalbefolkningen tillgodo. Aspekterna vad gäller 

ägandeskapen av de stora All inclusive hotellen kan tillämpas på teorin om den 

samhällsbaserade turismen. Den samhällsbaserade turismen handlar huvudsakligen 

om att göra lokalbefolkningen mer involverad i turismföretagen på en beslutsfattande 

nivå
112

. Många forskare hävdar att om turismutvecklingen på en destination ska kunna 

anses vara hållbar är det en förutsättning att man arbetar utefter principen 

samhällsbaserad turism, det vill säga att göra lokalinvånarna mer delaktiga i 

turismföretagandet
113

. Den empiriska studie som gjorts visar att majoriteten av 

informanterna menar att hotelledningarna och ägarna till All inclusive anläggningarna 

tenderar att komma från andra länder. Om dessa fakta sätts i relation till teorin om den 

samhällsbaserade turismen kan All inclusive konceptet inte betraktas som hållbart ur 

ägandeskapssynpunkt. Detta eftersom den samhällsbaserade turismen förutsätter att 

lokalinvånarna är delaktiga och involverade i det arbete som bedrivs och i de beslut 

som fattas i hotelledningen
114

. 

 

För att få en hållbar turismutveckling på en destination krävs att de tre aspekterna 

ekonomi, socialt och miljö integreras med varandra
115

.  För att kunna utvärdera hur 

pass hållbar turismen är på en destination så tittar man på förändringar som sker i det 

lokala samhället och huruvida de är positiva eller negativa. För att turismutvecklingen 

på en destination ska kunna klassificeras som hållbar så bör dessa förändringar vara så 

                                                           
112 Stone & Stone, 2011 

113 Stone & Stone, 2011 

114  Stone & Stone, 2011 

115 Hall, 2008, s 28 



35 

 

små som möjligt
116

. En destination påverkas av turismen socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt. Frågan i detta sammanhang är hur pass mycket en All inclusive 

anläggning påverkar det lokala samhället och dess invånare. Eftersom All inclusive 

hotellen bidrar med många arbetstillfällen är detta en förändring som påverkar 

lokalsamhället positivt. Samtidigt som arbetstillfällena på All inclusive 

anläggningarna blir fler så tenderar de lokalägda restaurangerna och butikerna i 

anknytning till hotellet att få färre gäster eftersom turisterna stannar på All inclusive 

anläggningen. Detta kan leda till att de lokala restaurangerna går i konkurs vilket 

resulterar i arbetslöshet och ekonomisk förlust för det lokala samhället. Eftersom den 

sociala och ekonomiska delen i detta sammanhang inte integreras tillräckligt med 

varandra så tenderar turismutvecklingen på platsen att inte vara hållbar enligt figur 2, 

Dimensions of the impacts of tourism
117

. En av informanterna poängterar vikten av att 

dimensionen på turismsatsningen måste stämma överens med det lokala samhällets 

bärkapacitet. Detta resonemang kan appliceras på figur 2
118

. Om destinationens 

bärkapacitet överstigs påverkas de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna i 

samhället på ett negativt sätt. Om bärkapaciteten överskrids, det vill säga att de tre 

aspekterna inte integreras med varandra på ett bra sätt så kan det inte heller 

klassificeras som hållbart
119

. 

 

Inom turismbranschen finns det många leverantörskedjor som är svåra för 

resebolagen att kontrollera. Ofta handlar debatten om hur arbetsförhållandena ser ut i 

leverantörsleden. Dessa arbetsförhållanden handlar till exempel om arbetstider och 

minimum löner. Resebolagen har ofta policys för arbetsvillkoren för de anställda. En 

av informanterna uppger att deras resebolag har bra kontroll över deras anställdas 

arbetsvillkor, bland annat minimum lön. En annan informant hävdar att minimun 

löner är ointressant i detta sammanhang eftersom en minimum lön i exempelvis 

Thailand inte kan täcka de nödvändigaste utgifterna. Detta resonemang stöds av bland 

annat rapporter från Tourism Concern samt SwedWatch och Fair Trade Center. För 

att återkoppla till figur 2
120

 så samspelar inte de ekonomiska och sociala delarna i 

detta fall och turismen på destinationen kan är därmed inte kallas för hållbar. Enligt 

de undersökningar som gjorts så är det dåliga arbetsförhållanden och minimum löner i 

dessa leverantörsled, och detta kan inte anses vara hållbart ur någon synpunkt.  

 

Även figur 3, Economic, ethical and aesthetic values
121

 poängterar att samspelet 

mellan olika aspekter är viktigt för att en destination ska kunna klassificeras som 

hållbar. Till skillnad från figur 2
122

 beskrivs värdena ekonomiska, etiska 

(lokalbefolkningen) och estetiska (det fysiska). Modellen kan tillämpas på den 

empiriska studien när det gäller problematiken kring inkomstläckage. Det ekonomiska 

och etiska värdet måste samspela för att konflikter ska undvikas
123

. Det etiska värdet i 
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detta fall, det vill säga lokalbefolkningen, tenderar att inte samspela med det 

ekonomiska värdet. Enligt den empiriska studie som gjorts så kan All inclusive 

turismen relateras till inkomstläckage och förlorade intäkter för lokala företag.  

Det är också viktigt att det etiska och estetiska värdet interagerar för att det inte ska 

uppstå olika typer av konflikter. Enligt den empiriska studie som gjorts tenderar dessa 

två aspekter att inte alltid samspela. Ett exempel på när det etiska värdet får stå 

tillbaka till förmån till det estetiska värdet är när till exempel All inclusive 

anläggningar byggs och lokalbefolkningen tvingas flytta på sig. De två resebolagen i 

undersökningen försvarar sig med att de inte bygger nya hotell utan använder sig av 

befintliga. I rapporten från Swed Watch och Fair Trade Center
124

 framgår det dock 

flera exempel på nya hotellbyggen som bland annat kommer användas av ett av de 

företag som var med i den empiriska undersökningen. Två andra informanter ser dock 

problem med att stora multinationella företag tar över mark som tidigare bebotts och 

använts av lokalbefolkningen. Om de etiska och estetiska delarna inte integreras 

tenderar det att uppstå problem vilket resulterar i att turismen inte kan klassificeras 

som hållbar. 

5.3 Miljömässig påverkan 

För att en destination ska kunna anses vara hållbar måste även miljöaspekten 

integreras med de sociala och ekonomiska aspekterna
125

. Enligt undersökningen som 

gjorts är det miljöaspekten som påverkas minst av dessa tre aspekter när det gäller just 

All inclusive konceptet. Båda researrangörerna från undersökningen hävdar att de 

bedriver miljöarbete och kontinuerligt förbättrar till exempel hotelldrift med mera på 

sina All inclusive anläggningar. Den minsta av researrangörerna uppger att de har 

kontroll över det miljöarbete som bedrivs på deras kontrakterade All inclusive hotell, 

dock har de ingen specifik miljöpolicy eftersom de anser sig vara ett för litet 

reseföretag. 

 

All inclusive anläggningarna tenderar att kräva en hel del el och vatten
126

. Enligt en 

av informanterna kan tillgången till dricksvatten bli ett problem i dessa sammanhang. 

Beroende på vilka förutsättningar som finns i lokalsamhället så varierar tillgången till 

sötvatten på olika destinationer. I Tourism Concerns rapport
127

 tas ett exempel upp 

från en lyxresort på Zanzibar, där använder varje turist 2000 liter vatten per dag. 

Lokalinvånarna på denna destination konsumerar däremot endast 30 liter vatten per 

person och dag. Detta exempel kan tillämpas på figur 2, då de sociala och 

miljömässiga aspekterna inte samspelar. I Zanzibars fall är det destinationens 

miljömässiga bärkapacitet som inte stämmer överens med de turistiska volymerna 

som finns på destinationen, vilket innebär negativa konsekvenser för lokalsamhället 

när det gäller tillgång till sötvatten.  
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6 Resultat 

Studiens syfte är att undersöka vad konceptet All inclusive innebär och i vilken mån 

det kan betecknas som hållbart utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv. Undersökningen har resulterat i två olika synvinklar och utifrån detta ska 

en slutsats dras om fenomenet är hållbart eller inte. Avslutningsvis diskuteras även 

kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Diskussion och slutsats 

För att styrka de olika parternas resonemang sökte vi efter skriftligt material så som 

rapporter, tidigare undersökningar med mera. Vid materialinsamlingen till studien 

upptäckte vi att det fanns många rapporter och undersökningar som stödjer påståendet 

att All inclusive konceptet inte skulle vara hållbart. Däremot fann vi inget material 

som kunde styrka resebolagens resonemang. Vi vart dock lovade en utvärdering om 

All inclusive konceptet från Fritidsresor, som vi senare inte fick tillgång till på grund 

av att rapporten endast skulle presenteras internt. Vi ställer oss frågande till varför det 

finns så pass mycket material som stödjer endast ett av resonemangen och inte det 

andra, kan detta säga något om hållbarheten kring konceptet All inclusive? Vi anser 

att detta talar för att All inclusive konceptet i dagens läge inte är hållbart. Med ett 

undantag fick vi intervjuer med samtliga respondenter som är kritiska mot konceptet 

All inclusive. Vi upplevde att dessa intervjuer gav oss betydelsefull information och 

samtliga informanter var tillmötesgående. Det var däremot svårare att få intervjuer 

och information från resebolagen. Vi vart även lovade intervjuer med Air Tours, 

Solresor, och Seat 24 som senare aldrig blev av på grund av olika anledningar. Air 

Tours svarade inte i telefon på den angivna tiden för telefonintervjun och ville heller 

inte utföra någon intervju senare trots upprepade påtryckningar. Både Solresor och 

Seat 24 lovade att ställa upp på intervju men bröt plötsligt kontakten. De intervjuer vi 

fick var givande, dock upplevde vi inte resebolagen som särskilt tillmötesgående. 

Detta tror vi kan bero på att resebolagen tenderar att inta någon slags försvarsposition 

när det gäller frågor som har med turismens hållbarhet att göra. Kanske kände de sig 

kritiserade trots att vi valde väl formulerade frågor.  
 

För att påvisa hur komplex problematiken kring hållbar turism är kan detta belysas 

med följande resonemang. För att turismnäringen ska vara ekonomiskt lönsam krävs 

det stora volymer av det mesta, det vill säga av antalet turister, hotell och andra 

faciliteter. Dessa stora volymer för med sig många olika effekter på lokalsamhället 

och det kan vara svårt att bedriva en turism som skulle kunna betecknas som hållbar 

fullt ut. Turism med mindre volymer, det vill säga småskalig turism tenderar att vara 

mer hållbar utifrån de tre aspekterna ekonomi, socialt och miljö
128

. Problematiken 
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grundar sig i att om så många som möjligt ska kunna tjäna ekonomiskt på turismen är 

det nödvändigt att komma upp i större volymer. Frågan är om det är en omöjlighet att 

göra massturism hållbart. Enligt oss är detta en global problematik som innefattar all 

slags turism, däribland All inclusive. Eftersom det finns så många multinationella 

resebolag och hotell så kan det vara svårt för enskilda researrangörer att påverka den 

hållbara turismutvecklingen på ett positivt sätt.   

 

Av den empiriska studie som gjorts drar vi slutsatsen att All inclusive konceptet inte 

är hållbart i dagens läge. Vi anser vidare att ägandeskap, inkomstläckage och 

vattenåtgång är viktiga faktorer som påvisar att All inclusive konceptet inte är 

hållbart. För att spekulera i hur dagens All inclusive koncept skulle kunna göras mer 

hållbart utifrån de tre aspekterna ekonomiska, sociala och miljömässiga anser vi att 

ägandeskap är en viktig fråga att arbeta med. Som det ser ut idag är det många 

internationella resebolag som äger och driver många hotell, däribland All inclusive 

hotell
129

. För att göra konceptet mer hållbart anser vi att ett lokalt ägandeskap är en 

nödvändighet eftersom detta bidrar till att pengarna som turismen genererar stannar på 

destinationen samt att lokalbefolkningen får större inflytande när det gäller bland 

annat beslutsfattande. Lokalt ägandeskap motverkar också inkomstläckage som enligt 

studien är ett vanligt problem när det gäller All inclusive. Vings informationschef, 

Öhrn, anser att de inte bidrar till något större inkomstläckage eftersom majoriteten av 

hotellen som de samarbetar med ägs av någon ur lokalbefolkningen. Vid ett annat 

tillfälle menar dock Öhrn att hotellens management högre upp i hotellorganisationen 

kan komma från andra länder, till exempel Tyskland. Denna dubbeltydiga information 

kan vara ett exempel på att researrangörer känner sig aningen osäkra eller kritiserade 

när det kommer till frågor som rör All inclusive konceptet och dess hållbarhet. Dessa 

uttalanden anser vi ändå skulle kunna vara en indikation på att resebolag börjar förstå 

grundproblematiken med All inclusive konceptet och att de arbetar med frågor som 

bland annat rör ägandeskapen av hotellen men att All inclusive konceptet ändå inte 

kan klassificeras som hållbart i dagens läge, med tanke på övriga fakta i ämnet. 

 

När det gäller de miljömässiga aspekterna så är vattenåtgång en viktig fråga eftersom 

All inclusive anläggningar kräver enorma mängder vatten, exempelvis till pooler, 

restauranger och övrigt
130

. Det är viktigt att destinationen har kapacitet för de volymer 

av turister de tar emot. Om destinationen tar emot fler turister än vad den 

miljömässiga bärkapaciteten tillåter kan detta resultera i brist på vatten för 

lokalbefolkningen
131

. Vi drar därför slutsatsen att det är av största vikt att en 

destination med All inclusive anläggningar är väl medveten om den miljömässiga 

bärkapaciteten. 

 

Som vi ser det är det inte själva konceptet All inclusive som är ohållbart utan hur 

planering och genomförande bedrivs. Vi tror att All inclusive konceptet och dess 

genomförande går att göra hållbart med mer engagemang och planering från de stora 

resebolagens sida. Vi tror att en stor del av problemet grundar sig i det ekonomiska 

vinstintresset från de stora internationella, däribland även svenska, resebolagen. 

Researrangörerna erbjuder resor efter vad kunderna efterfrågar. Därför tror vi det är 
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av stor vikt att vi som kunder och resenärer blir mer medvetna om problematiken 

kring All inclusive och dess hållbarhet. Om konsumenten blir mer medveten om att 

det faktiskt finns ett problem tror vi att kunden efterfrågar mer hållbara alternativ. 

Eftersom All inclusive konceptet har blivit en stor succé för resebolagen så borde det 

ligga i resebolagens intresse att kunna erbjuda sina kunder ett hållbart All inclusive 

koncept om kunden efterfrågar detta. Detta skulle också kunna vara ett sätt för 

resebolagen att marknadsföra sig på och även skapa konkurrens mellan dem.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera hur viktigt det är att de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekterna på en destination integrerar med varandra. Den empiriska 

studiens resultat påvisar hur viktigt detta samspel är för att uppnå ett hållbart All 

inclusive koncept. Därför är det viktigt att återigen understryka de stora resebolagens 

ansvar. Den produkt de säljer både produceras och konsumeras i ett annat land vilket 

vi anser borde medföra ett visst ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för 

destinationen i fråga. 

6.2 Kunskapsbidrag  

Slutsatsen av den studie som gjorts är att All inclusive konceptet i dagens läge inte 

kan betecknas som hållbart utifrån ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt 

perspektiv. Denna slutsats är det främsta kunskapsbidraget från studien. Utöver detta 

finns även en annan aspekt som kan betraktas som ett viktigt bidrag när det gäller 

kunskap i ämnet. Aspekten kring själva ägandeskapet av All inclusive hotellen har 

visat sig vara av stor betydelse. Enligt den studie som gjorts är ägandeskapet en 

fundamental del av att All inclusive konceptet i dagens läge inte kan betraktas som 

hållbart. Problematiken angående ägandeskapet tenderar även att resultera i andra 

effekter, till exempel inkomstläckage. Med bättre vetskap och kännedom om 

problematiken kring ägandeskapet skulle stora resebolag och researrangörer kunna 

arbeta mer aktivt för att eftersträva en mer hållbar turismutveckling på sina 

destinationer.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Enligt den studie som genomförts är den samhällsbaserade turismen en viktig 

komponent för att få All inclusive konceptet hållbart. Ytterligare forskning kring den 

samhällsbaserade turismen och hur denna bör planeras och även genomföras på ett 

praktiskt plan skulle vara ett välkommet inslag i den hållbara turismforskning som 

idag bedrivs. Just problematiken kring att få lokalinvånarna mer utbildade och 

kunniga om den turism som bedrivs i deras lokalsamhälle samt att få dem direkt 

involverade i beslutsfattande processer är viktigt. Däremot kan det vara svårt att rent 

praktiskt genomföra en samhällsbaserad turism på ett framgångsrikt sätt. Därför anser 

vi att mer forskning i detta ämne skulle vara av stort värde.  
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