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Research questions: Is it possible for the travel industry to contribute more to a long-term 
sustainable social development than today regarding All-inclusive tourism? How should the travel 
industry´s approach towards All-inclusive tourism be characterized from a CSR perspective? 
 
Purpose: The main purpose is to describe how the travel industry can adjust their approach towards 
All-inclusive tourism to better benefit long-term sustainable social development in the countries 
where the organizations are active. The study also aims to investigate and analyze how the prevalent 
All-inclusive tourism affects society from a long-term sustainable social development perspective.  
 

Method: The qualitative study is based on secondary data from articles, reports and books within 
the subject as well as primary data by conducting interviews with key players who advocate 
sustainable tourism. A case study of the Swedish travel industry´s approach to a long-term 
sustainable social development was performed using a deductive approach. The theory and 
empirical data was interpreted to create an analysis and conclusion. 

 

Conclusion: It is possible for the travel industry to contribute more to a long-term sustainable social 
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1 Bakgrundsbeskrivning 
I det inledande avsnittet förklaras bakgrunden till studien och problemformulering. Därefter beskrivs 
frågeställningar, syfte och målgrupp för att sedan avslutas med valda avgränsningar samt studiens 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
Ändamålet med studien är att granska hur All-inclusiveturism förhåller sig till en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling samt om det finns möjligheter för resebranschen att förbättra åtagandet. Ett av de största 
ekonomiska bekymren med turismen och dess forcerade tillväxt är den så kallade läckageeffekten som 
innebär att värdregioner har svårt behålla vinsterna från turismnäringen (Lansing & De Vries, 2007, s. 78). Så 
mycket som 50 % av intäkterna från resenärer kommer aldrig lokalbefolkningen tillgodo när det rör sig om 
destinationer i tredje världen (Lansing & De Vries, 2007, s. 82). I Schyst resandes rapport Utsugning av vissa, 
guldkant för andra från 2011 framkommer det att mellan 60-90 % av priset som en resenär betalar för sin 
semester läcker ut från destinationsländerna i samband med charterturism. Läckaget blir än större vid All-
inclusiveturism då så mycket som 85-90 % av de påstådda förtjänsterna försvinner från värdregionen. Genom 
forskning har det visat sig att de ekonomiska läckagens två otvetydiga samband är att läckaget förblir större 
då det sker i utvecklingsländer samt att det är särskilt omfattande i samband med All-inclusiveturism. (Schyst 
resande, 2011, s. 12)  I studien definieras en All-inclusiveresa som en redan färdigpaketerad resa där 
resenärens alla utgifter, direkt i samband med bokningen, såsom service, tjänster, mat, uppehälle och 
transport ingår i priset. 
 
Turism kan betraktas som en källa till tillväxt och ekonomisk framgång genom skapandet av arbetstillfällen 
och genererandet av möjligheter på outvecklade områden. Turism kan även bidra med att tillhandahålla 
infrastruktur som vägar och flygplatser och därigenom bidra till att bevara den lokala miljön samt öka 
välbefinnandet i det lokala samhället. Å andra sidan kan turismindustrin beskyllas för ekonomiskt läckage, låga 
löner och lågstatusyrken, säsongsanställningar, miljöförstörelse, inflation, brottslighet och försvagning av den 
lokala kulturen. Turismnäringen måste lära sig att ta tillvara på fördelarna och minska de negativa effekterna. 
För att behålla lönsamhet i verksamheten måste researrangörerna vårda regionerna där de verkar. (Dodds & 
Kuehnel, 2010, s. 221) 
 
World Tourism Organization, FN: s organ som ansvarar för att främja ansvarsfull, hållbar och allmänt 
tillgänglig turism, förklarar hållbarhetsturism enligt följande:  
 

 “Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 
environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and 
host communities” (World Tourism Organization, 2011)  

 
Corporate social responsibility, även benämnt CSR, uppmanar till en diskussion kring vad företagen är, vilka 
förväntningar samhället kan ha på det samt vilken roll som företag spelar i samhället. CSR är ett sätt att på 
tänka på hur företag ska agera för att ta ett rättmätigt ansvar och därigenom få det förtroende som så hett 
eftertraktas i näringslivet. (Brülde & Strannegård, 2007, s. 17) I studien likställs begreppet CSR med 
organisationers strävan efter en långsiktig hållbar samhällsutveckling.  
 
I en globaliserad värld är det givetvis frestande att förlägga sin produktion, eller erbjuda sin produkt eller 
tjänst, i länder där lönerna är låga och där lagstiftningen är mer tillåtande. Regimerna i sådana länder har 
dessutom ett starkt intresse av att så ska ske eftersom det skapar arbetstillfällen, leder till att exportindustrin 
moderniseras och har gynnsamma effekter på kunskapsutvecklingen. Vad många organisationer förbiser är att 
det även skapar ett flertal etiska problem. Var är det moraliskt korrekt att etablera sig? En ytterligare viktig 
övergripande frågeställning är hur agerandet på plats ska te sig? Hur ska de anställda behandlas, hur bestäms 
lönesättningen och arbetsvillkor, vilken miljöhänsyn bör tas i beaktande och hur ska vinsten fördelas? Om en 
organisation etablerar sig i ett låglöneland med tillåtande lagstiftning hur bör det förhålla sig till värdlandets 
lagar och sedvänjor? Självklart kan organisationen ta seden dit den kommer och följa värdlandets lagar och 
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moral men ur ett moraliskt perspektiv vore det möjligen mer korrekt att följa hemlandets lagar och moral 
alternativt en universell standard över mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. (Brülde & Strannegård, 2007, 
ss. 80-84) 
 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är CSR betydelsefullt och av stort intresse för företag. Ett tydligt aktivt 
engagemang för en långsiktig hållbar samhällsutveckling kan ge ekonomiska fördelar i form av ökad 
lönsamhet genom: förbättrad image, varumärkeslojalitet, trogna konsumenter, ökad goodwill samt ökat 
intresse från investerare. Sammantaget är de ovan nämnda faktorerna att se som kostnads- och 
konkurrensfördelar ur ett företagsekonomiskt perspektiv. (Carroll & Shabana, 2010, s. 102) Vidare presenterar 
tidskriften Fortune varje år en lista över de 500 mest framgångsrika företagen i världen och enligt 
undersökningar har över 80 % av dessa företag en särskild flik på sina hemsidor som behandlar deras CSR-
åtaganden. (Lee & Carroll, 2011, s. 115) Det belyser tydligt att CSR är en viktig parameter att beakta ur ett 
företagsekonomiskt förhållningssätt. Kärnan i CSR är att skapa lönsamma företag parallellt med att ett socialt 
ansvar möjliggörs genom beaktandet av en  långsiktig hållbar samhällsutveckling. 

1.2 Problemformulering 
Långsiktig hållbar samhällsutveckling relaterat till turism i allmänhet och All-inclusiveturism i synnerhet är en 
intressant infallsvinkel ur flera aspekter. Dels för att turism är en snabbt växande viktig sektor för ekonomisk 
tillväxt i världen. Dels för att det finns relativt lite vetenskaplig forskning om resebranschens ansvar gentemot 
omvärlden, frånsett utsläpp av miljöfarliga avfall. 
 
Vi anser att CSR är intressant att studera då det i forskningsvärlden saknas en gemensam syn på vad som 
definierar CSR. Vilka faktorer bör vägas in och hur mäts effekten av CSR? Ur resebranschens synvinkel är det 
viktigt att se till vad arbetet med CSR kan generera till företaget ur ett ekonomiskt perspektiv på lång sikt. Bör 
företag ägna sig åt långsiktig hållbar samhällsutveckling eller är det upp till andra icke vinstdrivande aktörer 
att ta ansvar för samhället? Hur kan och bör resebranschen arbeta med CSR?  
 
Allmänheten ställer allt högre krav på företag och deras arbete för långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Kraven kan betraktas som en respons på de svårigheter samhället mött och fortsätter möta. Företagen 
förväntas hjälpa till genom ekonomiskt och socialt ansvarstagande för att stötta samhällets medlemmar. 
(Pinkston & Carroll, 1996, s. 199) 
 
Det så kallade All-inclusiveresandet har ökat på senare år. En stor ökning kan urskiljas efter finanskrisen år 
2008. (Sveriges Radio, 2011)  Resenärerna vill veta exakt vad de ska betala för en vistelse utomlands och 
önskar inte få några oväntade överraskningar i form av ekonomiska utlägg, utöver det offererade priset, 
under semestern. Genom att betala en fast totalsumma för transport, boende, mat och aktiviteter kan 
resenären redan vid bokningstillfället uppskatta vad semestern kommer kosta sammanlagt.  
 
Tidigare studier visar på att tillhandahållandet av All-inclusiveresor försämrar arbetsmiljön för de anställda 
genom sämre arbetsvillkor i form av längre arbetspass och lägre löner (Sveriges Radio, 2011). All-
inclusiveturism kan även försämra det ekonomiska underlaget för lokala näringsidkare på destinationen då de 
tappar försäljning eftersom resenärerna sällan tar sig utanför den inhägnade hotellanläggningen vilket 
benämns ekonomiskt läckage.  Vidare tyder forskning på att All-inclusiveturism kan generera ett än större 
ekonomiskt läckage än traditionell turism i allmänhet (Schyst resande, 2011). Det innebär att det lokala 
samhället, destinationen där hotellanläggningen är belägen, inte får ta del av profiten som görs utan att 
utländska investerare tillgodogör sig majoriteten av vinsten.  
 
Frågan idag är inte huruvida företag bör ta ett ansvar gentemot samhällsutvecklingen, utan hur företagen ska 
bete sig för att verka för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Företag måste idag se sig själva i ett större 
sammanhang där allas agerande, oavsett verksamhet, påverkar samhällsutvecklingen. (Borglund, de Geer, & 
Hallvarsson, 2008, ss. 13, 22) 
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1.3 Frågeställningar, syfte och målgrupp 
Är det möjligt för resebranschen att bidra mer till en långsiktig hållbar samhällsutveckling än den gör idag 
gällande All-inclusiveturism? Hur bör resebranschens förhållningssätt gentemot All-inclusiveturism gestaltas 
ur ett CSR-perspektiv? 
 
Huvudsyftet är att beskriva hur resebranschen kan justera sitt förhållningssätt gentemot All-inclusiveturism 
för att bättre gagna en långsiktig hållbar samhällsutveckling i de länder där verksamhet bedrivs. Delsyftet 
bottnar i att undersöka och analysera hur den rådande All-inclusiveturismen påverkar samhället ur ett 
långsiktigt hållbart samhällsperspektiv. 
 
Målgruppen för studien är turismbranschen och dess intressenter samt konsumenter som är intresserade av 
All-inclusiveturism. 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att analysera den svenska resebranschens erbjudande av All-inclusiveturism och dess 
påverkan på en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Övriga världens researrangörer studeras därmed inte 
eftersom undersökningen då blir för omfattande med hänsyn till den angivna tidsramen. De kan dock 
poängteras att studiens resultat anses vara applicerbar på resebranschen i helhet.  
 
Utgångspunkten är nätverket Schyst Resandes undersökningar av, samt rapporter om, den svenska 
resebranschens bristande agerande och engagemang i strävan efter hållbar turism. Som ett förtydligande bör 
det poängteras att studien eftersträvar att åskådliggöra All-inclusiveturismens effekter på 
samhällsutvecklingen. Dock reflekteras och diskuteras turismens effekter generellt då All-inclusiveturism är en 
del av den allomfattande turismen. Det är ofrånkomligt att diskutera All-inclusiveturism utan att nämna den 
generella turismen. 

1.5 Disposition 
Studien är disponerad enligt följande för att läsaren på ett enkelt och naturligt sätt ska kunna tillgodogöra sig 
studiens innehåll: 
1 Inledning: I det inledande avsnittet förklaras bakgrunden till studien och problemformulering. Därefter 
beskrivs frågeställningar, syfte och målgrupp för att sedan avslutas med valda avgränsningar samt studiens 
disposition. 
2 Metod: Under metodavsnittet redovisas val av metod och tillvägagångssättet för att söka, urskilja och 
analysera fakta under arbetet med studien. Även det valda förhållningssättet till ämnet och hur det kan 
påverka arbetets trovärdighet presenteras.  

3 Referensram: I referensavsnittet redogörs underlaget till studien. Vad olika teorier och data påvisar inom 
det valda ämnet redovisas för att ge en förståelse och kärna till de efterföljande avsnitten analys och slutsats. 
4 Empiri: I empiriavsnittet redogörs för insamlingen av primärdata. En sammanfattad bild av intervjuerna ges 
som sedan analyseras i det efterföljande avsnittet. 
5 Analys: I avsnittet analyseras det insamlade materialet från empirikapitlet med referensramens teori och 
data för att utreda hur All-inclusiveturismen påverkar samhället ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och 
hur resebranschens förhållningssätt i frågan bör förändras. Analysen leder vidare till det avslutande avsnittet 
slutsats. 
6 Slutsats: Under avsnittet återknyter vi till syftet med studien och ämnar besvara de två övergripande 
frågeställningarna: Är det möjligt för resebranschen att bidra mer till en långsiktig hållbar samhällsutveckling 
än den gör idag gällande All-inclusiveturismen samt hur bör resebranschens förhållningssätt gentemot All-
inclusiveturism gestaltas ur ett CSR-perspektiv? Vidare presenteras studiens bidrag inom hållbar turism 
kopplat till All-inclusiveturism. Avsnittet avslutas med en generalisering av resultaten, förslag på fortsatt 
forskning samt studiens bidrag inom ämnet. 
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2 Metod 
Under metodavsnittet redovisas val av metod och tillvägagångssättet för att söka, urskilja och analysera fakta 
under arbetet med studien. Nedan följer även det valda förhållningssättet till ämnet och hur det kan påverka 
arbetets trovärdighet.  

2.1 Val av undersökningsmetod  
Vi har valt att göra en fallstudie av den svenska resebranschen och den ökade All-inclusiveturismen i ändamål 
att erhålla djupgående kunskap om resebranschens åtagande för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
 
Vid fallstudier undersöks ett specifikt fenomen i ett vidare forskningssammanhang i syfte att illustrera, 
fördjupa och förklara begrepp, teser eller hypoteser. Oftast studeras individer eller mindre grupper men 
fallstudier används även vid särskilda studier av exempelvis en organisation eller ett samhälle. 
(Nationalencyklopedin)  
 
Studien utgår från en deduktiv ansats vilket innebär att forskaren utgår från existerande teorier som sedan 
testas empiriskt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 83). Med hänsyn tagen till studiens syfte och tidsram 
anser vi att den deduktiva ansatsen är mest tillämpbar. Studien ämnar visa på att resebranschen kan förbättre 
All-inclusiveresandet genom sitt engagemang och åtagande för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Den 
deduktiva ansatsen är applicerbar i studien då vi anser att referensramen visar på att resebranschen bör 
tillämpa och förankra ett mer aktivt CSR- åtagande i kärnverksamheten och genom hela intressentkedjan, då 
det anses vara det mest långsiktigt lönsamma agerandet. 
 
Genom den presenterade referensramen belyses huruvida All-inclusiveturismen kan gagnas av att 
implementera CSR-åtgärder, eftersom studien ämnar analysera och illustrera hur resebranschen bör agera 
gällande All-inclusiveturism ur ett långsiktigt hållbart samhällsutvecklingsperspektiv, baserat på befintlig 
referensram.  
 
En kvalitativ metod valdes då vi genomför intervjuer med två utvalda personer. Den kvalitativa metoden 
används när syftet är att erhålla en djupare förståelse för det specifika ämnet (Hultåker & Trost, 2007, s. 23). 
Enligt oss är intervjuer den bästa metoden för att generera så mycket användbar information som möjligt för 
det specifika ämnesområdet. Intervjuer är en form av primärdata eftersom det är information som samlats in i 
syfte att användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68).  
 
Upplägget av intervjuerna är, enligt Gillhams definition (2008, s. 103), av klassisk semistrukturerad karaktär. 
Intervjuer lämpar sig väl när information från ett mindre antal personer ska samlas in (Denscombe, 2000, s. 
132). En intervju passar väl för komplicerade och öppna frågor. Det möjliggör även följdfrågor. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011, s. 99) Intervjuer ger tillgång till information som är av direkt relevans för studiens 
syfte och ger även möjlighet till en djupare förståelse då frågorna kan anpassas till varje individuell 
respondent samt till tidigare svar. Utöver det kan även andra signaler tolkas, så som exempelvis kroppsspråk. 
(Björklund & Paulsson, 2003, s. 70 ) 
 
Genom att studera redan framtagen teori och sedan applicera den i empirin försöker vi tolka betydelsen av 
hur resebranschen kan sträva efter långsiktig hållbar samhällsutveckling. Grundförutsättningen för studien är 
förförståelse inom ämnesområdet och därmed är insamlandet av teori, data och empiri vital. Frågeställningen 
går inte att behandla statistiskt. Vi önskar utreda och klarlägga nyttan av att resebranschen verkar för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling. Studien bygger på uppfattningar från oss och de vi valt att intervjua. En 
och samma mening kan få många olika betydelser i olika sammanhang.  
 
Den teoretiska referensramen, i form av sekundärdata, bygger på vetenskapliga artiklar, rapporter samt 
erkänd litteratur inom studiens ämnesområde. Sekundärdata är den information som ges utifrån 
litteraturstudier där uppgifterna vanligtvis framtagits i annat syfte än det som föreligger för den aktuella 
studien (Björklund & Paulsson, 2003, s. 67).  
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För att få fram relevant teori och data till referensramen sökte vi bland annat på följande ord, begrepp och 
kombinationer genom databaserna ABI/Inform Global, DiVA, Google Scholar och Web of Science: Corporate 
social responsibility, CSR, sustainability, hållbarhet, hållbar samhällsutveckling, shared value, gemensamma 
värden, Carroll, Porter, sustainable tourism, tourism, turism, All-inclusive, leaking, ekonomiskt läckage, Schyst 
resande, Fair Travel, Fair Trade Center, UNWTO, FN, intressentmodellen, social marketing.  

2.2 Val av studieobjekt 
Resebranschen identifierades som ett lämpligt studieobjekt då det ur ett företagsekonomiskt perspektiv är 
intressant att studera den, enligt World Tourism Organization (2012, s. 2,) största och snabbast växande 
ekonomiska sektorn i världen och dess effekter på en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
 
Då det finns ett flertal vetenskapliga underlag för hur den svenska resebranschen arbetar för en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling valde vi, med hänsyn tagen till studiens tidsram, att tillgodogöra oss det resultat 
som var tillgängligt i form av sekundärdata. Som utgångspunkt för hur svenska researrangörer resonerar och 
agerar kring CSR har Haraldsson och Zachrissons studie Den ansvarsfulla resan – En kvalitativ studie om hur 
researrangörer arbetar med CSR från år 2010 använts. I den nämnda studien tydliggörs fem svenska 
researrangörers engagemang för en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom djupgående intervjuer med 
bland andra Apollo, Fritidsresor och Ving. Haraldsson och Zachrisson har ställt frågor till respondenterna som 
anses relevanta. Frågeställningarna, bedöms av oss, vara likvärdiga med de frågor vi hade ställt vid eventuell 
kontakt med researrangörerna varför djupgående intervjuer med researrangörerna ansågs överflödigt. Istället 
fokuserade vi på att undersöka resebranschens intressenters uppfattning om branschens engagemang för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling. Dessutom har vi tagit del av Schyst resandes rapport från år 2011 där de 
tre nämnda researrangörernas ställningstagande gentemot CSR åskådliggörs. 

2.3 Val av respondenter  
Vid val av respondenter utgick vi från ett strategiskt urvalsförfarande (Hultåker & Trost, 2007, s. 30) då vi 
sökte efter personer med anknytning till resebranschen med fokus på långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Vid sökandet av respondenter framgick det tydligt att Fair Trade Center är en framstående organisation med 
djupgående och omfattande kunskaper inom ämnesområdet. Fair Travels ägare gästföreläser ofta vid olika 
evenemang och har en stark känsla för ansvarsfull turism. 
Förberedelserna inför intervjuerna karakteriserades av att vi läste in oss på respektive respondents 
ansvarsområde och vad de delgett omvärlden i form av rapporter och diverse annan publicerad information. 
Vid skapandet av frågeställningar utgick vi från vår referensram. 
 
Val av respondenter föll på: 
Malin Kjellqvist, projektledare på Fair Trade Center. 
Jeppe Klockareson, ägare och grundare av företaget Fair Travel. 
 
Fair Trade Center: En personlig intervju bokades med Malin Kjellqvist via e-post i ett tidigt skede. 
Intervjuunderlaget skickades till respondenten i god tid innan det bokade mötet. Vi besökte Fair Trade 
Centers kontor i Stockholm den 2012-11-26. Intervjun varade i 51 minuter och vi förde anteckningar samt 
spelade in intervjun efter godkännande av respondenten. Fair Trade Center är en ideell organisation som 
strävar efter att påverka svenska företag som idkar handel med låginkomstländer att ta ansvar för arbets- och 
miljövillkoren i sina produktionskedjor och leverantörskedjor. 
 
Fair Travel: Kontakt etablerades via e-post med Jeppe Klockareson. Intervjuunderlaget skickades till 
respondenten ett par dagar innan den bokade telefonintervjun som ägde rum 2012-12-01. Intervjun varade i 
ca 60 minuter. Fair Travel är ett företag som vill förmedla information om ansvarsfull turism i förhoppning att 
skapa hållbar samhällsutveckling. 

2.4 Metod- och källkritik 
Studien består av en referensram och en empiridel som behandlar All-inclusiveturism ur ett långsiktigt 
hållbart samhällsutvecklingsperspektiv. Referensramens teorier och data ställs mot det empiriska resultatet 
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för att sedan genomgå ett noggrant urval i syfte att säkerställa en hög nivå av tillförlitlighet, giltighet och 
relevans.  
 
Vid selektionen av de källor som initialt tas fram inför en studie bör källorna bedömas kritiskt och hänsyn bör 
tas till samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 167). Det 
fanns endast ett begränsat urval av både böcker och vetenskapliga artiklar att tillgå inför vår studie gällande 
långsiktig hållbar samhällsutveckling ur resebranschens perspektiv trots gedigna försöka att hitta olika källor, 
författare och infallsvinklar. Vi anser dock att de källor vi valt gett oss en god förståelse inom ämnesområdet.  
 
En tidskrift av ansenlig vetenskaplig standard har en redaktion och ett antal referenter, sakkunniga seniora 
forskare, vilka bidrar till vetenskapens integritet och kvalitet (Lunds universitet). Gällande de vetenskapliga 
artiklar som har valts ut för att användas i studien anses samtliga vara av hög kvalitet och standard då de 
hämtats från ABI/Inform Global, DiVA, Google Scholar och Web of Science. ABI/Inform Global är en av de 
mest omfattande databaserna för djupgående forskning med affärs- och finansiell information (ProQuest). 
Artiklarna som förekommer i studien är av vetenskaplig standard för att säkerställa innehållets kvalitet och 
sanningshalt. 
 
En del av de vetenskapliga artiklarna vi läst refererar till samma källor. Det kan anses vara ett källkritiskt 
problem i form av beroendekritik (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 168). Med hänsyn tagen till 
beroendekritik har vetenskapliga artiklar från skilda tidskrifter och från skilda årtal valts ut. 
 
Tendenskritik ligger för handen när respondenter kan tänkas ha ett egenintresse i besvarandet av frågor 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 168). Studiens respondenter kan tänkas ha ett egenintresse då de 
strävar efter att synliggöra, enligt deras åsikt, resebranschens bristande engagemang gällande långsiktig 
hållbar samhällsutveckling. Ytterligare ett källkritiskt problem kan uppstå vid intervjuer om uppgiftslämnaren 
tenderar att försköna situationen eftersom sanningen då inte avspeglas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, 
s. 168). I vissa fall kan respondenter förvränga sanningen eller data för att bättre passa deras ändamål och 
uppfattning i sakfrågan varför informationen vi delgetts kan kritiseras ur ett källkritiskt perspektiv. 

2.4.1 Validitet 
Med validitet menas i vilken utsträckning en studie verkligen mäter det som avses att mäta (Björklund & 
Paulsson, 2003, s. 59 ff). För att stärka validiteten kan källor från flera olika författare användas (Yin, 2009, s. 
41). För att ytterligare höja en studies tillförlitlighet bör flera olika metoder användas för att undersöka en och 
samma företeelse och därmed få flera olika perspektiv på det specifika studieobjektet (Björklund & Paulsson, 
2003, s. 76). I den här studien har flertalet olika källor använts i syfte att stärka validiteten samtidigt som 
flertalet olika datakällor nyttjats för att undersöka en och samma företeelse. Dessutom har olika utvärderare 
tagit del av studien i ändamål att höja studiens tillförlitlighet. 

 
Ett problem med en kvalitativ studie är att resultatet inte alltid är representativt (Hultåker & Trost, 2007, s. 23 
ff). Vi valde att intervjua två skilda verksamheter med intentionen att studien skulle bli mer generaliserbar 
samt att analysen skulle bli mer tillförlitlig. Dessutom bör det poängteras att fem djupgående intervjuer med 
svenska researrangörer har tillgodogjorts genom Haraldsson och Zachrissons studie från år 2010 gällande 
svenska researrangörer. Att studera fler än ett företag stärker resultatens externa validitet (Yin, 2009, s. 41).  
Vid beslutstagandet av respondenturvalet styrde studiens begränsade tidsram omfattningen av antalet 
tillfrågade då vi bedömde att en större omfattning skulle påverka studiens djup och precision. En brist 
gällandes studiens urval är dock att vi inte har fått en oförmedlad uppfattning av resebranschens 
förhållningssätt angående en långsiktig hållbar samhällsutveckling då studien baserar information om 
researrangörerna på sekundärdata. 
 
Vid val av intervjupersoner kan ett icke-sannolikhetsurval användas. Då väljs ofta personer med en särskild 
inblick och position ut eftersom de har något särskilt att bidra med (Denscombe, 2000, s. 142). 
Respondenterna har god och stor inblick i det berörda ämnet. Vårt val av intervjupersoner bidrar även till att 
stärka vår studies validitet.  
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För att uppnå en hög grad av standardisering bör samma frågor användas till de utvalda respondenterna 
(Hultåker & Trost, 2007, s. 59 ff). Valet av intervjufrågor bör noggrant granskas för att säkerställa att de kan 
mäta det de är avsedda att mäta vilket ökar graden av valididet (Denscombe, 2000, s. 251).  Vi valde att utgå 
från samma intervjufrågor till båda respondenterna för att stärka studiens giltighet. Frågorna baserades på 
referensramen som presenteras i avsnitt 3 och utformades så att de sammantaget skulle kunna ge svar på 
studiens huvudsakliga forskningsfrågor. 
 
En brist i studiens validitet är att två olika typer av intervjuer genomfördes; en personlig intervju och en 
telefonintervju. En nackdel med en distansintervju, kontra ett personligt möte, är att interaktionen kan 
upplevas som begränsad vilket gör att reaktioner blir svårtolkade och att det är svårt att anpassa intervjun 
(Gillham, 2008, s. 143 f). För att motverka en lägre validitet har en sammanställning av respektive intervju 
skickats via e-post till respektive respondent för att säkerställa att det inte uppstått några missförstånd. 
 
Det bör nämnas att det finns olika faktorer som kan påverka validiteten negativt vid intervjuer, bland andra: 
omgivning, tidsbrist och kemin mellan respondenten och intervjuaren (Denscombe, 2000, ss. 143, 162 ff). 
Trots att intervjuerna har genomförts med olika förutsättningar avseende tid och omgivning anser vi inte att 
det har påverkat validiteten nämnvärt. 

2.4.2 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas graden av tillförlitlighet i mätinstrument, det vill säga i vilken utsträckning samma 
värde utvinns om undersökningen upprepas. En mätning med god reliabilitet kännetecknas av att den inte 
påverkas av vem som utför undersökningen eller de omständigheter under vilka den sker. Reliabiliteten 
säkerställs ofta genom olika typer av standardisering av mätförfarandet. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59 ff) 
 
Det negativa med en intervju kan sägas vara att det är svårt att bedöma hur mycket intervjuaren påverkar 
respondenten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 99).  Med hjälp av den kvalitativa metoden erhålls en 
djupare förståelse för respondenternas uppfattning gällande intervjufrågorna. Den valda metoden möjliggör 
en hög grad av flexibilitet (Gillham, 2008, s. 25 ff). Frågorna anpassades under intervjuerna för att erhålla så 
mycket användbar information som möjligt. Intervjuerna karakteriserades av samtal med en genomgående 
röd tråd i form av intervjufrågor eftersom vi då kunde tillgodogöra oss ytterligare information, utöver de 
förberedda intervjufrågorna, som framkom vid intervjutillfället. Det är vår skyldighet att bedöma 
tillförlitligheten på den information vi fick fram under intervjuerna. Genom att under intervjuerna vara 
uppmärksamma på att respondenterna förstod våra frågor kunde vi höja tillförlitligheten på de svar vi delgavs 
under intervjuerna. 
 
Genom att ställa samma frågor till respondenterna på ett likartat sätt ökar studiens reliabilitet (Hultåker & 
Trost, 2007, s. 64). En hög grad av reliabilitet har eftersträvats genom att spela in intervjuerna samt att vi båda 
tog anteckningar under intervjuernas gång vilket ökar precisionen och minimerar variationer i 
svarssammanställningarna.  

2.4.3 Bortfall 
Ett vanligt förekommande dilemma vid undersökningar är ett visst bortfall då det alltid finns personer som av 
olika skäl väljer att inte medverka. Orsaker till bortfallet kan vara många såsom tidsbrist, brist på intresse för 
ämnet, felskickad undersökning eller avsaknad av engagemang för undersökningen och vad den resulterar i. 
Erfarenheter påvisar att bortfall kan orsaka att resultatet blir snedvridet i jämförelse med hur verkligheten är. 
Bortfall är mycket svårt att undvika och helt enkelt något som bör tas i beaktning. (Alvesson & Sveningsson, 
2007, s. 153 ff) Vid urvalet av respondenter som vi tar upp under avsnitt 2.3 och 2.4.1 bör det tilläggas att vi 
hade ytterligare en intervju inbokad som aldrig blev av eftersom respondenten uppgav att hon glömt bort den 
inbokade tiden. Intervjun skulle ägt rum 2012-12-03 med organisationen Schyst resandes kontaktperson. Vi 
hade dock möjlighet att ta del av information som Schyst resande har publicerat genom två rapporter som 
återges i källförteckningen. Vi anser inte att studien lidit någon skada av att intervjun inte blev av även om det 
givetvis kan sägas att validiteten hade kunnat stärkas ytterligare med en tredje intervju. 
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2.4.4 Saklighet, nyansering och balans 
Objektivitet i en studie syftar till i vilken utsträckning värderingar påverkar studien (Björklund & Paulsson, 
2003, s. 59). Vi är väl medvetna om att ingen studie är fullständigt objektiv. Vi anser att studien är väl 
balanserad med hänsyn tagen till vår egen bakgrund. En av oss har gedigen erfarenhet av att konsumera All-
inclusiveresor men saknade insikt i dess effekter medan den andra aldrig har konsumerat en All-inclusiveresa 
med hänsyn tagen till denna typ av turisms samhällspåverkan. Det kan även vara av intresse för läsaren att 
veta att en av oss har läst fyra år av företagsekonomi vid institutionen för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling varför CSR präglat studietiden. Genom att vi tydliggjort och motiverat de olika val som gjorts i 
studien har vi ämnat ge läsaren en möjlighet att själva ta ställning till studiens resultat och därmed ökar 
studiens saklighet, nyansering och balans. 
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3 Referensram 
I kapitlet beskrivs de teorier och data som bedöms vara relevanta för studien. Kapitlet utgörs enbart 
av sekundärdata. 

3.1 Relationen mellan affärer och etik 
En del menar på att företag är juridiska konstruktioner med endast två primära ansvarsområden: skapa profit 
till ägarna samt följa lagar och regler. Andra anser att företag är sociala organismer och därmed har samma 
skyldigheter som andra medborgare vilket innebär ett ansvarstagande ekonomiskt, juridiskt, etiskt, moraliskt 
och filantropiskt. (Bhatia, 2012, s. 222) 
 
Relationen mellan affärer och etik är ett intressant ämne eftersom förväntningarna på att det går att lita på 
motparten är fundamentalt för alla utbyten. God moral gällande affärsverksamhet har sedan urminnes tider 
påpekats som den grundläggande förutsättningen. I takt med att marknadsliberalismen får allt större 
utrymme och företag därigenom administrerar och utövar inflytande över fler individers liv och hälsa, ökar 
också kraven på företagens ansvarstagande gentemot samhället. I ett samhälle där marknadsliberalismens 
inflytande och expansion är ett faktum blir medborgare och konsumenter allt mer medvetna. Krav ställs på 
trygghet och säkerhet, att bli behandlade med respekt och att andra inte utnyttjas eller kränks i samband med 
företagens verksamheter. (Brülde & Strannegård, 2007, ss. 13-15) 
 
Strålkastarljuset riktas allt mer mot de etiska problem som förekommer i näringslivet. Moraliska snedsteg 
löper som en röd tråd genom näringslivets historia. Demokratin som växt sig starkare har däremot krävt insyn, 
konsekvens och rättvisa vilket tillsammans med den moderna massmediatekniken lett till en expandering av 
moraliseringen av samhället. Den fundamentala poängen är att affärsmoralen blir sämre när det råder 
högkonjunktur då det är mindre risk att bli upptäckt samtidigt som det förekommer mindre kontroll när 
ekonomin går på högvarv. Vid lågkonjunktur är förhållandena de motsatta och alla kontrollmekanismerna är 
påslagna, vilket bidrar till att människor inom näringslivet agerar restriktivt och korrekt av rädsla att förlora 
sina arbeten. Ytterligare ett skäl till att näringslivets etiska problem tycks ha vuxit sig större de senare 
decennierna kan bero på att mediabranschen är ständigt konkurrensutsatt och därmed i behov av berättelser 
oavsett innehåll och vilka konsekvenser det ger.  (Brülde & Strannegård, 2007, s. 13 ff)  
 
I vardagligt tal så är orden etik och moral i princip varandras synonymer och innebörden refereras till 
moraluppfattningar och sedvänjor, vilket handlande som av samhället anses som brukligt (Brülde & 
Strannegård, 2007, s. 13 ff).  En av forskare vanligt förekommande fråga är därför om det är moraliskt 
förkastligt att göra affärer. Det kan framstå som förkastligt om vinstintresset ter sig vara bekymmersamt, då 
uppfattningar om att det föder utnyttjande, exploatering och egoism existerar.  Affärsverksamhet ur ett 
positivt förhållningssätt verkar som ett socialt kitt som för kollektivet tillsammans. Det främjar mänsklighetens 
liv och välbefinnande eftersom de produkter och tjänster som tillhandahålls oss i allmänhet berikar och 
förgyller våra liv. Affärer handlar om att producera värde, vilket generellt sätt kommer människan till godo. 
Det utesluter naturligtvis inte att det föreligger en risk mellan affärer och etik, eftersom det kan vara 
frestande att tumma på moralen om det gagnar en bättre affär och därmed högre vinst. (Brülde & 
Strannegård, 2007, ss. 18, 22)  
 
En essentiell frågeställning är varför reflekterandet av affärsetiska frågor är väsentligt? Ett synnerligen enkelt 
svar är att vissa människor är måna om att göra rätt. De drivs av en önskan att göra rätt, att fatta moraliskt 
korrekta beslut och vidta åtgärder som ligger i linje med besluten. Andra människor intresserar sig mer för hur 
de framstår, eller hur organisationen de företräder framstår. Etiskt agerande sker i ett socialt sammanhang, 
vilket inbegriper hur någon eller något framstår och därmed blir den bild som uppvisas inför andra också 
central. Etiskt agerande kan därför korreleras till ordet etik. Att framstå som moralisk kräver en 
sammansättning av en bild som kan accepteras eller utmanas. Att agera etiskt blir därför en del av hur en 
människa eller organisation framstår och i slutändan en fundamental byggsten av ett varumärkes- och 
imagebygge som merparten organisationer idag så ömt värdesätter. Oavsett vilken drivkraften är för att 
framstå som moralisk så kan moralfilosofin vara till hjälp för att förtydliga olika ställningstaganden och för att 
ge struktur för sin argumentation. (Brülde & Strannegård, 2007, ss. 20-22)  
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Affärsetik kan definieras som skrivna eller oskrivna etiska regler för ekonomiskt handlande inom affärslivet 
(Nationalencyklopedin). Affärsetik är ett slags praktiskt eller tillämpad etik där brännpunkten är att ägna sig åt 
de etiska problem som kan aktualiseras i samband med affärsverksamhet. Vad gäller affärsetik är den 
generella frågeställningen hur det ska avgöras om en specifik affärspraktik, handling, ett utbyte eller en 
överenskommelse, är moraliskt acceptabel eller moraliskt förkastlig? Det primära är alltså att avgöra hur en 
människa som är involverad i en affärsverksamhet bör agera, om vilka principer som bör vara rådande kring 
affärsmäns och affärskvinnors agerande. Ordet bör, är i sammanhanget vitalt, eftersom affärsetiken är en 
normativ filosofisk verksamhet. Affärsetikens huvudsakliga uppgift är därför att vägleda och hjälpa 
människors att förbättra sitt agerande.  (Brülde & Strannegård, 2007, ss. 24-27) 

3.2 CSR och långsiktig hållbar samhällsutveckling – samma innebörd?  
Det finns ingen vedertagen definition av begreppet CSR. Gemensamt för alla definitioner av begreppet är dock 
tyngdpunkten gällande företagens ansvar för rättvis behandling av företagets samtliga intressenter.  Till 
intressenter hör förutom företagens delägare och anställda även kunder, leverantörer, lokalbefolkning, 
samhället i stort och media. (Bhatia, 2012, s. 222)  
 
I huvudsak syftar CSR till företagens ansvar angående en långsiktig hållbar samhällsutveckling indelat i tre 
områden: ekonomiskt-, miljömässigt- samt socialt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om 
strävan efter att driva en verksamhet att bli så lönsam som möjligt och därmed uppvisa ett ansvar gentemot 
aktieägarna för att dels både trygga företagets finansiella ställning men även ge aktieägarna avkastning på 
investerat kapital. Miljömässigt ansvarstagande avser att verksamheter ska bedrivas med ett tillvägagångssätt 
som inte påverkar planeten och våra naturresurser, samhället, på ett långsiktigt negativt vis. Socialt 
ansvarstagande åsyftar att verksamheter ska drivas på ett sätt som karaktäriserar verksamheter som goda 
samhällsmedborgare, vilket innebär att verksamheter ska bedrivas med hänsyn till andra medborgares hälsa 
och välbefinnande, oavsett om de är anställda, arbetar för underleverantörer, är affärspartners eller 
konsumenter. (Grankvist, 2012, s. 15) 

 

Begreppet CSR är troligtvis det mest använda begreppet när det gäller samtalsämnet långsiktig hållbar 
samhällsutveckling. Eftersom det engelska ordet ”social” har en dubbelsyftande innebörd och kan användas i 
båda vardagligt tal relaterat till ett mänskligt beteende samtidigt som det även kan åsyfta en samhällelig 
innebörd har det uppstått en viss begreppsförvirring. Ett begrepp som är på väg att ersätta 
begreppsapparaten CSR är det engelska ordet ”sustainability”, på svenska översatt till hållbarhet, eftersom 
det saknar komponenter som kan misstolkas samtidigt som det har fördelen att inkludera alla tre delar av 
ansvarstagande: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Ytterligare en aspekt som är till begreppet hållbarhets 
favör är att det har en inneboende tidsdimension, något som Corporate social responsibility inte kan referera 
till genom själva begreppet, men är en fundamental del i strävan efter en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling. (Grankvist, 2012, ss. 17-21) 
 
CSR är ett område under konstant utveckling. I dagens samhälle är det vanligt att det talas om hur företag 
lever i symbios med sin omvärld och hur sammankopplat företagens framgång är med omgivningens 
framgångar. Det här är en företeelse som växt fram på senare tid. Näringslivet, den offentliga sektorn och den 
ideella sektorn agerade under 1900-talets första hälft som tre parallella solsystem med relativt begränsad 
överlappning när det gäller ansvarstagande. (Grankvist, 2012, s. 21 ff) Under 1960-talet växte intresset för 
företagens ansvar från omvärlden gällande den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen. En del akademiker, 
bland andra Theodor Levitt och Milton Friedman, fruktade att företagen skulle tappa fokus på deras 
huvudsakliga intresse: att gå med vinst. Samtidigt stöttade samhället och andra akademiker uppfattningen om 
att företagen borde ta ett större samhällsansvar. (Carroll & Shabana, 2010, s. 87)  
 
När marknaden, miljön och mänskligheten är mer sammankopplad i och med den ökade globaliseringen 
existerar inte längre möjligheten att enbart agera för egen vinning, oavsett om det gäller klimat, mat, 
säkerhet, energi eller ekonomi. Det är både fördelen och nackdelen med den globalisering som numera är ett 
faktum. En verksamhet kan framstå som att den verkar för en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom att 
säkerställa att alla aktiviteter, för att ta miljömässigt och socialt ansvar, har en koppling till det ekonomiska 
ansvarstagandet. En hållbar utveckling bör även inkludera en fjärde dimension, ett etiskt ansvarstagande. Det 
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etiska förhållningssättet bör genomsyra den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala dimensionen eftersom 
det är en vital del av företagens ansvar i samhället och styr hur ett korrekt agerande bör vara. (Grankvist, 
2012, ss. 21-25) 
 
Debatten kring CSR:s strävan efter en långsiktig hållbar utveckling syftar inte främst till att minska 
miljöpåverkan och skapa en grön ekonomi. Målsättningen är att skapa en smart ekonomi. En ekonomi som 
genom en förbättrad insikt tar hänsyn till, sätter en prislapp på, hur vi använder vår planets resurser och 
människorna som lever i den. Ett smart sätt att genomföra affärer förändrar allt och de företag som inte 
ställer om snabbt nog och anammar de nya marknadsvillkoren och tankesätten kommer hamna i svårigheter 
och slutligen tvingas att avvecklas. (Grankvist, 2012, ss. 189-193)  

3.3 Tre grundteorier som utvecklat CSR 
Under avsnittet nedan beskrivs tre teorier som präglat utvecklingen av företagens ansvar för den långsiktiga 
hållbara samhällsutvecklingen.  

3.3.1 Intressentmodellen 
CSR är, simpelt definierat, ansvarstagande gentemot relevanta förtroendefrågor som rör organisationers mest 
vitala intressenter såsom investerare, medarbetare, kunder, leverantörer, huvudmän, lokalsamhällen och 
miljön i allmänhet. Ansvarstagandet innebär att identifiera de frågeställningar som verksamheten ansvarar för 
och de intressenter som berörs av verksamheten för att därefter agera. Agerandet bör vara en del av 
organisationens värdegrund och etik. CSR-aktiviteterna bör därför även grunda sig i företagets värdegrund 
och historia för att upplevas som en naturlig del av verksamheten. Risken är annars att bli kritiserad för 
hyckleri, vilket ger missförtroende istället för förtroende och ökad goodwill. Som teoretisk tankemodell 
bakom begreppet CSR har intressentmodellen skapats. Intressentmodellen formulerades av Eric Rhenman, en 
känd svensk akademiker och konsult, som belyste att intressen i vissa situationer är gemensamma, för att i 
andra situationer stå i konflikt med varandra. Modellen ämnar kartlägga och hantera de viktigaste 
intressentrelationerna varför den är en fundamental del i begreppsapparaten kring organisation- och 
företagsstrategi. En intressent är någon som påverkas av företagets verksamhet och som samtidigt påverkar 
företaget, varför ett simultant intresse uppstår. Utifrån skapandet av intressentmodellen har det blivit något 
av en framväxande tradition ur ledningssynpunkt att begrunda företagsledningen ur ett sådant perspektiv. 
Synsättet har därmed troligtvis underlättat spridningen av CSR-medvetenhet hos företag och dess ansvar 
gentemot en långsiktig hållbar samhällsutveckling. (Borglund, de Geer, & Hallvarsson, 2008, ss. 63-67) 

 
”A socially accountable corporation… must be a thoughtful institution, able to rise above 
economic interest to anticipate the impact of its actions on all individuals and groups, from 
shareholders to employees to customers, to fellow-breathers of the air and fellow sharers of 
the land. A successful business organization must possess a moral sense as well as an 
economic sense” Thornton Bradshaw (Pinkston & Carroll, 1996, s. 199) 

3.3.2 Triple bottom line 
Tip (2009, s. 22) utgår från ett Triple bottom line, TBL, perspektiv vilket omfattar människan, miljön och 
företagens lönsamhet. De miljömässiga och sociala faktorerna i värdregionerna påverkar resultatet och 
lönsamheten för researrangörerna i samma utsträckning som strikta ekonomiska beslut. Resebranschen 
måste integrera den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen i företagens kärna. Arbetet måste börja inifrån, 
i varje del av företaget, för att tillsammans med sociala och miljömässiga faktorer skapa förutsättningar för 
hållbarhet.  Ett exempel på hur TBL verkar i praktiken är att ett lokalt samhälle involveras i att ta emot turister 
vid olika sevärdheter för att sprida ekonomisk vinst i samhället och på så sätt stimulera bevarandet av 
kulturen. Detta gör att små lokala företag sysselsätts och att värdregioner kan blomstra såväl ekonomiskt som 
socialt.  

3.3.3 Carrolls CSR-pyramid 
Enligt Carroll (1979) inbegriper CSR ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. De fyra parametrarna 
illustreras genom den så kallade CSR-pyramiden. Det ekonomiska ansvaret handlar om att företag bör vara 
vinstdrivande och producera tjänster och varor som efterfrågas av samhället. Genom att övervaka 
produktivitet och tillgodose konsumenters önskemål visar företag på ekonomiskt ansvar. Ett företags sociala 
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ansvar baseras på dess ekonomiska ansvar och det ansvaret är fundamentalt. Det juridiska ansvaret handlar 
om att följa lagstiftning. Exempel på detta är att företag bör eftersträva jämlikhet på arbetsplatser. Det 
juridiska ansvaret bildar det andra lagret i pyramiden och utgör tillsammans med det ekonomiska ansvaret 
grunden för CSR. Det etiska ansvaret handlar om förväntningar på affärslivet baserat på samhällets normer 
och att följa god sed. (Lee & Carroll, 2011, s. 116 ff) Enligt Carroll (1979) har det etiska ansvarsområdet 
tidigare kallats för den ”grå zonen” (Pinkston & Carroll, 1996, s. 200). Uppförandekoder kan hjälpa företag att 
ta sitt etiska ansvar. Företag bör minimera de negativa effekterna deras verksamhet kan generera gentemot 
intressenter och sträva efter att göra det som anses rätt och rättvist. Det filantropiska ansvaret berör 
samhällets önskemål om att företag bör involvera sig i aktiviteter och projekt som gör företaget till goda 
samhällsmedborgare. Välgörenhet är ett exempel på filantropiskt ansvar och ses som något frivilligt som inte 
förväntas av någon till skillnad mot de tre tidigare nämnda ansvarsområdena. (Lee & Carroll, 2011, s. 116 ff)  
 
Carrolls CSR-pyramid skiljer sig från tidigare modeller i avseendet att ansvarsområdena anses vara 
sammanflätade och inte separata. Företag kan parallellt ägna sig åt både ett ekonomiskt och socialt ansvar. 
(Pinkston & Carroll, 1996, s. 200) 
 
 

 
Figur 1. Baserad på ”The Pyramid of CSR” (Carroll A. , 1991, s. 42)  

Pinkston (1991) genomförde en undersökning för att visa hur företag värderade de fyra olika komponenterna 
av Carrolls CSR-pyramid. Samtliga länder där undersökningen genomfördes, förutom Sverige och Tyskland, 
prioriterade ansvarsområdena på samma sätt som Carroll, d.v.s ekonomiskt ansvar vägde tyngst följt av 
juridiskt, etiskt och filantropiskt. I Sverige och Tyskland prioriterades juridiskt ansvar före ekonomiskt, etiskt 
och filantropiskt ansvar. (Pinkston & Carroll, 1996, s. 201) 
 
Mycket forskning kring CRS fokuserar på företagsvärldens syn på CSR. Huruvida CSR är en lönsam investering 
för företag, hur effekter av ett företags investering i CSR kan mätas, hur företag bör implementera CSR på 
bästa sätt etcetera.  Forskarna Lee och Carroll (2011) har valt att studera allmänhetens uppfattning om CSR 
enligt Carrolls pyramidmodell och hur det  har förändrats baserat på nio amerikanska dagstidningars innehåll 
under en period om 25 år. (Lee & Carroll, 2011, s. 115) Under åren har fokus växlat mellan de fyra olika 
dimensionerna. De senaste åren har stort fokus ägnats åt det etiska ansvaret (Lee & Carroll, 2011, s. 126). 
 

3.4 Fördelar med strävan mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling 
Carroll och Shabana (2010, s. 98) ger flera exempel på hur företag kan vinna fördelar genom att arbeta med 
långsiktig hållbar samhällsutveckling. Bland annat kan företag arbeta med CSR strategiskt för att särskilja sig 
och på så sätt öka sina konkurrensfördelar på flera plan, exempelvis för att behålla och attrahera personal. 
Det finns studier som visar på att företag som arbetar aktivt med CSR vinner fördelar genom trogna kunder 
och varumärkeslojalitet. Investerare tenderar att vara mer välvilligt inställda till företag som arbetar med CSR 
eftersom de oftast har ett gott rykte. (Carroll & Shabana, 2010, s. 98) 
 

Filantropiskt ansvar                  
Önskvärt av samhället 

Etiskt ansvar                            
Förväntat av samhället 

Juridiskt ansvar                       
Förutsatt av samhället 

 

Ekonomiskt ansvar                   
Förutsatt av samhället 
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Det förväntas i dag, i synnerhet av de större företagen, att det existerar en CSR-medvetenhet inom 
verksamheten. I flertalet fall skapas och utvecklas CSR-åtgärderna i samarbete med en eller flera Non-
Governmental Organisationer, även benämnda NGO. En NGO är en frivilligorganisation av ideell karaktär som 
verkar för att bilda opinion för rättvisa, solidaritet och delaktighet i samhället likt Greenpeace, Amnesty och 
Transparency. Ett samarbete med en sådan internationell eller nationell organisation innebär ofta att 
affärsföretag får hjälp genom frivilligorganisationens kompetens och kunskaper, där den senare ges resurser i 
form av bidrag eller sponsormedel. Ur ett företagsperspektiv hjälper samarbetet företaget att skapa en image 
och trovärdighet genom ökad legitimitet varför företaget sedan kan benämnas som en god 
samhällsmedborgare. Ökad legitimitet, trovärdighet, påverkar ett företags goodwill som numera utgör en 
alltmer essentiell faktor av företagens tillgångar och position på marknaden. Med goodwill åsyftas ett värde i 
ett företag som överstiger det bokförda värdet på ett företags tillgångar, eget kapital. Vad som därför är 
fundamentalt är att trovärdigheten snabbt kan raseras om det uppdagas att ledningen, eller andra aktörer 
som företaget samarbetar eller gör affärer med, agerat stick i stäv med de värderingar som vanligtvis finns 
uttrycka i företagens uppförandekod. För att stärka sin trovärdighet gällande strävan att verka för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling bör företag arbeta med att utveckla sin kompetens inom området, 
öppenhet, integritet och välvilja. I förlängningen kommer det att hjälpa företag att vinna eller behålla 
omvärldens förtroende. (Borglund, de Geer, & Hallvarsson, 2008, ss. 14-21) 
 
En växande skara av företag har CSR-åtaganden. Det mediala intresset för CSR ökar ständigt vilket indikerar 
att företagens CSR-åtaganden inte är meningslösa utan snarare bör ses som värdefulla engagemang. Företag 
som fokuserar på ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar kan höja företagets anseende. (Lee & 
Carroll, 2011, ss. 115, 128) 
 
Det bör nämnas att det inte finns en homogen föreskrift till hur företag bör sköta sitt CSR-åtagande. Carroll 
och Shabana (2010, s. 98) påpekar att det finns ett universellt råd och det är att företag bör ägna sig åt CSR 
åtaganden som stämmer överens med deras ekonomiska mål.  
 
Fyra kostnadsfördelar för företag som arbetar med CSR kan urskiljas. (Carroll & Shabana, 2010, s. 102) 

1. Kostnader och risker kan minska genom skattelättnader och genom nöjda intressenter 
2. Stärkt rykte och legitimitet genom att kunna tillgodose flera behov 
3. Konkurrensfördelar genom lojala kunder och medarbetare samt goda relationer till intressenter 
4. Värdeskapande i form av, synergieffekter, erhålls genom att skapa vinster som fås om intressenternas 

intressen tillgodoses.  
 
Många företag i resebranschen engagerar sig filantropiskt genom att donera pengar till välgörande ändamål 
vilket de marknadsför till omvärlden som sitt CSR-åtagande. Även fast välgörenhetsprojekt är av godo så 
motsvarar de egentligen inte ett företags samhällsansvar för långsiktig hållbar utveckling. (Tip, 2009, s. 22)  
Rudez (2010, s. 105) föreslår att researrangörer kan arbeta med gemensamma donationer vilket går ut på att 
resenärerna upplever delaktighet i företagens filantropiska ansvar genom ett tydligt gemensamt givande. 
Gällande det filantropiska ansvaret bör företag ägna sig åt områden där de har kärnkompetens för att inte 
tappa fokus från företagets kärnverksamhet och för att effektivisera välgörenhetsarbetet (Carroll & Shabana, 
2010, s. 98). 

 
3.5 Kritik gällande strävan mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling 
Carroll och Shabana (2010, s. 88) presenterar en rad argument som florerat mot att affärsvärlden ska ta ett 
samhällsansvar.  
 

1. Det första argumentet baseras på ekonomiska intressen. Företagsledningen ska inte ägna sig åt något 
annat än deras huvudsakliga intresse vilket är att skapa vinster till företagets ägare och delägare.  

2. Företag är inte rustade för att ta ett socialt ansvar. De som driver företag saknar kunskaper för att ta 
hand om samhälleliga frågor. 

3. Att ägna sig åt annat än att sträva efter att nå företagets ekonomiska utsatta mål minskar 
möjligheterna att nå målet. 
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4. Affärsvärlden har tillräckligt mycket makt. Varför ålägga dem än mer makt genom att låta dem 
beblanda sig med samhällsansvarsfrågor. 

5. Att bedriva CSR-frågor gör företag mindre konkurrenskraftiga. 

3.6 Turism – världens snabbaste och störst växande ekonomiska sektor 
Turism betraktas oftast som ett välkommet ekonomiskt inslag medan traditionell massturism förknippas med 
en mängd negativa effekter som förstörelse av ekosystem och kulturella arv (Lansing & De Vries, 2007, s. 77).  
 
En av de snabbaste och störst växande ekonomiska sektorerna i världen är turism. Enligt World Tourism 
Organization fortsätter resandet att öka varje år. 2012 beräknas de internationella ankomsterna i världen ha 
ökat med 3-4 % jämfört med 2011. Det är en fortsatt större ökning av besök till utvecklingsländer jämfört med 
industriländer. Från 2010 till 2030 beräknas de internationella ankomsterna i världen öka med 3,3 % per år 
vilket innebär en ökning med ca 43 miljoner turistankomster varje år. (World Tourism Organization, 2012, s. 2) 
 
Dinan och Sargeant  (2000, s. 2) menar på att turismbranschens fokusering på att marknadsföra resor till låga 
priser har lett till att miljön tar skada då många resmål överexploateras. Exempelvis urholkas kustområden, 
djurliv störs och trafikföroreningar tilltar. När en region utökar sin turism är det inte bara naturen som tar 
stryk. Många andra företag ser potential i områden där turismen breder ut sig då de ser en möjlighet till 
förtjänst genom försäljning av mat, dryck och souvenirer. Det kan många gånger störa den ursprungliga lokala 
traditionella affärsverksamheten som oftast inte har samma ekonomiska resurser som internationella kedjor. 
(Dinan & Sargeant, 2000, s. 2; Tip, 2009, s. 21)  
 
Det är viktigt att försöka minska de spänningar och slitningar som turismen skapar genom interaktionen 
mellan besökare och värdregioner. Ett hållbart förhållningssätt inom turismbranschen innebär samordnade 
försök att bevara turistregionernas miljö och mänskliga resurser sett till både ekonomi och kultur. (Dinan & 
Sargeant, 2000, s. 1)  Vid massturism är det lätt hänt att värdregionen drabbas hårt både miljömässigt och 
ekonomiskt vilket till viss del reseföretagen är ansvariga för då de säljer resor till en bred massa för att öka 
sina intäkter. För att värdregionen inte ska fara illa av turism är det även viktigt att resenärerna drar sitt strå 
till stacken och anpassar sitt beteende. Resenärerna kan värna om värdregionen genom att bevara och 
respektera dess resurser och kultur. (Dinan & Sargeant, 2000, s. 2) 

3.7 Hållbar turism 
Begreppet hållbar turism har utvecklats under de senaste fyrtio åren delvis på grund av miljöorganisationer 
som exempelvis Green Peace (Dinan & Sargeant, 2000, s. 1). Begreppet hållbarhet i ett turismperspektiv 
används för att sprida ett budskap till moraliskt medvetna resenärer för att generera mer intäkter till 
turismindustrin. Den bärande tanken är att begreppet ska gagna flera parter än bara researrangörerna. Den 
medvetne resenären erbjuds ett nytt sätt att resa och turistdestinationerna gagnas genom ökad ekonomisk 
tillväxt samtidigt som miljö och kulturliv skyddas. (Lansing & De Vries, 2007, s. 77)   
 
Det råder ingen konsensus om en enhetlig definition av vad hållbarhet egentligen står för vilket gör det 
oerhört svårt att mäta och kontrollera om och hur resebranschen tar ansvar för sitt agerande (Lansing & De 
Vries, 2007, ss. 79, 81). Kritiker hävdar att turismnäringen fokuserar på turismbranschens hållbarhet och inte 
på långsiktig hållbar utveckling genom turism (Lansing & De Vries, 2007, s. 81). 
 
Lansing och De Vries (2007) undersöker i sin studie om hållbar turism verkligen är ett nytt sätt att resa eller 
om det endast är ett marknadsföringsbegrepp som används av reseföretagen då de kan dra nytta av 
fördelarna av att uppfattas som etiskt medvetna. Det finns vissa aspekter av dagens turism som gör att den 
holistiska synvinkeln möter motstånd. Bland annat kännetecknas resebranschen av ett fragmenterat privat 
internationellt ägande som till stor del styrs av vinstdrivande intressen. (Lansing & De Vries, 2007, s. 81)  
 
För att stävja detta och bidra till en mer hållbar turism kan reseföretagen, de nya affärsinnehavarna och 
värdregionen samarbeta på olika sätt. Tre förslag presenteras i Dinan & Sargeants (2000) studie.  

1. De produkter och affärsrörelser som utvecklas till följd av turismen bör vara förenliga med det lokala 
samhället. 
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2. Miljöpåverkan bör vara minimal så tillvida att de naturliga resurserna tas tillvara och bevaras samt att 
avfallet som produceras i samband med turismens utbredning återvinns på bästa möjliga sätt. 

3. Den ekonomiska påverkan från turismen ska främja den lokala ekonomin genom lämpliga 
anställnings- och utvecklingsformer. 

 
Supportar till hållbarhetsturismen hävdar att problemen med läckage, den negativa miljöpåverkan och 
sociokulturella problem minskas om lokalbefolkningen involveras i turismnäringen i större utsträckning. Det 
finns dock fördelar med turismens utbredning och det är att kulturskatter bevaras bättre genom att 
turismnäringen skyddar en del historiska platser. Det bör dock sägas att lite forskning styrker att läckage 
effekten faktiskt minskar när lokalbefolkningen engageras genom anställning eller delat ägande. (Lansing & De 
Vries, 2007, ss. 79, 80)  
 
En ”hållbarhetsturist” definieras som en person som uppskattar att vara en gäst i en annan persons land med 
en annan kultur, ett annat samhälle, miljö samt ekonomi och som respekterar just den unika aspekten av att 
resa (Dinan & Sargeant, 2000, s. 7). 
 
Lansing och De Vries (2007, s. 78) menar på att turism kan innebära många fler negativa effekter för 
värdlandet utöver läckage effekten. Bland annat ges exempel på uppköp av mark, spekulation, ökade 
markpriser, klasskillnader och problem för lokalbefolkningen att hålla kvar vid sin tidigare livsstil och kultur. 

3.8 All-inclusiveturismens avtryck 
Sveriges största och ledande researrangörer Fritidsresor, Ving och Apollo är återförsäljare till 1,5 miljoner 
semesterresor utomlands varje år. Hur deras turismerbjudande är organiserad och utformad får konsekvenser 
för destinationsländerna. Självklart är påverkan på destinationsländerna ännu större om inte enbart de 
svenska turistströmmarna tas med i beräkning. Turismindustrin och resenärer sätter djupa avtryck i länderna 
vilket innebär att turismbranschen har ett etiskt och moraliskt ansvar att beakta. Ansvaret är av särskild vikt 
när det gäller utvecklingsländer eftersom de, mer än andra stater, är i behov av inkomstkällor, anständiga 
arbeten och möjligheter att skydda och värna om sin miljö. (Schyst resande, 2011, s. 4)  
 
”När det regnar välling har den fattige ingen sked” lyder ett talesätt och innebörden beskriver hur människor i 
misär och fattigdom inte får ta del av överflöd. Debatten kring All-inclusiveturism kretsar sedan flera tillbaka 
kring just det här dilemmat. Resebolag, hotellkedjor och flygindustrin gör stora vinster och blir alltmer 
lönsamma men det som oftast förbises är frågan om det blir några pengar kvar i de fattiga 
destinationsländerna? Frågeställningen som diskuteras är därför om turismen bidrar till de fattigare ländernas 
utveckling eller om det snarare utnyttjar och de facto stjälper dem? All-inclusiveturism innebär att resenären 
köper ett färdigt paket där resa, hotell, mat och aktiviteter ingår. Eftersom resebolag, hotell och flygbolag i 
merparten fall inte ägs av företag i destinationsländerna så hamnar inte heller pengarna där. Turismindustrin 
marknadsför All-inclusiveresor med färgglada broschyrer som uppvisar stora anläggningar som innehåller det 
mesta som en resenär påstås behöva. Resenären gagnas även av att den redan från början vet på ett ungefär 
hur mycket pengar resan kommer kosta i slutändan. Det broschyrerna inte illustrerar är hur anläggningarna av 
den här typen påverkar människor i lokalbefolkningen på turistorten och om de överhuvudtaget kan nyttja 
turismen i området. All-inclusiveturismen skiljer sig från annan turism eftersom grundtanken är att resenären 
i mindre grad ska vara beroende av det lokala näringslivet och istället bli serverade måltider och service inom 
hotellanläggningens ram. En naturlig hypotes och en fundamental frågeställning ur ett långsiktigt hållbart 
samhällsutvecklingsperspektiv är därför om den här formen av turism i mindre grad, än annan turism, bidrar 
till de fattigare ländernas utveckling? Påverkar All-inclusiveturism destinationsländerna negativt och är den i 
själva verket exploaterande? (Schyst resande, 2011, s. 5) 
 
Turism som erbjöd All-inclusive började växa fram redan under 1950- och 1960-talet. Först under det senaste 
decenniet har den här formen av turism blivit en betydande del av det totala utbudet av resor. All-inclusive 
resor kan se oerhört olika ut då det inte finns någon tydlig definition eller allmänt erkänd uppfattning om dess 
innebörd och omfattning. Avsaknaden av en enhetlig definition uppenbaras när olika researrangörers 
produkter ska jämföras. Det är absolut inte säkert att företagen syftar till samma sak när de erbjuder 
konsumenter en All-inclusiveresa. Vad som skiljer definitionerna åt är hur mycket av service och tjänster som 
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inkluderas i priset för att erbjudandet ska få döpas All-inclusiveresa. Vanligtvis erbjuder reseföretagen 
transport till hotellen, boende, destinationsattraktioner, service och reseförsäkring. Tjänsterna paketeras och 
säljs till konsument till ett fast All-inclusivepris. I en All-inclusiveresa, i sin mest extrema tappning, ingår 
resenärens alla utgifter direkt i samband med bokningen av resan i hemlandet såsom flygresa, transport till 
och från flygplatsen, boende, måltider, underhållning, rekreation, avslappning, sportanläggning, vattensport, 
alkoholhaltiga drycker, snacks, statliga skatter och dricks till personalen. I ett sådant erbjudande ska inte 
konsumenten känna sig tvingad, eller att det ens är nödvändigt, att bekosta någonting ytterligare efter 
bokningen av resan. Alla omkostnader är inkluderade. Allt efter att utbudet av All-inclusive resor har ökat har 
även diversifieringen av All-inclusiveturismen utvecklats. Numera finns det specialdesignade All-inclusiveresor 
för olika kategorier av resenärer såsom pensionärer, barnfamiljer, par utan barn, människor som vill 
kombinera resande med hälsosamt leverne och träning etcetera. All-inclusiveresorna erbjuder även ett stort 
utbud av tillval mot ersättning för att komplettera och öka intresset för produkten med exempelvis 
specialiserade restauranger, bröllopsceremonier eller olika former av fritidsaktiviteter. Expanderingen av All-
inclusiveturism har även medfört att vissa hotell erbjuder endera en standardresa där allting betalas separat 
men där All-inclusive kan erbjudas som ett tillägg eftersom många människor nu förmodar att samtliga hotell 
erbjuder den här formen av produkt och tjänst. (Schyst resande, 2011, ss. 5-6) 
 
All-inclusiveturism förekommer över hela världen men ökningen och erbjudandet av den här formen av turism 
är särskilt framträdande i utvecklingsländer. Konkurrensen om den globala turismen ökar ständigt i takt med 
att fler länder och orter marknadsför sig som attraktiva resmål. Om utvecklingsländer inte godkänner All-
inclusiveresor i sitt hemland riskerar de att mista turism. Förhandlingspositionen för utvecklingsländerna är 
därför svag, om inte underminerad, eftersom de sällan har kapacitet att egenhändigt utveckla turism från 
omvärlden utan är beroende av utländska resebolag, hotellföretag och flygbolag, som därmed har goda 
möjligheter att diktera villkoren. Turismindustrin domineras i dagens samhälle av transnationella företag inom 
rese-, flyg- och hotellbranschen. Att konkurrera mot aktörer likt dessa för lokala entreprenörer i 
destinationsländerna, särskilt i utvecklingländer, är närmast omöjligt. Istället blir lokala hotellägare och andra 
aktörer som livnär sig på turism beroende av researrangörerna och flygbolagen för att resenärerna ska 
anlända och har därför inget val än att följa de stora företagens förslag. All-inclusiveturism ställer särskilda 
krav på utformingen av hotellanläggningarna eftersom de ska kunna erbjuda olika former av service och 
faciliteter. Beroendet av transnationella företag uppenbaras redan när anläggningarna byggs då byggnationen 
ofta sker av utländska storbolag där det är vanligt förekommande att utländsk arbetskraft anlitats. Allt sker i 
en utförligt genomtänkt strategi för att hålla kostnaderna till ett minimum och därigenom bli lönsammast 
möjligt. (Schyst resande, 2011, ss. 6-7) 
 
Svenska researrangörer har självklart följt den globala trenden och succesivt ökat andelen All- inclusiveresor. 
Researrangörernas satsning och marknadsföring kring All-inclusiveturism kan ses som ett svar på en växande 
efterfrågan. Att konsumera All-inclusiveresor har blivit alltmer populärt bland svenskar och under de senaste 
åren har bokningarna ökat med 20-30 %, vilket innebär att nästintill var femte charterresenär väljer att boka 
All-inclusivesemester. Målgruppen som främst efterfrågar All-inclusiveresor är barnfamiljer. (Schyst resande, 
2011, ss. 7-8)  
 
För resebyråer och researrangörer skapar All-inclusiveturismen ökade möjligheter att förbättra lönsamheten 
genom ökade vinster. Om mat, utflykter och aktiviteter ingår i priset kan reseföretagen kontrollera en stor del 
av servicen gentemot resenärerna. Konkurrensen från destinationernas restauranger och det lokala 
näringslivet sätts ur spel. Konsumenterna väljer genom ett All-inclusivealternativ att stanna på 
hotellanläggningen under en stor del av vistelsen, vilket leder till att resenärerna även spenderar sina pengar 
inom hotellanläggningen. Ytterligare fördelaktigt för arrangörerna är att de kan göra storskaliga inköp av mat 
och dryck med mera vilket skapar förutsättningar för att kunna förhandla om och pressa priser vid inköp. Ur 
ett konsumentperspektiv är den mest positiva aspekten kring en All- inclusiveresa konceptet att det 
eliminerar de oförutsedda utgifterna. All-inclusiveturism erbjuder resenären en möjlighet att spendera sin 
semester utomlands samtidigt som den kan känna sig säker och inte riskera att bli lurad på pengar. Vidare 
anser även en kategori av konsumenter av bekvämlighetsskäl, särskilt barnfamiljer är av den uppfattningen, 
att det är skönt att själva slippa organisera utflykter samt när och var mat ska inhandlas. Genom All-inclusive 
resor kan alla medlemmar i familjen avnjuta semestern utan större ansträngning. Sammanfattningsvis väljer 
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konsumenter resor med All-inclusive alternativ med anledning av att det är bekvämt och smidigt, prisvärt, 
underlättar reseplaneringen och ger en bättre kontroll på utgifterna. Ytterligare en anledning är att resenärer 
oroar sig över mathanteringen och livsmedelhygien på lokala restauranger. (Schyst resande, 2011, s. 8) 
 
Sveriges Radios program Kaliber (2011-05-21) har granskat svenska researrangörers arbetsvillkor på 53 All-
inclusiveanläggningar och rapporterar om de anställdas försämrade villkor. Bland annat talas det om 
löneersättningar under minimilön, längre arbetsdagar och personal som jobbar över 100 timmar mer i 
månaden än vad som är lagligt och minskade möjligheter till dricks. 

3.9 Vad kännetecknar ett ekonomiskt läckage? 
Världshandelsorganisationen, även benämnd WTO, hävdar att turismsektorn karaktäriseras av en bristande 
lokal förankring inom distributionskanalerna. Det resulterar i att enbart en liten andel av det värde som 
turismproduktionen genererar återfinns i värdländerna. Större delen av turisminkomsterna sänds antingen 
tillbaka till ursprungsländerna eller lämnar aldrig resenärernas hemländer. Läckaget sker främst från 
destinationsländerna till länder där turist-, hotell- och flygbranschens verksamheter har sin bas. Ekonomiskt 
läckage inom turismnäringen är ett fenomen som förekommer världen över, i skiftande grad. En viss form av 
läckage är naturligtvis ofrånkomligt. Ett ekonomiskt läckage kan även anses vara acceptabelt under 
förutsättning att den lokala ekonomin ges anständiga intäkter. Särskilt allvarligt är när utvecklingsländer 
utsätts för ekonomiskt läckage. När läckaget är extremt högt och intäkterna till fattiga länder minskas bör 
företagens verksamheter snarare begrundas som exploaterande av en annan parts sämre ställning i en 
förhandlingssituation. (Schyst resande, 2011, s. 9) 

3.9.1 Ekonomiskt läckage – ett dilemma i turismbranschen i allmänhet och i All-
inclusiveturism i synnerhet? 
Ekonomiskt läckage kan definieras som ett läckage som utgörs av den inkomst som har sitt ursprung från 
turism men som lämnar destinationslandet. Vidare åsyftar ekonomiskt läckage till den totala ekonomiska 
omsättningen som turismen alstrar och hur stor andel av de pengar som genereras utifrån den som faktiskt 
förblir kvar i destinationsländerna. I en sådan ekvation bör även kostnader för att bygga hotellanläggningar 
och andra former av verksamheter som innebär utgifter för turismen inkluderas. Definitionen av ekonomiskt 
läckage är även beroende av varifrån ett läckage påstås ske. Genom att undersöka varifrån läckaget sker och 
hur mycket pengar som förblir kvar i destinationsländerna och främst det lokala samhället som tar mot 
resenärer, uppmärksammas det tydligt att det egentligen per definition sker ett dubbelt läckage, både från 
destinationslandet och från det lokala samhället. (Schyst resande, 2011, s. 9) 
 
Mowforth och Munth (2003 s. 174) hävdar att ekonomiskt läckage består av tre delar.  
1.) Resenärers inköp av importerade varor och tjänster 
2.) Hotell och andra turisetablissemangs inköp av importerade varor och tjänster  
3.) Utländska ägares transfereringar av vinster ur värdländer 
 
Huvuddelen av det ekonomiska läckaget försvinner till flygbolagen, hotellen, turismföretagen och till diverse 
andra internationella företag som vanligtvis har sin verksamhet stationerad i resenärernas hemländer. Vidare 
är det viktigt att uppmärksamma att pengar som stannar kvar i destinationsländerna och i det lokala 
samhället används för inköp av utländska produkter varför ett fortsatt ekonomiskt läckage fortsätter. (Schyst 
resande, 2011, s. 9 f) 
 
Forskning visar att det ekonomiska läckaget är särskilt stort vid All-inclusiveturism som bedrivs i 
utvecklingsländer på grund av tre faktorer. Merparten av resenärernas avgifter går direkt till flyg, hotell, 
försäkringar och övriga utgifter som kan relateras till bokning och köp av en resa innan avfärd. Pengaflöden av 
den här karaktären går oavkortat till turismindustrins transnationella företag. Utvecklingsländernas prisnivå, 
där All-inclusiveturism ofta bedrivs, är låg och därmed kommer avgifter likt dessa att utgöra en stor andel av 
resenärens totala resekostnad. Ytterligare innebär All-inclusiveturism att förtäring och aktiviteter till större del 
av resenärens vistelse på destinationen sker på hotellanläggningen eller utförs av turismföretagen själva. 
Vanligtvis ansvarar och erbjuder turismföretagen eller deras utländska underleverantörer transporter och 
utflykter. Genom det här tillvägagångssättet minskar marknadsandelen för lokala näringsidkare som är 
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belägna utanför hotellanläggningarna och som inte har en anknytning till turismföretagen. Vidare innebär All-
inclusiveturism att livsmedel- och dryckesinköp ofta importeras från andra länder, beroende på vilken 
leverantör som erbjuder mest förmånligt pris. Sammantaget blir konsekvensen att en stor andel av pengarna 
turismen genererar flödar ut ur landet. Intäkter som förblir kvar i destinationslandet är mestadels löner till 
lokalanställda vid hotellanläggningen. Pengar som en resenär möjligen skulle ha spenderat utanför 
hotellanläggningen såsom restaurangbesök, dricks, hantverk, inköp av aktiviteter, betalning av guider och 
chaufförer är vid All-inclusiveturism kraftigt reducerat. (Schyst resande, 2011, s. 9 f) 
 
Ekonomiskt läckage bottnar vanligtvis i strukturella orsaker. Många lokala researrangörer är oförmögna att 
konkurrera med den finansiella makt, marknadsföring och logistik de internationella turismföretagen, som är 
stationerade i de utvecklade länderna, kan erbjuda. Lokala arrangörer har inte tillgång till, eller information 
om, de utvecklade ländernas marknader, marknadsföringsexpertis och infrastruktur såsom internetåtkomst 
och språkkapacitet. Internationella arrangörer tenderar att samarbeta med etablerade internationella företag 
gällande affärsverksamheter med anknytning till turism såsom hyrbilar och matleverans varför lokala 
leverantörer och företag blir utestängda och i vissa fall uppköpta av internationella företag. Av de utgifter en 
resenär bekostar under en resa utgör matinköp ungefär 30 % av turismens utgifter. Vidare reduceras även 
möjligheten att utveckla den lokala produktionen om mat importeras. (Schyst resande, 2011, s. 10) 
 
För att den lokala ekonomin ska ha möjlighet att stärkas måste de starka länksystemen mellan utlandsägda 
hotell och utlandsägda leverantörer av produkter och tjänster begrundas. Länksystem har vanligtvis 
karaktären av hierarkiska monopol. Ytterligare problematik är att resenärer föredrar liknande mat som 
serveras i hemlandet och att importera mat kan vara ett mer lönsamt alternativ kostnadsmässigt. Importerad 
mat kan anses vara av bättre och mer konsekvent kvalitet  importleverantörerna anses vara mer pålitliga 
affärspartners. Bristen på kommunikation och de förståelsehinder som existerar mellan utländska 
turismföretag och de lokala producenterna framhålls av forskningen som den främsta anledningen till den 
enorma importen. Problematiken som uppstår genom lokala inköp av mat, såsom otillräcklig kvalitet, 
pålitlighet och produktionens omfattning, är välkända. Situationen förvärras för de lokala näringsidkarna 
genom dålig transport och brist på kommunikation och information. (Schyst resande, 2011, s. 10) 
 
Många vetenskapliga studier har genomförts för att undersöka omfattningen av det ekonomiska läckage som 
sker i samband med turism. Uppfattningen angående de ekonomiska läckagens omfattning varierar medan 
forskare uppskattar att mellan 60-90 % av priset som en resenär betalar för sin semester läcker ut från 
destinationsländerna i samband med charterturism. Flertalet studier belyser även det faktum att 
utvecklingsländer är särskilt känsliga för ekonomiskt läckage. Studier påvisar vidare att de internationella 
researrangörernas dominans, utländska ägandeskap av hotellanläggningar och turismens stora import är 
upphov till läckaget som dränerar destinationsländerna på 85-90 % av de påstådda förtjänsterna. De 
ekonomiska läckagens två otvetydiga samband som framkommit genom forskning är att läckaget förblir större 
då det sker i utvecklingsländer samt att det blir särskilt omfattande i samband med All-inclusiveturism. En 
given slutsats blir därmed att ekonomiskt läckage är som störst när turism bedrivs i utvecklingsländer där All-
inclusive erbjuds. (Schyst resande, 2011, s. 12) 

3.9.2 Strategier för att minska det ekonomiska läckaget 
Det huvudsakliga problemet med All-inclusiveturism är det enorma ekonomiska läckage som sker och 
påverkar destinationsländerna negativt  (Schyst resande, 2011, s. 20). Genom att marknadsföra en annan 
form av turism, i synnerhet till de allra fattigaste och utblottade länderna som har en underminerad 
förhandlingsposition, kan den negativa påverkan minskas. Ett motargument som turismbranschen ofta 
använder är den ökade efterfrågan av All-inclusiveturism. Beroende på vilket förhållningssätt turism ses ur 
kan en ökad efterfrågan på All-inclusiveturism fortfarande bedrivas även fast det ekonomiska läckaget 
minskas.  (Schyst resande, 2011, s. 20) 
 
Flera teoretiska ansatser har skapats för att åskådliggöra hur en alternativ turism bör utformas. Ett centralt 
begrepp benämns pro-poor turism där det primära anses vara att skapa länkar mellan turismbranschen och 
lokalbefolkningen för att därigenom underlätta för lokala näringsidkare. Det fundamentala i pro-poor 
turismkonceptet är att det, i motsats till All-inclusiveturism som föredrar slutenhet, strävar efter att skapa en 
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stark förankring till det lokala samhället och ett användande av det lokala näringslivet. Ytterligare teoretiska 
ansater, såsom Potential Linkage Model, existerar med den gemensamma faktorn att lokalt ägandeskap 
uppmuntras samtidigt som den höga andelen import av produkter och tjänster inom turismsektorn bör 
minskas och ersätta utländsk export med lokala leverantörer. Utifrån Världsbankens studier argumenteras det 
för att utveckla lokala träningsprogram för att öka utbudet av kvalificerad arbetskraft som möjligen kan 
anställas av turismindustrin. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle investerare inse att det skulle bli mer 
konkurrenskraftigt och lönsamt att anlita en sådan typ av kvalificerad arbetskraft. (Schyst resande, 2011, s. 
21) 
 
En idériktning inom utvecklingsteorin är beroendeskolan som ämnar förklara tredje världens underutveckling 
genom den historiska beroendeställningen dessa länder intar gentemot de kapitalistiska industriländerna. 
Inom beroendeskolan benämns de kapitalistiska industriländerna centrum och de underutvecklade länderna, i 
beroendeställning, benämns periferin. (Nationalencyklopedin)  Med beroendeskolans tes i åtanke kan 
utvecklingsländerna anses hållas kvar i fattigdom genom en ojämnlik beroendeställning gentemot de rika 
industriländerna. Det ojämna handelsutbytet är till gagn för centrum men medför dessvärre att fattigdomen 
låses fast i periferin. (Schyst resande, 2011, ss. 23-24) 
 
Sammanfattningsvis finns det flertalet tillvägagångssätt för turismindustrin att motverka det ekonomiska 
läckaget och därmed uppmuntra en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det fundamentala är att 
uppmärksamma att det existerar ett problem i hur turism bedrivs samtidigt som turismindustrin inser vikten 
av att förankra sin verksamhet lokalt i destinationsländerna och systematiskt stödja de lokala näringsidkarna. 
(Schystresande, 2011, s. 20-22)  

3.10 Resebranschens CSR-arbete  
Haraldsson och Zachrisson (2010, s. 34 ff) skriver om hur svenska researrangörer arbetar med CSR. Fem 
researrangörer intervjuades och samtliga respondenter nämnde att ett sätt att arbeta med CSR är att 
finansiellt stödja lokala projekt i värdregionen. En av arrangörerna nämnde att de har varit behjälpliga med att 
starta barnhem runt om i världen. I studien framkommer det att researrangörerna försöker visa upp sitt CSR-
arbete för resenärerna för att öka deras medvetenhet om arbetet. Researrangörerna anser att de har ett stort 
ansvar i att förmedla information till resenärerna om hur de bör bete sig på en destination. 
 
Researrangörerna uppfattar det som svårt att få resenärerna intresserade av CSR-frågor och att efterfrågan 
gällande CSR är låg. Researrangörerna upplever att resenärerna inte är beredda att betala extra för att 
arrangörerna arbetar med CSR-frågor. (Haraldsson & Zachrisson, 2010, s. 37) 
 
De större researrangörerna påtalade att de har antagit ECPAT:s uppförande kod samt att de är medlemmar i 
Travelife. En utmaning för de större företagen är just deras storlek som medför ett större antal intressenter 
och svårigheter att kontrollera att kontrakt följs. (Haraldsson & Zachrisson, 2010, s. 35) 
 
Samtliga researrangörer nämnde att All-inclusive resor gynnar lokalbefolkningen mindre jämfört med resor 
där förtäring inte ingår. I studien föreslås att problem kan minskas om researrangörerna samarbetar med 
lokalägda hotell med inhemsk personal. (Haraldsson & Zachrisson, 2010, s. 35) 

3.11 Turismbranschens kvalitetssystem och ramverk  
FN satte, genom organet World Tourism Organization, 1999 samman 10 globala etiska regler som kan ses som 
en grundläggande referensram för ansvarsfull och hållbar turism. Reglerna syftar till att vägleda nyckelspelare 
inom turismnäringen. Principerna är adresserade till regeringar, resebranschen, samhällen och resenärer och 
syftar till att maximera sektorns fördelar samtidigt som det minimerar dess potentiellt negativa inverkan på 
miljön, kulturarvet och samhällen över hela världen. (World Tourism Organization) 
 
Affärsvärlden har etablerat egna organisationer som specialiserar sig på långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
De förser företag med kunskap och är en plattform för utbyten av erfarenheter mellan företagare.  (Carroll & 
Shabana, 2010, s. 85 f) 
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Travelife är ett världsomfattande och oberoende kvalitetssystem. Medaljer delas ut till de hotell som sköter 
sig bäst, rankat efter 99 kriterier. Travelife utsätts för kritik från många håll. Det påstås att organisationen har 
oberoende inspektörer men Travelife styrs och finansieras av turistindustrin med ekonomiskt tillskott från EU-
bidrag (Sveriges Radio, 2011). Kriterierna för att utvärdera hotellens resultat har inte varit offentliga. 
Kontrollerna av hotellen sköttes tidigare delvis av anställda på reseföretagen och inte av en oberoende 
kontrollant vilket innebar att kollegor kunde certifiera varandra. (Schyst resande, 2011, ss. 15, 46) 
Kontrollerna som utförs på arbetsplatserna genomförs av engelskspråkig personal vilket begränsar utbytet av 
information med de anställda i vissa lägen. Fokus ligger på miljöfrågor och inte på sociokulturella frågor. När 
det gäller personalen intervjuas endast ledningen som tillfrågas om de följer lagstiftningen. (Fair Trade Center, 
2012, s. 43) 

3.12 Den sociala marknadsföringens relevans för turismbranschen 
Begreppet social marknadsföring bör inte blandas ihop med marknadsföring via sociala medier. Social 
marknadsföring ett brett begrepp och handlar om marknadsföring av värderingar, idéer, åsikter och hur 
målgrupper accepterar dem. Resebranschen kan använda sig av social marknadsföring för att kommunicera 
utvalda CSR åtaganden till konsumenter för att minska de negativa effekterna av turism. (Dinan & Sargeant, 
2000, s. 1 ff)  
 
Kotler and Levy (1969) var bland de första som föreslog att marknadsföring kunde vara relevant även för icke-
vinstdrivande organisationer. Samtidigt utvecklades tankar om att organisationer har ett ansvar som sträcker 
sig utöver deras egen vinning och utveckling till samhället. Social marknadsföring används för att förmedla 
idéer och inte bara för att marknadsföra produkter och tjänster. Vidare kan social marknadsföring vara 
användbart när en förändring av beteenden i en särskild social situation eftersträvas. (Dinan & Sargeant, 2000, 
s. 3)  
 
Det råder en hel del olika uppfattningar om definitionen av social marknadsföring och hur det skiljer sig från 
traditionell marknadsföring. Målsättningen är att öppet förändra en eller flera utvalda segments beteenden 
för samhällets vinning och inte för ett enskilt företags monetära vinning. Social marknadsföring utövas 
exempelvis vid frågor som motverkandet av rökning och överdriven konsumtion av alkohol, vid återvinning 
och energisparande åtgärder. Målet är främst att ge segmenten tillräckliga incitament för att vilja förändra sitt 
långsiktig beteende, inte primärt att köpa en produkt eller tjänst. Social marknadsföring är extra lämpligt när 
konsumenterna upplever ett högt engagemang inför beslut. Engagemanget stärks när konsumenter upplever 
att ett beslut är viktigt för dem som individer och om de upplever ett risktagande. En grundläggande aspekt av 
social marknadsföring är tanken om att konsumenter endast tenderar att ändra beteende när de upplever det 
som fördelaktigt för dem själva. (Dinan & Sargeant, 2000, s. 3 ff)  
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4. Empiri 
Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar samt en presentation av de utvalda 
organisationerna.  Avsnittet är indelat i tre olika delar fördelat på de två företag som valts ut. Indelningen har 
valts för att det ska bli lättare för läsaren att orientera sig. 

4.1 Fair Trade Center 
Fair Trade Center, även benämnt FTC, är en ideell organisation som bildades 1996. Idag finns det fem 
anställda och kontoret är beläget i Stockholm. Respondenten Malin Kjellqvist arbetar sedan 2011 som 
projektledare hos FTC. Organisationen strävar efter att påverka svenska företag som idkar handel med 
låginkomstländer att ta ansvar för arbets- och miljövillkoren i sina produktionskedjor och leverantörskedjor. 
Den yttersta visionen är en mer rättvis internationell handel med fokus på både människor och miljö. FTC 
strävar efter att påverka företag och konsumenter och bedriver en opinionsbildande verksamhet som baseras 
på granskningar av olika branscher. De vill att konsumenter ska ha tillgång till information om hur företag 
agerar när det gäller sociala och miljömässiga frågor. 
 
FTC granskar svenska företags agerande i låginkomstländer och publicerar informationen i rapporter som på 
olika sätt kommuniceras till allmänheten. Omvärlden kan ta del av informationen via olika verktyg som 
exempelvis Etikbarometern som finns tillgänglig på FTC:s hemsida där konsumenter kan jämföra olika företag 
ut ett etiskt perspektiv samt mobilapplikationen Shopgun vilken ger konsumenter köpråd om olika branschers 
varor. FTC vill göra konsumenterna mer medvetna så att de i sin tur ställer krav på företag som då 
förhoppningsvis förbättrar situationen i sina leverantörskedjor. Förhoppningen är att granskningarna ska leda 
till större medvetenhet hos konsumenter och företag och att FTC ska kunna ha en dialog med företagen om 
möjliga vägar till förbättringar. Idag finansieras FTC av SIDA genom Forum Syd och även av Konsumentverket. 
Verksamheten finaniseras även genom en del EU-projekt. Malin Kjellqvist upplever att det är bra att samverka 
med andra organisationer av olika skäl, dels för att kunna sprida information på ett bredare plan. FTC är 
medlemmar i nätverket Schyst Resande sedan 2008 då rapporten ”En exkluderande resa - en granskning av 
turismens effekter i Thailand och Brasilien” skrevs tillsammans med Swedwatch i samarbete med Råd & Rön. 
 
Malin Kjellqvist anser att FTC kommunicerar behovet av CSR inom resebranschen genom att vara med i 
nätverket Schyst resande samt genom olika rapporter om arbetsvillkor och miljö i resebranschen. Den senaste 
rapporten om arbetsvillkor på svenska charterhotell ”Ingen solskenshistoria” publicerades i oktober 2012.  

4.1.1 CSR i resebranschen idag 
Malin Kjellqvist menar på att det finns många definitioner av CSR men hon har valt att främst fokusera på etik 
och säger att ett företag bör ta ansvar för arbetsvillkoren och miljön i hela dess leverantörsled. Hon säger att 
ansvaret måste sträcka sig ned till minsta underleverantör om det ska fungera på ett riktigt bra sätt. Malin 
Kjellqvist påpekar att hon anser att CSR bör skiljas åt från välgörenhetsprojekt eftersom dessa oftast inte alls 
är kopplat till företagens egna verksamheter. Trots detta, berättar hon, lägger många företag in 
välgörenhetsprojekt i sina CSR-rapporter.  Malin Kjellqvist förtydligar att hon inte menar att det är fel att 
stödja välgörenhet men att det oftast inte har något med företagets kärnverksamhet att göra. Att stödja 
välgörenhet gör inte att företagens ansvar för sina leverantörer blir mindre. Företag har ett direkt ansvar som 
de tydligt kan vara med och påverka. Malin Kjellqvist anser att FTC har ett ansvar att lyfta frågan om hur 
företagen påverkar lokalbefolkningen och miljön i låginkomstländerna och hon tycker att det vore bra om 
företagen gjorde det lättare för konsumenterna att faktiskt göra bra val.  
 
En del branscher har en mer proaktiv inställning till CSR än andra och agerar innan problem har uppstått, 
bland annat genom att göra riskanalyser och försöka vara i framkant. Malin Kjellqvist anser inte att detta 
gäller resebranschen. ”Snarare gör man det som krävs av omvärlden men inte mer, oftast, tyvärr. I alla fall när 
det gäller de sociala villkoren.”  Hon menar på att hon inte är en miljöexpert med efter granskningen av 
arbetsvillkor så känns det inte som att resebranschen har en framåtagerande strategi. Det tycker hon är lite 
synd och lite konstigt.  
 
Malin Kjellqvist anser att Apollo, Ving och Fritidsresor har förbättrat sitt CSR-åtagande sedan FTC granskade 
branschen 2008. Dels genom att information om socialt ansvar och vad företagen har för åtaganden 
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publiceras på respektive företags hemsida vilket gör att konsumenter på ett lätt sätt kan ta del av deras 
information. Vidare har de uppförandekoder som tydligt visar vilket ansvar de tycker att de har och det är ett 
bra första steg att bestämma vad de vill fokusera på. 
 
Det är en bra början att resebranschen har initierat Travelife projektet som utför kontroller bland hotellen. 
Malin Kjellqvist påtalar dock att hon anser att det är lite märkligt att det är så svårt att, via företagens 
hemsidor, hitta information om vilka hotell som blivit certifierade. Det är möjligt att projektet har fått ett 
större genomslag när det gäller miljöpåverkan men det har inte FTC undersökt. Företagen, vars verksamhet, 
granskades i rapporten visade ingen transparens gentemot FTC gällande Travelife i samband med 
granskningen vilket gör att Malin Kjellqvist anser att blir svårt för konsumenter att sätta sig in i hur projektet 
funkar. Hon menar vidare på att det blir det svårt att helt och hållet bedöma vad Travelife gör eller inte gör 
vilket får henne att ifrågasätta vad företagen har för syfte med sitt CSR- arbete. Vilka effekter ger det konkret 
lokalt?  Vad vill de åstadkomma och vilken vision har de? Enligt den senaste granskningen av 
charterarrangörernas arbete ”Ingen solskenshistoria” finns problem gällande arbetsvillkor även på Travelife-
certifierade hotell.  Hon hoppas att företagen kommer att förbättra kontrollsystemet i framtiden.  
 
Malin Kjellqvist anser att det är svårt att bedöma om arbetet med CSR är helt genuint när det inte finns 
mätbara effekter men hon tror att de som jobbar med dessa frågor på de olika företagen säkert är 
engagerade och vill att det ska bli bra. Men om hon ska bedöma företagens arbete anser hon att de skulle 
kunna göra så mycket mer. Det behövs mer resurser anser Malin Kjellqvist.  

4.1.2 Bör resebranschens åtagande för en långsiktig hållbar samhällsutveckling förändras? 
Malin Kjellqvist tycker att charterbolagen kan ta efter andra företag som har kommit längre i sitt arbete med 
CSR och som upplever liknande problem fast inom helt andra branscher. Som Malin säger: ”Det finns ingen 
anledning att uppfinna hjulet helt själva”. Hon anser att det är synd att resebranschen inte nyttjar möjligheten 
att dra lärdomar från andra branscher med tanke på att de återkommande får samma slags kritik. Hon tycker 
att de borde ta tillfället i akt och göra något mer genom att lära av andra. Hon nämner klädindustrin där 
många företag samarbetar kring CSR frågor och där branschen har långsiktiga kontakter med ideella 
organisationer och fackförbund. Klädbranschen hittar forum för att föra dialoger och utvecklar bättre och 
bättre kontrollsystem.  Hon nämner även leksaksbranschen, snittblommor, möbler och verktyg. Dessa har 
kommit bra mycket längre än resebranschen så det finns många de skulle kunna lära av på den fronten. 
 
När det gäller de sociala frågorna så menar Malin Kjellqvist att det tyvärr inte finns några snabba och enkla 
lösningar. Däremot menar hon att resebranschen kan göra saker som inte kostar särskilt mycket tid eller 
pengar. Exempelvis kan de ha en kontinuerlig dialog med lokala organisationer. Malin Kjellqvist tror att det 
kan vara förhållandevis enkelt att bygga upp ett sådant nätverk med tanke på att det ändå är ett begränsat 
antal länder dit de flesta turister åker och där många hotell finns. I de länderna finns det ofta lokala 
organisationer och fackföreningar som har många kontakter och omfattande kompetens som  resebranschen 
skulle kunna dra mycket nytta av. Hon tror att det skulle kunna vara en mycket bra början.  
 
Vidare anser hon att företagen bör göra en riskanalys för varje land företagen vistas i med hjälp av 
lokalorganisationer för att ta reda på vilka de största problemen är och hur de kan jobba för att försöka få 
bukt med dem.  
 
Malin Kjellqvist anser att de svenska företagen kan påverka mycket genom att utbilda de lokala hotellägarna. 
Som exempel påpekar hon att företagen bör vara tydliga med att det är tillåtet att vara med i fackliga 
organisationer då det generellt sett är låg anslutning till fackliga organisationer i de låginkomstländer där 
företagen bedriver sin verksamhet. 
 
Enligt slutsatserna av den senaste studien av arbetsvillkoren vid charterhotell i Thailand och Turkiet anser 
Malin Kjellqvist att projektet med Travelife kan förbättras. Bland annat menar hon att ett kontrollorgan som 
Travelife måste intervjua arbetarna utanför arbetsplatsen och inte enbart ledningen, att kontroller måste 
genomföras gällande löneutbetalningar och annan dokumentation samt att de som genomför 
undersökningarna talar samma språk som personalen så att en rättvis bild förmedlas. Vidare anser Malin 
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Kjellqvist att resebranschen återigen kan dra lärdom av andra branscher gällande vad som fungerat och inte 
fungerat. Hon tror att det måste finnas tillgång till lokal expertis för att få fram information. Något slags 
förtroende måste byggas upp så att arbetarna inte känner att kontrollanterna har mer gemensamt med 
chefen. Det kan vara bra att samarbeta med lokala organisationer för att få fram korrekt information. Malin 
Kjellqvist menar på att om hon i sina fältstudier kan få fram den här typen av information så borde ju 
företagen också kunna få fram det genom att bygga upp bra nätverk. Hon tror dessutom att det skulle vara 
mer kostnadseffektivt för branschen med lokala förmågor som utför undersökningar jämfört med att ha 
experter som ska flygas över hela världen. 
 
Resebranschen skulle behöva börja med hotellen som de har kontrakt med men i ett nästa steg bör de titta på 
de underleverantörerna som hotellen handlar med. Hon menar på att det är tydligt i studien som 
genomfördes 2012 att det är där de största problemen finns. Det är krävande att kartlägga alla leverantörer 
och undersöka dem men Malin Kjellqvist tror att branschen ändå behöver arbeta efter dessa steg och inte 
bara, som hon uttrycker det: ”… lägga sig helt platta och strunta i det”. 
 
Malin Kjellqvist är hoppfull då de flesta andra branscher som blivit mycket kritiserade har förändrat sig och 
blivit bättre så det hoppas hon även gäller resebranschen. I takt med ökad globalisering och att fler och fler 
reser så mycket hoppas hon att den typen av granskning och information som FTC tillhandahåller blir mer 
lättillgänglig för konsumenter så att det blir svårare för företag att undvika de här frågorna. Dessutom tror 
hon att CSR-åtaganden är lönsamma för branschen på lång sikt med tanke på kvalitet och konkurrensskäl sett 
till både kunder och personal. Hon tror att företag kan locka nya medarbetare genom ett engagerat och 
hållbart CSR-arbete.  

4.1.3 Rådande All-inclusiveturism 
Tidigare studier visar på att det finns problematik med All-inclusive resor. Dels gällande vad som stannar i 
landet med tanke på att syftet med den här typen av resa är att resenärerna ska äta och dricka på hotellet. En 
del av problematiken, säger Malin Kjellqvist, är att en del hotell ägs av internationella hotellägare som inte 
investerar så mycket i landet och vad får då landet för fördelar av turismen? När det gäller arbetsvillkor har 
det tidigare visat sig att arbetsvillkoren är sämre i form av längre arbetspass och mindre dricks på All-inclusive 
hotell.  
 
Ett annat problem med All-inclusive kan vara vilken typ av råvaror som används. Om hotellen erbjuder mat 
som inte finns tillgängligt i landet måste hotellen importera mat vilket gör att de lokala handlarna inte gynnas 
av turismen. 
 
I studien som Malin Kjellqvist genomförde 2012 kunde ingen skillnad noteras mellan arbetsvillkor på vanliga 
hotell och All-inclusive hotell, även om detta dock inte var huvudfokus för granskningen.  ”Bara för att ett 
hotell är All-inclusive så behöver ju inte det innebära per automatik att allting blir sämre”. Eftersom det var ett 
stickprov så menar Malin Kjellqvist dock att det är svårt att säga om det stämmer i övrigt.  
 
På frågan om resebranschen kan förbättra All-inclusive resandet svarar Malin Kjellqvist att hon verkligen tror 
att det är möjligt. Hon menar att de kan vara mer tydliga med vilka hotell som är miljö/Travelife 
certifierade/kontrollerade vilket gör det enklare för resenärerna att välja. Hon menar även att resebranschen 
bör se över problemen och kritiken som riktas mot All-inclusive. Om företagen vill ha ett CSR-perspektiv och 
inkludera All-inclusive i det får de försöka göra så mycket som möjligt för att minska de negativa effekterna.  
 
Malin Kjellqvist menar på att det inte är en slump att jättemånga reser med All-inclusive. Det beror på att 
företagen gjort så mycket reklam och PR för det. Hon tror att efterfrågan på etiska resor skulle öka om 
företagen gjorde reklam för den typen av resor. Konsumenter har möjlighet att påverka företagen genom sitt 
handlande. Hon tror att en kombination mellan resenärernas och företagens ansvar vore det bästa. 

4.2 Fair Travel 

Fair Travels affärsidé syftar till att sprida begreppet och innebörden av det företaget benämner ”Ansvarsfull 
turism” till alla aspekter av turismnäringen och resebranschen. Företaget utbildar människor, skolor, företag, 
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beslutsfattare och andra intressenter som är intresserade av begreppet, hjälper människor som önskar 
förändra turismen mot en mer hållbar samhällsutveckling samt utmanar människor som inte är mottagliga för 
det perspektiv Fair Travel ser turism ur. Ägare och grundare av företaget är Jeppe Klockareson som är av 
åsikten att de människor som har kunskap inom ämnet även har ett ansvar att förmedla informationen vidare. 
Verksamheten grundar sig i en hållbar utveckling och god affärsetik med de grundläggande värdena 
nytänkande, engagemang, ansvar och trovärdighet för alla inblandade parter. Fair Travels vision är därför att 
bygga en ordentlig grund för ansvarsfull turism och att vara en viktig aktör för att sammanfoga alla olika 
definitioner begreppet kan innebära i allmänhetens uppfattning. Vidare önskar Fair Travel att åstadkomma att 
alla svenska turismutbildningar involverar ämnet ”Ansvarsfull turism” i sin kursplan samt att påvisa för 
resenärer att en hållbar ansvarsfull turism inte enbart är möjlig vid dyrare resor utan även för den mer 
budgetmedvetna resenären. Hållbar utveckling är enligt Fair Travel en långsiktig plan som syftar till att 
hushålla med de resurser vi har till hands och bevara jordens produktionsförmåga med minimal påverkan på 
natur, miljö och kultur. Mänskliga och sociala behov måste uppfyllas, och allt måste drivas i en stabil 
ekonomisk modell som genererar finansiell avkastning till sina intressenter.  

4.2.1 CSR i resebranschen idag 
Jeppe Klockareson använder inte begreppet Corporate social responsibility, CSR, då han anser att det använts 
under en längre tid utan att ha gett en tillräckligt bra genomslagskraft samtidigt som begreppet inte riktigt 
belyser och förmedlar korrekt information. Ur hans perspektiv är det mer klokt att tala om ansvarstagande 
och hållbar utveckling. Om Jeppe Klockareson absolut behöver definiera CSR så skulle det enligt honom 
definieras som ”ett fortsatt engagemang från ett företags sida att uppträda etiskt och att bidra till en lokal 
ekonomisk utveckling samtidigt som ansvar tas för effekterna av sin verksamhet gentemot sina intressenter 
och omgivning”. Vidare påpekar han att CSR-åtaganden måste komma inifrån kärnverksamheten och vara ett 
aktivt arbete. Att diskutera CSR kan anses förlegat och han diskuterar snarare ur termerna 
samhällsengagemang och hållbar utveckling. 
 
Vad CSR rent allmänt innebär för resebranschen tycker Jeppe Klockareson är en intressant frågeställning. Rent 
generellt är han av åsikten att resebranschen inte drivs på ett hållbart sätt utan, enligt honom, arbetar 
resebranschen direkt ohållbart enligt ”business as usual”-principen och strävar enbart efter ren ekonomisk 
profit. Att arbeta med låga marginaler och stora volymer för att sedan konkurrera med lägsta möjliga pris 
medför att det blir oerhört svårt att arbeta med CSR. Han påpekar vidare att det finns ett intresse inom 
resebranschen för att arbeta med frågor gällande ansvar och hållbarhet, CSR, men hans uppfattning är att det 
oftast inte genomsyrar hela organisationen. Resebranschens engagemang kring CSR bör förbättras och det 
arbetas inte tillräckligt mycket mot en hållbar utveckling. Jeppe Klockareson uttrycker att det är någorlunda 
symboliskt för människans samhällsengagemang att köpa sig ett rent samvete rent allmänt snarare än att 
arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Den här inställningen är definitivt inte vad som kan definieras som 
ett aktivt CSR-arbete och att verka för en hållbar utveckling. 
 
Angående frågeställningen om CSR-åtgärder inom resebranschen endast är en marknadsföringsåtgärd, för att 
skapa bra Public relations med dess omgivning, kontra ett genuint ansvarstagande svarar Jeppe Klockareson 
att om ett företag arbetar aktivt med sitt samhällsansvar där de rapporterar och sätter upp nya mål för sina 
CSR-åtgärder är det klokt att kommunicera det till omgivningen. Så länge arbetet är aktivt och uppnår resultat 
är CSR-åtgärderna genuina och kan då dessutom vara klokt att kommunicera ut det till samhället i form av 
intressenter, konsumenter och konkurrenter. Att köpa sig fri och inte aktivt engagera sig för CSR är mer att 
tolka som en marknadsföringsåtgärd. I det här sammanhanget även benämnt som ”Greenwashed” 
marknadskommunikation. 
 
Om det är lönsamt för resebranschen och aktörerna i den att vidta ett socialt samhällsansvar för en långsiktig 
samhällsutveckling är svaret definitivt ja. Resebranschen måste börja fundera kring hur länge de kan 
konkurrera med att sänka priserna. Förr eller senare kommer arrangörerna inom resebranschen att gå i 
konkurs. Resebranschen måste ändra perspektiv i den här frågeställningen för att överleva då en del av en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling är att företag är och förblir lönsamma. Fortsätter resebranschen med 
samma synsätt som det karaktäriseras av just nu, där en hållbar samhällsutveckling inte värnas om, kommer 
samhället slutligen att förstöras. Då kommer det definitivt inte att finnas någon destination att resa till varpå 
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varken företagen eller någon annan intressent kommer kunna tjäna några pengar. Ett holistiskt 
förhållningssätt till turism är fundamentalt där alla delar som påverkas av turism måste tillvaratas för att 
pengar ska kunna tjänas. 

4.2.2 Bör resebranschens åtagande för en långsiktig hållbar samhällsutveckling förändras? 
Enligt Jeppe Klockareson innebär idén om en långsiktig hållbar utveckling och CSR-åtgärder ett aktivt och 
kontinuerligt arbete som måste genomsyra en hel verksamhet. Det är viktigt att resonera kring hur ett företag 
tar hand om sin egen organisation och sedan låta CSR-åtgärder växa därifrån. CSR bör ses som en investering i 
kärnverksamheten. Det är just där den ska börja växa och utvecklas ifrån. Ledordet är därmed förankring. Som 
exempel påpekar Jeppe Klockareson att resebranschen måste byta perspektiv och inte ständigt konkurrera 
med lägsta möjliga och bästa pris utan istället konkurrera med kvalitet. Schysta betalningsvillkor för alla 
intressenter, regelmässiga löner samt ersättning för produkter och tjänster som konsumeras är något som bör 
priorteras som ett led i ett CSR-engagemang. Konsumenter måste komma till insikt att kvalitet för alla 
intressenter vid konsumering av en resa inte uppnås när lägsta möjliga pris erbjuds. Människor måste därför 
involveras i processen när resebranschen och den specifika researrangören diskuterar CSR. Beslut som fattas 

på styrelserumsnivå bör bottna i en diskussion som involverar hela kedjan, det vill säga alla intressenter och 
parter som berörs av en resa. Lyhördhet är nyckeln! 
 
Hur Jeppe Klockareson ser på CSR och resebranschens engagemang för en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling i framtiden är att det måste till stånd ett förändrat förhållningssätt i hur resebranschen 
bedrivs och hur affärer genomförs. Ett delat ansvar måste införas och sättet affärer bedrivs i dagsläget 
kommer innebära att researrangörer konkurrerar ut varandra och därmed förintar resebranschen på lång sikt. 
Resebranschen och dess aktörer måste börja tänka ur ett Triple bottom line perspektiv. 
 
Jeppe Klockaresons personliga åsikt är att han inte tror på certifieringar. I många fall innebär certifieringar 
stora kostnader, tid och investeringar som istället kunde införas direkt i den specifika verksamheten. Om 
certifieringar ska existera så måste kontinuerliga uppföljningar finnas. Numera existerar så många olika 
certifieringar att det är enkelt att vilseleda konsumenter då de inte har någon kunskap om vad en viss 
certifiering innebär eller hur den kontrolleras. Angående Jeppe Klockaresons uppfattning till Travelifes 
certifiering så anser han att grundtanken är utan tvekan bra. Däremot påpekar han att någon tjänar pengar på 
Travelife och de pengarna vore klokare för den specifika verksamheten att investera direkt i företagets eget 
arbete kring CSR-åtgärder. Vidare belyser han att certifieringar är ett sätt att lägga över ansvaret på en annan 
part och på så vis göra sig själv fri från ansvar. 
 
Svenska researrangörer ligger, enligt Jeppe Klockareson, en bra bit efter andra researrangörer ur ett 
internationellt perspektiv. Sveriges benämns ofta för sitt initiativtagande, pionjärskap, där svenska företag 
ofta är i framkant i sitt agerande och tankesätt men inom resebranschen stämmer det inte alls. 
Researrangörerna i Sverige kan göra mycket mer när det gäller en långsiktig hållbar samhällsutveckling och 
bör ta ett större ansvar. Jeppe Klockareson anser att många svenska researrangörer undviker den här typen av 
frågor. 

4.2.3 Rådande All-inclusiveturism 
Angående Jeppe Klockaresons uppfattning kring All-inclusiveresor betonar han att dess koncept har 
snedvridits. All-inclusive drivs inte enbart av charterföretag utan är även förekommande när det gäller andra 
arrangörer som exempelvis säljer kryssningar eller safariprogram. Om han ska diskutera kring det som i 
allmänhetens ögon är det som traditionellt benämns All-inclusive och som erbjuds av charterföretag 
involverar det många negativa aspekter. Det utarmar de lokala näringsidkarna. Jeppe Klockareson påpekar att 
researrangörer ofta belyser att det är farligt att röra sig utanför hotellanläggningen varför resenärer då inte 
väljer att genomföra aktiviteter utanför hotellanläggningen och därmed inte stödjer de lokala näringsidkarna. 
Vidare påpekar Jeppe Klockareson att ”traditionella” All-inclusiveresor inte erbjuder kvalitativa produkter sett 
till arbetsvillkor för de anställda vid hotellanläggningen. Ofta har de anställda vid dessa hotellanläggningar 
oerhört dåliga arbetsvillkor och löner som kan jämföras med slaveri. Jeppe Klockareson betonar att All-
inclusive resor kan minimera de negativa aspekterna om resenärer uppmuntras att stödja det lokala 
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näringslivet samtidigt som schyssta arbetsvillkor införs. Det är en otroligt komplex frågeställning och så som 
det bedrivs idag är det många aspekter att ta i beaktande. En lokal förankring är att föredra. 
 
Enligt Jeppe Klockareson väljer resenärer att resa med ett All-inclusive alternativ eftersom du då vet vad du 
betalar och kommer att få. En individ med begränsad ekonomi och budget är ofta intresserad av att veta vad 
allt kommer att kosta så att en bättre ekonomisk planering kan vidtas. Vidare påpekar han att det är viktigt att 
ställa sig frågan vem resenären är och vad syftet med resan är. Är det resenären som vill komma ifrån något 
och inte enbart till en destination? Researrangörerna skyltar med att efterfrågan på All-inclusive resor ökar 
men vad som är viktigt att ta i beaktande är att det är researrangörerna som själva styr det faktiska utbudet av 
sådana resor. Arrangörerna kan styra och påverka konsumenten med sitt utbud och därmed bidrar 
researrangörerna till den ökade efterfrågan eftersom de själva börjat erbjuda allt fler All-inclusive alternativ. 
 
Huruvida Jeppe Klockareson upplever resenärers benägenhet att ta ett socialt samhällsansvar genom sitt 
resande och om efterfrågan för resor som gynnar en hållbar samhällsutveckling ökat besvarar han genom att 
påpeka att konsumenters efterfrågan av liknande resor rent internationellt börjar öka. Det handlar mycket om 
ett generationsskifte. Därmed påpekar han även att det är en väsentlig skillnad och lång väg mellan att 
efterfråga en sådan resa och faktiskt ta beslutet att konsumera den. När det gäller att slutligen betala för en 
resa kan svaret och beslutet skilja sig avsevärt mot vad som efterfrågats beroende på kostnad och vad 
resenären är villig att betala för något som anses vara långsiktigt hållbart för samhällsutvecklingen. 
Efterfrågan växer stadigt och det handlar även om vem resenären är.  
 
Enligt Jeppe Klockareson finns det två typer av resenärer. En resenär som reser till en destination och 
motsatsen där det är en resenär som reser ifrån något. En resenär som vill komma ifrån något bryr sig i 
mindre grad om huruvida en resa är god ur en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Den resenären bryr sig 
mer om exempelvis vädret och badmöjligheterna. Vad som avgör om en resenär är villiga att ta ett 
samhällsansvar är vad syftet med resan är. Tyvärr, påpekar Jeppe Klockareson, att utifrån hans reseerfarenhet 
så agerar många resenärer som ”grottmänniskor” när de väl är utomlands och agerar på sätt som de vanligtvis 
inte skulle göra i hemlandet. 
 
Angående vems ansvar det är att ta tänka kring en långsiktig hållbar samhällsutveckling, endera 
resebranschen och dess arrangörer eller resenärerna själva, så betonar Jeppe Klockareson att ansvaret åligger 
båda parter. Det handlar definitivt om ett delat ansvar. Dock ska det poängteras att det sista och avgörandet 
beslutet faktiskt åligger konsumenten! Det är konsumenten som till syvende och sist konsumerar resan och 
har då ett val att göra. 
 
Om ett All-inclusive reseerbjudande ska förbättras ur ett CSR-perspektiv bör det bedrivas med en långsiktig 
samhällsutveckling i åtanke. Det bör existera en tydlig förankrad lokal leverantörsdel. Resenärer bör även 
uppmuntras till att konsumera utanför anläggningen om de värnar om miljön och samhället de för tillfället 
befinner sig i. Resenären bör agera så som den agerar och uppför sig i sitt hemland.  
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5 Analys 
I avsnittet analyseras det insamlade materialet från empirikapitlet med referensramens teori och data för att 
utreda hur All-inclusiveturismen påverkar samhället ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och hur 
resebranschens förhållningssätt i frågan bör förändras. Avsnittet är indelat i tre olika delar enligt samma 
struktur som det föregående kapitlet Empiri för att det ska bli lättare för läsaren att orientera sig.  

5.1 CSR i resebranschen idag  
Det är tydligt att den svenska resebranschen visar ett intresse för att arbeta med långsiktig hållbar 
samhällsutveckling. Dessvärre präglar intresset inte verksamheterna i sin helhet vilket gör det svårt att 
implementera och kommunicera organisationernas mål med ett CSR-arbete både internt och externt. Då CSR 
är ett område under konstant utveckling, med viss oenighet av ordets egentliga innebörd, bedömer vi att det i 
studiens analys är viktigt att poängtera att begreppet om hållbarhet är utgångspunkten i vår förhållning till 
hur resebranschen och All-inclusiveturism bör bedrivas. I förlängningen kan ett aktivt CSR-arbete hjälpa ett 
företag att höja sitt anseende samt vinna och behålla omvärldens förtroende. Det fordrar ett aktivt arbete 
från resebranschens sida för att utveckla kompetensen inom området.  
 
Det bör poängteras att resebranschen strävar efter monetär vinst vilket kan ses som ett vinstdrivande 
företags fundament. Enligt Carrolls CSR-pyramid har ett företag olika ansvarsområden varav det ekonomiska 
väger allra tyngst. Det är dock viktigt att resebranschen tar hänsyn till alla fyra ansvarsområden för att arbeta 
långsiktigt. När det gäller de övriga åtagandena är det viktigt att påpeka att de måste stämma överens med 
företagets ekonomiska mål för att uppfattas genuint. 
 
De tre största researrangörerna visar upp sitt befintliga CSR-åtagande mot konsumenterna på ett tydligt och 
väl presenterat sätt via sina hemsidor och dessutom arbetar de med uppförandekoder. Att arbeta med 
uppförandekoder kan ur ett långsiktigt hållbart samhällsengagemangsperspektiv betraktas som ett tydligt 
etiskt ställningstagande då de hjälper till att vägleda människor att förbättra sitt agerande. Resebranschen och 
dess aktörer bör ses som sociala organismer som har ett ansvar och skyldigheter gentemot sina intressenter 
ekonomiskt, juridiskt, etiskt, moraliskt och filantropiskt. Resebranschens genuina intresse för sina intressenter 
är dock svårt att bedöma eftersom det saknas mätbara variabler. 
 
Sverige uppmärksammas ofta för sitt initiativtagande, pionjärskap, där svenska företag ofta ligger i framkant i 
sitt agerande och tankesätt men inom den svenska resebranschen rimmar det illa. Ur ett internationellt 
perspektiv ligger svenska researrangörer efter i ansvarstagandet gällande en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling. 
 
I allmänhet kännetecknas resebranschen, framförallt All-inclusiveturism, av att mestadels sträva efter ren 
ekonomisk profit. Därför kan branschens förhållningssätt till hållbarhet ifrågasättas. Den generella 
problematiken med resebranschen idag är att de inte involverar de lokala näringsidkarna i större utsträckning. 
Resebranschen bör ta ett större ansvar för samtliga intressenter som berörs av verksamheten i enlighet med 
intressentmodellen. Grundtanken är att kartlägga researrangörernas intressenter, varpå vissa ibland kan stå i 
konflikt med varandra. Intressenterna är främst medarbetare, leverantörer, lokalsamhällen och miljön i 
allmänhet. Resebranschens intressenter påverkas av och påverkar branschens verksamhet varför ett simultant 
intresse uppstår. Begreppet hållbar turism syftar till samma grundtanke som intressentmodellen, det vill säga 
att fler parter än researrangören ska gagnas av affärsverksamheten. 
 
Idag stödjer många reseorganisationer välgörande ändamål vilket kan ses som ett filantropiskt ansvar enligt 
Carrolls CSR-pyramid. Det filantropiska ansvarsområdet är enligt Carrolls modell det minst viktiga 
ansvarsområdet.  Att stödja välgörande ändamål anser vi, i likhet med studiens respondenter, inte vara en del 
av resebranschens kärnverksamhet utan det tyder snarare på ett ytligt engagemang. Det kan även uppfattas 
som att organisationerna köper sig fria från sitt ansvar och de uppvisar därmed inte ett aktivt direkt 
engagemang för den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen. Vi stödjer Jeppe Klockaresons uttryckta åsikt 
om att det är karakteristiskt för människan, så även resebranschen, att köpa sig ett rent samvete trots att det 
går stick i stäv mot definition av att aktivt arbeta för långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Varför inte justera 
sitt beteende och agera mot det bättre istället för att vara reaktiva?  
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I både referensramen och empirin framkommer det att resebranschen upplevs vara reaktiv snarare än 
proaktiv. Ett proaktivt engagemang kännetecknas av långsiktighet och en strävan efter att agera i 
förebyggande syfte. Referensramen hävdar att turismnäringen bör ta tillvara på fördelarna och minska de 
negativa effekterna av turism. I det empiriska avsnittet poängterar Malin Kjellqvist att hon upplever att 
resebranschen oftast inte gör mer än omvärlden kräver vilket tyder på ett starkt inslag av reaktion snarare än 
proaktion.  
 
De ramverk och kvalitetssystem som finns idag kan betraktas som otillräckliga även fast det bör sägas att det 
är en bra start i strävan efter en hållbar turism. Kontinuerliga uppföljningar och kontroller är bristande. 
Ytterligare problematik med certifieringar är att det idag existerar många olika varianter av certifieringar och 
det gör att det blir svårt för konsumenter att förstå de olika systemen, dess innebörd och hur de kontrolleras. 
Det kan även påtalas att en svaghet med exempelvis Travelifes certifieringar är att det är svårt att ha 
fullständig tillit till att kontrollerna utförs korrekt då de sköts av en vinstdrivande verksamhet. Det har, via 
Schyst Resandes rapporter, framkommit att det finns problem med arbetsvillkor även på hotell som är 
certifierade av Travelife vilket tyder på att certifieringen bör ifrågasättas. 

5.2 Bör resebranschens åtagande för en långsiktig hållbar samhällsutveckling förändras? 
Vi ser stora potentiella möjligheter att förändra resebranschens förhållningssätt genom att tillgodogöra sig 
andra branschers lärdomar och erfarenheter i arbetet mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
Resebranschen kan bland annat utnyttja de befintliga plattformerna som informerar om CSR, företagsetik och 
hållbarhet.  
 
I takt med den ökade globaliseringen och den massiva ökningen av turistankomster i världen kan 
researrangörerna dra stor nytta av att se över sitt engagemang för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.  
Inte minst kan det ses som en konkurrensfördel för att locka till sig den bästa personalen och erbjuda bättre 
kvalitet till resenärerna. Eftersom resebranschen tar ett allt större utrymme i näringslivet och därigenom 
påverkar fler människors liv och hälsa bör även deras ansvarstagande gentemot samhället förbättras. Att 
agera för egen vinning är inte längre en möjlighet utan resebranschens arbetssätt måste genomsyras av ett 
etiskt ansvarstagande som styr hur ett korrekt agerande bör vara. Målsättningen med en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling är, ur ett övergripande perspektiv, att skapa en smart ekonomi genom en förbättrad insikt 
i hur prissättning och hänsynstagande påverkar vår planets resurser och människorna som lever i den.  
 
Researrangörer kan använda etiska och moraliska ställningstaganden som ett led i sitt arbete för en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling för att stärka sina varumärken och påverka hur de uppfattas av allmänheten. För 
att ytterligare arbeta med image och trovärdighet kan resebranschen samarbeta med NGO:s som stärker 
legitimiteten i CSR-åtagandet. Därigenom ses företaget som en god samhällsmedborgare och kan då skapa sig 
en större goodwill. Om resebranschen inte engagerar sig aktivt i en långsiktig hållbar samhällsutveckling 
riskerar åtagandet att förringas och betraktas som en ”Greenwashed” marknadskommunikation. En 
marknadskommunikation där företag köper sig fria från sitt ansvar och inte aktivt engagerar sig för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling. Ett förslag till ett förbättrat filantropiskt engagemang är att 
researrangörer kan genomföra gemensamma donationer där resenärer kan uppleva delaktighet i processen. 
 
Resebranschen är i behov av att ändra perspektiv och då inte enbart se till den ekonomiska kortsiktiga 
profiten. Fokus måste skiftas från att konkurrera med lägsta möjliga och bästa pris till att konkurrera med 
kvalitet som sträcker sig genom hela intressentsfären. Om fokus inte skiftas kommer researrangörer med stor 
sannolikhet gå i konkurs då det inte är möjligt att ständigt sänka priser utan att lönsamheten påverkas. En 
långsiktig hållbar samhällsutveckling innebär att företag är och förblir lönsamma. Därför är ett holistiskt 
förhållningssätt till turism fundamentalt. Att arbeta aktivt med ett CSR-åtagande generar fördelar genom 
trogna konsumenter och varumärkeslojalitet. Dessutom tenderar investerare att vara mer välvilligt inställda 
till verksamheter som arbetar med CSR eftersom de oftast har ett gott anseende. 
 
Om ett företag arbetar långsiktigt med CSR finns det, vilket tidigare angetts i referensramen, långsiktiga 
ekonomiska fördelar att vinna. Fördelarna kan sammanfattat sägas vara: minskade kostnader och risker 
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genom skattelättnader och nöjda intressenter, stärkt rykte och legitimitet genom att tillgodose intressenters 
behov, skapandet av konkurrensfördelar genom lojala konsumenter och medarbetare samt synergieffekter 
som erhålls genom att tillgodose intressenternas önskemål.  
 
Om turism och All-inclusiveturism ska ses ur ett positivt förhållningssätt bör syftet vara att producera ett 
värde som kommer alla intressenter till godo. Genom att sträva efter hållbar turism och minska de negativa 
effekterna som All-inclusiveresandet generar kan alla berörda parter tillgodogöra sig en del av den 
ekonomiska profiten på ett eller annat sätt. På så sätt kan en rättvis behandling av företagets samtliga 
intressenter underlättas.  
 
Som ett led i ett aktivt långsiktigt hållbart samhällsengagemang bör regelrätta betalningsvillkor, regelmässiga 
löner samt ersättning för produkter och tjänster som konsumeras prioriteras. Resebranschen och dess aktörer 
måste se till ett Triple bottom line perspektiv där man inte enbart beaktar företagets finansiella prestationer 
utan även det ekologiska och sociala utfallet av dess agerande. Fundamentalt är att varje verksamhet har ett 
ansvar gentemot sina intressenter och inte enbart gentemot sina aktieägare. Alla intressenter bör involveras i 
processen när resebranschen och den specifika researrangören diskuterar hållbar turism. Lyhördhet för 
samtliga intressenters intressen är imperativt. 
 
Det finns effektiva sätt att arbeta med den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen på de destinationer där 
turism och All-inclusiveresor breder ut sig. Exempelvis kan researrangörerna inleda samarbeten och initiera 
nätverk med lokala intressenter. Malin Kjellkvist menade på att det inte kostar särskilt mycket tid och pengar 
för researrangörerna att investera i sociala ändamål. Vi bedömer att dessa parametrar är att betrakta som 
relativa för varje enskild researrangör och beror på hur stor avkastning de uppskattar att insatserna ger. Det 
är dock viktigt att researrangörerna gör en riskanalys för varje destination för att se hur turismen påverkar 
just den specifika regionen och då även se till hur de negativa effekterna kan minskas och de positiva 
effekterna förstärkas. Vidare bör den lokala arbetskraften och de lokala näringsidkarna informeras om sina 
rättigheter gällande arbetsvillkor såsom exempelvis anslutning till lokala fackliga förbund. Det är generellt sett 
låg anslutning till fackliga förbund i låginkomstländer. 
 
När det gäller kontrollorgan som exempelvis Travelife bör kontrollerna förbättras. Inspektioner och intervjuer 
kan inte enbart genomföras med ledningen utan det är viktigt att alla anställda får komma till tals. Det är även 
viktigt att expertisen som kontrollerar hotellanläggningarna har en lokal förankring, inte minst språkmässigt, 
för att skapa förtroende hos de som intervjuas och för att en rättvis bild ska förmedlas. Det kan även anses 
vara en monetär och miljömässig fördel att använda lokal expertis istället för att som idag bekosta 
internationella transporter.  Både slumpmässiga och mer djuplodande undersökningar bör genomföras så att 
dokumentation, som förslagsvis löneunderlag, undersöks ordentligt.  
Resebranschen måste utsättas för större tryck från kontrollorgan och massmedia. På så sätt kan All-
inclusiveturismens negativa effekter uppmärksammas vilket ger en större informationsspridning hos 
allmänheten. Dessutom bör massmedia åskådliggöra hur de negativa effekterna kan minskas och hur hållbar 
turism kan främjas. Därigenom kan efterfrågan öka gällande hållbar turism då konsumenterna har en 
betydande roll när det gäller utvecklingen av resebranschen. Om resenärer ställer högre krav på 
resebranschen gällande turismens påverkan på samhälle, miljö och kultur måste det ske en förändring. De tio 
globala etiska regler som World Tourism Organization tagit fram borde implementeras i de svenska 
researrangörernas verksamheter om de är genuint intresserade av att verka för långsiktigt hållbar turism. 
 
Trots att en del ansträngningar är både tid- och resurskrävande ur researrangörernas perspektiv bedöms de 
vara nödvändiga för att uppnå en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Till dessa ansträngningar räknas att ta 
ett helhetsansvar för produktionen av resor och därmed granska hela produktionsledet.  
 
Det finns en rad argument som talar mot företags CSR-engagemang inom affärsvärlden. Ett första argument 
syftar till att företagsledningen inte ska ägna sig åt något annat än dess huvudsakliga affärsmål. Dels för att ett 
socialt engagemang anses vara ett sidospår som nyttjar resurser som borde används till att nå det 
företagsekonomiska målet. Vidare saknar företag kunskaper för att ta ett socialt ansvar samt att om företag 
beblandar sig med samhällsansvarsfrågor erhåller de mer makt. I tillägg till dessa argument sägs det att 
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företag blir mindre konkurrenskraftiga om de driver CSR-frågor. Samtliga negativa aspekter som florerar inom 
affärsvärlden bör ifrågasättas genom att jämföra de positiva faktorer som redogjorts för ovan.   

5.3 Rådande All-inclusiveturism 
Trots att siffror visar på en alltjämt ökad turism, särskilt till utvecklingsländer, tycks inte de populära 
resmålens ekonomi och samhälle förbättras i någon större utsträckning då så mycket som 50-90 % av 
vinsterna försvinner från värdregionerna. Det kan kopplas samman med de studier gällande All-
inclusiveturism som visar på att hotellanläggningarna oftast ägs av internationella koncerner. De investerar 
inte i landets långsiktiga samhällsutveckling utan bedriver en exploaterande verksamhet med ekonomiskt 
läckage som följdeffekt. Resebranschen kännetecknas av ett fragmenterat privat internationellt ägande som 
till stor del styrs av vinstdrivande intressen. Lokalbefolkningen hamnar i beroendeställning till de stora 
transnationella verksamheterna vilket går stick i stäv med en långsiktig hållbar samhällsutveckling.  
 
Bidrar turism till de fattiga ländernas utveckling eller exploateras utvecklingsländernas samhällen enbart? 
Förutom ekonomiskt läckage kan turism ge negativa avtryck för lokalbefolkningen genom klasskillnader samt 
problem för lokalbefolkningen att vidhålla sin tidigare livsstil och kultur. Med turismens ökade utbredning 
riskerar den lokala miljön och kulturen försvinna till förmån för turisternas krav på lyxiga och stora 
hotellanläggningar där allt serveras och erbjuds inom det begränsade området. Konkurrensen om den globala 
turismen ökar ständigt och om All-inclusiveresor inte godkänns av ett land riskerar de att mista intäkter från 
turismen vilket kan vara förödande för samhället. Även fast All-inclusiveturism inte generar stora inkomster 
till ett fattigt land kan det i vissa aspekter anses bättre att ha den typen av turism än ingen alls då 
arbetstillfällen och därmed pengar är en bristvara. 
 
Det finns rapporter som understöder misstankar om att arbetsvillkoren är sämre, i form av längre arbetspass 
och mindre dricks, vid All-inclusiveanläggningar. Det kan anses märkligt att Sverige, som i undersökningar visat 
på ett större intresse för företags juridiska ansvarstagande än det ekonomiska, inte sköter arbetsvillkoren i 
resebranschen bättre. Resebranschen kan skapa lokala utbildningsprogram för att öka andelen kvalificerad 
inhemsk arbetskraft. Det skulle bidra till ett större intresse från investerare och höja kvaliteten.  
 
Hållbar turism kan hävdas minska ekonomiskt läckage, negativ miljöpåverkan och sociokulturella problem 
eftersom lokalbefolkningen i större utsträckning involveras i turismnäringen. Det finns dock lite forskning som 
styrker i vilken grad turismens negativa effekter minskas genom hållbar turism. 
 
Enligt Världshandelsorganisationen karakteriseras turistsektorn av en bristande lokalförankring inom 
distributionskanalerna. Det är givet att ett visst ekonomiskt läckage alltid förekommer och det är försvarbart 
så länge som den lokala ekonomin ges en skälig intäkt. Det är svårt att mäta det ekonomiska läckaget då det 
är en så omfattande problematik. Även intäkter som ter sig stanna kvar i det lokala samhället genom lokala 
inköp kan ändå vara ett ekonomiskt läckage om de produkter som konsumeras ej produceras i värdlandet. 
Ekonomiskt läckage grundar sig i strukturella orsaker såsom brist på lokal förankring, konkurrenssvårigheter 
och beroendeställning.  
 
En problematik när internationella företag ser potential i områden där turism breder ut sig är att de 
konkurrerar ut de ursprungliga lokala näringsidkarna som saknar de ekonomiska resurser de internationella 
kedjorna har. De lokala handlarna gynnas exempelvis inte av turismen om anläggningarna inte använder sig av 
lokala råvaror utan istället väljer att importera råvaror från internationella grossister för att tillfredsställa 
konsumenternas behov. För att minska det ekonomiska läckaget som är en stor anledning till All-
inclusiveturismens negativa effekter, behöver resebranschen sträva efter en bättre lokal förankring för att 
gynna de lokala näringsidkarna. Vidare bör resenärerna uppmuntras till att hjälpa den lokala befolkningen 
genom att bege sig utanför hotellområdet och konsumera de lokala näringsidkarnas produkter och tjänster i 
större utsträckning. Huvudfokus för att skapa en förändring är att riva länksystemen mellan utlandsägda 
hotell och utlandsägda leverantörer av produkter och tjänster. En lokal förankring bör ses som ett partnerskap 
för att bevara kultur, skydda miljö och ta hand om personal, inte som ett filantropiskt ansvarstagande, för att 
vinna ekonomiska fördelar i intressentkedjan. 
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Researrangörerna har möjlighet att påverka resenärernas val av resor genom en medveten marknadsföring. 
På senare tid har researrangörerna valt att fokusera sin marknadsföring till All-inclusiveresor vilket har gett en 
ökad efterfrågan på den typen av resor. Om de i stället skulle fokusera på andra former av resor, exempelvis 
genom att marknadsföra hållbar turism med en mer lokal prägel, skulle konsumenterna få upp ögonen för 
resor av den typen vilket kan öka efterfrågan. All-inclusiveresandet behöver inte försvinna, bara förändras för 
att stödja ett mer långsiktigt hållbart samhällsengagemang och på så sätt öka allmänhetens medvetenhet om 
företagets CSR-åtagande. Istället för att enbart sälja in stränder och sol i ett All-inclusiveerbjudande kan de 
sälja in kultur och upplevelser för att nå de så kallade hållbarhetsturisterna. Vår uppfattning är att All-
inclusiveturism kan vara väldigt gynnsamt för det lokala samhället och de lokala näringsidkarna om turismen 
förankras lokalt. Med tanke på hur populärt All-inclusiveresandet är bör det finnas goda förutsättningar för att 
destinationsländerna att utvecklas ekonomiskt om den här typen av turism alterneras och blir hållbar. 
 
Konsumenterna ställer i allmänhet mer krav på trygghet, säkerhet och att bli behandlade med respekt. 
Elementärt är även att konsumenter kommer till insikt att kvalitet för hela intressentsfären vid konsumering 
av en resa omöjligen uppnås när lägsta möjliga pris erbjuds med dagens villkor. Konsumenter behöver tänka 
ett steg längre och motverka att medmänniskor utnyttjas och kränks i samband med företagens 
verksamhetsutövande.  
Researrangörerna kan använda sig av social marknadsföring för att förändra konsumenternas attityder. Social 
marknadsföring syftar till att gynna enskilda eller samhället som helhet genom att förändra beteendet hos 
utvalda segment. Det är viktigt att förstå att en önskad beteendeförändring endast är aktuell om segmentet 
upplever att det gagnas av det och inte enbart marknadsföraren. Genom att aktivt arbeta med social 
marknadsföring, i syfte att sträva efter en hållbar turism, skulle researrangörerna ta ett större ansvar och inte 
bara ta hänsyn till egen välgång och utveckling utan även beakta landet där de utövar sin verksamhet.  
 
Internationellt sett börjar efterfrågan på hållbara resor öka. Diskrepansen mellan en efterfråga och ett aktivt 
val är ofta stor. En ökad efterfrågan innebär inte alltid en ökad konsumtion av en viss produkt.  Gällande 
resenärernas ändamål med sitt resande bör resebranschen undersöka huruvida resenärerna vill resa till eller 
från något. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att en semester i allmänhet ofta ses som en flykt från vardagen 
och då upplevs All-inclusive som ett bra alternativ där allt är planerat och bestämt i förväg. Vardagsbestyren 
står i stark kontrast till semesterlivet på en All-inclusiveanläggning. Vid en All-inclusiveresa erbjuds 
konsumenter möjligheten att förutse kostnader och en bättre ekonomisk planering kan erhållas.  
 
Certifieringar måste kommuniceras tydligare till konsumenterna från researrangörerna så att konsumenterna 
kan göra ett aktivt val om de önskar stödja hållbar turism. Resebranschen bör i större utsträckning sträva efter 
att förmedla information om destinationernas lagar och sedvänjor för att minska den negativa sociala och 
ekologiska påverkan. Det är viktigt att researrangörerna försöker påverka konsumenterna att agera enligt det 
förhållningssätt som anses som korrekt sett ur ett Triple bottom line perspektiv. Det handlar dock definitivt 
om ett delat ansvar mellan resebranschen och konsumenterna när det gäller den långsiktiga hållbara 
samhällsutvecklingen. Det bör poängteras att konsumenterna står inför ett aktivt val vid konsumtion av en 
resa.  
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6 Slutsats 
Under avsnittet återknyter vi till syftet med studien och ämnar besvara de två övergripande 
frågeställningarna: Är det möjligt för resebranschen att bidra mer till en långsiktig hållbar samhällsutveckling 
än den gör idag gällande All-inclusiveturismen samt hur bör resebranschens förhållningssätt gentemot All-
inclusiveturism gestaltas ur ett CSR-perspektiv? Vidare presenteras studiens bidrag inom hållbar turism 
kopplat till All-inclusiveturism. Avsnittet avslutas med en generalisering av resultaten, förslag på fortsatt 
forskning samt studiens bidrag inom ämnet. 

6.1 Förankring av resultat – hållbar turism kopplat till All-inclusiveturism 
Nedan presenteras slutsatser som All-inclusiveturismen bör ta i beaktande. Om slutsatserna implementeras 
kan All-inclusiveresandet förändras till en hållbar turism och därmed gagnas en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling i de länder där verksamhet bedrivs. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det 
fundamentalt att påpeka att en långsiktig hållbar samhällsutveckling grundas i att företag är och förblir 
lönsamma. 
 
Slutsats 1 – Förändra och förankra betydelsen av hållbar turism internt 
En av de snabbaste och störst växande ekonomiska sektorerna i världen är turism (World Tourism 
Organization, 2012, s. 2). Resebranschen måste integrera den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen i 
företagens kärna (Tip, 2009, s. 22).  
 
Researrangörer som erbjuder All-inclusiveturism måste utgå från ett Triple Bottom Line perspektiv där 
människan, miljön och företagens lönsamhet ingår. För att skapa förutsättningar för hållbarhet måste arbetet 
börja inifrån och implementeras i varje del i företaget. Researrangörerna bör analysera, granska och skapa en 
egen intressentmodell i ändamål att identifiera de intressenter som direkt eller indirekt påverkas av 
verksamheten utöver aktieägarna. Hållbar turism ska gynna fler parter än enbart researrangörerna. 
Målsättningen bör vara att skapa en ekonomi som genom en förbättrad insikt tar hänsyn till, sätter en 
prislapp på, hur vi använder vår planets resurser och människorna som lever i den. Det är fundamentalt för en 
hållbar turism. Grundförutsättningen för en långsiktig hållbar samhällsutveckling är givetvis att näringsidkarna 
ska kunna uppnå ekonomisk lönsamhet i likhet med vad Carroll (1979) förtydligar genom CSR-pyramiden. 
Resebranschen och dess aktörer bör ses som sociala organismer som har ett ansvar och skyldigheter 
gentemot sina intressenter ekonomiskt, juridiskt, etiskt, moraliskt och filantropiskt. En långsiktig hållbar 
samhällsutveckling innebär att företag är och förblir lönsamma därför är ett holistiskt förhållningssätt till 
turism fundamentalt. 
 
Slutsats 2 – Minska ekonomiskt läckage 
Ekonomiskt läckage vid All-inclusiveturism innebär att endast en liten andel av det värde som 
turismproduktionen genererar återfinns i värdländerna. Utvecklingsländer är, i större uträckning än andra 
stater, i behov av inkomstkällor, anständiga arbeten och möjligheter att skydda och värna om sitt samhälle. 
Med beroendeskolans tes i åtanke kan utvecklingsländerna anses hållas kvar i fattigdom genom en ojämnlik 
beroendeställning gentemot de rika industriländerna. (Schyst resande, 2011, ss. 4, 9, 23-24) 
 
Researrangörerna måste skapa en lokal förankring genom partnerskap med lokala näringsidkare. På så sätt 
främjas värdregionernas ekonomi samtidigt som kultur och miljö bevaras.  Strukturella problem såsom brist 
på lokal förankring, konkurrenssvårigheter och beroendeställning kan därmed elimineras. Huvudfokus i 
strävan efter en hållbar turism är att riva All-inclusiveturismens befintliga länksystem mellan utlandsägda 
hotell och utlandsägda leverantörer av produkter och tjänster. Turistsektorn karakteriseras, enligt 
Världshandelsorganisationen, av en bristande lokalförankring inom distributionskanalerna. Ett visst 
ekonomiskt läckage är givetvis att räkna med men det är endast försvarbart så länge som den lokala 
ekonomin ges en skälig intäkt. Researrangörerna bör verka i symbios med värdregionerna istället för att som i 
dagsläget upplevas som exploaterande parasiter som blundar för etik och moral. Pro-poor turismkonceptet är 
högst tillämpbart. Det värde som produceras måste komma alla intressenter till godo. Genom att sträva efter 
hållbar turism och minska de negativa effekterna som All-inclusiveresandet generar kan alla berörda parter 
tillgodogöra sig en del av den ekonomiska profiten. Därigenom underlättas en rättvis behandling av företagets 
samtliga intressenter. 
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Slutsats 3 – Arbeta proaktivt istället för reaktivt 
Turismindustrin kan på flera olika sätt motverka det ekonomiska läckaget som sker och därmed uppmuntra till 
en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt att uppmärksamma att det existerar ett problem i 
hur turism bedrivs. Samtidigt måste turismindustrin inse vikten av att förankra sin verksamhet lokalt i 
destinationsländerna och systematiskt stödja de lokala näringsidkarna. (Schyst resande, 2011, ss. 20-22)  
 
Ett proaktivt engagemang kännetecknas av långsiktighet och en strävan efter att agera i förebyggande syfte. 
Resebranschen upplevs vara reaktiv snarare än proaktiv. Att stödja välgörande ändamål kan jämställas med 
ett ytligt engagemang och därmed ges uppfattningen att de köper sig ett rent samvete i motsats till att aktivt 
engagera sig i en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Turismnäringen, i synnerhet All-inclusiveturism, gör 
klokt i ta tillvara på fördelarna och den ökade efterfrågan samtidigt som de negativa effekterna tas i 
beaktande. Genom att verka för en hållbar turism styrs fokus mot proaktivitet istället för att endast reagera 
på omvärldens krav och ha en reaktiv inställning. Därmed frigörs resurser vilket kan främja verksamheternas 
övriga åtaganden.  
 
Slutsats 4 – Aktivt ansvarstagande i motsats till att köpa sig fri 
Det förväntas i dag, i synnerhet av de större företagen, att det existerar en CSR-medvetenhet inom 
verksamheten (Borglund, de Geer, & Hallvarsson, 2008, s. 14 ff). Det finns studier som visar på att företag som 
arbetar aktivt med CSR vinner fördelar genom trogna kunder och varumärkeslojalitet. Investerare tenderar att 
vara mer välvilligt inställda till företag som arbetar med CSR eftersom de oftast har ett gott rykte. (Carroll & 
Shabana, 2010, s. 98)  
 
Det engagemang och intresse som finns inom resebranschen att arbeta med en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling genomsyrar inte hela verksamheterna. Engagemanget är heller inte aktivt. Följden blir att 
det är svårt att implementera och kommunicera organisationernas mål med ett CSR-arbete både internt och 
externt. De researrangörer som engagerar sig filantropiskt genom donationer till välgörande ändamål kan inte 
förbise att dess verksamhet bör karakterisas av ett hållbarhetsperspektiv. Om researrangörerna uppvisar ett 
aktivt åtagande genom att förankra All-inclusiveturismen i det lokala näringslivet anses det som ett aktivt 
engagemang i strävan mot hållbar turism. Vidare ger det researrangörerna en ökad goodwill och 
uppfattningen om att vara en god samhällsmedborgare. CSR-engagemanget måste grunda sig i företagets 
värdegrund och historia, samtidigt som det måste stämma överens med företagets ekonomiska mål, för att 
upplevas som en naturlig del av verksamheten. Genom detta ökar researrangörernas legitimitet och 
trovärdighet där risken att anklagas för ”Greenwashed” marknadskommunikation minskar. Resebranschen 
kan skapa lokala utbildningsprogram för att öka andelen kvalificerad inhemsk arbetskraft. En stärkt 
varumärkeslojalitet genererar lojala konsumenter och medarbetare vilket tilltalar intressenter i form av 
investerare. Därigenom ökar även företagets lönsamhet. 
 
Slutsats 5 – Utvecklandet av samarbeten och kvalitetssystem 
Att samarbeta med en NGO som verkar för rättvisa, solidaritet och delaktighet i samhället innebär att 
affärsföretag får hjälp med kompetens och kunskap (Borglund, de Geer, & Hallvarsson, 2008, s. 14 ff). 
Plattformer för utbyte av erfarenheter mellan företagare gällande en långsiktig hållbar samhällsutveckling 
existerar (Carroll & Shabana, 2010, s. 85 f). 
 
Researrangörerna som erbjuder All-inclusiveresor gör klokt i att samarbeta med organisationer som verkar för 
en hållbar turism för att inhämta lärdom av andra researrangörer och branscher som arbetar aktivt för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling. Genom att samarbeta med NGO:s kan researrangörerna förbättra och 
fördjupa sina kunskaper kring hållbar turism samtidigt som argumentationen mot att verksamheter inte bör ta 
ett samhällsansvar på grund av okunnighet inom ämnet punkteras. Ytterligare ett tänkbart scenario vore att 
researrangörerna söker kontakt med Schyst resande och Fair Trade Center med insikt om att dessa 
verksamheter vill hjälpa och inte stjälpa deras verksamhet. Ett effektivt sätt att arbeta med hållbar turism på 
de destinationer där turism och All-inclusiveresor breder ut sig är att inleda samarbeten och initiera nätverk 
med lokala intressenter. De befintliga kvalitetssystemen måste förbättras så att konsumenterna lättare kan 
tillgodogöra sig information om verksamheternas engagemang. Det bör vara ett fristående, helt oberoende, 
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kontrollorgan som inte är vinstdrivande för att eliminera eventuell påverkan från researrangörerna och deras 
intressenter. Även när det gäller kvalitetssystem bör de förankras lokalt. Vitalt är att både slumpmässiga och 
mer djuplodande undersökningar genomförs så att dokumentation, som löneunderlag, granskas ordentligt.  
 
Slutsats 6 – Upplys resenärerna  
Social marknadsföring berör marknadsföring av värderingar, idéer, åsikter och hur målgrupper accepterar 
dem. Social marknadsföring kan användas för att gynna samhället genom att direkt påverka beteendet hos 
utvalda segment. (Dinan & Sargeant, 2000, s. 3 ff) 
 
Researrangörerna måste skifta perspektiv från att konkurrera med lägsta möjliga och bästa pris till att 
konkurrera med kvalitet som sträcker sig genom hela intressentsfären. Parallellt bör konsumenterna upplysas 
om att kvalitet för hela intressentsfären vid konsumering av en resa omöjligen uppnås när lägsta möjliga pris 
erbjuds. Konsumenter behöver tänka ett steg längre och motverka att medmänniskor utnyttjas och kränks i 
samband med företagens verksamhetsutövande. Konsumenterna bör uppmuntras att agera enligt det 
förhållningssätt som anses som korrekt sett ur ett Triple bottom line perspektiv. I samband med att media 
åskådliggör All-inclusiveturismens negativa effekter kan konsumenter lära sig hur de kan bidra till en hållbar 
turism. Både researrangörer och media i allmänhet kan genom social marknadsföring ändra konsumenternas 
attityder för att främja en långsiktig hållbar samhällsutveckling och minska de negativa effekterna av All-
inclusiveresandet. Om resenärer ställer högre krav på resebranschen gällande turismens påverkan på 
samhälle, miljö och kultur måste det ske en förändring. Det handlar dock definitivt om ett delat ansvar mellan 
resebranschen och konsumenterna när det gäller den långsiktiga hållbara samhällsutvecklingen. Till syvende 
och sist bör det poängteras att konsumenten står inför ett aktivt val om denne är villig att främja hållbar 
turism.  

6.2 Generalisering av resultaten 
Nedan diskuteras studiens ståndpunkt angående generaliseringsmöjligheter i syfte att utvärdera om resultatet 
kan appliceras på resebranschen i allmänhet och inte endast gällande All-inclusiveturism. 
 
Efter att svenska researrangörer granskats och dess erbjudande av All-inclusiveturism kan det diskuteras om 
det finns likartade förhållanden inom turismnäringen. Vidare kan resonemang föras om resultaten kan 
implementeras och gynna även andra researrangörer och turismnäringen i allmänhet. 
 
Alla näringsidkare inom turism bör förändra och förankra sitt förhållningssätt till hållbar turism. 
Näringsidkarna måste givetvis kunna uppnå ekonomisk lönsamhet för att en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling ska utvecklas. Därmed bör resebranschen inse att priset på enskilda resor inte är det 
primära konkurrensmedlet. Fortsätter resebranschen i den nu rådande riktningen riskerar flertalet 
verksamheter att avvecklas som en följd av en bristande ekonomisk profit. Genom att anamma hållbar turism 
kan researrangörerna förbli lönsamma. Oavsett verksamhet är nyckeln till framgång att förankra 
hållbarhetsresonemanget i hela verksamheten och i intressentsfären.  
 
Gällande ekonomiskt läckage är förutsättningarna desamma, oavsett verksamhet eller bransch. 
Förutsättningen för att minska ekonomiskt läckage är, som tidigare påpekats, att det värde som produceras 
måste komma alla intressenter till godo. Genom lokala samarbeten minskar det ekonomiska läckaget. 
 
Turismnäringen måste agera proaktivt genom att sträva efter att agera i förebyggande syfte. Det är gynnsamt 
för resebranschens långsiktiga utveckling. Genom att turismnäringen är proaktiva kan de undvika den 
svidande kritik den så ofta utsätts för. Liksom All-inclusiveturism bör ett aktivt engagemang för en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling vidtas i motsats till att enbart köpa sig fri genom välgörenhet. Ett 
hållbarhetsperspektiv inom turismnäringen bör karaktäriseras av att agera i förebyggande syfte i stället för att 
släcka bränder.  
 
Resebranschen gynnas av att verka för att skapa fler samarbeten både inom och utanför branschen för att på 
så sätt tillgodogöra sig kunskap om hållbarhet. De kvalitetssystem som finns idag måste förbättras och hela 
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resebranschen bör utveckla ett gemensamt kontrollsystem med tydliga referensramar och direktiv. Det är 
gynnsamt för hela turismnäringen. 
 
I strävan efter en långsiktig hållbar samhällsutveckling, där hållbar turism kan anses ha stor inverkan, är det 
viktigt att tydliggöra att det inte enbart är resebranschens ansvar. Även resenärer behöver ta ett större 
ansvar. Dock är det relevant för resebranschen och media att verka för att sprida information om vad hållbar 
turism är samtidigt som resenärerna bör efterfråga mer hållbara resealternativ. Ju fler hållbarhetsturister 
desto mer motiverade blir turismnäringen att verka för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.   

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
I avsnittet nedan ges förslag till vidare forskning som vi anser kan vara intressant att utveckla och gå vidare 
med. 

Efter den genomförda studien kan ett flertal uppslag till nya studier av resebranschen konstateras. Förslagsvis 
bör ytterligare fallstudier genomföras av researrangörernas engagemang för hållbar turism. Förutsatt att den 
här studiens resultat och föreslagna åtgärder implementeras bör den nya forskningen utreda hur 
resebranschens förhållningssätt till en långsiktig hållbar samhällsutveckling har påverkats. Vidare kan det vara 
intressant att undersöka huruvida efterfrågan på All-inclusiveresor utvecklas om researrangörerna förändrar 
och förädlar All-inclusiveerbjudandet till en mer hållbar form av turism.   
 
Förutsatt att resenärerna blir upplysta om All-inclusiveturismens negativa effekter kan det vara intressant att 
studera om och hur konsumenternas resebeteende förändras. Är konsumerandet av en resa ur en resenärs 
perspektiv enbart baserat på pris eller värnar de faktiskt om en långsiktigt hållbar samhällsutveckling? 

6.4 Studiens bidrag inom ämnet 
I avsnittet presenteras vad studien kan bidra med för att förädla All-inclusiveturism till en hållbar turism. 

Ändamålet med studien av All-inclusiveturism är att tydliggöra och utveckla forskningen inom området hållbar 
turism. Tidigare forskning av CSR inom turism har fokuserat på hotellverksamhet snarare än researrangörer 
och mycket fokus har legat på miljöpåverkan. Tidigare studier gällande researrangörer fokuserar på specifika 
destinationer där de är verksamma istället för att fokusera på deras långsiktiga hållbara samhällsengagemang 
i allmänhet. Essentiellt för den här studien var därför att fokusera på researrangörernas engagemang och 
medvetenhet gällande hållbar turism då det är en starkt växande ekonomisk sektor som har stor inverkan på 
samhällets utveckling. Fokus har riktats mot All-inclusiveturism då dess populäritet på senare tid har skjutit i 
höjden samtidigt som det finns väldigt lite forskning inom området. Genom studiens slutsatser ges 
resebranschen och dess intressenter implementeringsförslag till hur hållbar turism kan bedrivas och därmed 
bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.  
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Bilaga – intervjuguide  
 

Frågor om organisationen 

1. Vad är er huvudsakliga affärsidé? Syftet med organisationen?   

2. Vad är er vision?  

3. Hur skulle du beskriva er verksamhet? 

4. Vilken är er målgrupp? Hur kommunicerar ni ert budskap till målgruppen/målgrupperna?  

5. Kommunicerar ni behovet av CSR inom resebranschen? 

 

Långsiktig hållbar samhällsutveckling 

6. Hur definierar du CSR?  

7. Vad innebär CSR för resebranschen? D.v.s. hur uppfattar du resebolagens CSR-åtagande idag? 

8. Hur anser du att de borde göra för att förbättra sitt ansvarstagande?  Ge gärna exempel på 
åtgärder. 

9. Är CSR endast en marknadsföringsåtgärd eller ser ni det som reseföretag gör idag har någon 
inverkan på omvärlden på ett positivt sätt? När anser ni att en CSR åtgärd är genuin ansvarstagande 
handling kontra ett PR-trick. 

10. Hur upplever ni resenärers benägenhet att ta ett socialt samhällsansvar genom sitt resande?  Har 
ni märkt av ett ökat intresse från resenärer när det gäller socialt ansvarstagande gentemot 
samhället? Är det många konsumenter som efterfrågar denna typ av resor? 

11. Anser ni att ansvaret endast åligger reseföretagen eller kan resenärerna ta ett större ansvar 
genom att exempelvis välja bort aktörer som inte engagerar sig/tar sitt ansvar alternativt betala 
mer? (jämför exempelvis ekologiska varor)  

12. Anser ni att det är lönsamt för reseföretag att vidta ett socialt samhällsansvar för en långsiktig 
hållbar samhällsutveckling på dagens konkurrensutsatta företag? Vad anser ni reseföretag har att 
vinna på att arbeta med CSR? 

13. Har ni någon uppfattning om All-inclusive resor? Positiv/negativ inverkan på orterna där de 
finns?  

14. Varför tror ni att resenärer väljer All-inclusive resor? Har ni märkt någon ökning av dessa resor?  

15. Går det att förbättra ett All-inclusive erbjudande ur ett CSR perspektiv? 

16. Hur ser ni på CSR i resebranschen i framtiden?  

17. Vad anser ni om Travelife?   

18. Hur positionerar sig Sveriges researrangörer jämfört med andra länders researrangörer ur ett 
CSR perspektiv? 


