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Sammanfattning  

Inledning: All inclusive är ett koncept som på senaste år blivit mycket populärt och många 

resebolag erbjuder idag resor med All inclusive. Men det finns också en del negativa aspekter 

till dessa resor och de handlar bland annat om påverkan på miljön, den lokala turistnäringen 

och hur villkoren är för de anställda på hotellen med All inclusive. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka All inclusive och dess påverkan på olika parter så 

som gästen, personalen, resebolagen och lokala näringsidkare. Frågeställningen som ställts är 

hur de olika aktörerna upplever All inclusive i förhållande till den lokala turistnäringen, 

ekonomi, arbetskraft och påverkan på miljön.  

Metod/material: I studien tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

användes för att samla material till att besvara studiens syfte. Intervjuerna gjordes med sex 

stycken personer, varav två gäster som bodde på All inclusive, en vanlig gäst samt en 

reseledare, en lokal restaurangägare och en lokal guide. Intervjuerna tog plats i Turkiet och 

Egypten. 

Resultat: Resultaten visar att aktörerna upplever och påverkas olika av All inclusive. Det 

framkommer tydligt att konceptet har bidragande faktorer av både positiv och negativ 

karaktär. Det finns skillnader mellan All inclusives påverkan i de två länder där studien 

genomfördes men också likheter.  

Slutsats: Om det ska bli en förändring så att All inclusive inte får en negativ påverkan på den 

lokala turistnäringen, miljön och turismen så måste ansvar och medvetenhet införas bland alla 

parter i rese- och turistbranschen som kommer i kontakt med konceptet. Det måste även 

finnas en vilja bland aktörerna att agera på sätt som inte enbart gynnar dem själva.  

Nyckelord: hotell, miljöpåverkan, turism, lokal turistnäring  
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1. Inledning 

”All inclusive, precis som det låter - allt är inkluderat i resans pris. När du bokar All inclusive 

äter och dricker du så mycket du vill av hotellets utbud utan att behöva tänka på notan” 

(Ving, 2012).  

Att inte behöva tänka på kostnaderna när man reser har på senaste år blivit populärt och 

ledande resebolag erbjuder idag många resor där mat, dryck och underhållning är inkluderat i 

priset (Kaliber, 2011). Idag beräknas 370 000 svenskar resa på All inclusive men det finns en 

mörk baksida till dessa charterresor (Kaliber, 2011). Utslagning av lokala företag, olagliga 

löner och arbetstider är bara några av de negativa aspekterna som All inclusive för med sig 

(Kaliber, 2011). Ving som idag är ett av Sveriges ledande resebolag (Suntrip, 2012) märker 

att All inclusive resor ständigt ökar hos deras kunder (Ving, 2012) samtidigt som det pågår en 

debatt i media om just All inclusive konceptet och dess bidragande faktorer (Ving fakta, 

2012).  

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs All inclusives utveckling fram tills idag samt den kritik som tidigare 

forskning riktat emot konceptet. Bakgrunden avslutas med att beskriva den teoretiska 

analysmodellen som ligger till grund för arbetet.  

 

       2.1 All inclusives utveckling  

Runt år 1950 började det franska företaget Club Meditaranee expandera så kallade Holiday 

Camp runt om i världen (Issa & Jaywardena, 2003). Poon (1998) hävdar dock att 

grundkonceptet med All inclusive har funnits under en längre tid och att det först 

introducerades på resemål i Storbritannien under 1930-talet (Issa & Jaywardena, 2003). 

Konceptet innefattade då att gästerna behövde ha kontanter under sin vistelse så denne kunde 

betala för bland annat dryck (Issa & Jaywardena, 2003). 

All inclusive trenden började ta fart 1976 när konceptet öppnade på Jamaica av John J. Issa 

(Vivallo, 2008). Under 70-talet gick resebranschen inte så bra, mycket på grund av bland 
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annat oljekrisen (Issa & Jaywardena, 2003). Vivallo (2008) menar på att John J. Issa då lade 

märke till att två sektorer fortsatte att överleva under krisen, de sektorerna var Club 

Meditraranees resorts och kryssningar. Issa insåg då att människor valde att semestra på 

resorter och kryssningar eftersom de båda var All inclusive vilket innebar att gästerna inte 

behövde oroa sig för utgifter under sin semester (Vivallo, 2008).  Poon (1998) hävdar att idén 

med All inclusive också handlar om att gästen är skyddad och säker innanför hotellets murar. 

Issa fortsatte därefter att utveckla grundidén med ett semesterkoncept där inte bara mat och 

hotellvistelse inkluderades utan också exempelvis vattensporter och alkohol var medräknat i 

resans pris (Vivallo, 2008). Club Meditaranee även känd som Club Meds, koncept var mycket 

framgångsrikt därför att de erbjöd olika standars i komfort och underhållning för all åldrar, till 

ett rimligt pris (Issa & Jaywardena, 2003). I All inclusive konceptets utvecklingsfas var målet 

att erbjuda en semesterupplevelse för låginkomsttagare, men i mitten av 60-talet när Club 

Med hade etablerat sig som ledande inom branschen valde de att rikta sig emot unga singlar 

som var ute efter en äventyrsrik och levnadsglad semester. Club Med blev känd som en 

mötesplats för singlar och dess popularitet växte samtidigt som de inspirerade imitatörer och 

konkurrenter (Issa & Jaywardena, 2003). På senare år ändrade Club Med sin verksamhet från 

att ha riktat sig emot unga singlar till att angripa en bredare marknad som innefattade familjer 

och efter den förändringen intog Club Med även Europa, Asien, Afrika och övriga Karibien 

(Issa & Jaywardena, 2003). Bladh (2010) påvisar att konceptet ändrades under 70-talet på 

Jamaica och utvecklades till den All inclusive vi är bekanta med idag. Även om den 

grundläggande affärsidén med All inclusive fortfarande förknippas med semesteranläggningar 

i Karibien så har konceptet efterliknats och spridits till många andra länder runt om i världen 

(Bladh, 2010).  

 

        2.2 All inclusive idag  

Under de senaste 20 åren har rese- och turistbranschen uppskattats till att vara störst i världen 

och idag finns det mer än 500 stycken All inclusive resorter (Chung & Parker, 2009). Detta 

gör att konkurrensen är hård inom branschen och det pågår en ständig kamp mellan hotellen 

att få hållbara fördelar genom att erbjuda nyskapande idéer till sina gäster (Rayna & 

Striukova, 2009). Definitionen av All inclusive idag är att hotellet inkluderar boende, 

måltider, drycker, aktiviteter och underhållning i priset (Rayana & Striukuova, 2009).  
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Bladh (2010) menar på att resepaket med både flyg och boende har funnits länge och att 90 

procent av försäljningen av resor idag är så kallade paketresor. Bladh (2010) argumenterar för 

att marknaden för All inclusive resor historiskt sätt varit mindre men på senaste år har 

konceptet blivit allt mer populärt, framför allt bland barnfamiljer (Bladh, 2010). I dag 

erbjuder många av de svenska researrangörerna resor med All inclusive som alternativ (Bastås 

& Gälldin, 2010). Resebolaget Ving (2012) påstår att de under senaste åren har börjat 

samarbeta med lokala hotellägare och att deras All inclusive kunder nästan uteslutande bott på 

lokalt ägda hotell vilket innebär att pengarna stannar kvar i respektive land. Resebolaget 

Apollo (2012) tror inte att All inclusive trenden kommer avstanna utan snarare tvärtom. Det 

som enligt Apollo (2012) lockar gäster att välja All inclusive när de reser är att man som 

resenär har kontroll på alla utgifter under sin semester. En annan faktor kan även vara att 

resenären får möjlighet att välja på ett stort utbud av mat och dryck som oftast är tillgängligt 

dygnet runt på All inclusive hotellen (Apollo, 2012). Ving (2012) menar på att All inclusive 

skapar nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Eftersom All inclusive hotellen ofta erbjuder 

dygnet runt service krävs det fler anställda (Ving, 2012). Det behövs mer personal i köket och 

i restaurangerna på All inclusive hotell jämfört med vanliga hotell samt konceptet genererar 

kringnäring som exempelvis transport eller inköp i de lokala samhällena (Ving, 2012). Boxill 

(2004) hävdar också att All inclusive hotellen kan skapa fler arbetstillfällen för landets 

befolkning. Enligt Bastås & Gälldin (2010) finns det fler positiva aspekter till All inclusive. 

Exempelvis kan konceptet även bidra med att etablera en destination på marknaden (Boxill, 

2004 ). Bastås & Gälldin (2010) argumenterar för att vissa researrangörer faktiskt arbetar med 

att utveckla ett starkt samarbete med det lokala näringslivet. De anordnar utflykter till lokala 

marknader, köper lokalproducerade råvaror och produkter (Bastås & Gälldin, 2010).  

Ving (2012) är även medvetna om att All inclusive kan ha en negativ påverkan på resmålet. 

Mindre restauranger och caféer kan få svårt att klara sig ekonomiskt om det finns ett All 

inclusive hotell i närheten eftersom gästerna har all mat och dryck förbetalt och inkluderat i 

priset på deras resa (Ving, 2012). Apollo (2012) hävdar att de hotell som de kontrakterar idag 

främst använder sig av lokalt producerade produkter och tjänster. Ving (2012) påstår att det på 

många ställen där All inclusive hotell byggs varken finns eller har det funnits ett fungerande 

samhälle. Där är det istället hotellen som skapar arbetstillfällen för många människor vilket är 

oerhört positivt (Ving, 2012). Även Apollo (2012) håller med om tidigare påstående. Bastås 

& Gälldin (2010) tror på en fortsatt positiv utveckling inom resebranschen. Medvetenhet om 
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miljön, kortare reselängd, nischade koncept samt All inclusive, kommer vara de övergripande 

trenderna för de nästkommande åren hävdar Bastås & Gälldin (2010).  

 

      2.3 Kritik emot All inclusive konceptet  

Den kritik som idag riktas emot All inclusive konceptet handlar främst om hur det hindrar den 

lokala turismen att utvecklas på destinationer med All inclusive hotell (Bastås & Gälldin, 

2010). När en resenär bor på ett All inclusive hotell erbjuds lösningar på alla typer av behov 

på hotellet (Boxill, 2004). Hawkes & Kwortnik (2006) tror att resenären går miste om att 

möta landets kultur och dess invånare när denne bor på All inclusive eftersom allt gästen 

behöver finns inom hotellets anläggningar. Hawkes & Kwortnik (2006) menar på att om 

resenären inte lämnar sitt hotell bidrar denne inte heller till turistnäringen i landet eftersom de 

flesta hotell är ägda av internationella företag. Boxill (2004) tror att All inclusive hotellen 

också vill hålla sina gäster säkra och skyddade inom All inclusive anläggningarna och det 

bidrar till att gästen aldrig möter verkligheten utanför de stora inhägnaderna. Hawkes & 

Kwortnik (2006) påstår att 80 procent av alla resenärer som väljer att åka på All inclusive 

resor spenderar sina semesterpengar på flygbolag och hotell som är internationella företag. 

Bladh (2010) understryker tidigare påstående då han i sin studie menar att resenären isoleras 

mycket på All inclusive hotellen vilket gör att endast 20 procent av turisternas utgifter 

kommer de lokala ekonomierna tillgodo. 

 

     2.4  Miljö 

Bladh (2010) beskriver även hur All inclusive anläggningarnas miljöpåverkan har analyserats 

och jämförts med vanliga hotells miljöpåverkan. Bladh (2010) skriver i sin studie att enligt en 

fallstudie av All inclusives påverkan på turismen framgick det att All inclusive hotell har 

samma miljöpåverkan som vanliga hotell. Nagle (1999) påvisar dock att All inclusive 

anläggningarna oftast är väldigt stora och uppmuntrar till masskonsumtion. Schyst resande är 

ett nätverk som arbetar för att skapa en hållbar turism där bra arbetsvillkor och livskvalitet ska 

stärka den lokala ekonomin i utvecklingsländer (Schyst resande, 2012). Hållbar turism 

handlar om att människor och miljö ska må bra och att resemål inte ska påverkas negativt på 

grund av turismen (Schyst resande, 2012). Vivallo (2008) berättar om en organisation, Green 
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Globe, som bland annat arbetar för att agera på stora miljöproblem. Green Globe föreslår 

bland annat att resorterna kan tillämpa enkla steg för att arbeta mot ett hållbart miljösystem. 

(Vivallo, 2008). Att tänka på miljön är viktigt även inom turismbranschen menar Vivallo 

(2008). Exempelvis kan gästen använda sin handduk fler än en gång och inte heller ta allt för 

mycket mat på tallriken som sedan slängs (Vivallo, 2008). Hotellet kan exempelvis agera 

miljömedvetet genom att tänka på hur de hanterar tvätt och koppla av elen på rum som inte 

används samt uppmuntra gäster att agera miljömedvetet på sin semester (Vivallo, 2008). Om 

turismen inte ska bli lidande så måste bland annat flygbolag, charterbolag och myndigheter ta 

ansvar så att resemålen inte förstörs (Schyst resande, 2012). Vivallo (2008) menar på att det är 

viktigt att förstå att miljön är en begränsad resurs så att vi för vår egen framtid och framtida 

generationer kan upprätthålla ett ansvar och bidra till en hållbar turistnäring.  

 

            2.5  Kaliber 

Kaliber är ett radioprogram för undersökande journalistik och år 2011 gjorde de en 

granskning om All inclusive konceptet (Kaliber, 2012).  

Att äta obegränsat vid välfyllda bufféer, perfekt för barnfamiljer som har hungriga tonåringar 

eller glassälskande barn. Detta är enligt Kaliber (2011) hur de ledande resebolagen väljer att 

marknadsföra All inclusive konceptet. Kaliber har granskat baksidan av de hotell som 

Sveriges idag ledande resebolag, Ving, Fritidsresor och Apollo, använder sig av när de säljer 

All inclusive till sina resenärer med löften om miljöansvar. Resebolagen målar upp en grön 

bild fylld med förhoppningar om ansvar för miljön och den lokala turistnäringen men Kalibers 

reportrar påstår att det som resebolagen utlovar visar sig vara inkorrekt med verkligheten på 

deras resemål (Kaliber, 2011). 

Anledningen till att turister väljer att resa på All inclusive på är ganska självklart, det är 

billigt, man får total avkoppling, man slipper tänka på att gå och handla och framför allt 

behöver man inte oroa sig över pengar på semestern påstår Kaliber (2011). All inclusive 

resenärerna vill veta exakt vad deras resa kommer att kosta och det är skönt att inte behöva 

räkna på några extra utgifter eller liknande tycker All inclusive resenärerna (Kaliber, 2011). 

Vissa familjer tar med sig väldigt lite fickpengar och de allra flesta All inclusive turister 

stannar på hotellen under hela sin vistelse (Kaliber, 2011). Det finns underhållning, 

obegränsat med mat, dryck samt apotek och souvenirbutiker vilket gör att turisterna inte har 



  

11 
 

behov att förflytta sig utanför hotellens grindar menar Kaliber (2011). På de stora 

anläggningarna är det som en egen miniatyrvärld (Kaliber, 2011).  

Kaliber (2011) undrar hur resebolagen kan utlova policys om att de ska värna om den lokala 

turistnäringen när verkligheten inte verkar stämma med deras utlovande. Vings 

informationschef (Kaliber, 2011) Magdalena Öhrn påstår att det i princip blir en fördubbling 

av personal i kök och restaurang på All inclusive hotellen. Fritidsresor hävdar dock att deras 

personalstyrka ökar med endast 50 procent medans Apollo säger att grunden till konceptets 

självservering kan innebära mindre arbetstillfällen (Kaliber, 2011).  

 

        2.6 Analysmodell  

Utvecklingen av turism- och hospitalitysektorn har gjort att den uppmärksammas av olika 

miljögrupper, miljöaktivister, tillsynsmyndigheter och samhällsgrupper (Chung & Parker, 

2009). Ökandet av hotell har även bidragit till att gästerna börjat ställa krav på socialt ansvar 

och ”grön” ackommodering (O’Brien & Parker, 1999). Det blir en utmaning för hotellen att 

utveckla miljöinriktade, sociala och ekonomiska strategier för företagets organisation och 

ledning (Chung & Parker, 2009). Vivallo (2008) menar att en hållbar organisation är den som 

skapar vinst för aktieägarna och skyddar miljön samt förbättrar situation för de berörda 

parterna. Chung & Parker (2009) menar på att lösningen för hotellen att genomföra 

strategierna effektivt är att koppla ihop sociala och miljömässiga taktiker. Detta kommer i sin 

tur underlätta för utvecklingen av att exempelvis identifiera och spåra sociala och 

miljörelaterade kostnader (Chung & Parker, 2009). The Tripple bottom line (se tabell 1, sida 

12) är inte nygjort (Chung & Parker, 2009) och utvecklades av John Elkington med 

utgångspunkt i företag och deras förmåga att skapa ekonomiskt värde, men även i syfte att 

skapa värde i sociala och miljömässiga områden (Fredline, m.fl, 2005). Modellen fungerar 

som en ram vilken lånar ut sina principer från näringslivet (Lundberg, 2011). Det bör dock 

betonas att genom tillämpning av modellen så skapas inte någon fulländad helhetsbild över 

dess påverkan av olika event. Men Tripple botttom line (TBL) ger en process för att förstå de 

effekterna som kan uppstå (Fredline, m.fl, 2005).  Fredline m.fl (2005) hävdar att den 

viktigaste utmaningen är att operationalisera TBL konceptet så att de olika dimensionerna i 

tabellen kan mätas och konkretiseras på ett sätt som ger en samlad bedömning av värdet av 

en strävan. 
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Brown m.fl (2006) påstår att det pågår en debatt angående om TBL och vissa forskare hävdar 

att modellen inte är något mer än sätt för organisationer att förbättra deras offentliga bild. 

Andra forskare påstår däremot att the Tripple bottom line är en metod för organisationer att 

visa att det engagerar sig i miljömässiga och sociala frågor och tar ansvar.  Lundberg (2011) 

påstår också att författare avfärdar TBL och hävdar att det endast är en trend. Modellen kan 

enligt Lundberg (2011) vara ett verktyg för att utvärdera en inkrementell utveckling av 

turismen från ett hållbart turismperspektiv. Modellen the Tripple bottom line är en 

instrumentpanel med åtgärder för företag att försöka hantera alla de tre aspekterna, ekonomi, 

sociala aspekter och miljö (Brown m.fl, 2006).  

Studier visar att organisationer som strävar efter att uppnå en positiv TBL också har 

benägenhet att prestera bättre (Vivallo, 2008). Vivallo (2008) menar på att den första av de tre 

sätten i modellen handlar om att skydda verksamheten och minska risken för intern och extern 

påverkan. Det andra sättet bidrar till att öka miljömässig hållbarhet, exempelvis eliminera 

överskott av avfall. Det sista sättet hjälper företag att växa och förbättra rykte och varumärke 

(Vivallo, 2008). Vivallo (2008) påstår också att vissa forskare hävdar att detta är en trend som 

kommer försvinna om några år och många företag kan inte se fördelarna av att ha en hållbar 

organisation och argumenterar för att lönsamhet och socialt ansvar inte går ihop. Detta är 

enligt Vivallo (2008) kanske sant men det tar inte bort faktumet att företag faktiskt borde lära 

sig hur man bidrar till en hållbar utveckling och tar samhällsansvar fastän man fortfarande 

skapar vinst (Vivallo, 2008).  

Nedanstående diagram är enligt (Vivallo, 2008) utvecklat av Andrew Savitz och underlättar 

förståelsen för the Tripple bottom line. 

Economic Enviromental Social 

Sales, profit, ROI Air quality Labor Practices 

Taxes Paid Water quality Community impacts 

Monetary Flow Energy Usage Human Rights 

Jobs Created Waste produced Product responsibility 

 

TOTAL                               TOTAL                                TOTAL     

 

Tabell 1, - Diagram över modellen the Tripple bottom line (Vivallo, 2008) sid 12 
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3. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka All inclusive och dess påverkan på olika parter som 

gästen, personalen, resebolagen och lokala näringsidkare.  

    3.1 Frågeställningar  

Hur upplever de olika aktörerna All inclusive i förhållande till den lokala turistnäringen, 

ekonomi, arbetskraft och påverkan på miljön?  

 

4. Metod och Material 

I metod och material beskrivs tillvägagångssättet för studien samt de metoder som tillämpats. 

I studien användas en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Frågorna i 

intervjumallarna är kopplade till de tre de övergripande punkterna i analysmodellen the 

Tripple bottom line . Punkterna är ekonomi, miljö och sociala aspekter. 

 

   4.1 Vetenskaplig insamling  

De nio vetenskapliga artiklarna som användes i arbetet hittades genom sökningar i olika 

databaser. Databasera var Google Scholar, Uppsatser.se och Sirius. Artiklarna som används i 

arbetet är Bladh, Christian (2010) Varför All inclusive? – En teoretisk och empirisk analys av 

marknaden för semesterresor. Bastås, Sanna & Gälldin, Katarina (2010) Etik och ansvar inom 

All inclusive, en känslig fråga Brown, Darrel, Dillard, Jesse & Marschall R. Scott (2006) 

Documents de treball- triple bottom line: a business method for a social construct. Chung, 

Hong Lai & Parker, D. Lee (2009) Managing social and environmental action and 

accountability in the hospitality industry: A Singapore perspective. Fredline, E. & Raybould, 

M. Jago, L. & Deery, M. (2005) Triple Bottom Line Event Evaluation: A proposed framework 

for holistic event evaluation. Issa, J.John & Jaywardena, Chadana (2003)” The All inclusive 

concept in the Caribbean. Lundberg, Erik (2011) Evaluation of tourism impacts- a 

sustainable development perspective. Rayana, Thierry & Striukova, Ludmila (2009) Luxury 

Without guilt: service innovation in the All inclusive hotel industry. Vivallo, Kristina (2008) 

Sustainable tourism in the Caribbean as It relates to the cruise and resort industries. 

I fem av artiklarna, Brown m.fl (2006), Chung & Parker (2009), Fredline m.fl (2005), 

Lundberg (2011) och Vivallo (2008) och hittades en analysmodell, the Tripple bottom line 
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som ligger till grund för utformandet av intervjufrågor, indelningen av det empiriska resultatet 

samt analysdelen i diskussionen. 

Den källkritik som kan riktas emot artiklarna är att de undersöker All inclusive på andra 

platser än de länder som denna studie granskar.   

 

     4.2 Kvalitativ studie 

I denna studie användas enbart en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder kännetecknas utav att 

vikten i studien främst ligger vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2003). 

Kvalitativ data kommer ofta från intervjuer eller deltagande observationer och bidrar med ett 

omfattande material som blir svårt att analysera (Bryman & Bell, 2003). I studien användes 

enbart semistrukturerade intervjuer. I denna studie användes en berättande sammanställning 

av resultatet (Bryman & Bell, 2003). I det här fallet handlar det om hur olika aktörer uppfattar 

All inclusive i förhållande till den lokala turistnäringen, ekonomi, arbetskraft och påverkan på 

miljön. 

Målet och syftet med att använda denna metod för sammanställningen av intervjuerna i 

studiens resultat är att locka fram intervjupersonens rekonstruerade skildringar av hur denna 

upplevt skeende och händelser som kopplas till All inclusive. Miller (2000) påvisar att 

berättande intervjuer i undersökningar oftast är mer inriktade på att få fram intervjupersonens 

perspektiv och inte objektiv fakta vilket är en passande metod för denna studie. 

 

 4.2.1 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning  

Forskare argumenterar om reliabilitet och validitet i studier där enbart kvalitativa metoder 

används (Bryman & Bell, 2003). Reliabilitet handlar bland annat om följdriktighet, 

överstämmelse och pålitlighet och validitet handlar om huruvida man mäter det som avses 

mätas (Bryman & Bell, 2003). Forskare diskuterar även hur relevanta dessa begrepp är för 

kvalitativa studier. Eftersom begreppet validitet oftast handlar om mätning, vilket inte är den 

främsta metoden för kvalitativa forskare har validitet inte någon särskild betydelse i denna 

studie (Bryman & Bell, 2003). Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

undersökningen kan replikeras, detta är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom den 

sociala miljön inte är densamma vid olika tillfällen. Bryman & Bell (2003) hävdar att extern 

validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra situationer. 
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     4.3 Urval  

Valet av respondenter till intervjuerna skedde via ett bekvämlighetsurval (Christensen, et al. 

2010) där intervjuaren själv väljer ut respondenten (Dahmström, 2005). Ett så kallat icke- 

slumpmässigt urval användes också eftersom alla potentiella respondenter som befann sig på 

de specifika hotellen under den tiden som studien genomfördes inte hade en känd chans att 

komma med i studien (Bryman & Bell, 2003). Personerna som valdes ut att delta i studien 

hade alla olika erfarenheter av All inclusive. Detta för att få så många olika infallsvinklar i 

studiens resultat som möjligt. Eftersom studien begränsades till att endast göra sex stycken 

intervjuer på två hotell i två olika länder blir resultaten omöjliga att överföra i större 

utsträckning än till de specifika resmål och hotell som valdes för studien. 

 

4.3.1 Urvalskriterier för intervjuer 

När studien genomfördes så fanns det inga kvalitativa variabler som exempelvis kön, ålder, 

civilstånd eller liknande som utgjorde kriterier för intervjuerna (Dahmström, 2005). De enda 

kriterierna, som även uppfylldes, var att respondenten skulle befinna sig på resmålet eller All 

inclusive hotellen i de två länderna där studien genomfördes i februari och april 2012 och ha 

möjlighet och självklart viljan att delta i studien.  

 

    4.4 Etik  

I all forskning är etiska frågor alltid aktuella (Bryman & Bell, 2003). Personerna som är 

frivilligt deltagande i denna studie genom semistrukturerade intervjuer kommer att förbli 

anonyma för att värna deras integritet.  

Bryman & Bell (2003) påpekar olika krav som bör uppfyllas av forskaren när man genomför 

en studie. Informationskravet innebär att de berörda personerna informeras om studiens 

aktuella syfte och vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman & Bell, 2003). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna bör vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta (Bryman & Bell, 2003). Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna som deltar i studien ska behandlas 

med så stor konfidentialitet som möjligt. Personuppgifterna skall förvaras på en plats där 

obehöriga inte kan få tillgång till dem (Bryman & Bell, 2003). Nyttjandeskravet handlar om 



  

16 
 

att de uppgifter som samlas in endast får användas för forskningens ändamål och inget annat 

(Bryman & Bell, 2003). Det sista kravet som denna studie även uppfyller handlar om falska 

förespeglingar vilket innebär att forskaren inte ger deltagarna i studien icke korrekt eller 

vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell, 2003).  

I denna studie läggs stor vikt vid att uppfylla etiska krav och vara korrekt i hanteringen av det 

insamlade materialet samt behandla de deltagande respondenternas personuppgifter med 

hänsyn. Innan intervjuerna ägde rum informerades respondenten i enlighet med de 

ovannämnda kraven från Bryman & Bell (2003) så att studien skall uppfylla krav på etik. 

 

   4.5 Semistrukturerade intervjuer  

I studien gjordes totalt sex stycken semistrukturerade intervjuer i Egypten och Turkiet. I 

Egypten gjordes två intervjuer. En intervju med en gäst av kvinnligt kön. Gästen hade bott på 

flera All inclusive hotell de senaste åren. Den andra intervjun gjordes med en lokalt född 

guide av manligt kön som var utbildad inom turism och hade jobbat på flera hotell både med 

och utan All inclusive. I Turkiet gjordes tre intervjuer. En intervju med en gäst av manligt 

kön. Han hade ingen stor erfarenhet utav att bo på All inclusive utan det här var hans andra 

resa till ett hotell där allt är inkluderat. En ung reseledare intervjuades. Hon hade arbetet i 

branschen i ungefär ett år. En lokalt född restaurangägare intervjuades också. Restaurangen 

hade tillhört hans familj i flera år och han hade därför stor erfarenhet av branschen. En 

intervju gjordes också med en ung kvinnlig gäst som inte har för vana att resa på All inclusive 

utan bara hade bott på All inclusive en gång för flera år sedan i Karibien. Gästen befann sig i 

Turkiet men bodde inte på All inclusive. Intervjuerna i Egypten gjordes innan kursen för 

studien hade börjat och det slutgiltiga syftet med studien var satt. I det skedet var inte heller 

analysmodellen the Tripple bottom line aktuell. Detta påverkade inte studiens resultat i 

betydande utsträckning då det gjordes fler intervjuer i Turkiet för att få in mer material som 

var kopplat till analysmodellen och dess övergripande punkter. Frågorna i intervjumallarna 

från Egypten skiljde sig inte från de frågor som ställdes i Turkiet mer än att det lades till 

frågor som var inriktade på miljö i intervjuerna som gjordes i Turkiet. Det gör att det inte 

finns svar angående miljöfrågor i resultatdelen från Egypten men förövrigt ställdes liknande 

frågor till respondenterna med utgångspunkt i intervjumallarna i de två länderna där studien 

genomfördes.  
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Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att intervjuaren har en så kallad intervjumall 

som stöd under intervju men mallen behöver inte följas strikt utan det finns möjlighet för både 

respondent och intervjuaren att ställa följdfrågor och utveckla vidare om något känns extra 

intressant (Bryman & Bell, 2003). Detta underlättar för intervjuaren att utveckla och få fram 

väsentligt material för studiens syfte. Denna metod valdes eftersom den var mest passande 

metoden då studiens syfte är att undersöka All inclusive och dess påverkan på olika parter 

som gästen, personalen, resebolagen och lokala näringsidkare.  

 

4.5.1  Pilotstudie   

Inför de semistrukturerade intervjuerna genomfördes en pilotstudie. Enligt Bryman & Bell 

(2003) är en pilotstudie en bra metod för att testa intervjun på en person innan den genomförs. 

På det här sättet kan felformuleringar och svårigheter att förstå frågorna upptäckas i god tid 

innan själva intervjun äger rum (Bryman & Bell, 2003). I pilotstudien framkom det att en 

fråga var krångligt formulerad så att dess syfte inte framkom på ett tydligt och klart sätt. En 

annan fråga i intervjumallen uppfattades ledande så att testrespondenten tyckte att dennes svar 

styrdes av frågans formulering. Detta ändrades givetvis så att respondenterna i de verkliga 

intervjuerna får möjlighet att tolka, associera och svara på frågorna efter egna erfarenheter 

och åsikter vilket också eftersträvas i studien. Vissa frågor ansågs också vara lite för 

avancerade när det kommer till vilken kunskap de olika aktörerna besitter så de frågorna 

gjordes om för att bli enklare för respondenten att förstå och besvara. 

 

   4.5.2 Formulering av intervjufrågor 

I intervjumallarna gjordes en kategorisering av intervjufrågorna. Detta för att delvis underlätta 

för intervjuaren när denne genomför intervjun samt säkerställa att resultaten kan 

sammanställas på ett effektivt sätt. Kategorierna var ”du” ”resemålet” ”de anställda på 

hotellet” ”gästerna” ”resebolagen” och ”den lokala turistnäringen” vilket syftar till påverkan 

på olika aktörer som kommer i kontakt med konceptet.  

Genom att sammanställa frågorna och dela in dem i kategorier underlättar man för varje 

frågas syfte att komma fram på ett tydligt sätt. Kopplingen mellan de olika frågorna och syftet 

med studien framkommer också mer påtagligt om man väljer att dela in frågorna i olika 
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kategorier och det underlättar givetvis för respondenten om intervjun är mer tydlig (Langelott, 

2012). 

Analysmodellen, The Tripple bottom line, användes i formuleringen av intervjufrågorna. I 

modellen finns tre övergripande kategorier. Kategorierna är ekonomi som exempelvis vinst 

och arbetstillfälle, miljö som handlar om påverkan på miljön och sociala aspekter så som 

samhällseffekter och mänskliga rättigheter. Det är punkterna från analysmodellen som 

används i intervjumallarna. Varje fråga i intervjumallarna är på ett tydligt sätt kopplat till en 

eller flera av de tre övergripande punkterna i analysmodellen. Detta underlättar för 

sammanställningen samt tydligheten i och med att varje fråga blir relevant för studiens syfte 

eftersom den kan återkopplas till analysmodellen.  

 

               4.6  Tillvägagångssätt 

Studien började med att kontakta producenten för radioprogrammet Kaliber som förra året 

gjorde en granskande undersökning om All inclusive konceptet och dess påverkan på olika 

resemål. Därefter började insamlingen av deras data för att författaren skulle få större 

förståelse för ämnet. Sökningen efter vetenskapliga artiklar som handlade om All inclusive 

och hur de kan påverka ett resemål på ekonomiska, miljömässiga och sociala sätt gjordes i 

olika databaser. Nio stycken artiklar hittades varav fem av dem beskrev en analysmodell som 

ligger till grund för intervjumallarna samt diskussionen. Intervjumallar för de 

semistrukturerade intervjuerna utformades samt kopplades till delar i analysmodellen för att 

frågorna på ett tydligt sätt skulle vara relevanta för studiens syfte. Intervjuerna tog plats vid 

två olika tillfällen och i två olika länder. I februari 2012 gjordes två intervjuer i Marsa Alam i 

Egypten. Intervjuerna som gjordes där var med en gäst och en lokal guide. Intervjuerna i 

Turkiet gjordes i april 2012 med en gäst, en reseledare och en lokal restaurangägare. En 

intervju gjordes även med en gäst i Turkiet som inte bodde på All inclusive hotell men fokus 

lades inte så mycket på den intervjun för att den ansågs vara mindre relevant för studiens syfte 

än de andra intervjuerna som gjordes. En svårighet med intervjuerna var att respondenterna 

inte hade större kunskap om hur All inclusive konceptet påverkade miljön. Två av 

intervjuerna ägde även rum innan kursens start men det försvårade inte förutsättningarna för 

att genomföra de andra intervjuerna samt utforma intervjumallarna så att de svara på studiens 

syfte. Därför finns det ingen punkt om miljö i studiens resultatdel från Egypten. 

Analysmodellen hittades efter att intervjuerna gjorts i Turkiet vilket gör att frågorna till 
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respondenterna i Egypten inte var inriktade emot miljö. Detta påverkade inte studiens resultat 

eftersom fler intervjuer gjordes i Turkiet för att väga upp och kunna bidra med resultat 

kopplat till alla de tre punkterna i analysmodellen. Resultaten från Egypten är därför endast 

indelade i punkterna sociala aspekter och ekonomi från analysmodellen och resultatdelen från 

Turkiet är indelat i alla tre punkterna från analysmodellen som är sociala aspekter, miljö och 

ekonomi. När allt material var insamlat sammanställdes resultat från intervjuerna berättande 

för att sedan analyseras i studiens diskussionsdel. Analysen skedde med hjälp av punkterna i 

modellen the Tripple bottom line för att sedan komma fram till en slutsats.  

 

 

5. Resultat  

I resultatet presenteras det insamlade materialet från de semistrukturerade intervjuerna. 

Resultatet är indelat i två delar efter i vilket land intervjuerna gjordes samt punkter från 

analysmodellen the Tripple bottom line. Resultatet är sammanställt i en berättande analys med 

ett flertal citat från respondenterna. 

 

5.1 Egypten 

I Egypten gjordes två intervjuer. En intervju med en lokal guide som arbetade på hotellet i 

Marsa Alam där studien ägde rum och en intervju med en gäst som bodde på hotellet. 

Resultaten från Egypten är indelade i två av de tre punkter från analysmodellen the Tripple 

bottom line. Punkterna är sociala aspekter och ekonomi.  

 

5.1.2 Ekonomi 

”Innan hotellen fanns det ingenting här så uppkomsten av All inclusive hotellen skapade 

arbetstillfällen och folk började komma hit”- Guiden  

I Egypten fanns det för några decennier sedan bara vackra stränder och beslut togs att man 

skulle bygga hotell för att utveckla turismen (Intervju 1, 2012). Hotellen ger gästerna 

möjlighet att ha allt inkluderat på deras resa men de kan också gå ut och äta berättar den 

lokala guiden som arbetar på ett femstjärnigt hotell i Marsa Alam (Intervju 1, 2012). Guiden 
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berättar också hur turistorten Marsa Alam i Egypten, uppstod genom att All inclusive hotellen 

byggdes, det finns inga restauranger på ungefär 11 mil så gästerna måste resa på All inclusive 

hit (Intervju 1, 2012). Guiden berättar att hotellen i större städer inte nödvändigtvis har All 

inclusive utan där kan man exempelvis välja att bo på bed and breakfast, halvpension eller 

liknande men på hotellen utanför Marsa Alam är alla All inclusive på grund av deras läge 

(Intervju 1, 2012).  

”Jag har de senaste åren varit på flera All inclusive resor” - Gästen 

Gästen (Intervju 2, 2012) som intervjuades i Marsa Alam har tidigare rest på ett antal All 

inclusive resor. Anledningen till att hon reser på All inclusive handlar mycket om att det är 

enkelt, hon förklarar att det är en avlastning att inte behöva tänka på vad som finns i kylen, 

vad som ska köpas hem, hur många som ska äta och när ska man äta. Allt finns på plats och 

framför allt är det betalt i förväg (Intervju 2, 2012).  

Gästen tror att All inclusive konceptet kan gynna hotellet och deras anställda eftersom det kan 

vara lättare för dem att beräkna hur mycket personal som behövs. Om hotellet bara har en á la 

carte restaurang kan de ju aldrig exakt veta hur många gäster det blir till middagen (Intervju 2, 

2012). På All inclusive vet ju hotellchefen alltid i förväg hur många gäster det blir och de kan 

då anställa personal på säkrare grunder resonerar hon (Intervju 2, 2012). Däremot tror gästen 

inte att städpersonalen påverkas speciellt mycket. Det kanske till och med behövs anställda 

fler som håller rent inom hotellområdena eftersom gästerna stannar kvar på hotellet istället för 

att gå någon annanstans (Intervju 2, 2012).  

”De som arbetar på hotellen behöver hus att bo i, affärer där de kan köpa mat och frisörer 

där de kan klippa sig, så en stad växte fram tack vare All inclusive hotellen” - Guiden 

Guiden berättade tidigare att innan hotellen byggdes i Marsa Alam fanns inget annan än 

stränder så i och med uppkomsten av All inclusive hotellen skapades även jobb (Intervju 1, 

2012). Guiden berättar även att ett nytt, större koncept håller på att utvecklas, det så kallade 

ultra All inclusive konceptet där det kommer att finnas restauranger som är öppna hela dagen 

och natten, fler aktiviteter samt mer variation och utbud av alkohol (Intervju 1, 2012). Den 

24h öppna restaurangen kommer skapa flera jobb på hotellen eftersom de anställda måste 

arbeta i skift, vilket guiden tycker är mycket bra. Det finns bra aspekter till All inclusive 

påstår guiden då det skapas fler jobbtillfällen för lokalbefolkningen (Intervju 1, 2012). 
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”Det är svårt för de lägre och medelklass arbetarna eftersom det egyptiska systemet för 

branschen innebär att de är beroende av deras dricks” – Guiden 

Guiden (Intervju 1, 2012) berättar att folket i Egypten som arbetar inom turistbranschen är 

indelade i olika klasser. Arbetarna i de högre klasserna får mer pengar. (Intervju 1, 2012). 

Gästerna som bor på All inclusive hotell tar inte med sig så mycket pengar eftersom allt redan 

är inkluderat i priser på deras resa (Intervju 1, 2012). Detta är ett stort problem förklarar 

guiden. Det berör inte bara personal inom hotellet utan också arbetare utanför, exempelvis 

guider, taxichaufförer och liknande (Intervju 1, 2012).  

”Det här systemet är ett stort problem i Egypten” – Guiden 

Gästen (Intervju 2, 2012) tror att hotellets lokalisering i förhållande till större orter har stor 

betydelse. Ligger hotellet mer isolerat som det här, stannar fler gäster på hotellet under sin 

vistelse och då får ju lokalbefolkningen inte sälja mat (Intervju 2, 2012). Hon tror däremot att 

de som säljer kläder, väskor och bra souvenirer har bättre förutsättningar att få kunder 

eftersom de flesta vill ju köpa med sig något hem från semestern. Egentligen borde ju fler 

kunna få jobb på All inclusive hotellen anser gästen (Intervju 2, 2012).  

”Man vill i förväg veta vad semestern totalt kommer att kosta”- Gästen 

Guiden (Intervju 1, 2012) tror att det handlar om pengar när det kommer till hur gästerna 

tycker om All inclusive, allt handlar om ekonomi anser han. På det här hotellet är allt 

inkluderat, frukost, lunch, middag och alla lokala drycker men inte importerade drycker, det 

är för dyrt förklarar han. Gästen (Intervju 2, 2012) berättar att hon i förväg tycker det är bra 

att veta exakt vad semester kommer att kosta, familjen behöver inte heller springa runt och 

läsa massa menyer för att hitta en restaurang där det finns rätter som alla familjemedlemmar 

vill äta. Dels priset också, det är svårt att beräkna vad måltiderna kommer att kosta därför är 

det skönt att slippa ta fram plånboken flera gånger om dagen och se hur mycket pengar som 

går åt menar gästen (Intervju 2, 2012). 

 

 5.2.2 Sociala Aspekter 

När det kommer till resebolagen så tycker guiden (Intervju 1, 2012) att de inte alls tar hänsyn 

till hur All inclusive hotellen påverkar de anställda och den lokala turistnäringen. Han berättar 
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att resebolagen endast gör vad som är bäst för dem och självfallet vad som är bra för deras 

gäster (Intervju 1, 2012).  

”När du äter en chokladkaka, tänker du överhuvudtaget på hur den chokladen tillverkades?” 

– Guiden. 

Citatet syftar till vad som finns bakom fasaden, det är samma situation för resebolagen, de 

bryr sig inte om vad som är gömt i bakgrunden. Det handlar om pengar betonar guiden ännu 

en gång (Intervju 1, 2012). När resebolagen anordnar utflykter så får gästerna vid utflyktens 

slut en enkät att fylla i angående hur deras upplevelse varit, det tycker guiden är bra, det tyder 

på att resebolaget bryr sig om hur deras gäster har det (Intervju 1, 2012).  

Gästen (Intervju 2, 2012) hoppas verkligen att resebolagen tar hänsyn till de anställda på 

hotellet och värnar om den lokala turistnäringen fast det är svårt att veta egentligen hur 

resebolagen agerar tycker hon. Hon är övertygad om att pengar styr en hel del, för när man 

letar resa så vill man ju få ut så mycket som möjligt men även så billigt som möjligt (Intervju 

2, 2012). Gästen berättar även att hon hört om det här ämnet för något år sedan där det 

handlade om något resebolag som sa att de gjorde på ett visst sätt men hon minns inte alls hur 

resultatet blev, hon berättar också att hon inte tänker på det när hon reser i alla fall (Intervju 2, 

2012). Guiden (Intervju 1, 2012) berättar att de anställda på hotellen erbjuds en viss lön och 

så får de valet att acceptera eller inte acceptera med förutsättningen att de kan få dricks men 

det är inte säkert.  

”De anställda på hotellet arbetar hårt för de vill ju ha mycket dricks”- Guiden 

Deras löner är låga, kanske 300 dollar i månaden så de är beroende av gästernas dricks 

berättar guiden (Intervju 1, 2012). Detta system, det är lika i Grekland, Israel och Egypten, 

med dricksen gör att det blir svårt att konkurrera mellan resebolagen och de erbjuder lägre 

priser även för den bästa servicen, det blir en tävling mellan dem helt enkelt att kontrollera 

kostnaderna (Intervju 1, 2012).  

 

     5.2 Turkiet  

I Turkiet gjordes fyra intervjuer. En intervju med en reseledare för resebolaget som författaren 

reste med när studien genomfördes. En intervju med en lokal restaurangägare och två 

intervjuer med gäster varav en bodde på All inclusive hotellet. Den andra gästen hade inte för 
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vana att resa på All inclusive och hade inte heller gjort det till Turkiet 2012 där studien 

genomfördes. Resultaten från Turkiet är indelade efter de tre punkterna i analysmodellen the 

Tripple bottom line. Punkterna är ekonomi, miljö och sociala aspekter. 

 

  5.2.1 Ekonomi  

”Gästerna verkar gilla att skippa tänkandet, de behöver inte tänka för vi gör det åt dem, de 

kan koppla bort alla tankar och vara sig själva på All inclusive” – Reseledaren  

Lika som personen som intervjuades i Egypten tycker gästen i Turkiet att det är bekvämt att 

resa med All inclusive och det är bra att ha alla kostnader under kontroll (Intervju 4, 2012). 

Reseledaren i Turkiet tror att turister väljer All inclusive för att de helt enkelt vill det (Intervju 

6, 2012) . Reseledaren som är relativt ny inom branschen berättar också att när gäster väljer 

All inclusive är det antagligen för att ta det lugnt och ha allt de behöver på ett och samma 

ställe. (Intervju 6, 2012).   

”Svenskar har ett visst sätt att åka på semester, svenskar åker inte till något utan de åker från 

något, exempelvis stress” - Reseledaren 

Gästen som intervjuades anser att det både finns för och nackdelar till hur All inclusive 

påverkar hotellet och deras medarbetare (Intervju 4, 2012). Bland annat tror han, lika som 

gästen i Egypten, att det skapas fler arbetstillfällen på All inclusive hotell jämfört med vanliga 

hotell. Det är uteserveringarna som ligger i närheten som påverkas eftersom de kanske inte får 

så många besökare då gästerna stannar på hotellen (Intervju 4, 2012).  Reseledaren (Intervju 

6, 2012) anser också att det skapas fler arbetstillfällen eftersom All inclusive inte bara är mat. 

Det är strandbussar, aktiviteter på stranden, animation och reception som behöver anställda. 

Det är skillnad, förklarar hon. Det skapas fler jobb eftersom någon måste passa upp på 

gästerna hela tiden men det beror också på hur hotellet lägger upp All inclusive konceptet, 

olika kedjor agerar olika (Intervju 6, 2012). 

”Gästerna stannar på hotellen eftersom allt finns där” – Restaurangägaren  

När det kommer till hur All inclusive påverkar den lokala turistnäringen anser den lokala 

restaurangägaren också att konceptet med All inclusive gör att gästerna stannar på hotellet 

eftersom det finns ”gratis” mat där (Intervju 5, 2012).  Restaurangägaren är född i Side och 
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hans familj har under tre år ägt restaurangen X och han känner att det är svårt för lokala 

gastronomiska organisationer just på grund av All inclusive hotellen (Intervju 5, 2012).  

Reseledaren (Intervju 6, 2012) berättar att lokalhyran är låg i Turkiet och därför klarar ägarna 

av att ha sina restauranger hela året. Hon berättar att ungefär 20 procent av gästerna, trots 

boende på All inclusive, vill äta ute. Reseledaren har sett en trend i att färre folk väljer att åka 

på All inclusive nu för tiden (Intervju 6, 2012). Upplevelseresor och stadsresor har blivit mer 

och mer populärt vilket är bättre för restaurangerna men specifikt till sol- och badorterna är 

det mycket All inclusive resor (Intervju 6, 2012).  

Restaurangägaren (Intervju 5, 2012) argumenterar för att gästerna äter på hotellet och går bara 

utanför inhägnaden om de ska shoppa. På de stora hotellen finns det oftast butiker och 

liknande vilket gör att gästerna kan göra sin shopping på hotellområdet, det gynnar ju dem 

som har butiker där men inte oss andra, förklarar han (Intervju 5, 2012). Gästen (Intervju 4, 

2012) tror att All inclusive har en negativ påverkan på lokalbefolkningen, speciellt de som 

arbetar på hotellen men många utanför turistorten måste ju leverera varor och liknande till 

hotellen och det kan ju vara bra för dem eftersom det konsumeras mängder av mat (Intervju 4, 

2012).  

Reseledaren (Intervju 6, 2012) berättar att många av deras gäster frågar om dricks och hur 

man ska gå tillväga. Hon tror att gästen i viss omfattning är medveten om hur ekonomin 

faktiskt ser ut dit de reser men när det kommer till masskonsumtionen av mat tror hon inte att 

gästen riktigt tänker på hur det påverkar (Intervju 6, 2012). Det beror ju helt på vilken sorts 

människa det är som åker på semester och deras förhållande till turistbranschen ser ut tror 

reseledaren.  

 

5.2.2 Miljö 

”När det kommer till maten så tror jag inte gästerna riktigt tänker till”- Reseledaren  

När det handlar om miljön tror restaurangägaren helt klart att All inclusive konceptet 

påverkar, men han tror inte det är dåligt för naturen (Intervju 5, 2012). Allt finns på hotellet, 

mycket mat och dryck, gästerna vill nog testa på det mesta så det tar lite av allt och sedan äter 

det inte upp förklarar han (Intervju 5, 2012). Reseledaren anser också att det kan vara ett stort 

problem eftersom gästen inte riktigt tänker på att de kanske slänger en halv tallrik med mat 

(Intervju 6, 2012). Hon berättar att hon inte riktigt tänkt på hur All inclusive konceptet 
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påverkar miljön annat än masskonsumtionen med mat, det påverkar ju när maten går till 

spillo. Däremot anser reseledaren att det antagligen påvekar lika mycket på ett hotell med 

halvpension som har frukost och middag jämfört med ett All inclusive hotell (Intervju 6, 

2012). Restaurangägaren tycker att det är tråkigt att gästerna stannar på hotellen eftersom det 

utanför dess grindar finns mycket bättre mat och service (Intervju 5, 2012). 

”Vi i Turkiet värnar mycket om värdskap och när vi arbetar i servicebranschen är det viktigt 

för oss att servera bra mat” - Restaurangägaren  

På All inclusive hotellen serverar de sämre mat, det blir inte samma genuina service och 

gästerna går miste om landets kultur, vilket är otroligt tråkigt. Sen åker de hem och tror att 

maten och servicen de upplevt på hotellen speglar landet berättar restaurangägaren (Intervju 5, 

2012).  

”Det brukar vara så dålig mat har jag hört eller man vet snarare inte hur standarden är på 

maten” - Icke All inclusive gästen  

Gästen som inte brukar bo på All inclusive resonerar att hon tror att maten är sämre och väljer 

därför att inte åka på resor där allt är inkluderat (Intervju 3, 2012).  

 

    5.2.3 Sociala aspekter 

Reseledaren berättar att de till skillnad från andra resebolag hyr in sig på turkiska hotell och 

eftersom de inte äger hotellen har de inte så mycket att säga till om (Intervju 6, 2012). Hon 

berättar att de självklart har krav men ibland märker de hur de anställda på hotellen behandlas 

dåligt (Intervju 6, 2012). Men det är svårt förklarar hon, eftersom allt jobb finns under 

sommaren och lokalbefolkningen är ledig på vintern vill ju de anställda jobba så mycket som 

möjligt (Intervju 6, 2012). Restaurangägaren berättar att hotellen kanske tjänar 20 euro per 

natt och gäst och då ingår allt från boende till mat, snacks och service (Intervju 5, 2012). 

Arbetarna på hotellen vet att det är dåliga villkor och att de inte tjänar bra när de arbetar på 

hotell med All inclusive men vad ska de göra? De måste ju jobba, förklarar han (Intervju 5, 

2012).  

”De anställda vet att det är dåliga arbetsförhållanden, men de måste ju arbeta någonstans” - 

Restaurangägaren  
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Reseledaren berättar att de tar hänsyn till gästernas åsikter, om en gäst märker att personalen 

på hotellen ser trötta ut och att samma person ständigt arbetar så säger de självklart till 

hotellets chef att anställda fler eller ändra personalens timmar (Intervju 6, 2012). Gästen tror 

att resebolagen försöker upprätthålla rättvisa villkor för de anställda (Intervju 4, 2012). Han 

tycker att det verkar som det eftersom i resebolagens broschyrer och på internet utlovas bra 

villkor men han tror även att det kan finnas underliggande faktorer (Intervju 4, 2012). Det har 

väl lite att göra med kultur och så, alla försöker sko sig och tjäna så mycket som möjligt 

resonerar gästen. Resebolagen måste väl hålla en viss standard tror gästen men man vet ju 

egentligen inte hur de agerar (Intervju 4, 2012). Gästen som inte har för vana att bo på All 

inclusive berättar att för flera år sedan åkte hon till Kuba med sin familj. Familjen bodde på 

en ö men de anställda som arbetade på hotellet fick inte bo kvar på ön så det var tvungna att 

åka mellan hela tiden och det tog jätte lång tid så där behandlades personalen inte så bra 

(Intervju 3, 2012).  Gästen tror att det beror på vilket land man är i och vad de har för 

anställningskrav och arbetsskydd hur anställda på hotell behandlas. Däremot tror hon, till 

skillnad från den andra gästen som intervjuades att resebolagen inte alls bryr sig om de 

anställda (Intervju 3, 2012).  

Reseledaren berättar ärligt att de som resebolag inte skulle tjäna lika mycket utan All 

inclusive hotellen, hon talar om att hela deras charterbolag endast erbjuder ca 10 hotell utan 

All inclusive men då kan gästen välja halvpension. All inclusive är ett ekonomiskt effektivt 

koncept för dem, annars skulle de ju inte använda sig av det förklarar hon (Intervju 6, 2012).  

Restaurangägaren tycker inte att All inclusive är bra för Turkiet, ägarna till hotell ansåg redan 

vid All inclusives början att det var dåligt för dem, det kostade för mycket. Cheferna på 

hotellen gillar inte heller All inclusive för det är dyrt att driva. Om man frågar 200 stycken 

hotellägare säger alla garanterat att de inte vill ha All inclusive men operatörerna vill ha det så 

och då blir det så understryker restaurangägaren (Intervju 5, 2012).  

”All inclusive är bättre fast ändå sämre” – Reseledaren  
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6. Diskussion  

I diskussionen analyseras och granskas det insamlade materialet emot tidigare studier och 

forskning om All inclusive.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen är indelad i delar efter analysmodellen the Tripple bottom line (Vivallo, 

2008). Delarna är sociala aspekter del I, sociala aspekter del II tillsammans med ekonomi del I 

och miljö samt de sista punkterna i resultatdiskussionen är sociala aspekter del III och 

ekonomi del II.  Indelningen av olika punkter efter analysmodellen gjordes för att underlätta 

förståelse för analysmodellens olika aspekter, både enskilda och i ett fall två av dem 

tillsammans.  

 

 6.1.2 Sociala aspekter del I 

All inclusive konceptet har enligt forskare funnits sedan 30- talet och introducerades först i 

Storbritannien (Issa & Jaywardena, 2003). Tidigare studier tyder på att trenden med All 

inclusive började ta fart runt år 1976 på Jamaica (Vivallo, 2008) men i Egypten är konceptet 

relativt nytt. Hotell byggdes i Egypten för att utveckla turismen i landet som innan bara 

bestod av stränder. Turistorten Marsa Alam existerar endast på grund av All inclusive 

hotellens uppkomst (Intervju 1, 2012). Ovanstående indikerar på att positiva aspekter kan 

komma utav hotell som inriktar sig på koncept där allt ingår. Idag så finns det mer än 500 

hotell med All inclusive runt om i världen vilket gör att konkurrensen är hård (Rayana & 

Striuokva, 2009). Grund definitionen av All inclusive enligt tidigare forskning är att hotellet 

ackommoderar boende, måltider, drycker, aktivitet och underhållning (Rayana & Striukuova, 

2009) och resultaten skildrar att utvecklingen leder emot att skapa ett nyare ultra All inclusive 

koncept (Intervju 1, 2012). Ultra All inclusive innebär bland annat restauranger som är öppna 

dygnet runt och denna masskonsumtion skapar enligt studien fler arbetstillfällen vilket är bra 

för lokalbefolkningen (Intervju 1, 2012). Tidigare fakta påstår att på många platser där All 

inclusive hotell byggs så finns det inget fungerande samhälle och då bidrar tillkomsten av 

hotellen med att starta upp turismen (Ving, 2012), vilket Marsa Alam i Egypten är ett bra 

exempel på eftersom hotellen gjorde att orten skapades överhuvudtaget. Enligt tidigare 
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undersökningar finns det också bra aspekter till All inclusive hotellens uppkomst och 

resultaten i denna studie tyder på att utvecklandet av samhällen är en utav de bra sidorna som 

konceptet bidrar med. Ytterligare en positiv del till All inclusive är att konceptet enligt 

tidigare studier kan bidra med att etablera hotell på marknaden (Bastås & Gälldin 2010). 

Resebolagen (Ving, 2012) argumenterar även för en bekräftande positiv utgångspunkt av 

positionering vilket också Apollo gör (Apollo, 2012) men Kalibers granskning (Kaliber, 

2011) hävdar dock raka motsatsen. Kalibers granskande reportage visar på att en del 

resebolag ger löfte om att arbetstillfällena ökar men andra resebolag hävdar tvärt om (Kaliber, 

2011). Resultaten från Turkiet betonar att det skapas fler arbetstillfällen och inte bara när det 

kommer till arbetsuppgifter som är relaterade till mat. Studien visar också på att lokala 

uteserveringar och caféer påverkas negativt vilket är i enlighet med tidigare 

forskningsdebatter om All inclusives bidragande faktorer (Ving, 2012). I resonerande med 

tidigare undersökningar som antyder att det finns både negativa och positiva aspekter till All 

inclusives påverkan verkar det i enlighet med en del tidigare studier att konceptet faktiskt 

skapar fler arbetstillfällen för den lokala befolkningen, vilket borde vara positivt men hur är 

egentligen villkoren för de anställda?  

 

  6.1.3 Sociala aspekter del II tillsammans med ekonomi del I  

Studiens insamlade material påvisar att hotellen erbjuder jobb, en viss lön och personen i 

fråga får valet att tacka ja eller nej (Intervju 1, 2012). Detta bidrar till att de anställda arbetar 

hårt för att göra gästen nöjd och eventuellt få dricks som ett komplement till deras låga lön 

(Intervju 1, 2012). Resultaten i Turkiet visar samma sak och framhåller att de anställda på 

hotellen är medvetna om att det är dåliga arbetsförhållande men de väljer att jobba ändå 

(Intervju 5, 2012). I enlighet med tidigare granskning pekar även denna studies resultat på att 

villkoren för de anställda på All inclusive hotellen inte alltid är bra.  

I enlighet med tidigare forskning är den främsta orsaken till att turister väljer All inclusive för 

att det är billigt, avslappnande och ekonomiskt bekymmerslöst (Kaliber, 2011). Studien 

indikerar även att en anledning till att turister väljer att resa till hotell med All inclusive 

handlar mycket om att det är enkelt och bekvämt (Intervju 2, 2012).  

Tidigare undersökning ger anvisning om att vissa turister som bor på All inclusive tar med sig 

väldigt lite fickpengar eftersom allt redan är inkluderat (Kaliber, 2011). Detta blir negativt 

eftersom de anställda är beroende av deras dricks. De skulle förmodligen få mer dricks på ett 
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hotell med vanlig á la carte eftersom gästerna antagligen har med sig mer fickpengar till 

skillnad från All inclusive hotellen där allt redan är förbetalt. Resultaten i denna studie hävdar 

dock att många gäster verkar vara angelägna om hur de ska ge dricks, hur mycket de ska ge 

och när, vilket är positivt (Intervju 6, 2012). Det insamlade materialet indikerar att gästerna är 

i viss omfattning medvetna om hur ekonomin ser ut dit de reser vilket är bra. Forskningen i 

denna studie hävdar att en del All inclusive hotellen endast tjänar 20 euro per natt och gäst 

(Intervju 5, 2012). Med tanke på priset på dessa två resor som gjordes i samband med studien 

till två hotell med femstjärnig klassificering kan man undra hur pengarna fördelas mellan 

flygbolaget, resebolaget, hotellet och de anställda. Resultaten av denna granskning av All 

inclusives påverkan på olika aktörer tyder på att det skapas fler arbetstillfällen och att All 

inclusive bidrar med utveckling av turismen på vissa orter som exempelvis Marsa Alam i 

Egypten. Studien uppmärksammar också negativa aspekter som handlar om hur de anställda 

påverkas.  

Annan kritik som riktas emot All inclusive i tidigare studier handlar bland annat om hur 

konceptet hindrar den lokala turismen att utvecklas (Bastås & Gälldin, 2012). När det kommer 

till den lokala turismen indikerar resultaten att det som är i högsta grad negativt med All 

inclusive är att det blir svårt för lokala organisationer att klara sig (Intervju 5, 2012) vilket 

även är i enlighet med tidigare forskning (Ving, 2012), (Kaliber, 2011).  Gästerna tycks enligt 

undersökningen (Intervju 5, 2012) stanna på hotellen istället för att gå ut och uppleva 

resemålet vilket också stämmer överens med tidigare forskares uttalanden (Hawkes & 

Kwortnik, 2006). Det är ju en negativ aspekt för gästen också om denne inte får uppleva allt 

som landet har att erbjuda (Boxill, 2004). Tidigare granskning beskriver hur det existerar en 

egen miniatyrvärld på de stora All inclusive hotellen, det finns obegränsat med mat, 

underhållning, butiker och apotek vilket gör att gästen helt enkelt inte har något behov av att 

lämna hotellets anläggning under sin semester (Kaliber, 2012), vilket resultaten i denna studie 

även bekräftar. Studien visar på att turisterna lämnar resemålet och tror att maten och servicen 

de upplevt på hotellen speglar landet när det enligt resultaten erbjuds betydligt bättre mat och 

service utanför All inclusive hotellens murar (Intervju 5, 2012). En positiv aspekt till detta är 

att det insamlade materialet visar på en trend i att färre folk väljer att åka på All inclusive 

(Intervju 6, 2012). Detta resultat indikerar också att en viss del av All inclusive gästerna 

faktiskt vill uppleva genuiniteten på resemålet där de semestrar och går ut och äter ändå, 

vilket gynnar lokala restauranger och caféer samt bidrar till den lokala turismens utveckling. 
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6.1.4 Miljö 

Tidigare undersökningar är kritiska i sin granskning om hur resebolagen väljer att 

marknadsföra All inclusive, de påstår att en orealistisk illustration med löften om miljöansvar 

och hänsyn mot den lokala turistnäringen målas upp av resebolagen (Kaliber, 2011). Forskare 

hävdar att All inclusive anläggningarnas miljöpåverkan har samma påverkan som ett vanligt 

hotell (Bladh, 2010) vilket resultaten i denna studie också bekräftar (Intervju 5, 2012). När det 

kommer till påverkan på naturen så antyder resultaten inte att All inclusive är dåligt. Det 

negativa med All inclusive enligt tidigare forskare är däremot att anläggningarna oftast är 

väldigt stora vilket uppmuntrar till masskonsumtion (Nagle, 1999). Studien visar på att det 

kan vara ett stort problem eftersom gästerna antagligen inte tänker på att de slänger så mycket 

mat (Intervju 6, 2012). Materialet från intervjuerna argumenterar för att det finns så otroligt 

mycket mat och att gästerna såklart vill testa på lite av allt möjligt och sen kanske inte orkar 

äta upp allt de plockat på sig (Intervju 5, 2012). Denna undersökning hävdar däremot att det 

antagligen är lättare för All inclusive hotell att beräkna hur mycket mat som kommer att 

behövas eftersom hotellchefen alltid vet hur mycket gäster som befinner sig på hotellet och 

ska äta jämfört med vanliga hotell (Intervju 2, 2012). Däremot verkar det inte vara så stor 

skillnad på All inclusive hotell och hotell med halvpension när det handlar om hur mycket 

mat som går till spillo (Intervju 6, 2012), vilket är i enlighet med tidigare undersökningar som 

argumenterar för att All inclusive hotellens miljöpåverkan är densamma som vanliga hotell 

(Bladh, 2010). Forskare om All inclusives miljöpåverkan påstår att hotellen kan vara 

miljömedvetna samt uppmuntra sina gäster att också agera på ett sätt som inte skadar miljön 

(Vivallo, 2008). I denna studie framkommer det att gästerna inte verkar vara tillräckligt 

medvetna om All inclusives påverkan på miljön så hotellen bör som tidigare forskning hävdar 

informera och upplysa gästerna (Vivallo, 2008). Det finns enligt tidigare studier också 

organisationer som arbetar med miljöfrågor på resorter och de påstår att det finns enkla steg 

som hotellen kan tillämpa för att arbeta mot att upprätthålla ett hållbart miljösystem (Vivallo, 

2008). Detta visar på att det finns olika metoder och organisationer tillgängliga som kan 

hjälpa hotellen och resebolagen att agera miljömedvetet och korrekt gentemot naturen och 

miljön. Tidigare forskare argumenterar även för att gästen måste vara verksam (Vivallo, 

2008) men studien visar att gästerna dessvärre inte verkar tänka så mycket på miljöpåverkan 

under sin semester. Tidigare undersökningar indikerar att om turismen inte ska blir lidande 

måste alla aktörer agera och ta ansvar så att resemålet inte förstörs vilket är ett logiskt 

resonemang som även kan tillämpas i denna studie (Schyst resande, 2012).  
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6.1.5 Sociala aspekter del III  

Trots kriser i resebranschen under 70-talet fortsatte enligt tidigare undersökningar All 

inclusive resor och kryssningar att locka människor (Vivallo, 2008). Forskare menar på att 

grundkonceptet som utvecklades av Club Med var mycket framgångsrikt (Poon, 1998). Dessa 

paketresor har enligt tidigare studier funnits länge men konceptet med All inclusive har på 

senare år blivit populärare (Bladh, 2010). Tidigare forskning visar på att många svenska 

resebolag idag erbjuder All inclusive (Bastås & Gälldin, 2010) och att resebolagen hävdar att 

de arbetar för att ha bra villkor och inte förstöra turistnäringen på deras resemål (Ving, 2012), 

(Apollo, 2012). Om resebolagens utlovande stämmer är det bra för då verkar de bry sig om 

hur de påverkar den lokala turismnäringen. Resultaten i studien tyder på att vissa parter inte 

alls är övertygade om att resebolagen tar hänsyn till hur All inclusive påverkar resemålet 

(Intervju 1, 2012). Det insamlade materialet från intervjuerna indikerar att resebolagen gör 

vad som är bäst för dem. Studien visar även att det finns förväntningar bland gästerna om att 

resebolagen faktiskt bryr sig om den lokala turistnäringen men finns också en stark 

övertygelse om att pengar styr hur de agerar (Intervju 2, 2012). Resultaten konstaterar också 

en förhoppning om att resebolagen faktiskt försöker agera rättvist (Intervju 4, 2012) och det 

framkommer i studiens undersökning att resebolagens marknadsföring faktiskt pekar på att de 

arbetar för bra villkor på resemålen. Enligt studiens resultat verkar det som att resebolagens 

utlovande finns tillgängliga för gästerna att ta del av men att denne ändå har en kritisk 

inställning till hur dessa lovord faktiskt stämmer in med verkligheten (Intervju 4, 2012). 

Tidigare granskningar påstår att en falsk bild målas upp av resebolagen (Kaliber, 2011) och 

resultaten visar på en misstänksamhet från gästerna gentemot resebolagens yttranden (Intervju 

4, 2012).  I studien framkommer det tydligt hur de anställda på hotellen behandlas dåligt. 

Situationen som belyses handlar om att hotellanställda på en ö inte fick bo kvar där gästerna 

vistades vilket är ett perfekt exempel på hur anställda kan behandlas dåligt (Intervju 3, 2012). 

Resultaten hävdar att det antagligen beror på vilket land man är i och vad landet har för 

anställningskrav och arbetsskydd hur de anställda på hotell behandlas (Intervju 3, 2012) men 

det borde givetvis vara så att hotellanställda, oavsett resmål ska behandlas bra. Denna 

undersökning indikerar däremot att resebolagen tar hänsyn till gästernas åsikter och försöker 

arbeta så att hotellen gör förbättringar (Intervju 6, 2012). Ovanstående visar på att en del 

resebolag bryr sig om sina gästers åsikter och försöker jobba för att det ska vara bra villkor för 

de anställda på hotellen vilket talar emot tidigare undersökningar (Kaliber, 2011). Äger 
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resebolaget hotellet är det antagligen lättare att sätta upp regler, krav och villkor (Intervju 6, 

2012) men tidigare fakta hävdar att det ändå är bättre för turistnäringen om resebolagen 

använder sig av lokalt ägda hotell (Apollo, 2012) men i och med det mister de också en del av 

auktoriteten att ställa krav. Ovanstående eliminerar inte det faktum att det faktiskt borde 

finnas strikta krav, förordningar och villkor som exempel handlar om hur anställda behandlas. 

 

 6.1.6 Ekonomi del II  

Denna undersökning förtydligar att pengar har stor betydelse då resebolagen tjänar mycket på 

att ha All inclusive i sitt utbud. Studien indikerar att All inclusive gynnar resebolagen otroligt 

ekonomiskt och att om konceptet inte vore så lönsamt så skulle inte resebolagen ha med det i 

sitt utbud (Intervju, 6, 2012). Detta visar på att mycket handlar om att göra det lönsamt för 

olika parter. Gästen väljer att åka på All inclusive eftersom det är billigt, bekvämt och 

erbjuder en total kontroll av semesterns kostnad (Intervju 2, 2012), (Intervju 4, 2012) vilket 

även stämmer överens med tidigare forskning (Kaliber, 2011). Det framkommer tydligt att 

resebolagen och gästerna agerar och gör val som gynnar dem utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv.  

Tidigare fakta tyder på att All inclusive trenden inte kommer att avstanna utan snarare 

tvärtom (Apollo, 2012) och kommer då fortsätta påverka lokalbefolkningen, de anställda och 

den lokala turistnäringen. Tidigare undersökningar hävdar dock att resebolagen är medvetna 

om att deras användning av All inclusive kan ha en förödande ekonomisk påverkan på lokala 

företag (Ving, 2012). Andra granskningar anser också att ovanstående påstående stämmer 

(Kaliber, 2011) vilken även denna studies resultat bekräftar. Frågan är då om resebolagen är 

villiga att agera på något sätt som gör att småföretagarna inte hamnar i dessa svåra 

ekonomiska situationer. Men antagligen inte eftersom All inclusive är ett koncept som är 

väldigt vinstgivande för resebolagen. 

Det framkommer utan tvivel vad som är problemet i All inclusive konceptet. Det är ett 

smidigt och billigt koncept för gästen och otroligt lönsamt för resebolagen. Personerna som 

påverkas är de som befinner sig längre ned i hierarkin, de lågavlönade, hårt arbetande, lokala 

arbetstagarna som går med på dåliga löner och långa arbetstimmar samt de lokala 

restaurangerna och caféerna. All inclusive kanske skapar mer arbetstillfällen men på samma 

gång sätter de arbetarna inom turistbranschen i en svår situation. De parter som intervjuades 

verkade till viss del vara medvetna om hur detta populära koncept som är en perfekt semester 
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för gästerna och en lönsam affär för resebolagen samtidigt är en hård verklighet för någon 

annan. 

 

7. Slutsats 

Studiens resultat visar att olika aktörer upplever All inclusive på olika sätt baserat på deras 

egna upplevelser och erfarenheter av konceptet. Det finns mycket kritik som kan riktas emot 

All inclusive men det finns även en del positiva aspekter. Uppkomsten av All inclusive hotell 

kan etablera ett resmål på marknaden, generera kringnäring samt utveckla samhällen som 

annars inte skulle existera. Tidigare granskningar av konceptet påvisade en mörk sida av All 

inclusive, där konceptet slår ut lokala företag och tvingar arbetare att acceptera olagliga löner, 

allt för att gästerna ska få en bekväm, billig och avslappnande semester. Resebolagen kommer 

antagligen inte ändra sitt utbud eftersom All inclusive gynnar dem ekonomiskt och gästerna 

vill uppenbarligen åka på All inclusive utan att ge en tanke åt vad de kanske går miste om 

utanför de stora hotellanläggningarna. 

All inclusive uppmuntrar till masskonsumtion och är på vissa orter förödande för den lokala 

turistnäringen men det finns möjlighet att förbättra villkoren. Det finns organisationer som 

arbetar för att skapa en hållbar turism där bra arbetsvillkor och livskvalité ska stärka den 

lokala ekonomin. Om resebolagen börjar med att samarbeta mer med dessa organisationer kan 

de tillsammans skapa bättre förutsättningar och villkor för att All inclusive inte ska ha en 

negativ påverkan på olika parter. Det blir antagligen en utmaning för hotell att utveckla 

miljöinriktade strategier och det krävs arbete från resebolagen att ta ansvar så att resmålen 

inte förstörs. Om förändring sker samt en medvetenhet införs angående det här problemet 

bland hotellen, de anställda, gästerna och resebolagen så finns det bra grund att stå på för att 

tillsammans utveckla bra förutsättningar för att turismen, miljön och människor inte ska bli 

lidande.  
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8. Förslag på vidare forskning 

Att fortsätta att forska om All inclusive och dess påverkan på olika aktörer vore väldigt 

intressant. Att göra en större studie och inkludera hotell i flera länder och även intervjua 

hotellchefer, resebolag, fler gäster och anställda för att se skillnader och likheter mellan olika 

länder och All inclusives påverkan. Att vidare forska om hotellens chefer använder sig av 

modeller som exempelvis The Tripple bottom line för att både få finansiellt resultat och 

upprätthålla ansvar emot miljö och samhälle är också en intressant idé. Det finns många 

möjligheter att granska och forska vidare om All inclusives och då göra studien mer 

omfattande för att resultaten ska kunna generaliseras i större utsträckning. 
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Bilaga 2, intervjumallar 

Gäst  

Ekonomi(1) 

Miljö (2)  

Sociala aspekter (3)  

Du 

1. Varför har du valt att åka till ett All inclusive hotell?  (1) 

De anställda på hotellet 

2. Hur tror du All inclusive påverkar hotellet och dess medarbetare?  (3) (1) 

3. Tror du det skapas fler arbetstillfällen på All inclusive hotell? (1)  

Lokala turistnäringen  

4. Hur tror du All inclusive påverkar lokalbefolkningen? Negativ/Positivt (3) 

5. Hur tror du All inclusive påverkar andra restauranger och caféer? (3) 

Resebolagen  

6. Tror du resebolagen väljer hotell som har rättvisa villkor för den lokala turistnäringen 

på deras All inclusive hotell? (2) (3)  

7. Hur tror du resebolagen förhåller sig till mänskliga rättigheter, samhällseffekter och 

ansvar när de använder sig av All inclusive konceptet? (3) 
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Reseledare/Guide  

Ekonomi (1)  

Miljö (2)  

Sociala aspekter (3)  

 

Du 

1. Vad tror du är den största skillnaden ut ett ekonomiskt perspektiv mellan All inclusive 

hotell och ett hotell utan All inclusive? (1) 

2. Hur tror du All inclusive påverkar miljön? (2) 

Resebolagen  

3. Anser du att resebyrån tar hänsyn till mänskliga rättigheter för de anställda på All 

inclusive hotell? (3) 

4. På vilket sätt främjar All inclusive resebolagen? Prismässigt, effektivt? (1) 

De anställda på hotellet  

5. Hur tror du att de anställda påverkas av All inclusive koncepten? (3) (1) 

6. Tror du att det skapas mer arbetstillfällen när hotellen övergår till All inclusive? (1) 

Lokala turistnäringen  

7. Hur tror du All inclusive påverkar den lokala turistnäringen? (1) (2) (3) 

8. Tror du att All inclusive och dess påverkan på den lokala turistnäringen skiljer sig åt 

mellan olika länder? I så fall, varför och vilka likheter och skillnader finns det? (1) (2) 

(3) 

Gästerna  

9. Tror du gästerna är medvetna om hur All inclusive påverkar de anställda och den 

lokala turistnäringen? (2) (3) 
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Lokal Näringsidkare  

Ekonomi (1)  

Miljö (2)  

Sociala aspekter (3) 

 

Du 

1. Hur har All inclusive hotellen påverkat din organisation? (1)  (3) 

2. Var det bättre eller sämre innan All inclusive hotellen? På vilket sätt? (1) (3) 

Resemålet  

3. Hur tycker du All inclusive påverkat resemålet? (2) (3) 

4. Hur tror du All inclusive påverkar miljön? (2)  

 

De anställda på hotellet 

5. Skapas det fler arbetstillfällen på All inclusive hotell? (1) 

 

Lokala turistnäringen  

6. Hur tror du turismen påverkas av uppkomsten av fler All inclusive hotell? (1)(2)(3) 

7. Ser du någon trend i turismen efter att det blivit så många All inclusive hotell? (1)(3) 

8. Hur anser du att All inclusive påverkar arbetsmarknaden? (3) 

Resebolagen 

9. Hur tror du resebolagen hanterar All inclusive på ett resemål när det kommer till 

påverkan på miljön? (2) 

10.  Hur tror du resebolagen förhåller sig samhällseffekterna som uppstår när de väljer att 

ha flera All inclusive hotell här? (3) 

 


