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Syfte:  Syftet med denna uppsats är att visa hur all-inclusive resorter 

arbetar med CSR. 
 
Frågeställningar:  – Vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive resorter i 

Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna?  
 

– Vilka samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och 
samhället Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? 

 
Metod:  Denna uppsats är en deskriptiv studie och för att besvara våra 

frågeställningar genomfördes fältstudier på fyra all-inclusive 
resorter i Cancún Mexiko. Vår empiri bestod av genomförda 
intervjuer med personalansvarig samt enkätundersökningar bland 
personalen. Materialet har sedan analyserats och med hjälp av 
relevanta teorier satts i ett nytt sammanhang.  

 
Slutsats:  Det har konstaterats att resorterna tar olika grad av socialt ansvar 

för kategorierna arbetsförhållanden och samarbeten samt att det 
finns olika och ibland tvivelaktiga bakomliggande orsaker till 
detta. Att ta ekonomiskt och legalt ansvar är av högre prioritet än 
etiskt och filantropiskt för samtliga resorter då det gäller 
arbetsförhållanden. För kategorin samarbeten verkar dock ett 
filantropiskt samt etiskt ansvar vara viktigare än ekonomiskt för 
samtliga resorter förutom en av dem. Det sociala ansvar som 
resorterna tar kan diskuteras i ett pro-poor sammanhang, då vissa 
av ansvaren gör att resorterna bidrar fördelaktigt till 
lokalbefolkningen, det vill säga gör verksamheterna pro-poor. Pro-
poor konceptets utformning ifrågasätts dock efter genomförd 
studie, då det inte verkar bidra till en minskning mellan rådande 
klasskillnader och därmed inte heller till en reducering av landets 
fattiga.  
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1. All-inclusive – din dröm, andras mardröm 
Cancún ”/…/ är en av de mest magnifika miljöer man kan tänka sig för en sol- och 

badsemester. Få ställen på vår jord kan visa upp ett lika lockande sceneri av vita 

korallstränder, turkosfärgat hav, ranka palmer och eleganta hotellområden.”1  

 

 
          Figur 1: Strand i Cancún; Mexiko 

 

Men har Du någonsin funderat på att det är på bekostnad av någon annan? 

 

Under de senaste två årtiondena har Mexiko lockat flest turister och mest utländsk valuta av 

alla utvecklingsländer.2 En av dragningskrafterna för turister är de låga kostnader jämfört med 

andra turistdestinationer i mer utvecklade länder. Denna priskänslighet bland västerländska 

turister har dock negativa effekter för dem som arbetar inom turismindustrin.3 Cancún anses 

vara ett av de värsta exemplen på hur turism kan leda till negativa konsekvenser för 

samhället.4 All-inclusive resorter sägs vara de verksamheter som bidrar minst till det lokala 

                                                 
1 Fritidsresor. (2008). Våra resor. Cancún. Fritidsresor.  
2 Clancy, M. J. (1999). Tourism and development: evidence from Mexico. Annals of tourism research. Vol. 26.  
No. 1. Sid. 9 
3 Wilson, T D. (2008). Economic and Social Impacts of Tourism in Mexico. Latin American Perspectives. Vol. 
35. No. 3. Sid. 48 & Hickman, L (2007). The final call. Eden Project Books: London. Sid. 251  
4 Hickman, L. (2007). Sid. 236 
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samhället, eftersom turisterna har allt de behöver på resorten och inte spenderar pengar 

utanför.5 Långa arbetsdagar, låga löner och dåliga arbetsförhållanden är priset 

lokalbefolkningen kan få betala för västerlänningarnas all-inclusive semester.  

 

För att minska turismens negativa påverkan på samhällen kan verksamma inom 

turismnäringen välja att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR). Detta innebär att 

företag tar sitt sociala ansvar, det vill säga ger tillbaka till samhället där det verkar. Turismens 

negativa påverkan på destinationer behöver mer uppmärksamhet i turismlitteraturen samt 

bland verksamma inom turismnäringen. För att visa på behovet av att turismverksamheter 

med all-inclusive erbjudanden tar större socialt ansvar krävs empiriska studier, och vi 

formulerade därför följande syfte: att visa hur all-inclusive resorter arbetar med CSR. 

 

Med utgångspunkt i detta syfte genomförde vi en fältstudie på fyra all-inclusive resorter på 

den massexploaterade destinationen Cancún i Mexiko. Målet med fältstudien var att 

undersöka om resonemanget gällande all-inclusive resorternas negativa effekter stämmer, och 

vi arbetade därför med följande frågeställningar: 

 

1. Vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive resorter i Cancún och vilket 

socialt ansvar tar därmed resorterna?  

2. Vilka samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och samhället Cancún och 

vilket socialt ansvar tar därmed resorterna? 

 

 
 

                                                 
5 Scheyvens, R. (2002). Tourism for Development: Empowering Communities. Pearsons Education: Essex. Sid. 
169 
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2. Färdplan 
Uppsatsen för ett resonemang kring vilka sociala ansvar fyra stycken all-inclusive resorter i 

Cancún tar. Först beskrivs val av metod samt begränsningar. För att läsaren ska kunna följa 

resonemanget i uppsatsen kommer sedan en beskrivning av konceptet pro-poor, begreppet 

Corporate Social Responsibility samt modellen Potential Linkages Model, som uppsatsen 

grundas på. Sedan beskrivs destinationen samt de resorter som studerats.  

 

Därefter följer redovisning av empirin som insamlats från fältstudien, indelat efter de två 

kategorierna arbetsförhållanden och samarbeten, vilka behandlas i varsin frågeställning. 

Avsnittet därefter diskuterar Corporate Social Responsibility (CSR) utifrån arbetsförhållanden 

och samarbeten. I uppsatsens avslutande del diskuteras resultatet i en större generell kontext, 

genom pro-poor konceptet. Avslutningsvis för vi en diskussion kring hur teorin kan ses ur 

andra synvinklar och resonemangen beskrivs i en illustration för att underlätta förståelse.  

 
 

3. Val av transportmedel 
Denna uppsats är en deskriptiv studie av all-inclusive resorter i Cancún. Det empiriska 

materialet införskaffades genom fältstudier i Cancún; Mexiko. Vi besökte fyra resorter i 

Cancúns Hotel Zone och genomförde intervjuer på samtliga fyra samt enkätundersökningar på 

tre av dem. Vid urvalsprocessen av resorterna var det angeläget att samtliga var all-inclusive, 

då dessa resorter enligt tidigare studier påstås ha sämre arbetsvillkor samt inte bidra till 

samhället.6 Med all-inclusive som den gemensamma nämnaren valde vi medvetet resorter 

med olika ägandenationaliteter, för att möjliggöra för en analys av eventuella olikheter. De 

fyra resorterna som använts som fallobjekt är Fiesta Americana Grand Coral Beach, Gran 

Caribe Real Cancún, Hyatt Cancún Caribe Resort och RIU Caribe. De två först nämnda 

resorterna är mexikansk ägda- och styrda. Hyatt Cancún Caribe Resort är en amerikansk 

franchisingkedja med mexikansk ledning. RIU Caribe tillhör en spansk hotellkedja och har 

spansk ledning.  

 

Vi menar att intervju och enkätundersökning var de lämpligaste metodverktygen för att kunna 

besvara uppsatsens frågeställningar, eftersom dessa metoder är de bästa för att få såväl 

                                                 
6 Hickman, L. (2007). Sid. 236 
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personalens- som ledningens åsikter om organisationen. Intervjuerna med Human Resource 

ansvariga ger en kvalitativ helhetsbild av resorternas arbetssätt, och enkätundersökningarna 

med personalen på resorterna bidrar med kvantitativ information om deras arbetsförhållanden, 

samt fungerar som komplettering till intervjuerna.  

 

3.1 Intervjuer med personalansvariga 
Intervju som metodverktyg var användbart eftersom vi behövde information från personer 

med kunskap om hur företaget fungerade såväl internt som externt. Då det i litteraturen har 

framkommit att det är Human Resource som bör vara ansvariga för Corporate Social 

Responsibility7 valde vi att ha dessa som intervjuobjekt. 

 

Intervjuformen som valdes var semi-strukturerade intervjuer, eftersom det exempelvis ger 

möjlighet att variera ordningsföljden på frågorna beroende på intervjusituationen samt ger 

utrymme att ställa ytterligare frågor och motfrågor om det skulle behövas.8 Vi är medvetna 

om att det finns en osäkerhet att inte ställa frågorna i samma ordning vid de olika 

intervjutillfällena. Frågor kan lättare glömmas bort eller ge olika svar genom förändrad 

ordningsföljd. Trots detta ansågs det vara viktigare med ett mer spontant upplägg för att få 

intervjupersonerna att känna sig bekväma och för att få dem att känna att de hade kontroll 

över intervjusituationen, speciellt vid känsligare frågor gällande de anställdas arbetsvillkor 

och löner.9 

 

På begäran skickades frågorna i förväg via e-mail både på engelska och på spanska.  

Intervjuerna erbjöds att genomföras antingen på engelska eller spanska för att 

intervjupersonen skulle kunna besvara frågorna på bästa sätt. Tre av intervjuerna genomfördes 

på spanska och tre på engelska och intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen 

av materialet.  

 

På RIU Caribe genomfördes intervju med Deniss Hernandez, på Hyatt Cancún Caribe Resort 

intervjuades Carlos Diaz och på Fiesta Americanas Grand Coral Beach träffade vi Genaro 

                                                 
7  Fox, A. (2008). Be an insider on social responsibility: leading the movement at your organization can benefit 

your career. Bnet. 
8 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. Sid. 127 
9 Bryman, A. (2002). Sid. 133 
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Ortiz. Intervjun på Gran Caribe Real Cancún genomfördes med tre intervjupersoner; två 

ansvariga, Jose Fuentes och Alma Hernandez, samt en trainee, Chris Kuiji.  

3.1.1 Begränsning gällande intervjumetod 

Vi är medvetna om att intervjuer av den karaktär vi genomfört kan ge en skönmålad bild av 

organisationen och att det kan finnas brister gällande tillförlitligheten i resultatet från sådan 

metod. Eftersom många av intervjufrågorna var konkreta faktafrågor och inte 

intervjupersonernas personliga åsikter är reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten hög. Då 

det inte genomfördes enkätundersökningar på Fiesta Americana Grand Coral Beach var 

tillförlitligheten, reliabiliteten, vid denna intervju extra viktig. Dock observerade vi vid vårt 

besök på Fiesta anställda som i grupprum genomgick olika former av utbildningar och därmed 

kan Genaro Ortiz uttalanden under intervjun gällande utbildning anses tillförlitliga.   

 

Validiteten anses som hög eftersom intervjufrågorna formulerades utifrån en av modellerna 

som uppsatsen kommer att bygga på och därmed ställdes medvetet frågor gällande de begrepp 

som senare avses undersökas.10 Gällande validiteten måste språket ses som en begränsning då 

endast tre intervjuer kunde genomföras på engelska samt att denna engelska inte var av hög 

nivå, vilket gav mindre utförlig information. Hade en person med spanska som modersmål 

genomfört intervjun skulle det ha funnits möjlighet till fler ingående frågor och därmed 

möjligtvis resulterat i att annorlunda eller mer information kommit fram som bättre mäter det 

som avses undersökas i uppsatsen. Språkbarriären gick dock till stor del att lösa då en 

gruppmedlem talar flytande spanska och kunde förtydliga frågorna på intervjupersonernas 

modersmål. Samma person genomförde tre intervjuer på spanska, när intervjuer på engelska 

inte var möjligt. Dock kunde de övriga gruppmedlemmarna då inte ställa följdfrågor, eftersom 

de inte talar spanska, vilket minskar chansen för nya infallsvinklar. Det fanns en risk för 

intervjuareffekten, det vill säga att intervjuaren påverkar intervjupersonens svar, under de 

intervjuer som genomfördes på engelska.11 Detta eftersom det behövdes förtydligande 

gällande vissa uttalanden och det därmed i vissa fall blev nödvändigt att ställda ledande eller 

förtydligande frågor.  

 

                                                 
10 Körner, S & Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur: Lund. Sid. 15 
11 Körner, S & Wahlgren, L. (2005). Sid. 17 
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3.2 Enkätundersökning med personalen 
Enkätundersökning genomfördes med personal på RIU Caribe, Hyatt Cancún Caribe Resort, 

samt på Gran Caribe Real Cancún. På Fiesta Americanas Grand Coral Beach Resort gavs det 

inte tillåtelse att utföra en sådan undersökning, då den inte blev godkänd av ledningen. En 

enkätundersökning ansågs vara ett nödvändigt metodverktyg för att besvara uppsatsens 

frågeställningar gällande de anställdas arbetssituation. Detta metodverktyg gav oss möjlighet 

att genom direktkontakt med källan få konkret och trovärdigare informationen gällande 

arbetssituationen på resorterna än vad enbart intervjuer hade gjort.  

 

Enkäterna delades ut till 30 slumpmässigt utvalda anställda på varje resort vid 

personalingången, då det inte gavs tillåtelse att dela ut dem inne på själva resorten. De 

anställda fick svara på fem olika frågor samt fylla i sin position i företaget. 

Enkätundersökning har en svarsprocent på 92 %, det vill säga de 90 utdelade enkäterna 

resulterade i 83 stycken användbara enkätsvar.  

 

I enkätundersökningen ställdes så kallade personliga faktafrågor, vilket innebär att 

respondenten skulle ge personlig fakta om sig själv i undersökningen.12 Samtliga frågor var 

slutna vilket innebar att respondenterna fick olika svarsalternativ.13 Dock kunde 

respondenterna kommentera sin position om de valde svarsalternativet ”övrigt” samt om de 

blivit erbjudna utbildning, kommentera vilken typ av utbildning. Detta gjorde att två av fem 

frågor var friare och därmed till viss del öppna frågor. Alla frågorna på enkäten var ställda på 

spanska för att undvika missförstånd bland de i personalen som inte talade engelska. Enkäten 

innehöll även en kort presentation på spanska där syftet med enkätundersökningen 

presenterades, samt att svaren var anonyma.  

 

Innan vi genomförde enkätundersökningen bland de anställda gjordes en testomgång med 

spansktalande vänner. Det visade sig dock, under första intervjun på Real att intervjupersonen 

ansåg att en fråga var svårbegriplig. Därför ströks denna fråga från frågeformuläret innan 

första enkätundersökningen genomfördes.  

 

                                                 
12 Bryman, A. (2002). Sid. 162 
13 Bryman, A. (2002). Sid. 157 
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3.2.1 Begränsningar gällande enkätundersökning 

Då enkätundersökningarna genomfördes med ett slumpmässigt urval varierar antalet 

respondenter från de olika arbetarkategorierna för resorterna. Nackdelen med detta är att 

antalet respondenter från vissa positioner är underrepresenterade. Validiteten kan därför anses 

lägre i jämförelse med intervjuerna eftersom ett nytt slumpmässigt urval troligtvis inte hade 

resulterat i samma urval respondenter och därmed gett ett annat resultat. En begräsning 

kopplat till detta är att det slumpmässiga urvalet på Real resulterade i att inga servitörer blev 

tillfrågade. Information gällande servitörernas löner har därför hämtats från en 

kompletterande intervju via e-mail med Alma Hernandez från HR på Real. Undersökningen 

hade varit mer kvantitativt användbar med fler respondenter från varje position, men är trots 

denna begränsning relevant eftersom den möjliggör en generell beskrivning av de anställdas 

arbetssituation inom olika positioner på resorterna.  

  

Reliabiliteten i enkätundersökningen kan anses som hög för en begränsad tidsperiod. 

Upprepade mätningar under de två veckornas fältarbete skulle troligtvis gett samma resultat. I 

ett längre tidsperspektiv kan dock reliabiliteten för undersökningen bli lägre. Detta eftersom 

löner, arbetstimmar samt utbildning för de anställda förändras över tid, vilket leder till att 

svaren blir annorlunda och reliabiliteten för enkätundersökningen sjunker. 

 

3.3 Avgränsningar och förtydligande 
Uppsatsen behandlar verksamheternas sociala ansvar gentemot intressenterna i samhället 

Cancún och de anställda på utvalda resorter. Verksamheternas länkar med institutioner och 

aktieägare kommer ej behandlas. I analysen kommer inte intervjupersonernas namn skrivas ut, 

utan uttalande från dessa kommer endast att benämnas som uttalande från respektive resort. 

Samtliga citat kommer att återges på svenska i uppsatsen för att underlätta läsningen. Citaten 

kommer dock att finnas i sin ursprungsform, spanska eller engelska, i fotnotstexten. Följande 

förkortningar kommer att användas: 

  

Fiesta Americanas Grand Coral Beach Resort    Fiesta  

Gran Caribe Real Resort    Real  

Hyatt Cancún Caribe Resort   Hyatt 

RIU Caribe     RIU 
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Corporate Social Responsibility    CSR el. socialt ansvar 

Human Resources    HR 

Potential Linkages Model    PL modell  

All-inclusive resort    resort 

 

Två engelska begrepp, outsourcing och sourcing, översätts inte då det saknas lämpliga 

benämningar i det svenska språket. Med outsourcing menas att resorten använder sig av 

externa verksamheter för tjänster, exempelvis underhållning. Sourcing är ett snarlikt begrepp 

som betyder att resorten använder sig av lokala leverantörer för produkter och tjänster som det 

egna företaget behöver för att sköta verksamheten eller erbjuda sina gäster. I denna uppsats 

kommer dock sourcing behandla endast lokala inköp, dvs. produkter och inte tjänster. 

Outsourcing kommer att användas som samlingsbegrepp för samtliga tjänster som resorterna 

köper in.  

 

Genom att studera de arbetskategorier med lägst löner, såsom städare och servitörer blir det 

möjligt att undersöka om resorterna endast betalar sina anställda minimilöner eller om de 

betalar mer eller mindre än dessa bestämmelser. Antalet svar från servitörer är begränsat då 

svarsfekvensen var låg från denna befattning i och med slumpmässigt utvalda respondenterna. 

Vi ansåg dock att svaren är användbara eftersom liknande svar gavs från alla de tilltalade 

servitörerna.  

 

Befattningar såsom kockar och receptionister har högre löner än minimilönerna och utesluts 

därför ur denna uppsats. Även de anställdas fackliga rättigheter kommer att uteslutas eftersom 

dessa uppgifter var svåröverkomliga från fackligt representerade. Begreppet CSR kommer ej 

studeras ur ett miljöperspektiv, även om detta också är möjligt. En sådan infallsvinkel är dock 

inte relevant för denna uppsats, då den behandlar arbetsvillkor och påverkan på lokala 

verksamheter, inte påverkan på miljön.  

 

4. Bagage – ha med sig under uppsatsens resa 
Pass, pengar och biljetter är saker som är nödvändiga för resan. Följande avsnitt tar upp 

nödvändiga koncept och modeller för att underlätta läsarens färd genom uppsatsen.   
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4.1 Turismens baksida 
Den finns två sidor av en av världens största industrier, turismen. Dels är det en industri som 

skapar arbetstillfällen, inkomster och bidrar till förbättrad BNP för länder, vilket gör att den 

ger ett stort bidrag till destinationer runt om i världen. Samtidigt finns det även en baksida då 

industrin kan medföra en nedgång för miljön, samt påverka destinationen negativt 

sociokulturellt. Dessa konsekvenser har uppmärksammats och en diskussion gällande hållbar 

turism har börjat föras för att minimera turismens negativa påverkan på destinationer. Hållbar 

turism ska öka livskvaliteten för lokalbefolkningen i såväl utvecklade som icke-utvecklade 

länder 14 och den ska bevara resurser så att kommande generationer kan tillgodose sina behov. 

Om turism utvecklas på rätt sätt skapar den relationer i samhällen och kan innebära 

arbetstillfällen och inkomster till regioner, uppmuntra innovation och kulturellt utbyte, samt 

förbättra infrastruktur. Utvecklas turismen däremot på fel sätt kan kulturkrockar och otrygga 

anställningsavtal uppstå och priser på exempelvis mat och boende kan höjas, vilket gör att 

destinationens befolkning får det sämre än vad de hade det tidigare innan 

turismexploateringen.15 Av sådana anledningar har en diskussion gällande hur 

lokalbefolkningen kan gynnas av turism uppstått.  

4.2 Pro-poor - att rättfärdiga turism 
Pro-poor turism är varken en modell, ett begrepp eller en nisch av turism utan ett normativt 

koncept som ämnar studera hur fattigdom kan överkommas med hjälp av turism. Pro-poor 

turism ökar nettofördelar för fattiga människor och ska skapa länkar och relationer mellan 

turismbranschen och lokalbefolkningen så att dessa gynnas av att deras samhälle blir anpassat 

för turismen.16 Definitionen säger dock inget om fördelningen av fördelarna mellan 

lokalbefolkningen, vilket innebär att turism kan vara pro-poor även om rika får lika många 

fördelar av turismen som de fattiga.17  

 

                                                 
14 Mowforth & Munt (1998) i Choi, H.S.C., Sirakaya, E. (2005). Sustainability indicators for managing 
community tourism. Elsevie: Tourism Management. No 27 (2006).  Sid. 1274 
15 NUTEK (2004). Perspektiv på hållbart turistiskt företagande. Turistdelegationen. Stockholm.  
16 Ashley, C. Boyd, C. and Goodwin, H. (2000). Pro-poor tourism: Putting poverty at the heart of the tourism 
agenda. Natural Resource Perspectives, ODI. No 51. År 2000 & Harrison, D. Pro-Poor Tourism: A Critique Sid. 
9-11 & PPTP. (2005). Pro-Poor Tourism. Pro poor tourism partnership & Spencely, A., Seif, J. (2003). 
Strategies Impacts, a cost of Pro-poor Tourism Approaches in South Africa. PPT Working paper No 11. Sid. 7 
17 Ashley, C., Roe, D., & Goodwin, H. (2001) & Braman, S., Amazonia, F.A. (2001). Practical Strategies for 
pro-poor tourism TROPIC Ecological Adventures- Ecuador. PPT Working Paper. No 6  
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Det finns strategier för hur en turismverksamhet kan vara pro-poor. Det kan till exempel 

innebära att anställda får rättvisa löner, att verksamheterna handlar lokalt och använder 

lokalbefolkningen som guider till turisterna, eller låta dem producera souvenirer. 

Turismverksamheten kan även erbjuda träning och bemyndigande för lokalbefolkningen, 

mildra användningen av marken och andra naturliga resurser, samt förbättra service så som 

infrastrukturen, vattentillgången, transporter, sjukvård etc. Sådana strategier ska bidra till att 

relationer mellan turismen och lokalbefolkningen byggs, samt att de påverkas positivt av 

turismen.18  

4.2.1 Tilt the cake 

Turism skapar arbetstillfällen, vilket utifrån pro-poor konceptet är positivt, men dessa arbeten 

kan vara lågavlönade och kräva långa arbetsdagar, vilket pro-poor strategierna inte tar hänsyn 

till. Istället för att konstatera att turism är jobbskapande rekommenderas fokus på 

anställningsförhållanden, exempelvis att lagstadgade minimilöner följs samt att utbildning och 

säkra avtal erbjuds.19 

 

Pro-poor strategier har de fattiga, dock inte de allra fattigaste, i fokus, men gynnar även de 

rika i samhället,20 då strategierna påverkar all lokalbefolkning på destinationen. Kritiker 

menar att pro-poor konceptet därför inte är försvarbart eftersom det inte minskar 

klassklyftorna i samhället.  Livskvaliteten för fattiga kan ökas genom pro-poor,21 men den 

ökar även för de rika och därför skapas inte ett jämlikt samhälle, vilket är något att sträva efter 

i reduceringen av fattigdom.22 Strategierna borde istället fördela resurserna, tilt the cake, så att 

de fattiga blir oproportionerligt mer gynnade än de rika, och därmed kan klassklyftor minska. 

Det är dock ett svårgenomfört projekt då marknaden idag påminner om neoliberalism,23 vilket 

är lämpat för turismbranschen som helhet eftersom flyttning av kapital, människor och 

                                                 
18 Poon, A. (2002). Challenges, Opportunities and Key Success Factors in Developing Sustainable Ecotourism 

Product in Caribbean Economies. Tourism Intelligence International. Sid. 18 &  PPTP. Overview of pro poor 
tourism strategies. Pro Poor Turism Partnership.  

19 Schilcher, D. (2007). Growth Versus Equity: The Continuum of Pro-Poor Tourism and Neoliberal Governance 
I Hall, M. C. (2007) Pro poor tourism- who benefits?Perspective on Tourism and Poverty Reduction.  Channel 
View Publications: Clevedon. Sid. 172 
20 Harrison, D.(2007). Sid. 6 & 12 
21 Mowforth & Munt (1998) i Choi, H.S.C., Sirakaya, E. (2005). Sid. 1274-1276 
22 Schilcher, D. (2007) i Hall, M (2007). Sid. 169 
23 Neoliberalism är en marknadsvänlig politisk ideologi som  förespråkar en fri marknad utan större inflytande 

från institutioner och regleringar. Neoliberalister uppmuntrar privata verksamheter framför statligt styrda 
institutioner, vilket i ett pro-poor sammanhang kan vara skadligt då mäktiga företag, ofta internationella 
kedjor, konkurrerar ut mindre lokala verksamheter och institutioner då de inte får göra förändringar.  
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arbetskraft sker på en sådan marknad, men inte är fördelaktigt för pro-poor ansatsen. 

Turismen i Mexiko anses vara framgångsrik enligt neoliberalister, på grund av dess 

exportorienterade marknad som karaktäriseras av få eller inga barriärer. I ett sådant 

neoliberalt samhälle är hänsyn till CSR en nödvändighet för att det ska kunna utvecklas pro-

poor,24 eftersom en sådan lösning tar hänsyn till aspekter som inte neoliberalismen gör, till 

exempel låta mindre mäktiga verksamheter gynnas av turismen.   

4.3 Corporate Social Responsibility 
CSR, är ett begrepp som används för att beskriva ett företags sociala ansvar gentemot 

samhället och dess befolkning.25 Konsumenter är idag mer medvetna gällande sociala och 

miljörelaterade problem vilket leder till större press att vara ansvarstagande inom 

servicebranschen.26 Ett sådant ansvar omfattar sociala kontrakt, det vill säga att företag har ett 

ansvar gentemot miljön, de anställda, samhället samt konsumenter, vilka alla är intressenter 

som ställer krav på företaget.27 Detta innebär att ett företag inte enbart har ett ekonomiskt och 

legalt ansvar, utan även ett etiskt och filantropiskt. Dessa olika typer av ansvar kan 

synliggöras i en CSR pyramid, se figur 2.28  

 

 
Figur 2: CSR pyramiden ur Carroll, A.B. (1991). Sid 42 

 

                                                 
24 Schilcher, D. (2007) i Hall, M (2007). Sid. 166-168 & 176 
25 Carroll, A. B. (1991). The pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral Management of 

Organizational Stakeholders. Business Horizons. Sid. 39 
26 Goodwin (2004), Murheid et al (2002) i Meyer, D. (2007). Pro-poor tourism: From leakages to Linkages. A 
Conceptual Framework for Creating Linkages between the Accomodation Sector and ‘Poor’ Neighbouring 
Communities. Current issues in tourism. Vol. 10. No. 6. Sid. 575 
27 Carroll, A. B. (1991). Sid. 39- 42 
28 Carroll, A. B. (1991). Sid. 42 
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Ekonomiskt ansvar är grunden som håller samman samtliga fyra kategorier, då de tre övriga 

inte existerar utan att organisationen går med vinst. Att vara maximalt vinstgivande, samt att 

ha en konkurrenskraftig position på markanden sammanfattar den ekonomiska kategorin. Att 

ta legalt ansvar är en vidareutveckling av det ekonomiska ansvaret, eftersom det anpassas 

efter existerande lagar. Dessa lagar kan ses som en minimigräns för vad företag måste göra 

för samhället.29 Lagstiftning blir ett sätt att tvinga företag att ta socialt ansvar.30 Däremot är 

etiskt ansvar de normer och förväntningar som kunder, anställda, aktieägare och samhället har 

gentemot företaget, samt vad de anser är rättvist och moraliskt. Det är idag viktigt att vara ett 

etiskt och moraliskt företag med ansvarstaganden som sträcker sig förbi lagar och regleringar. 

Filantropiskt ansvar är när företaget bidrar finansiellt och tidsmässigt till att utveckla 

samhället. Skillnaden mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att det filantropiska ansvaret 

anses som frivilligt och är inte lika förväntat av samhället som det etiska är. Trots att varken 

institutioner eller samhället förväntar sig att företag ska ta filantropiskt ansvar är detta ansvar 

nödvändigt för att kunna skapa ett gott rykte och för att skapa konkurrensfördelar.31 Många 

större organisationer anser att CSR, och framförallt det filantropiska ansvaret, inte är 

fördelaktigt för deras företag. Detta är fel då studier säger att ett arbete med CSR är både 

kostnadssparande samt att det skapar ett positivt rykte för företagen att de är ansvarsfulla 

medborgare som investerar i samhället de befinner sig i. Ytterligare studier visar även att 

ledare hellre skapar relationer och gör affärer med verksamheter som har en CSR policy och 

visar sitt sociala engagemang.32 

 

Sammanfattas de fyra ansvarskategorierna innebär CSR att ett företag ska sträva efter att vara 

maximalt vinstgivande, följa gällande lagar, vara etiska och goda samhällsmedborgare. Dessa 

kategorier brister då de emellanåt flyter in i varandra, samt hamnar i konflikt. Tillexempel går 

det ekonomiska perspektivet med att vinstmaximera emot uppfattningen som de tre andra 

perspektiven har nämligen att bidra ekonomiskt till verksamheter utanför företaget, det 

                                                 
29 Carroll, A. B. (1991). Sid. 41 
30 Husted, B. W. & Salazar J.J (2006). Taking Friedman Seriously- Maximising Profits and Social Performance. 

Journal of Management Studies. Sid. 1-4 
31 Carroll, A. B. (1991). Sid. 40-42 
32 Barreto, E. (2005). Tourism Community Development Pays Back. International Trade Forum. År 2005. No 2. 

Sid. 24 & Sen, S. & Bhattacharya, C.B. (2001). Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer 
Reactions to Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing Research. Vol. XXXVIII. Sid. 226 & 
Porter, M.E & Kramer, M.R (2008). Just Good Business. The economist. Vol. 386. Iss. 8563   
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filantropiska perspektivet, att följa lagar om minimilöner, det legala perspektivet, samt att 

gärna betala bättre lön än vad lagen säger, det etiska perspektivet.33   

 

4.3.1 Turismverksamheter och socialt ansvar 

Ur ett turismperspektiv är CSR ett sätt att förhindra att turismen förstör platsen där den 

utvecklas och verkar på. Det är researrangörernas skyldighet att se till att turister ska kunna 

bidra till en positiv påverkan på destinationen när de är på semester. Researrangörer måste se 

till att de lokala företag de samarbetar med är socialt ansvariga och följer gällande lagar om 

mänskliga rättigheter samt miljöregleringar.34 Förr var det vanligt att såväl personal som mat 

importerades till nya turistorter, men i dag är det allt fler turistverksamheter som insett att 

anställa lokalbefolkningen och använda lokalproducerad mat innebär både bättre service och 

bättre kvalitet. Att bli bemött av anställda som känner till den lokala kulturen gör upplevelsen 

mer uppskattad. Likaså kan mat erbjudas som är fri från bekämpningsmedel och känns 

fräschare. Det finns olika sätt för en resort att investera i samhället. Ett sätt är att erbjuda 

service till sina anställda, till exempel genom transport till och från arbetet, utbildning och 

språkkurser. Samhället i stort kan hjälpas t.ex. genom att tvätten outscourcas från resorten 

eller att souvenirer samt mat köps från det lokala samhället.35 Sådana länkar med det lokala 

möjliggör att turismverksamheten gynnar destinationen och dess lokalbefolkning. Hur sådana 

länkar kan skapas mellan hotellsektorn och samhället förklaras i följande avsnitt. 

4.4 Länka hotellsektorn med samhället – PL-modellen 
Meyer har utvecklat en modell som åskådliggör kopplingar mellan hotellsektorn och 

destinationer i utvecklingsländer.36 Målet med att skapa sådana länkar är att minska den höga 

andelen import i turismsektorn samt ersätta utländsk export med lokala leverantörer. I figur 3 

skildras en förenklad version av Meyers modell. De fyra sätten att skapa länkar mellan 

hotellsektorn och den lokala ekonomin är genom arbetsförhållanden, sourcing, outsourcing 

samt övriga samarbeten.37I följande teoriavsnitt kommer först arbetsförhållanden presenteras 

                                                 
33 Carroll, A. B. (1991). Sid. 42-43 
34 Tourism Concern. Sun Sand Sea and Sweatshops. Making the world´s biggest industry fair. 
35 Barreto, E. (2005). Sid. 24-25 
36 Meyer, D. (2007). Pro-poor tourism: From leakages to Linkages. A Conceptual Framework for Creating 
Linkages between the Accomodation Sector and ‘Poor’ Neighbouring Communities. Current issues in tourism. 
Vol. 10. No. 6. Sid. 559 
37 Meyer, D. (2007). Sid. 565 
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och sedan presenteras de tre övriga sätten att skapa länkar med samhället, sourcing, 

outsourcing eller övriga samarbeten, vilka faller under samlingskategorin: samarbeten.  

 
Figur 3: Förenklad version av Meyers Potential Linkages Model i Meyer, D. (2007). Sid. 565 

4.4.1 Arbetsförhållanden 

Gällande arbetsförhållanden, i PL-modellen tar Meyer upp löner, utbildning, arbetstider samt 

övriga förmåner. Turismsektorn karakteriseras av hög personalomsättning, oregelbundna och 

obekväma arbetstider, säsongsanställningar samt lågt medlemsantal i fackföreningar. 

Turismföretagets förpliktelser blir därför att erbjuda bra arbetsvillkor och förmåner för de 

anställda.38 Ansvariga i hotellsektorn bör försäkra sig om att arbetstimmarna för de anställda 

överensstämmer med lokala bestämmelser och kollektivavtal, uppmuntra till karriär och 

utvecklingsmöjligheter för samtliga anställda samt respektera fackliga representanter.39  

4.4.2 Samarbeten 

Sourcing 
Det andra sättet att skapa länkar med den lokala ekonomin på en destination är att använda sig 

av sourcing. Med sourcing menas samarbete med lokala verksamheter, exempelvis genom att 

hotellen köper in mat och dryck från lokala leverantörer istället för stora internationella 

företag. Turismen ger då inga synergieffekter till det lokala utan innebär istället att importen 

ökar, vilket både påverkar det lokala jordbruket negativt samt gör att utbytet av utländsk 

valuta minskar.40  

                                                 
38 Meyer, D. (2007). Sid. 566-567 
39 Meyer, D. (2007). Sid. 567-568 
40 Meyer, D. (2007). Sid. 568 
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Outsourcing 

Mayer anser att multinationella företag minskar turismens förmåga att generera en utbredd 

tillväxt samt minskar de slutgiltiga ekonomiska fördelarna som turismsektorn för med sig till 

utvecklingsländer.41 Aktiviteter som har betydelse för turismsektorn är logi, service- och 

hantverksrelaterade aktiviteter samt andra verksamheter såsom allt från souvenirförsäljare och 

taxichaufförer till icke officiella guider och matstånd. Genom sådana aktiviteter erbjuder den 

informella sektorn lokalbefolkningen möjligheten att bli en del av turismsektorn.42  

Övriga samarbeten 

Den fjärde länken som kan skapas med det lokala samhället är genom så kallade övriga 

samarbeten. Exempel på sådana samarbeten är donationer, samt mer komplexa initiativ som 

att bygga hållbara relationer med samhället genom att bidra till den lokala utvecklingen.43  

 

4.5 CSR + PL = Ansvarsfullt destinationssamarbete  
CSR behandlar företags sociala ansvar och går att studera ur ett turismperspektiv. Det kan 

omfatta såväl de anställda i turismföretaget som samhället verksamheten befinner sig i. PL-

modellen beskriver hur relationer mellan dessa verksamheter och samhället kan skapas. De 

båda modellerna behandlar hållbar utveckling av en turismdestination och kan därför 

kombineras för att ge en tydligare bild av hur ett hållbart turismarbete kan utföras. 

Verksamheter kan dock inte uppfylla varje steg i CSR pyramiden för varje kategori i PL-

modellen. Exempelvis går det inte att säga att resorterna tar legalt ansvar gällande sourcing 

eller outsourcing, eftersom det inte finns någon lag som säger att verksamheter måste köpa ett 

visst antal varor från lokala leverantörer. Figur 4 visas vilka ansvar, ekonomiskt, legalt, etiskt 

samt filantropiskt, som går att uppfylla för kategorierna arbetsförhållande, sourcing, 

outsourcing samt övriga samarbeten i PL-modellen. 

 

                                                 
41 Brohman, J. (1996). New directions in tourism for third world development. 

 Annals of tourism research. Vol. 23. No. 1. Sid. 54-55 
42 Meyer, D. (2007). Sid. 571 
43 Meyer, D. (2007). Sid. 574 
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   Arbetssituation    Sourcing                 Outsourcing            Andra samarbeten 
 

Figur 4: PL-modellens kategorier (horisontalt) i kombination med CSR pyramidens ansvarområden (vertikalt). 

Färgade fält innebär det möjliga CSR ansvar som kan uppnås för varje kategori i PL-modellen.  

4.6 Resmålsinformation 
Innan avresa är det bra att ha information om sitt semesterresmål. Följande avsnitt kommer 

att presentera uppsatsens fallobjekt Cancún i Mexiko samt de fyra resorter som uppsatsen 

behandlar.  

4.6.1 Cancún – ett USA i miniatyr?  

Cancún är en av Mexikos ledande resortdestinationer,44 och är beläget på Yucatanhalvön 

Mexikos östra kust. I Cancún finns Hotel Zone, en kuststräcka med ca 190 hotell på en 22 

meter bred och 400 meter lång gata.45  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Resorter uppradade i Hotel Zone i Cancún, Mexiko.46  

 

Det som skiljer Cancún från många andra destinationer i diverse länder är att Cancún från 

början enbart bestod av våtmarker, några enstaka fiskare med deras familjer samt 
                                                 
44 Torres, M R & Momsen, D J (2005). Gringolandia: The construction of a New Tourist Space in Mexico. 
Annals of the Association of American Geographers. Vol. 95. No. 2.Sid. 314-315 
45 Hickman, L (2005). Sid. 230 
46 Fritidsresor. (2008). Cancun 
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kokosnötsodlare och att det inte fanns någon tendens till en naturlig turismutveckling.47 

Istället var det genom en datoriserad urvalsprocess under 1960-talet på uppdrag av den 

Mexikanska regeringen som Cancún valdes fram som en plats att bygga och utveckla 

kustresorter på,48 med förhoppningen att kunna tjäna pengar och få utländsk valuta till 

landet.49 Satsningen som den Mexikanska regeringen gjorde under 1960-talet började ge 

utdelning under 1970-talet då chartern hade sitt genombrott och idag är Cancún populärare än 

någonsin. Cancún lockar idag besökare från hela världen men främst är det amerikaner som 

besöker destinationen, vilket har inneburit att lokalbefolkningen kallar Cancún för 

”Gringolandia”, vilket är en negativ syftning på ett USA i miniatyr.50 Dock menar många 

författare att Cancún är en alltför konstgjord och onaturlig skapelse51 som inte har något med 

Mexiko eller dess kultur att göra.  

 

Resorterna i Cancún kan erbjuda sina gäster allt de önskar så länge kan betala för det. 

Konceptet all-inclusive har blivit mer och mer populärt vilket innebär att allt på resan är 

förbetalt och all mat och dryck på resorten ingår under vistelsen. Denna utveckling menar 

vissa forskare bland annat har bidragit till en segregering mellan turister och 

lokalbefolkningen då turister på all-inclusive resorter i Cancún lever i sin egen turismbubbla 

utan någon verklig anknytning till det ”riktiga” Mexiko eftersom de inte behöver lämna 

resorten för att shoppa, äta eller dylikt. 52   

 

                                                 
47 Hickman, L (2005). Sid. 232  
48 Clancy, C M (1999) Sid. 10  
49 Torres, M R & Momsen, D J (2005). Sid 323 & Cothran, A, D & Cothran C, C (1998) Promise or Political 

Risk for Mexican Tourism. Annals of Tourism Research. Vol 25. No. 2. Sid. 479 
50 Torres, M R & Momsen, D J (2005). Sid. 314  
51 Hickman, L (2005). Sid. 232 
52 Torres, M R & Momsen, D J (2005). Sid. 317 
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4.6.2 Dags att checka in! 

Nedan presenteras de fyra studerade all-inclusive resorterna i Hotel Zone, Cancún.  
 

Alla resorter håller en hög standard, då majoriteten är femstjärniga och belönade med 

diamanter från the AAA Diamond Rating Process, Nordamerikas 

hotellutvärderingsprogram.53 

Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort 

Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort grundades 

1998 och verkar under Grupo Posadas, en kedja med över 

90 hotell i Mexiko, Sydamerika och USA54. Resorten har 

belönats med utmärkelsen fem diamanter av The AAA 

Diamond Rating Process och har 602 rum.   
Figur 6: Fiesta Americana     

Grand Coral Beach Resort55 

Gran Caribe Real Cancún 

Gran Caribe Real Cancún tillhör den mexikansk ägda 

kedjan Real Resorts Group och det finns två resorts i 

Cancún.  Resorten har 479 rum och har fått fyra diamanter 

av The AAA Diamond Rating Process.56  

 
                                   Figur 7: Gran Caribe Real Cancún57 

Hyatt Cancún Caribe Resort 

Hyatt Cancún Caribe Resort är ett av 735 hotell som verkar 

under varumärket Hyatt Corporation, en amerikansk 

hotellkedja.58. Hyatt i Cancún har dock mexikanskt ägande, 

placerade i Mexico City. Resorten har belönats med   

                                                 
53 AAA Diamond Rating Process. (2007). AAA Diamonds- for Easy, Reliable Hotel Selection.   
54 Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort. (2008) Posadas 
55 Hotels in Cancun. (2007). Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort 
56Real Resorts. (2008). History Real Resorts, Caribe Real, Awards Real Resorts. 
57 Cancun-travelnet. (2008). Gran Caribe Real Cancún 
58 Hyatt. (2008). About Hyatt Resort 
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utmärkelsen fyra diamanter i AAA Diamond Rating Process.59  

Resorten grundades 1984 och har 296 rum.60                                                                     
Figur 8: Hyatt Cancún Caribe Resort61                

 

RIU Caribe 

RIU startade som ett litet familjeföretag på Mallorca för 55 

år sedan, och har idag växt till en välkänd internationell 

kedja. RIU är en franchisingkedja som är representerad i 

18 länder genom 100 hotell. I Mexiko finns RIU på fem 

stycken destinationer, och tre hotell är placerade i Cancún. 

RIU Caribe har 506 rum och har inte blivit belönade med 

diamanter i AAA Diamond Rating Process. 

 

                 Figur 9: RIU Caribe62 
   

5. Resmålet - bakom kulisserna i paradiset 
Bagaget är uppackat, det är dags att utforska destinationen, i det här fallet empiri och teori.  

5.1 Empiriredovisning – sanningen bakom all-inclusive 
Följande avsnitt är en empiribeskrivning av de studerade resorterna, en sida som inte alltid 

är synlig för gästen. Resultat från intervjuer och enkätundersökningar angående kategorierna 

arbetsförhållanden och samarbeten synliggörs i tabeller och figurer.  

5.1.1 Arbetsförhållanden  

Löner 
RIU konstaterade att servitörerna på resorten tjänar minimilönen, 49,50 pesos om dagen, 

vilket motsvarar 28 SEK.63 Vidare sa Hyatt att de flesta resorter har liknande löner för 

liknande positioner och att deras servitörer och städare har löner som är i likhet med andra 

resorter i Cancún. På Real påpekades att: ”Lönerna varierar beroende på vilken position du 
                                                 
59 Ibid.  
60 Intervju Carlos Diaz. Hyatt Cancún Caribe Resort. 2008-04-16  
61 Cancun travel. (2008) Hyatt Cancún Caribe Resort 
62 Totallytrips (2008). RIU Caribe overview 
63 49,50 pesos = 28.45SEK enligt valutaomvandlare på fxtop. Fxtop. (2008) Valutomvandlare 
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har. Men i Mexiko har vi tre zoner: A, B och C. Här befinner vi oss i zon C och därför måste 

vi enligt lag betala minst 49,50 pesos per dag till våra servitörer.”64 Då det inte gavs tillåtelse 

att genomföra en enkätundersökning på Fiesta kan de anställdas löner där endast uppskattas 

utifrån intervjun. Då vi berättade att Fiesta är omnämnd i boken ”The Final Call” som en av 

de resorterna i Cancún med bäst löner konfirmerade Fiesta detta med: ”Vi tror på och har 

studerat att vi har de högsta lönerna av majoritet av hotellen.”65 Senare i intervjun framkom 

det dock att detta inte gäller alla positioner i företaget. Anledningen till Fiestas högre löner för 

exempelvis servitörerna beror, enligt intervjupersonen, på kvaliteten på resorten genom att 

Fiestas gäster ger mer dricks än gästerna på andra resorter.  

 

På Hyatt och RIU genomfördes enkätundersökning med åtta respektive sex servitörer. 

Resultaten från enkätundersökningen synliggörs i figur 10.  

 
Figur 10: Enkätsvar gällande servitörernas löner på Hyatt och RIU. 

 

Bland de undersökta servitörerna för båda resorterna svarade 11 av 14, det vill säga 79 %, att 

de har en lön på 41-50 pesos. Två servitörer på RIU svarade att de har en lön på 51-60 pesos 

vilket är över minimilönen. Dock svarade en av dessa servitörer att han arbetar mer än 60 

timmar i veckan, vilket innebär 12 timmar övertid. Det var endast en servitör som svarade att 

han har en lön som är lägre än minimilönen och han arbetar heltid på Hyatt. Han är den enda 

av de totalt 93 respondenterna från spridda positioner på Hyatt, RIU och Real som, enligt 

undersökningen, har en lön som är lägre än den avtalade minimilönen i Cancún.  

                                                 
64 “Los salarios dependen en cual posición tiene. En México tenemos 3 zonas, A B y C. Aquí estamos en la zona 
C. Por eso por ley tenemos que pagar por ejemplo a lo menos 49,50 peso / día a nuestro meseros” 
Ur intervju med: Alma Hernandez. Gran Caribe Real Cancún, Cancún. 2008-04-14 
65 ”Nosotros confidiamos en y hemos estudiado..tenemos salarios mas altos que las majoreria de los hoteles.”  
Ur intervju med: Genaro Otriz. Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort, Cancún. 2008-04-15 
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Svaren från de enkätundersökta städarna på de tre resorterna var något mer varierade än 

svaren från servitörerna. I figur 11 åskådliggörs städarnas löner på de tre undersökta 

resorterna.  

 
Figur 11: Enkätsvar gällande städarnas löner på Hyatt, RIU och Real. 

 

Det visade sig att två av de fyra tillfrågade städarna på Real tjänade mer än 70 pesos per dag. 

Det bör has i åtanke att en av de två städarna arbetar en övertid på, 51-60 timmar i veckan. 

Den andra städaren på Real har, trots en regelrätt arbetsvecka på 41-50 timmar, 105 pesos 

dagligen och får därmed mer än dubbelt så mycket betalt än servitörerna. På RIU är lönen för 

de undersökta städarna mellan 41 pesos till 70 pesos dagligen. Förklaringen till att en städare 

från Real tjänar mindre än 40 pesos dagligen är att han arbetar färre än 30 timmar i veckan. På 

RIU tjänar mer än häften över minimilönen och på Hyatt tjänar hälften av de tillfrågade 

städarna mer än minimilönen. Den städare på Hyatt som svarade att han tjänar mer än 70 

pesos arbetar trots detta en regelrätt arbetsvecka på 41-50 timmar.  

Arbetstider  

Gällande de anställdas arbetstimmar blir svaret från Fiesta att: ”Det är åtta timmar dagligen 

och sex dagar i veckan. Visst, det finns situationer då man behöver stanna kvar längre men då 
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betalar vi dem också för det.”66 RIU besvarade samma fråga med: ”Det som lagen säger är 

åtta timmar… men… De anställda arbetar mer än åtta timmar… nio eller tio timmar… Det 

måste ju alltid (informanten betonar. Red. anm.) finnas service.”67 Real berättade ”Vi har ett 

system med tre skift, /…/ Enligt lag får de anställda inte arbeta mera än åtta timmar per dygn, 

sex dagar i veckan utan extra betalt. Så om våra anställda arbetar mer än detta betalas de 

extra. Ibland betalar vi dem i ledighet, d.v.s. jobbar du en timme extra får du två timmar ledigt 

till godo.”68 Svaret från Hyatt var ett konstaterande att arbetstiderna är sex dagar i veckan och 

åtta timmar per dag samt att de anställda får betalt i pengar eller ledig tid. Figur 12 visar 

svaren från resorterna gällande hur många timmar de tillfrågade anställda arbetar per vecka. 

 

 
Figur 12: Enkätsvar gällande antal arbetstimmar per vecka för samtliga tillfrågade på Hyatt, RIU 
och Real.  

 
Resultatet från enkätundersökningen visar att 19 av 27, det vill säga 70 %, av Reals anställda 

arbetar 50 timmar eller färre. Endast 13 av 29, vilket motsvarar 45 %, av RIUs anställda och 

12 av 27, det vill säga 44 %, av Hyatts anställda svarade att de arbetar 50 timmar eller färre. 

Detta innebär att mer än häften av Hyatts och RIUs anställda vanligtvis arbetar övertid trots 

att arbetsveckan enligt lag är 48 timmar.    

 

                                                 
66 ”Claro, hay situaciones que tenemos que quedarnos mas tiempo pero les pagan tambien.”Ur intervju med: 
Genaro Ortiz. Fiesta Americana Grand Coral Beach, Cancún. 2008-04-15 
67  “El hotel siempre hay que ofrecer servicio” Ur intervju med: Deniss Hernandez. RIU Caribe, Cancún. 2008- 
04-16 
68 “Tenemos una sistema con 3 turnos. /.../ Por ley el empleado no debe trabajar más que 8 horas del día, 6 días 
de la semana. Si nuestros empleados trabajan más que 8 horas del día, les pagamos extra. A veces les pagamos 
en tiempo, si trabajan una hora extra les damos 2 horas libres.” 
Ur intervju med: Alma Hernandez. Gran Caribe Real Cancún. 2008-04-14 
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Utbildning 

I figur 13 åskådliggörs antalet av de totalt 83 tillfrågade på Hyatt, Real samt RIU som har 

eller inte har genomgått någon form av utbildning.  

 
Figur 13: Enkätsvar gällande hur många anställda som genomgått utbildning bland samtliga tillfrågade 
på Hyatt, RIU och Real. 

 

Resultaten från enkätundersökningar samt intervjuerna visar att RIU är den resort som 

erbjuder sina anställda minst utbildning. 11 av 29, det vill säga 38 %, av de tillfrågade på RIU 

ansåg sig fått någon form av utbildning. Vidare medgavs det under intervjun att den 

utbildning RIU erbjuder endast är grundläggande utbildningar gällande hygien och service 

samt lektioner i engelska. Dessa kurser är obligatoriska och är en del av de anställdas schema, 

vilket betyder att de anställda inte genomgår kurserna på sin fritid och att de får betalt för att 

genomgå utbildningen.  

 

Under intervjun framgick det att Hyatt har ett något större utbud av utbildningar samt att 

dessa erbjuds till fler yrkeskategorier än på RIU. På frågan om Hyatt erbjuder utbildning till 

sina anställda blev svaret ”Ja vi har ett utbildningsprogram, för alla anställda. Området är 

specifikt. Till exempel får säkerhetsvakterna brandutbildning, teknikutbildning är för 

mekanikerna och tvätterianställda. För att ta hand om gästerna, erbjuds kurser i förträfflig 

service.”69 De anställda på Hyatt erbjuds även språkkurser i spanska och engelska. HR-

ansvariga bestämmer vilka som ska genomgå utbildning och de anställda får betalt för detta. 

Informationen från intervjun på Hyatt gällande resortens utbud av utbildningar styrks då 16 av 

27, det vill säga 59 %, av de tillfrågade svarade att de genomgått olika former av utbildning.  
                                                 
69 “Yes, we have program, training, for all people. The area is specific. For example, the security people gets fire 
training, engineering is for the mechanics and laundry. For the guests, courses in excellent service.” Ur intervju 
med: Carlos Diaz. Hyatt Cancún Caribe Resort, Cancún. 2008-04-16  
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Gällande utbudet av Reals utbildningar blev svaret: ”Ja, det finns många, till exempel hur man 

förbereder mat, hygienkurser, köksutbildningar, det finns en hel pärm med all denna 

information. /…/ här finns också kurser i franska, japanska och kinesiska.”70 Detta uttalande 

styrks av de anställda då 19 av 27, det vill säga 70 %, av de tillfrågade på Real svarade att de 

har fått någon form av utbildning. 

 

Att Real har ett brett utbildningsutbud styrks av de anställdas enkätsvar. De svarade att de fått 

kurser i franska och försäljning utöver de grundläggande utbildningarna samtidigt skrev flera 

respondenter i enkätkommentaren gällande utbildningstyp att de blivit erbjudna ”mucho” eller 

”varias”, vilket betyder mycket och varierat utbud. De anställda på Fiesta får bland annat 

kurser i brandsläckning och teambuilding. Samtliga anställda från alla avdelningar får 

utbildning, vilka är obligatoriska och betalda. Resorten försöker dessutom möjliggöra för de 

anställda att avsluta sina gymnasie- eller grundskolestudier genom att erbjuda gratis litteratur 

samt viss hjälp med undervisning, vilket är ytterligare ett exempel på utbildning utöver det 

grundläggande. Då det inte gavs tillåtelse av Fiesta att genomföra en enkätundersökning kan 

vi inte styrka informationen gällande Fiestas utbud av utbildning med svar från de anställda 

på resorten. 

 

Övriga förmåner   

Samtliga resorter erbjuder transport mellan centrum och resorten för de anställda. Vidare 

erbjuder samtliga resorter mat till de anställda, dock görs det på RIU avdrag från lönen för 

denna förmån. Hyatt ger sina anställda matkuponger på lokala supermarkets med ett värde av 

20-100 pesos (motsvarande 11.50- 57.50 SEK71). Dessutom erbjuder Hyatt de anställda som 

har arbetat ett år inom organisationen tolv nätter på vilket Hyatt hotell som helst i världen. 

Real menar att resorten erbjuder sina anställda mycket service. Exempelvis får de anställda 

gratis vaccination för en epidemi som råder för tillfället. Vaccineringen är ett samarbete med 

regeringen. Fler exempel på förmåner som Fiesta har för sina anställda är uniformer med 

                                                 
70 “Yes, there are many, for example how to prepare food, hygienic, courses for the kitchen, there is a whole map 
with all this information. /..../ here is also courses in French, in Japanese, Chinese” Ur intervju med: Chris Kuiji. 
Gran Caribe Real Cancún, Cancún. 2008-04-14 
71 Fxtop. (2008) Valutomvandlare 
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gratis tvättservice samt de fria språkkurserna och gymnasiekurserna som tidigare nämnts 

under utbildningsavsnittet.  

5.1.2 Samarbeten  

Sourcing 
Gällande sourcing i denna uppsats fokuseras det på inköp av råvaror till framställning av mat 

till resorterna. I tabell 1 åskådliggörs hur de fyra studerade resorterna hanterar sina inköp av 

råvaror. Inköp från lokala leverantörer i Cancún har markerats med ett kryss.  
 

Tabell 1. Lokal sourcing på de fyra studerade resorterna 

 FIESTA HYATT REAL RIU 

Mat & dryck  X * X * ** X * **    X **  
     X = Sourcing  

* Internationella inköp  
     ** Nationella inköp 
      

Utifrån intervjuerna framkom det att samtliga resorter köper in vissa råvaror och produkter 

från lokala leverantörer i Cancún.  Samtliga informanter nämnde även att de köper viss mat 

och dryck från internationella leverantörer. Real förklarade resortens inköp: ”Vi försöker att 

använda enbart mexikanska produkter. Lite produkter köps från andra länder. Många är 

mexikanska produkter /…/. Jag köper lokalt och importerar och köper nationellt.”72 Vissa 

produkter köper Real in från Frankrike och USA eftersom det, enligt HR-ansvarig på Real, 

krävs en annan kvalitet på dessa produkter. På Fiesta hävdades det dock att kvalitet är en 

anledning till att köpa in lokalt då kortare transport krävs och råvarorna därmed levereras 

färska.  Andra fördelar, enligt honom, är att klimatet gör att det finns tillgång till stor variation 

av produkter samt att produkterna blir billigare att köpa lokalt. På frågan om Fiesta köper 

matprodukter internationellt blev svaret: ”till exempel blåbär och hallon är saker som man 

importerar och som vi köper från stormarknader. Vi köper lokalt, ja, trots att produkterna 

kommer från ett annat land.”73 På frågan om RIUs produkter är från Cancún blev svaret ”Det 

är från denna delstat. Allt som är grönsaker, servetter… Eh... all sådan mat den köper vi 

                                                 
72 ”We try use only Mexican products. A little products I buy in other countries. A lot is Mexican products. /…/ I 
buy local and import and national. I buy some, they are import but a lot products, there are national”  
Ur intervju med Jose Fuentes. Gran Caribe Real Cancún, Cancún. 2008-04-14 
73 “por ejemplo blue berrys, frambuesas son cosas que son cosas que se importa y a través se compra en los 
centro comerciales como Cosco, Sars.. Compramos locales si.. aunque el producto viene de un otro país.” 
Ur intervju med: Genaro Ortiz. Fiesta Americana Grand Coral Beach, Cancún. 2008-04-15 
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härifrån. /…/ Men det som är mat köper vi in härifrån delstaten.”74 RIU köper därmed, enligt 

intervjupersonen sina råvaror lokalt och nationellt.  

Outsourcing  

I tabell 2 synliggörs vilka tjänster som resorterna outsourcar samt vilka som sköts internt. De 

tjänster som resorterna outsourcar har markerats med ett kryss.  
 

Tabell 2: Outsourcing på de fyra studerade resorterna. 
 FIESTA HYATT REAL RIU 

Butiker  X  X X X* 

Säkerhetsvakter     

Transport X X X X 

Trädgårdsarbete   X *    X *   

Underhållning     

Utflykter X X X X 
    X = Outsourcing av tjänst 

* Tjänsten är både intern och extern.  
 

Samtliga undersökta resorter outsourcar tjänster som butiker, utflykter samt transport av 

gästerna till och från resorten. Hyatt använder sig av lokala verksamheter från Cancún, 

intervjupersonen på Hyatt berättade att resorten har tre butiker och att: ”En av butikerna är en 

souvenirbutik som har saker från Yucatán, en tobaksaffär och den tredje är ett Delí, som säljer 

croissanter med mera och den butiken är också mexikansk.”75 Intervjupersonerna på RIU och 

Real kunde inte svara på huruvida tjänsterna outsourcades till Cancún eller andra delar av 

Mexiko. Ur intervjun på Fiesta framgick att: ”La Casa Amarilla (Gula Huset, red. anm.) är 

mexikanskt och lokalt, trädgårdsmästeriet är också lokalt och så har vi en blomsterbutik som 

är lokal. Och vi har en tobaksaffär, en smyckebutik och en resebyrå som är nationella och el 

Banco är från en annan stat i Mexiko. Och till exempel har vi Rent A Car som är 

internationellt.”76  

                                                 
74 ”Viene de este estado. Todo lo que son verduras, servilletas… Eh.. toda esta comida, compramos de aqui /…/ 
Pero lo que es comida, compramos de aqui del estado.”Ur intervju med: Deniss Hernandez. RIU Caribe, Cancún. 
2008-04-16 
75 ”Una es una tienda de artesanía, con artesanía de Yucatán, una tobacería, y el terecero es un Delí, vienden 
croissants etc, y esta tienda tambien es de mexico.” Ur intervju med: Carlos Diaz. Hyatt Cancún Caribe Resort, 
Cancún. 2008-04-16 
76 ”La Casa Amarilla es mexicana y es local,, la jardinería también es local, también tenemos una florería que es 
local, y tenemos la tobaceria,, la joyería la agencia de viaje,, todos son nacionales y el Banco es de un otro estado 
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Övriga samarbeten 

I tabell 3 visas det hur de undersökta resorterna arbetar för att bidra till utveckling av 

samhället i Cancún genom övriga samarbeten, såsom donationer och välgörenhet, vilket 

markeras med ett kryss. 

 
Tabell 3: Finansiella och icke-finansiella bidrag till samhället från de fyra resorterna  

 FIESTA HYATT REAL RIU 

Donationer X  X  

Välgörenhet X X X  

 

Fiesta är den enda resorten som ger gästerna en möjlighet att bidra till samhället, genom deras 

välgörenhetsfond Fundación Posada, där gästerna kan skänka en dollar vid check-out. Fonden 

hjälper ”exempelvis sjukhus och kvinnor som blir dåligt behandlade, hemlösa barn, barn med 

psykologiska sjukdomar eller som behöver en operation eller med allvarliga sjukdomar.”77 

Samtliga resorter, förutom RIU, bidrar på icke-finansiellt sätt till samhället i Cancún. Hyatt 

donerar använda kläder, möbler och tv-apparater till behövande hem genom deras 

välgörenhetsprogram Force. De har även hjälpt två sjuka barn genom 

välgörenhetsprogrammet Make A Wish, som fått en önskan uppfylld genom Hyatt. 

Tillexempel berättade Hyatt att ”en liten cancersjuk flicka på 5 år ville lära känna havet mer 

och träffa delfiner. Hon är från Mexiko City. Så hon kom hit under en vecka med sina 

föräldrar och vi uppfyllde hennes önskan.”78  Fiesta gör flera välgörenhetsarbeten, bland annat 

skänker de sängkläder, handdukar och filtar till föräldralösa barn samt leksaker till barn vars 

mammor sitter i fängelse. De skänker även förnödenheter till härbärget för ensamstående 

fattiga kvinnor med barn samt hemlösa barn, Lyckans hus i Cancún samt uppmärksammar 

Barnens dag med lunchpaket och leksaker till barnen i samhället. Real är även de med och 

bidrar till Lyckans hus i Cancún och Real ordnar ibland evenemang där de donerar pengar till 

samhället i Cancún. Däremot arbetar RIU inte med någon form av välgörenhetsarbete eller 

donationer till samhället.  

                                                                                                                                                         
de México. Y por ejemplo tenemos Rent A Car que es internacional.” Ur intervju med: Genaro Ortiz. Fiesta 
Americana Grand Coral Beach, Cancún. 2008-04-15 
77 ”Esta fundación ayuda a muchas causas. Por ejemplo a hospitales..a mujeres maltratadas, niños sin hogar ,a 
niños con enfermedades mentales, o si necesitan una seruguia o con enfermedades graves, también ayudamos.”  
Ur intervju med: Genaro Ortiz. Fiesta Americana Grand Coral Beach, Cancún. 2008-04-15 
78 ”una chica con cancer tenia 5 años y queria conocer el mar y ver delfines . Ella es de D.F. Estaba aqui durante 
una semana con sus padres y cumplió su deseo.”Ur intervju med: Carlos Diaz. Hyatt Cancún Caribe Resort,  
Cancún. 2008-04-16 
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5.2 ¡Viva Cancún! – en mix av pass, pengar, tacos och 
tequila 
Följande avsnitt väver samman teori och empiri till en analys av resorternas sociala ansvar 

utifrån samma kategorier som i empiribeskrivningen, arbetsförhållanden och samarbeten.  

5.2.1 Arbetsförhållanden 

Löner 

Som tidigare nämnts karakteriseras turismsektorn många gånger av hög personalomsättning, 

oregelbundna och obekväma arbetstider.79 Det beräknades år 2001 att lönerna för 

turismsektorn var 20 % lägre än lönerna för övriga sektorer, förutsatt att jordbrukssektorn 

uteslöts.80  

 

Uppgifter från Mexiko visar att år 2003 befann sig 40 % av den mexikanska befolkningen 

under existensminimum. Inkomster och konsumtion i Mexiko fördelas ojämnt vilket bland 

annat kan exemplifieras genom siffror från år 2000 där de fattigaste 20 % av befolkningen 

erhöll 3,1 % av inkomsterna medan de rikaste 20 % erhöll 59,1 % av inkomster. Skillnaderna 

i välfärd mellan ägare, arkitekter eller ingenjörer i turismsektorn och de som arbetar på lägre 

positioner inom hotellsektorn eller konstruering av turismbyggnader är lika stor.81 Lönerna för 

de anställda inom turismsektorn i Cancún är inget undantag. På grund av låga minimikrav i 

Mexiko motsvarar exempelvis lönerna för servitörer ungefär 28 SEK per dag.  Dessa löner 

kan sättas i perspektiv till tidigare uttalanden angående omöjligheten för lokalbefolkningen i 

Cancún att besöka utländska matkedjor. Exempelvis kostar en dubbel kulglass på Häagen-

Dazs i Cancún 7,5 USD vilket är dubbelt så mycket som minimilönerna för de anställda i 

Cancún.82  

 

För att det ska skapas länkar med samhället måste verksamheter inom hotellsektorn försäkra 

sig om att lönerna för de anställda överensstämmer med lokala bestämmelser och 

kollektivavtal.83 Samtliga studerade resorter ger sina medarbetare minimilöner och följer 

därmed lokala bestämmelser för Zon C i Mexiko, där bland annat Cancún ingår. Att 

                                                 
79 Meyer, D. (2007). Sid. 566-567 
80 Meyer, D. (2007). Sid. 566 
81 World Factbook, 2004; World Bank, 2004d: 61 in Wilson (2008). Sid. 48 
82 Cooper (2003) i Wilson, T D. (2008). Sid. 48 
83 Meyer, D. (2007). Sid. 567-568 
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resorterna betalar minimilöner till sina anställda betyder att de tar sitt ekonomiska ansvar, 

eftersom de maximerar sin vinst genom att ha lägsta möjliga personalkostnader. Resorterna 

tar även ett legalt ansvar, då de inte bryter mot rådande lönelagar, se figur 14.  

 

På Real gavs information gällande löner och arbetsvillkor i Cancún. Intervjupersonen blev 

tillfrågad angående ett påstående från författaren Hickman, som säger att anställda vid resorter 

med mexikanska ägare får bättre löner än de som arbetar på resorter med utländska ägare,84 

Svaret blev: ”Det kan stämma. Jag vet till exempel att företaget RIU har lägre löner till sina 

anställda och att det behandlar sina anställda dåligt. Det finns såklart internationella företag 

som behandlar sina anställda bra också. Men ja, jag vet att det finns vissa internationella 

företag som behandla sina anställda sämre än andra.”85 Hickmans påstående styrks av Reals 

uttalande men enligt enkätundersökningen som genomfördes betalar RIU liknade löner som 

de övriga resorterna och tar ekonomiskt och legalt ansvar precis som de övriga resorterna, se 

figur 14.  

 

Hickman har även presenterat uppgifter som visar att Fiestas löner är bland de bästa i 

Cancún,86 vilket i viss mån styrks under intervjun på Fiesta. Servitörer är den yrkeskategori 

som vanligtvis tjänar minimilönen på resorter i Cancún. Fiestas HR-ansvarig hävdar dock att 

servitörerna där tjänar mer än medel i Cancún eftersom de erhåller mycket dricks från 

gästerna. Det är då inte Fiesta som tar ett etiskt ansvar och ger de anställda bättre löner, utan 

det är gästerna på resorten som är givmilda. Fiestas löner kunde dock inte undersökas bland 

de anställda då det inte gavs tillåtelse för en enkätundersökning. Vidare bör det ifrågasättas 

huruvida Fiestas servitörer verkligen får hög dricks, då det i litteratur har framkommit att det 

är ovanligt att gäster ger dricks på all-inclusive resorter, eftersom allt redan är förbetalt.87 

 

Studeras figur 10 på sidan 25 gällande servitörernas löner kan det konstateras att endast två av 

samtliga tillfrågade servitörer på RIU och Hyatt tjänar mer än minimilönen, varav en av dessa 

arbetar minst 12 timmar övertid. Därför blir en högre lön endast ett resultat av hög övertid och 

                                                 
84 Hickman, L. (2007). Sid. 244 
85 “Puede ser. Se por ejemplo que la empresa RIU tiene salarios mas bajos para su empleados  y que los 
empleados son mal tratos. Hay empresas internacionales que tratan sus empleados bien también por supuesto. 
Pero si, se que hay unas empresas internacionales que tratan sus empleados peor que otros.” Ur intervju med: 
Alma Hernandez. Gran Caribe Real Cancún. 2008-04-14 
86 Hickman, L. (2005). Sid. 244 
87 Hickman, L. (2005). Sid. 233 
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inte bättre löneavtal med arbetsgivaren. Sammanfattningsvis tar samtliga fyra resorter 

ekonomiskt och legalt ansvar för de anställdas löner, vilket synliggörs i figur 14.     

 
 
Figur 14: Löner för de anställda på resorterna skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i relation 
till vilken nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt ansvar. 

 

Arbetstider  

Enligt PL-modellen ska hotellverksamheter i likhet med avtal för löner försäkra sig om att 

övriga arbetsvillkoren, såsom arbetstider, är enligt rådande bestämmelser.88 Exempelvis måste 

resorterna anpassa sig efter de mexikanska bestämmelserna gällande åtta timmars arbetsdag, 

sex dagar i veckan. Detta kan dock överskridas förutsatt att den anställde kompenseras för 

övertiden, i pengar eller ledig tid. Alla undersökta resorter följer dessa bestämmelser och 

kompenserar för arbetad övertid.  

 

Hyatt är den resort där flest anställda arbetar 51-60 timmar i veckan, vilket gör att de 

tillsammans med RIU har de sämsta arbetsvillkoren. På RIU arbetar 6 av 29, det vill säga 21 

% av de anställda mer än 60 timmar i veckan, vilket kan innebära en arbetsdag på tio timmar 

med en ledig dag. Intrycket från intervjuerna är att RIU är den resort där övertid är vanligast 

förekommande och att det på RIU även anses mer legitimt med obekväma arbetstider i 

jämförelse med övriga resorter. 

 
Resorter, och framförallt femstjärniga, erbjuder vanligtvis dygnet runt service, vilket RIU 

intygar då orsaken till de anställdas övertid förklaras med att ”det alltid (informanten betonar, 

red. anm) måste finnas service.”89 Övertid innebär att resorterna tar ekonomiskt ansvar 

gentemot sin verksamhet, se figur 15, eftersom de ser till att den förväntade servicen alltid 

erbjuds gästerna, som då blir nöjda och återkommande vilket leder till vinstmaximering. 

  

                                                 
88 Meyer, D. (2007). Sid. 567-568 
89  “El hotel siempre hay que ofrecer servicio” Ur intervju med: Alma Hernandez. Gran Caribe Real Cancún. 
2008-04-14 
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Samtliga resorter tar legalt ansvar då de kompenserar för arbetad övertid, som enligt 

mexikansk lag är mer än åtta timmar per dag, sex dagar i veckan, se figur 15. Det finns 

däremot ett etiskt ansvar utöver det legala ansvaret, då de anställda inte förväntar sig behöva 

eller orka arbeta alltför mycket övertid. Alla resorter låter sina anställda arbeta övertid, vilket 

gör att ingen av resorterna anses ta etiskt ansvar, då det inte kan anses som etiskt att låta folk 

arbeta mer än vad som är utsatt enligt lagliga bestämmelser. Det kan nämligen diskuteras om 

det är bra arbetsförhållanden att låta sin personal arbeta mer än 48 timmar i veckan, trots att 

de får betalt för det.  

 

 
 
Figur 15: Resorternas arbetstider skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i relation till vilken 
nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt ansvar. 

 

Utbildning 

Grönroos menar att utbildning av personal är viktigt eftersom det är de kunskaper och 

attityder som erhålls genom utbildning som skapar förutsättningarna för god service inom 

tjänsteföretag.90 Det finns tre olika kategorier av utbildning; grundläggande utbildning, 

utbildning gällande hur uppgifter ska utföras samt utbildning i särskilda färdigheter, såsom 

exempelvis kommunikation och speciella kunskaper gällande service. Samtliga utbildningar 

är viktiga inom ett tjänsteföretag.91 Anställda behöver utbildning för at få de förutsättningar 

som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.92 Genom att utbilda sina 

anställda, tar resorterna i Cancún delvis ett ekonomiskt ansvar, då utbildning behövs för att 

god service ska uppnås93 och som ska leda till ökad vinst. Utbildning leder till god service 

som leder till förbättrad kvalitet, vilket i sin tur innebär större tillfredställelse för kunden. 

Ökad kundtillfredsställelse har både internt samt externt påverkan på organisationen. Den 

interna påverkan leder till en förbättrad arbetsatmosfär och den externa leder till att 

                                                 
90 Grönroos, C. (2002). Service Management och marknadsföring- en CRM ansats. Liber:Malmö. Sid. 404 
91 Grönroos, C. (2002). Sid. 405 
92 Grönroos. C. (2000). Service Management and Marketing – a customer relationship management approach, 
2nd ed. Chichester, England, John Wiley & Sons. Sid. 349 
93 Grönroos. C. (2000). Sid. 366 
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organisationen får ett bättre rykte. Ett förbättrat rykte resulterar i återkommande samt nya 

kunder.94 

 

Samtliga resorter erbjuder sina anställda utbildning, skillnaden är om den är grundläggande 

eller mer avancerad. RIU är den resort som erbjuder minst utbildning, vilket konstaterades 

både genom intervju samt enkätundersökning. Den utbildning som RIU erbjuder kan klassas 

som grundläggande. Real är den resort där flest personer utifrån enkätundersökningen svarade 

att de blivit erbjudna utbildning. Det styrks av intervjun där det intygandes att Real har ett 

variationsrikt och brett utbildningserbjudande, det vill säga utbildning i särskilda färdigheter. 

Detta kan jämföras med Hyatts utbildningserbjudande, som erbjuder liknande utbildningar 

som Real, men enligt enkätundersökningen inte erbjuds till samtliga anställda.  

 

Motivet till att en resort erbjuder anställda utbildningen kan variera. De kan erbjuda 

utbildning för organisationens skull eller för den anställdes skull. Alla tre utbildningsnivåer 

som Grönroos nämner har resorter för att gästerna ska kunna erbjudas bättre service.95 

Samtliga resorter strävar efter att erbjuda bättre service genom deras grundläggande 

utbildningar. Eftersom de utbildningar som erbjuds i första hand gynnar företaget tar samtliga 

resorter ekonomiskt ansvar gentemot företaget, se figur 16. Fiesta påstår sig dock ha 

utbildning utöver denna, som att ge deras anställda möjlighet att avsluta oavslutad 

skolutbildning. Detta erbjudande gynnar visserligen Fiesta som får utbildade anställda, men i 

högre mån de anställda, varför Fiesta kan anses ta ett mer etiskt ansvar gentemot sina 

anställda än resten av de berörda resorterna, se figur 16. Detta antagande kan dock inte styrkas 

från de anställdas sida då det inte gavs tillåtelse att genomföra en enkätundersökning. Det 

finns ingen lag som säger att resorter måste erbjuda utbildning till sina anställda. Inte heller 

gynnar det samhället i stort om de anställda erbjuds utbildning eller inte, eftersom utbildning 

är på individnivå och inte gynnar samhället i stort. Att de anställda får förbättrade 

språkkunskaper bidrar inte till en förbättrad infrastruktur t.ex. Därför kan inte legalt samt 

filantropsikt ansvar diskuteras för denna kategori.  

 

                                                 
94 Grönroos. C. (2000). Sid. 190-191 
95 Grönroos. C. (2000). Sid. 366 
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Figur 16: Utbildning för de anställda på resorterna skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i 
relation till vilken nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt 
ansvar. 

 

Övriga förmåner 

Alla organisationer har mål och det ligger i företagets intresse att motivera de anställda på ett 

sådant sätt att de uppnår dessa mål.96 Företag kan erbjuda de anställda ekonomiska och icke-

ekonomiska privilegier, utöver de obligatoriska såsom löner och sunda arbetsvillkor, för att 

motivera dem.97 Sådana privilegier används för att tillfredställa de anställdas behov och ska 

vara något som de inte skulle få tillgång till om de inte arbetade inom organisationen.98 Att 

erbjuda sådana privilegier eller förmåner kan ses som ett etiskt ansvar, eftersom dessa 

förmåner inte är något resorterna måste erbjuda enligt lag.99 Det är istället något som 

resorterna bör erbjuda, såsom transport till arbetet samt tillgång till frukost, lunch och middag 

på arbetsplatsen.   

 

Samtliga resorter tar vid en första anblick ett etiskt ansvar eftersom de erbjuder olika former 

av förmåner. RIU är den enda resorten som tar betalt för maten, vilket inte kan anses som 

etiskt, men däremot ekonomiskt ansvarsfullt då kostnaderna för verksamheten hålls nere, se 

figur 17. Av samma argument kan det spekuleras om Hyatt, Fiesta och Real tar ett ekonomiskt 

eller etiskt ansvar gentemot sin verksamhet. Eftersom förmåner kostar pengar ses denna 

aspekt som mindre ekonomiskt fördelaktig och att resorten tar ett etiskt ansvar. Det kan dock 

sättas i ett annat sammanhang och ifrågasättas om förmåner erbjuds för den anställdes bästa 

eller för att resorten ska säkerställa att de anställda stannar kvar på arbetsplatsen. I så fall 

erbjuder företaget förmåner för få lojala anställda och månar på så sätt främst om företaget 

och tar inte ett etiskt ansvar, utan ett ekonomiskt.  

                                                 
96 Anthony och Govindaryan. (2007). Management control systems. Mass: McGraw Hill: Boston. Sid. 513 
97 Grönroos, C. (2002). Sid. 379 & 386   
98 Anthony och Govindaryan. (2007). Sid. 513 
99 Carroll, A.B (1991). Sid. 40-42 
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Figur 17: Förmåner för de anställda på resorterna, skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i 
relation till vilken nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt 
ansvar. 
 

Ekonomiskt och legalt ansvar tas- dags att resa in i nästa fas! 

För att en pro-poor turism ska kunna utvecklas måste destinationens lokalbefolkning få 

interagera och skapa relationer med, samt agera värdar till turisterna. Självutveckling och 

utbildning av lokalbefolkningen är viktiga aspekter för att minska fattigdom på 

destinationen.100 Det har påpekats att det inte är turismen som skapar välfärdsklyftorna mellan 

fattiga och rika. Dock försöker turismen finna billigast möjliga arbetskraft för att maximera 

sin vinst, vilket bidrar till att öka välfärdsklyftorna.101 Med tanke på denna diskussion är det 

logiskt att de studerade resorterna endast når upp till ekonomiskt och legalt ansvar – dvs. de 

följer lagen samt vinstmaximerar.  

 

Vidare anser författaren Meyer att om de anställda blir väl behandlade kan detta minska de 

anställdas negativa syn på turister vilket i sin tur kan leda till bättre rykte för företaget, högre 

arbetsmoral samt ett bättre samarbete.102 Därmed finns det bra anledningar till att resorterna 

ska erbjuda bra arbetsförhållanden. Resorterna tar olika grad av socialt ansvar dels beroende 

på vilken resort det är och del beroende på vilken kategori gällande arbetssituationen som 

studeras. Figur 18 sammanfattar resorternas sociala ansvar i alla kategorier gällande 

arbetsförhållanden. 

 

 

                                                 
100 Bauer, J., Sofield, T., De Lacy, T., Lipman G, Daugherty, S. (2004). Sustainable tourism Eliminating Poverty. 
(STEP) An overview. World Tourism Organisation 
101 Wilson, T D. (2008). Sid. 48 
102 Meyer, D. (2007). Sid. 566-567 
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Figur 18: Arbetsförhållanden för de anställda på resorterna, skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna 
(horisontalt) i relation till vilken nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt 
uppfyllt socialt ansvar. 
 

 

Fiesta tar utifrån intervjun något mer etiskt ansvar än de övriga resorterna, men eftersom detta 

inte styrks från de anställda går det inte att fastställa fullt ut. Real och Hyatt är relativt 

likvärdiga i socialt ansvar gällande de anställdas arbetssituation, eftersom de erbjuder 

liknande löner, förmåner och arbetstider. RIU är märkbart etiskt sämre med lika låga löner 

som övriga resorter men med längre arbetsdagar och sämre utbud av utbildning och förmåner 

till de anställda. Samtliga resorter tar sitt ekonomiska och etiska ansvar då de följer 

minimikrav för löner och arbetstider, vilket gynnar verksamheten ekonomiskt.  

 

5.2.2 Samarbeten  

Sourcing 

Med sourcing menas att resorterna samarbetar med lokala verksamheter.103 Exempel på detta 

är att resorterna kan köpa in mat och dryck eller andra produkter från verksamheter i Cancún. 

Om sådant samarbete sker gynnas de lokala leverantörerna och till exempel jordbrukssektorn 

kan utvecklas och förbättras. Oxfam är en internationell organisation som arbetar för 

gynnsamma länkar mellan jordbruket och turismen för lokalbefolkningen världen över.104 

Hotell uppmuntras att handla från lokala jordbrukare genom initiativ såsom att ackreditera när 

hotellen köper in lokalt, tillgång till användbart marknadsförningsmaterial för hotellen samt 

politiska initiativ såsom skatteförmåner.105 Oxfams försök att sammanlänka jordbruk och 

hotell kan vara av fördel för Cancún, då resorter blir uppmuntrade och motiverade att köpa 

majoriteten av sina varor lokalt.  

 

                                                 
103 Meyer, D. (2007). Sid. 568 
104 Meyer, D. (2007). Sid. 571 & Oxfam (2008).  A history of Oxfam 
105 Meyer, D. (2007). Sid. 571 
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Alla fyra resorterna använder sig av sourcing i viss mån, men eftersom de fortfarande 

importerar från utlandet bidrar de till ekonomiskt läckage, det vill säga att pengar försvinner 

ut från destinationen.106 Speciellt all-inclusive resorter orsaker ekonomiskt läckage, då 

gästerna inte spenderar pengar utanför resorten eftersom allting redan är förbetalt och finns på 

resorten.107 Om en större del av de undersökta resorternas varor kommer från Cancún stannar 

pengarna på destinationen och gynnar konkurrensen. Dock är det svårt att skapa länkar mellan 

hotellsektorn och jordbruket i Yucatán på grund av problem med kvalitet, volym, 

transportmöjligheter samt sämre pålitlighet vid samarbete med lokala leverantörer.108  

 

Hyatt, RIU och Real tar i viss mån ett etiskt och filantropiskt ansvar då de köper in en del 

produkter från lokala verksamheter i Cancún. Real köper flertal produkter lokalt men även 

vissa från Frankrike och USA på grund högre kvalitet. Sådana kvalitetsproblem hade kunnat 

minskas om fler resorter handlat lokalt, då kvaliteten, som nämnt ovan, hade förbättrats. 

Fiesta däremot anser att kvalitet är en av huvudanledningarna till att köpa lokalt då kortare 

transport krävs och råvarorna därmed levereras färska, samt att det blir billigare eftersom inga 

fraktkostnader tillkommer. Liknande resonemang, förs även av resorter som deltar i ett 

projekt för att minska fattigdom genom involvering av samhället i turismen. De påpekar att 

det är en fördel att kunna servera mat med lokala råvaror då det används färre kemikalier och 

bekämpningsmedel eftersom råvarorna fraktas kortare sträckor.109 Anledningen till att 

resorterna köper lokalt varierar. Fiestas anledning, att det är billigt, gör att deras sourcing till 

även ett ekonomiskt ansvar, se figur 19, då de håller kostnaderna nere.   

 

Eftersom samtliga resorter handlar lokalt, i större eller mindre omfång, tar de samtliga ett 

etiskt och filantropiskt ansvar, vilket synliggörs i figur 19. De ”gör rätt” eftersom de gynnar 

destinationen (etiskt ansvar), framförallt ekonomiskt och skapar fler arbetstillfällen för 

destinationens lokalbefolkning (filantropiskt ansvar). Legalt ansvar går inte att diskutera i 

sourcing sammanhang då det inte finns någon lag som säger att verksamheter måste köpa 

lokalt. Det förs dock en diskussion att regleringar borde skapas för att stärka lokal köpkraft, 

                                                 
106 Schilcher, D. (2007). Growth Versus Equity: The Continuum of Pro-Poor Tourism and Neoliberal 
Governance I Hall, M. C. (2007) Pro poor tourism- who benefits?Perspective on Tourism and Poverty 
Reduction.  Channel View Publications: Clevedon. Sid. 172 & Keefe, J. (1998). Tourism and Human Rights. 
Tourism Concern: London. Sid. 4 
107 Scheyvens, R. (2002). Sid. 169 

108 Meyer, D. (2007). Sid. 571 
109 Barreto, E. (2005). Sid. 25 
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då fattiga för närvarande har låg tillgång till kapital och land och kan därför inte skapa nya 

verksamheter110 och agera leverantörer till resorterna. 

  

 
 
Figur 19: Sourcing för resorterna, skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i relation till vilken 
nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt ansvar. 

 

Outsourcing 

Outsourcing är det tydligaste sättet att bidra till samhället eftersom det skapar relationer med 

lokala entreprenörer och därmed involveras lokalbefolkning i turismverksamheten och 

genererar pengar som ”stannar” på destinationen.111 Att outsourca lokalt är angeläget i 

utvecklingsländer med svag ekonomi, så som Mexiko. Sådana länder domineras ofta av ett 

fåtal storskaliga företag, samt en stor informell sektor, och det saknas länkar mellan dessa 

två.112 Exempel på sådana stora transnationella företag är internationella resorter som denna 

exempelvis denna uppsats studerar. Det finns en risk att sådana företag minskar turismens 

förmåga att generera lokal tillväxt samt minskar de slutgiltiga ekonomiska fördelarna som 

turismen för med sig till destinationen.113 Outsourcing är en bra lösning på sådana problem 

eftersom det involverar lokalbefolkningen i turismverksamheten.  

 

Aktiviteter som är betydelsefulla för turismsektorn är, som tidigare nämnts, logi, service- och 

hantverksrelaterade aktiviteter samt andra verksamheter där bland annat souvenirförsäljare, 

taxichaufförer och ickeofficiella guider.114 Att de studerade resorterna outsourcar tjänster som 

butiker, utflykter och transport är därmed gynnsamt för Cancún eftersom det bidrar med 

pengar till destinationen. Dessutom skapas en entreprenörsvilja hos lokalbefolkningen, då det 

blir möjligt att tjäna pengar på turismen. Ett sådant entreprenörsklimat skapar konkurrens som 

                                                 
110 Schilcher, D. i Hall, M. (2007). Sid. 172 
111 Meyer, D (2007). Sid. 571-573 
112 Meyer, D. (2007). Sid. 572 
113 Brohman, J. (1996).  Sid. 54-55  
114 Freitag (1994), Reid (1992), Shaw (1999) i Meyer, D. (2007). Sid. 573 
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höjer kvaliteten på de varor och tjänster som erbjuds. Konkurrensen stärker i sin tur den 

lokala köpkraften gentemot internationella importörer eftersom de lokala varorna värderas 

högre. Att sporra sådant entreprenörskap är ett sätt att låta lokalbefolkningen hjälpa sig själva 

ut ur fattigdom genom turismaktiviteter, men det är inte alltid denna självhjälp fungerar 

eftersom verksamheter ofta i tidigt stadium köps upp av icke-lokala spekulanter. 115  Exempel 

på outsourcing som resorterna för närvarande tillhandahåller är en lokal konstgalleria, en 

blomsteraffär och en tobaksaffär på Fiesta, en matbutik, en tobaksaffär samt en souvenirshop 

på Hyatt, en souvenirshop på Real samt ett SPA på RIU. 

 

Fiesta och Hyatt är de resorter som i störst uträckning tillämpar outsourcing, och därmed 

gynnar samhället Cancún mest. Ingen av resorterna outsourcar dock underhållning, vilket är 

ofördelaktigt, då en sådan outsourcing till lokalbefolkningen hade gjort underhållningen mer 

äkta och skildrat den inhemska kulturen,116 samt bidragit till fler arbetstillfällen och ökat 

lokalt entreprenörskap i Cancún.  

 

Outsourcing liknar sourcing gällande ekonomiskt ansvar. Om resorterna outsourcar på grund 

av att det blir billigare är det ekonomiskt försvarbart och därmed ekonomiskt ansvar. Gör 

resorterna däremot det för att bidra till samhället tar de ett etiskt samt ett filantropiskt ansvar 

gentemot samhället. Oavsett huvudsaklig anledning tar samtliga resorter sitt filantropiska och 

etiska ansvar, eftersom lokala verksamheter i Cancún främjas av att vara en del av resorternas 

verksamhet. Resorternas sociala ansvar gällande outsourcing skildras i figur 20. 

 

 
 
 
Fig. 20: Outsourcing för resorterna, skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i relation till vilken 
nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt ansvar. 

                                                 
115 Schilcher, D. (2007). Sid. 172 
116 Barreto, E (2005). Sid. 25 
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Övriga samarbeten 

Företag kan bidra till samhället genom donationer eller mer komplexa initiativ såsom 

välgörenhetsarbete eller relationer med samhället som bidrar till lokal utveckling.117 

Välgörenhet är ett bra sätt att förbättra sitt rykte för företag inom turismsektorn. Att donera 

använda saker ett enkelt sätt att bidra till samhället samtidigt som det ger en ”feel-good”-

faktor för både gäster och företaget. Därför är sådana donationer vanligt inom 

turismsektorn.118 

 

RIU tar varken etiskt eller filantropiskt ansvar då de inte donerar pengar eller utför någon 

annan form av välgörenhet. De tar däremot sitt ekonomiska ansvar, då inga pengar som inte 

gynnar RIU försvinner från företaget. Bra relationer med samhället kan leda till positiv 

publicitet och förbättra företagets rykte119, med det är något RIU därmed inte kan använda sig 

av. Fiesta är den enda resort som även låter sina gäster delta i donationsarbetet, vilket är ett 

effektivt sätt att få in mycket pengar till samhället. Fiesta och Real är de resorter som bäst 

bidrar till samhället Cancún. Fiesta och Real kan därför anses som mest filantropiskt 

ansvarsfulla eftersom de ger pengar specifikt till åtgärder som gynnar samhället Cancún, samt 

donerar förnödenheter och mat till samhället. Hyatts arbete är delvis ekonomiskt ansvarsfullt 

eftersom de mestadels donerar avlagda saker, vilket inte innebär nya kostnader för resorten. 

Däremot kan deras välgörenhetsarbete ses som filantropiskt ansvarsfullt, eftersom de skänker 

materiella ting till samhället samt att de vid enstaka tillfällen uppfyller barns önskningar 

genom deras välgörenhetsprogram. Fiesta, Hyatt och Real tar därmed etiskt och filantropiskt 

ansvar medan RIU tar ett ekonomiskt ansvar, se figur 21.  

 

 
 
Fig. 21: Övriga samarbeten för resorterna, skildrat enligt CSR pyramiden. Resorterna (horisontalt) i relation till 
vilken nivå av socialt ansvar de tar (vertikalt). De färgade fälten visar möjligt samt uppfyllt socialt ansvar. 

                                                 
117 Meyer, D. (2007). Sid. 574 
118 Meyer, D. (2007). Sid. 575 
119 Meyer, D. (2007). Sid. 575 
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Ansvarstagandet variera(r) - det borde kunna göras mera! 
De tre potentiella länkarna, sourcing, outsourcing och övrigt samarbete, visar att det går att 

skapa relationer mellan verksamhet och destination som gör att det lokala gynnas av 

turismen.120 Genom sourcing och outsourcing går det att göra turismen hållbar, men det måste 

fokuseras på destinationens behov och intresse istället för på turismens intresse, som 

vanligtvis är vinst och exploatering. Resorterna ska använda sig av lokala verksamheter för att 

undvika ekonomiskt läckage, det vill säga att vinsten förs ut ur landet, vilket minskar 

destinationens och därmed lokalbefolkningens fördelar från turismen.121 Alla resorter både 

köper lokalt och outsourcar vissa tjänster. Dock importerar samtliga även från andra platser än 

Cancún, vilket gör att samhället Cancún inte gynnas tillräckligt mycket av all-inclusive 

turismen. Att RIU har spanskt ägande och Hyatt har utländsk och nationellt ägande ökar 

ytterligare risken för ekonomiskt läckage, eftersom vinsten hamnar i utländsk plånbok. Fiesta 

och Real däremot med mexikanskt ägande, och framförallt Real med sitt huvudkontor i 

Cancún gör att resortens pengar i större utsträckning stannar på destinationen. RIU som är den 

enda resorten med utländsk ledning och ägande är ensam om att inte arbeta med välgörenhet 

och bidrar därmed minst till samhället i Cancún. 

 

                                                 
120 Meyers, D. (2007). Sid. 577-578 
121 Schilcher, D. i Hall, M. (2007). Sid. 171-172 
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6. Hemfärd – nya intryck från resmålet 
Efter att ha studerat fyra resorter i Cancún har det visat sig att vinstindrivande verkar vara den 

största drivkraften bakom resorternas arbete. Detta har konsekvenser för de anställdas 

arbetssituation och försvårar ett fullständigt arbete med CSR. De anställdas arbetssituation 

besvaras utifrån frågeställning ett: vilka arbetsförhållanden kan urskiljas på all-inclusive 

resorter i Cancún och vilket socialt ansvar tar därmed resorterna?  

 

Arbetsförhållanden studerades för de lägst avlönade anställda och löner, arbetstider, 

utbildning samt övriga förmåner var de områden inom arbetsförhållanden som studerades. 

Gällande löner tar samtliga resorter ekonomiskt och legalt ansvar. De följer rådande 

mexikansk lag samtidigt som de vinstmaximerar eftersom de i flesta fall betalar minimilönen 

på 49,50 pesos, det vill säga 28 SEK om dagen. Beträffande arbetstider framgår det ur 

enkätundersökningen att 38 av 83, det vill säga 46 % av respondenterna på RIU, Hyatt samt 

Real arbetar mer än 50 timmar i veckan. Det är mer än de åtta timmar dagligen, sex dagar i 

veckan som är bestämt enligt mexikansk lag. Samtliga resorter tar ekonomiskt ansvar 

gentemot företaget då de låter de anställda arbeta övertid, för att alltid kunna erbjuda service 

och därmed tillgodose gästernas behov och vinstmaximera. Ingen av resorterna kan dock 

anses ta sitt etiska ansvar eftersom de anställda stundtals behöver arbeta mer än de avtalade 48 

timmarna i veckan. Däremot får de anställda ekonomisk kompensation eller ledig tid för 

arbetad övertid och därför tar resorterna legalt ansvar. RIU är längst ifrån ett etiskt ansvar 

eftersom det är den arbetsplats där det är vanligast förekommande och legitimt med att arbeta 

övertid. Gällande utbildning erbjuder samtliga resorter grundläggande utbildning i service 

samt kurser i engelska. Detta är förutsättningar för att resorten ska uppnå en viss grad av 

service till gästerna och kan därmed ses som ekonomiskt ansvar, eftersom det bidrar till bättre 

service och företaget långsiktigt tjänar på att utbilda sina anställda. Fiesta däremot möjliggör 

för de anställda att avsluta oavslutad skolutbildning, vilket kan ses som ett etiskt ansvar 

eftersom det gynnar den anställde mer än verksamheten.  

 

Socialt ansvar kan även skapas genom relationer med samhället. All-inclusive resorternas 

samarbeten med lokala externa verksamheter besvaras utifrån frågeställning två: Vilka 

samarbeten existerar mellan all-inclusive resorter och samhället Cancún och vilket socialt 

ansvar tar därmed resorterna? 
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De samarbeten som existerar mellan samhället Cancún och de studerade all-inclusive 

resorterna består av länkarna sourcing, outsourcing samt övriga samarbeten. Dessa 

samarbeten innebär att det, precis som litteraturen säger, är möjligt att samhället gynnas av 

turismen.   

 

Samtliga resorter använder sig av sourcing, de vill säga de köper råvaror från lokala 

leverantörer. Då resorterna även köper från nationella och internationella leverantörer skapas 

ekonomiskt läckage och endast små andelar av vinsten från turismen stannar på destinationen. 

För RIU som har spanskt ägande och Hyatt som har utländskt samt nationellt ägande är risken 

större för ekonomiskt läckage. För Fiesta, som tillhör en mexikansk hotellkedja stannar 

vinsten inom land medan Real, med sitt huvudkontor i Cancún, är den enda resorten där det 

inte uppstår ekonomiskt läckage. Alla resorterna tar etiskt samt filantropiskt ansvar eftersom 

de i någon form använder sig av sourcing. Fiesta kan även anses ta ett ekonomiskt ansvar då 

de köper från lokala leverantörer eftersom det anses vara billigare. Samtliga resorter använder 

sig av outsourcing av trädgårdsarbete, transport och utflykter. I olika grad outsourcar 

resorterna även butiker. Alla resorter tar därför etiskt och filantropiskt ansvar. Fiesta tar något 

större etiskt och filantropiskt ansvar, då det är den resort som outsourcar flest butikstjänster. 

Fiesta, Hyatt och Real har övriga samarbeten i form av donationer eller annat 

välgörenhetsarbete och tar därför etiskt och filantropiskt ansvar. Fiesta donerar pengar, 

skänker saker samt hjälper det lokala härbärget och kan därför anses ta det största etiska och 

filantropiska ansvaret av resorterna. Real hjälper även de härbärget medan Hyatt skänker 

använda saker samt vid vissa tillfällen hjälper enstaka behövande barn. RIU arbetar inte med 

någon form av välgörenhet och tar därmed varken etiskt eller filantropiskt ansvar. Däremot tar 

RIU ekonomiskt ansvar eftersom det inte läggs pengar på initiativ som inte har med resorten 

att göra.     

 

7. Mot nya höjder 
Efter att resorternas sociala ansvar gentemot Cancún har studerats kan detta arbete sättas i 

relation till pro-poor konceptet för att ”lyfta” diskussionen kring socialt ansvar till ett mer 

generellt resonemang.  
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Resorterna skapar arbetstillfällen vilket pro-poor konceptet ser som positivt. Däremot tar inte 

pro-poor strategierna hänsyn till att sådana arbetstillfällen kan vara lågavlönade samt kräva 

långa arbetsdagar. Resorterna tillför nettofördelar för lokalbefolkningen, framförallt till de 

fattiga som har lägre befattningar på resorterna samt genom donationer till samhället, vilket 

gör resorterna pro-poor. Då de rika i samhället även de tjänar pengar på turismen i Cancún 

minskar inte klyftorna mellan fattiga och rika och därmed minskar inte heller fattigdomen.  

 

Som tidigare nämnts gynnar inte neoliberalism den lokala köpkraften eftersom lokala 

verksamheter kan bli utstötta från marknaden av större internationella verksamheter. Ett 

sådant förhållande sägs råda i Mexiko122, och framförallt i Cancún, anser vi, eftersom 

samhället är byggt för internationella besökare. Cancún domineras av internationella kedjor 

såsom McDonalds, Starbucks och Häagen Dazs istället för lokala restauranger och caféer. Ett 

sådant amerikaniserat utbud gör att resorterna importerar en hel del varor, då en viss kvalitet 

förväntas av turister,123 men inte gynnar destinationen. En viss outsourcing och sourcing 

förekommer till lokala verksamheter, vilket enligt pro-poor diskursen är positiv då det gynnar 

samhället. I uppsatsen framkommer det dock att det sker i alltför begränsad utsträckning. 

Hade sådana samarbeten utvecklats och koncentrerats på fattigas verksamheter i Cancún hade 

den fattiga lokalbefolkningen gynnats mer än rika, vilka hade utjämnat klassklyftor och 

minskat fattigdom. Att verksamheter som ska etableras på destinationen ska skapa relationer 

med lokalbefolkningen är en önskan i pro-poor resonemanget, men är tveksamt om det 

fungerar i verkligheten. Det är svårt att tro att globala hotellkedjor har fört en dialog med 

fattiga i Cancún innan resorterna etablerades på destinationen.  

 

Att följa CSR: s riktlinjer är ett sätt att uppmuntra turismverksamheter att ta ett hållbart socialt 

ansvar gentemot lokalbefolkningen, samhället och destinationer, vilket är ett synsätt som även 

delas av pro-poor diskursen som vill ge netto fördelar för lokalbefolkningen. I en traditionell 

beskrivning av pro-poor kan alltså resorternas arbete ses som pro-poor, men om resonemanget 

studeras i ett större sammanhang blir det tydligt att resorternas arbete kan förbättras för att 

därigenom förbättra villkoren för Cancúns lokalbefolkning och verksamheterna i samhället. 

Tanken med pro-poor är god, och konceptet för kloka resonemang. Konceptet bör dock 

                                                 
122 Schilcher, D. (2007) i Hall, M (2007). Sid. 166-168 & 176 
123 Khan, M. (1997). Tourism Development and Dependency Theory. Mass tourism vs. Ecotourism. 
Annals of tourism Research. Sid 989 
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ifrågasättas och bearbetas eftersom det inte förändrar klassklyftor istället för att minska dem 

och på så sätt reducera fattigdom. En förändring av konceptet behövs för att turism i 

framtiden på allvar ska kunna bidra till minskad fattigdom för utvecklingsländer. Konceptet 

borde enligt oss fokusera på att fattiga verksamheter nyttjas av turismverksamheter, för på det 

sätter ökar levnadsstandarden för fattiga människor.  

 

7.1 Tänkvärt 
 
Väl hemma tänks det ofta tillbaka till semestern. I följande avsnitt kommer det att reflekteras 

över verksamheters baktanke med CSR. Sedan följer ett illustrerat resonemang kring hur vi 

anser att CSR innebär förhöjt värde för verksamheters fyra perspektiv, kund-, samhälls-, de 

anställdas- och företagsperspektiv. 

7.1.1 Några sociala ansvar följs- men vad är det som döljs?  
Det finns en komplexitet i de resonemang som förts mellan teori och empiri. Framförallt 

borde verksamheters sociala ansvar kritiskt ifrågasättas då ekonomiskt ansvar ofta motarbetar 

övriga tre sociala ansvar; legalt, etiskt samt filantropiskt, eftersom dessa tre ansvar kostar 

pengar och i slutändan minskar den kortsiktiga vinsten, vilket inte ekonomiskt ansvar 

förespråkar. Dock ökar den långsiktiga vinsten, bland annat genom förbättrat rykte som leder 

till fler gäster, vilket är en aspekt som borde tas hänsyn till i det ekonomiska ansvaret enligt 

oss.  

 

Resorterna anses ta etiskt ansvar då de erbjuder de anställda vissa förmåner och speciella 

utbildningar. För de anställda blir sådana förmåner en service som erbjuds dem, men det är 

möjligt att resorterna har en baktanke med detta. Ett exempel är Real som erbjuder sina 

anställda gratis vaccination för att de inte ska bli sjuka. De anställda uppskattar förmodligen 

tjänsten och den kan ses som att ett etiskt ansvar tas. Detta innebär dock även att Real minskar 

sina sjukkostnader och därmed tar sitt ekonomiska ansvar. Båda parter tjänar på förmånen 

men resorternas givmildhet tror vi grundas i självisk ekonomisk medvetenhet. Samma 

resonemang kan föras kring anledningen till att samtliga resorter förutom RIU arbetar med 

välgörenhet, vilket kan ses som ett etiskt och filantropiskt ansvar. Sådant välgörenhetsarbete 

är inte ekonomiskt försvarbart för verksamheter, då det är kostsamt för resorten. Anledningen 

tror vi snarare kan vara att resorterna vill skapa ett gott rykte och goodwill, än att de av ren 
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givmildhet vill stödja samhället. Att skapa ett gott rykte hos lokalbefolkning kan enligt oss 

reducera möjliga konflikter mellan lokalbefolkningen och aktörer i turismnäringen. Då turister 

blir alltmer socialt och miljömässigt medvetna kan ett sådant rykte bidra till att attrahera 

denna medvetna målgrupp och genera mer intäkter. Därmed kan de bakomliggande faktorerna 

för välgörenhetsarbete grunda sig i något annat än att ta etiskt - och filantropiskt ansvar, 

nämligen ekonomisk vinning. Uppsatsen visar att ekonomiskt ansvar motarbetar andra ansvar 

vilket begränsar ett CSR arbete. De bakomliggande orsakerna till länkarna med samhället 

framkommer sällan vilket försvårar utvärderingen av arbete med CSR.  

 

Resorterna sourcar och outsourcar i relativ låg utsträckning. Det är önskvärt att resorterna 

skapar fler samarbeten med verksamheter i Cancún, då lokala verksamheter kan gynnas och 

konkurrens kan skapa förbättrad kvalitet för tjänster och produkter som tillhandahålls till 

resorterna. Risken finns dock att efterfrågan överstiger utbudet, då det möjligtvis saknas 

tillräcklig kapacitet att tillgodose behovet för samtliga 190 resorterna i Hotel Zone i Cancún.  

  

7.1.2 Annorlunda packning – en mix av CSR och PLM 
I PL-modellen, PLM, finns ingen tydlig uppdelning mellan individ och samhällsfokus, vilket 

inte åskådliggör att de båda perspektiven behöver olika resurser för att fungera. CSR- 

pyramiden i sin tur skildrar inte varför verksamheter ska ta socialt ansvar, det vill säga att det 

exempelvis leder till förbättrat rykte som kan ge fler kunder. 

 

Resonemang i teoriavsnitten gällande en kombination av CSR-pyramiden och PL-modellen 

med uppdelning mellan individ- och samhällsfokus illustreras i tabell 4:  

 
Tabell 4: Kombination av CSR pyramiden och PL-modellen.  

Bidrag  Finansiellt  Socialt 
 
Anställdas                          Lön  Utbildning       Goda arbetsförhållanden 
perspektiv  Övr. förmåner  Övr. förmåner 
  Arb. timmar  Arb. timmar 
 
Samhällsperspektiv             Sourcing  Välgörenhet       Destinationskontribution 
  Outsourcing 
  Donationer    
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Vårt resonemanget kring en sådan kombination samt dess effekter illustreras ytterligare i figur 

16. Denna illustration är inte en ny modell utan vårt sätt att belysa hur ett arbete med CSR 

gynnar dels företagets intressenter, det vill säga anställda, samhället och kunder, samtidigt 

som företaget självt gynnas genom fler kunder och högre vinst. Detta illustreras i form av en 

värdekedja, där varje steg i ledet leder till något ytterligare positivt.  

 

 
 

Figur 16: Resonemanget hur CSR och PL-modellen kan skapa värde för verksamhetens alla intressenter. 

 

Illustrationen i figur 16 är uppdelad i de anställdas samt i samhällsperspektiv för att 

synliggöra företagens potentiella finansiella och sociala initiativ. Att gynna sina anställda och 

destinationen genom initiativ med inspiration från PL modellens förslag leder till goda 

arbetsförhållanden för de anställda respektive destinationskontribution. Detta leder i sin tur till 

att verksamheten tar socialt ansvar, Genuint Gynnsam Turism. En vidareutveckling av detta, 

som CSR och PL-modellen inte tar i beaktande, är ett kundperspektiv, nämligen att satsningar 

på anställda och samhället slutligen gynnar kunden. Att effektivt kommunicera verksamheten 

som positivt för samhället innebär utmärkt marknadsföringspotential. Exempelvis har 

resorterna Fiesta och Real stor potential att marknadsföra sitt välgörenhetsarbete för att skapa 

ett positivt rykte på destinationen samt bland allmänheten. Precis som det för närvarande finns 
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hotell med miljöcertifieringar, kan en liknande certifiering gällande socialt ansvar utformas. I 

denna certifiering kunde uppsatsens kategorier, arbetsförhållanden, sourcing, outsourcing och 

övriga samarbeten, finnas med som kriterier. Att satsa på sina anställda, både ekonomiskt och 

socialt, tror vi bidrar till att de känner mer lojalitet gentemot verksamheten och då ger bättre 

service. Det har i uppsatsen förts ett resonemang kring att satsningar på de anställda innebär 

bättre service. Detta resulterar i fler kunder och vilket innebär mer pengar till verksamheten. 

Mer pengar till verksamheten ökar vinsten, på det sättet blir verksamheten gynnad av initiativ 

riktat mot de anställda och samhället. Därför kan ekonomiskt ansvar motiveras, istället för 

som i dagsläget då ekonomiskt ansvar hämmar andra ansvar i CSR pyramiden. Detta 

resulterar i en positiv cirkel, då mer pengar används för att förbättra situationen för de 

anställda samt samhället. Samtliga fyra perspektiv gynnas, då värdet för den anställde, 

samhället, kunden och företaget ständigt ökar.   
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor engelska 
 
Interview questions 
 
1. From what country is the owner for this Resort? 
 
2. How many employees work at this Resort? 
 
3. Is this Resort using outsourcing? For example do you buy laundry service from                                            
another company or is that handled in-house by the Resort itself? 

 
4. Are following services outsourced or handled in-house?: 
- Entertainment 
- Gardening 
- Souvenir shops  
- Transportation to and from the Resort  
- Tours and excursions  
- Security service  
 
5. From where does this Resort buy the food & beverage? Is it from local suppliers or 
international suppliers?  

 
6. Is there anything else that the Resort buys from local suppliers? 
 
7. Do you have any examples of partnership or relationships this Resort has that could help or 
boost the community of Cancun?  

 
8. Does this Resort provide training for the employees? 
 
9. Does this Resort prove career opportunities for the employees? 
 
10. Are there any specific requirements you need if you want to work at this Resort? 
 
11. What kind of contracts does this Resort use for the employees?  

 
12. Does the Resort provide any specific benefits for the employees? For example does the 
Resort help the employees with housing? 
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Bilaga 2.  Intervjufrågor spanska 
 
Preguntas de entrevista 
 
1. ¿De cual país es el dueño del hotel? 
 
2. ¿Cuantos personas trabajan por ustedes? 
 
3. ¿Usan subcontratación (outsourcing) para algunos de sus servicios? Por ejemplo si compran 
servicio de lavandería de otra empresa o si lo manejan adentro del hotel. 
 
4. ¿Compran los siguientes servicios o lo manejan internamente?: 

- Entretenimiento 
- Jardinería 
- Tiendas de artesanías 
- Transportación 
- Excursiones 
- Seguridad 

 
5. ¿De donde compran comida y bebida? ¿Usan empresas locales o internacionales? 
 
6. ¿Alguna otra cosa que compran de empresas locales? 
 
7. ¿Tienen algún tipo de relación o cooperación con la comunidad de Cancún? Por ejemplo si 
tienen alguna programa de apoyo. 
 
8. ¿Están ofreciendo capacitación a sus empleados? 
 
9. ¿Cuáles son las oportunidades de avanzar adentro de la organización? 
 
10. ¿Que buscan en las personas para ser empleados con ustedes? 
 
11. ¿Que tipo de contrato usan para los empleados? 
 
12. ¿Tienen algunos beneficios especiales para los empleados? Por ejemplo si tienen apoyo 
para vivienda. 
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Bilaga 3. Enkätundersökning spanska 
 

Preguntas a los empleados del Resort 
 

Somos tres estudiantes de Suecia que estudian Administración de Turismo. Queríamos 
aprender como funcionan los Resort en México. Por eso seria muy provechoso si usted podría 

contestar estas preguntas. Las contestas son anonimias.  
 

1. ¿Cual es su profesión (marca con X) 
 
Mesero ___        Recepcionista ___     Limpiador ___     Cocinero ___ 
 
Algo otro ___ Cual? ___________ 
 
 
2. ¿Cual es su salario diario? (marca con X) 

 
Menos de 40 pesos ___     41-50 pesos ___   51-60 pesos  ___    
 
61-70 pesos ___     Más que 70 pesos ___ 
 
 
3. ¿Cuantas horas trabaja por semana? (marca con X) 

 
Menos de 30 horas ___     31-40 horas ___     41-50 horas ___   
 
51-60 horas ___       Más que 60 horas ___  
 
 
4. ¿Es miembro del sindicato? 

 
Si ___              No ___   
 
 
5. Se ofrecieron algún tipo de capacitación mientras trabaja aquí? 

 
Si ___       Cual? _____________        No ___   
 
 
 

Gracias por su participación! 
 

 Annika, Pamela y Tina 
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Bilaga 4. Enkätundersökning engelska 
 

Questioner to Resort employees 
 

We are three Tourism Management students from Sweden, who would like to know some more 
about Resort Management in Mexico. It would therefore be very helpful if you could answer 

these questions. This is an anonymous questioner. 
 

1. What is your profession? (mark with an x) 
 
Waiter___       Receptionist ___   Cleaner ___    Kitchen staff ___ 
 
 Other ___ What? ___________ 
 
 
2. What is your daily salary without tip? (mark with an x) 

 
Less than 40 pesos ___    41-50 pesos ___   51-60 pesos ___     
 
61-70 pesos ___     More than 70 pesos ___ 
 
 
3. How many hours / week do you work? (mark with an x) 

 
Less than 30 hour ___    30-40  ___      41-50 hours ____   
 
51-60 hours ___      More than 60 hours ___ 
 
 
4. Are you a member of the worker´s union? 

 
Yes ___              No ___  
 
 
5. Have you been offered any training while you have been working at this Resort?  

 
Yes ___     In what? _____________        No ___  
 

 
Thank you for your participation! 

 
Best regards Annika, Pamela and Tina 
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Bilaga 5. Enkätsammanställning 
 
LÖNER SERVITÖRER  
  Hyatt RIU 
Antal tillfrågade 8 6
< 40 pesos 1  
41-50 pesos 7 4
51-60 pesos   2
 
 
LÖNER STÄDARE    
 Hyatt RIU Real 
Antal tillfrågade 4 7 4
< 40 pesos    1
41-50 pesos 2 2  
51-60 pesos   2 1
61-70 pesos 1 2  
>70 pesos 1  2
Bortfall   1  

 
ARBETSTIMMAR / VECKA   
 Hyatt RIU Real 
Antal tillfrågade 27 29 27
< 30 tim   2 2
30-40 tim 2 3 6
41-50 tim 10 8 11
51-60 tim 14 10 3
> 60 tim 1 6 4
Bortfall     1

 
ANTAL ANSTÄLLDA SOM GENOMGÅTT 
UTBILDNING 
 Hyatt RIU Real 
Antal tillfrågade 27 29 27
Ja 16 11 19
Nej 10 18 7
Bortfall 1   1
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