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Sammanfattning
Sverige är det land i världen som har flest dykare per capita, men ändå är dykning en väldigt
liten sport här. Anledningen är att de allra flesta åker utomland och tar dykarcertifikat och
sedan inte dyker i Sverige. Jag har i arbetet med att reda ut den här frågan utgått från att den
här problematiken helt eller delvis beror på kommunikationsproblem, och har därför skapat en
kommunikationsstrategi för att lösa dessa. Arbetet har fortlöpt genom samtalsintervjuer med
ett antal utlandscertifierade dykare med syftet att ta reda på:
•
•

Varför dyker inte utlandscertifierade svenskar i Sverige?
Vilken kommunikationsstrategi skulle bäst kunna ändra på detta?

För att nå detta syfte vill jag ta reda på dels vad det är som lockar människor att dyka
överhuvudtaget och om man kan hitta detta i Sverige och dels vad det är som hindrar så
många från att dyka här och om detta går att avhjälpa med information. Dessutom vill jag ta
reda på vilket budskap som bäst skulle kunna få dem benägna att dyka, och hur man bäst kan
få ut detta budskap.
Vad det är som lockar människor att dyka överhuvudtaget varierar naturligtvis, men en viktig
sak verkar vara känslan, den magiska, viktlösa, fria känslan. Dessutom tycker man om att det
är äventyrligt, att man upptäcker en annan värld och att det finns mycket att titta på. Bortsett
från det faktum att man inte kan se tropiska fiskar eller koraller så verkar det som att man kan
uppleva denna positiva känsla även i Sverige. Förutsättningarna för att få folk intresserade av
svensk dykning finns med andra ord absolut.
Olika anledningar hindrar dessa utlandscertifierade svenskar från att dyka i Sverige, och
åtminstone vissa av dem beror på kommunikationsproblem. För det första har många inte ens
tänkt tanken att dyka i Sverige, eftersom dykning är något som man förknippar med
semestern. Många utlandscertifierade dykare bär dessutom på stora missuppfattningar om
svensk dykning. Bland annat tror man att det är väldigt dyrt, att man måste organisera allt
själv och att det är så kallt att man måste dyka i torrdräkt. Förutom detta finns uppfattningen
att det inte finns någonting att se och att sikten är extremt dålig. Allt detta är saker som jag
tror kan åtgärdas med en kommunikationsinsats.
Ytterligare anledningar till att folk inte dyker i Sverige är att dykcentren är dåliga på att
marknadsföra sig och att de skrämmer iväg folk som är intresserade av dykning i Sverige,
genom att till exempel försöka sälja på dem torrdräktskurser det första de gör. Detta gör också
att dykning känns krångligt, vilket måste förändras.
Det mest effektiva sättet att nå ut till de utlandscertifierade dykarna tror jag vore en
kommunikationsinsats i två punkter. Den ena punkten är en direkt kommunikation från PADI
till alla dykare, i form av ett massmail som skickas ut med PADI som avsändare. I detta mail
berättas det hur bra dykning är, hur häftigt och magiskt det är och hur mycket spännande som
finns att se. Den andra punkten är kommunikation från dykcentren mot samma grupp, men nu
i form av mer traditionell marknadsföring. PADI understödjer dykcentren i detta arbete
genom att skicka ut ett mail till dem med riktlinjer både för hur de bör ändra sitt sätt att arbeta
och för hur de marknadsför sig på bästa sätt. I förlängningen är förhoppningen av målgruppen
ska utgöra första ledet i en tvåstegsmarknadsföring, i och med att de tar med sig vänner och
bekanta till dykcentret.
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1. Inledning
Sverige är världens mest dykartäta land. Ingen annan stans i världen finns det så många
certifierade dykare per capita som i Sverige. Men ändå – hur många gånger har ni sett någon
kånkandes på en dykutrustning i Sverige? Hur många gånger möter ni en dykare när ni är ute
och simmar i en insjö? Svaret är antagligen: väldigt sällan - för de allra flesta av dessa
certifierade dykare dyker aldrig i Sverige. Man åker utomlands och tar sitt dykarcertifikat, och
sedan hamnar det längst ner i byrålådan tills det är dags att åka utomlands igen.
Jag tog kontakt med PADI, som är världens största organisation för dykinstruktörer och som
certifierar mer än en miljon nya dykare per år. Deras nordiska gren, PADI Nordic, har sitt
huvudkontor i Sverige. De är bekymrade över fenomenet att utlandscertifierade svenskar inte
dyker i Sverige, och ville gärna ha hjälp att reda ut det.
Varför är det då så? Det spontana svaret jag får när jag ställer denna fråga till certifierade
dykare i min omgivning är: det är för krångligt, det finns inget att se, det är för dyrt och för
kallt. Man skulle kunna stanna här och säga att okej, dykning i Sverige är inget för de här
människorna, vi (PADI) får helt enkelt nöja oss med dem som inte har något emot att dyka
under dessa förhållanden. Eller så kan vi gå ett steg längre och fundera på om hela
problematiken i alla fall delvis är ett kommunikationsproblem. Kanske är det så att det inte är
så vansinnigt kallt, dyrt och krångligt att dyka i Sverige – och kanske det faktiskt finns saker
att se även här? Om det är så att många av dessa ickeaktiva dykares beslut grundar sig på
uppfattningar som är felaktiga så kan detta problem åtgärdas med en riktad
kommunikationsinsats.
Vad jag hoppas på med den här uppsatsen är att ta reda på vad som är anledningarna till att
utlandscertifierade svenskar inte dyker i Sverige, om detta problem kan åtgärdas med en
kommunikationsinsats, och hur denna kommunikationsinsats i sådana fall skulle kunna se ut.

1.1 Frågeställning och syfte
Min frågeställning är:
• Varför dyker inte utlandscertifierade svenskar i Sverige?
• Vilken kommunikationsstrategi skulle bäst kunna ändra på detta?
Min hypotes är att det faktum att utlandscertifierade svenskar inte dyker i Sverige delvis beror
på ett kommunikationsproblem. Många vet helt enkelt inte tillräckligt mycket om vad svensk
dykning innebär, eller har missuppfattningar i ämnet. Jag gör antagandet att detta problem helt
eller delvis kan avhjälpas med en kommunikationsstrategisk insats.
Mitt syfte med denna uppsats är alltså att skapa en kommunikationsstrategi som ska syfta till
att locka utlandscertifierade svenskar till svenska dykvatten. För att nå detta syfte vill jag ta
reda på dels vad det är som lockar människor att dyka överhuvudtaget och om man kan hitta
detta i Sverige, och dels vad det är som hindrar så många från att dyka här, och om detta går
att avhjälpa med information. Dessutom vill jag ta reda på vilket budskap som bäst skulle
kunna få dem benägna att dyka, och hur man bäst kan få ut detta budskap.
PADI Nordic har ingen egen marknadsföringsbudget, utan vad de kan arbeta med är
kommunikation till PADI-certifierade dykare via kostnadsfria kanaler, och kommunikation
med dykcenter som är kopplade till PADI.
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Detta arbete är framför allt en fallstudie av fallet: PADIs bekymmer med att
utlandscertifierade svenskar inte dyker i Sverige. Detta är ett enstaka fall men det har många
ansikten – många hundratusentals utlandscertifierade svenskar. Till en viss del skulle man
kunna kalla den även en jämförande studie, detta då jag i några fall har jämfört respondenter
och informanters svar. Vidare resonemang om detta finns i avsnittet ”material”.

1.2 Disponering
Denna uppsats har ett något okonventionellt upplägg. Jag har inte gjort den i den klassiska
syfte-metod-material-teori-analys-slutsatser upplägget, utan har i stället valt att lägga upp hela
uppsatsen som en kommunikationsstrategi. Jag anser att den på detta vis blir mer lättläst och
lätt att förstå, samtidigt som alla de nödvändiga bitarna finns med i uppsatsen. I stället för att
exempelvis ha ett metodavsnitt presenterar jag och argumenterar för mina metodval på
relevanta ställen i analysen, där jag kan koppla dem till den teori som presenteras.
Jag inleder uppsatsen på klassiskt sätt med inledning, frågeställning och resonemang kring
generaliserbarhet, validitet, reliabilitet och liknande. Efter det presenterar jag en kort
bakgrund och ett kort övergripande teoriavsnitt. Sedan kommer den stora textmassan, med ett
kommunikationsstrategiskt upplägg. Här tar jag varje steg i en kommunikationsstrategi,
presenterar teori kring det och applicerar den sedan direkt i en analysdel. På så sätt hänger
metod, teori och analys ihop mycket mer än i en vanlig uppsats. Detta får som bonus att
uppsatsen blir mer lättanvänd för någon som vill ha praktisk användning för den, i och med att
de bara behöver läsa det avsnitt som är relevant för just dem.

1.3 Vetenskaplig och Praktisk Relevans
Denna uppsats rör sig inom ett hittills outforskat forskningsområde – det finns inte mycket
litteratur om dykning att hitta i Sverige. Det har forskats del om dykning, men då framför allt i
USA, och framför allt har studierna skrivits och publicerats av dykorganisationerna själva.
I och med att dykning blir allt mer populärt så blir frågan allt mer intressant. Såsom alla nya
fenomen i samhället förtjänar dykningen att hamna på den vetenskapliga agendan, då den blir
en del av allt fler människors liv. Och för att den ska hamna på den vetenskapliga agendan
krävs det att fenomenet undersöks oberoende av dykorganisationerna, och att det görs även
utanför USA.
Min uppsats är ett oberoende arbete, men är efterfrågat av PADI och – hoppas jag – kommer
att läsas av dem med intresse när den är färdigställd. Den rent konkreta förhoppningen är att
de ska använda slutsatserna från min uppsats i en direkt kommunikationskampanj under
våren, plus att de ska ta till sig av slutsatserna och ha dem i åtanke vid framtida
kommunikationsinsatser. Detta ger uppsatsen en tydlig praktisk relevans.
Trots att min uppsats är efterfrågad av PADI, är den ändå ett självständigt arbete. Risken med
att skriva på uppdrag av någon är naturligtvis att man förlorar självständighet och objektivitet.
Jag tror dock inte att detta har inneburit något större problem för detta arbete. Framför allt
eftersom jag inte får betalt av PADI för att skriva den – de behöver alltså inte tycka om det jag
kommer fram till. Det har under arbetets gång framkommit negativa saker om PADI men jag
har inte tvekat att ta med dessa i min uppsats – detta eftersom jag inte har arbetet med hemliga
frågor och inte under något läge blivit belagd med tystnadsplikt.
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1.4 Avgränsningar och Generaliserbarhet
Förhoppningen är att resultaten från denna studie ska kunna generaliseras till de övriga
nordiska länderna. Detta eftersom uppsatsen kommit till på efterfrågan av PADI Nordic, som
har övergripande ansvar för hela norden. De har i sitt verksamhetsområde Danmark, Estland,
Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige. Av praktiska skäl har jag varit
tvungen att avgränsa min studie till Sverige, men eftersom den nordiska regionen är så pass
homogen (förutom kanske Färöarna och Grönland, men där är troligen mängden dykare ändå
relativt begränsad) är förhoppningen att resultaten kan generaliseras även till de övriga
länderna. Att regionen är homogen säger jag som en kvalificerad gissning och syftar då på
demografi, beteende och ekonomiska förutsättningar.
Det finns dock två problem som den här uppsatsen har vad gäller generaliserbarhet. Det ena är
att den har storstadsemfas, vilket har rent praktiska skäl. Jag har valt att göra mina intervjuer
personligen i stället för på telefon, detta för att få ett mer personligt bemötande, mer utrymme
att resonera och mindre risk för missförstånd. På grund av detta har jag tvingats göra dem i
mitt närområde, och det innefattar Uppsala och Stockholm. Säkert hade uppsatsens slutsatser
kunnat bli till viss del annorlunda om man gjorde den i en småstad i stället. Men jag tror att
likheterna mellan personer som väljer att ta dykarcert utomlands är större än skillnaderna
mellan småstads- och storstadsbor, och menar därför att min uppsats ändå når generaliserbara
resultat. Om det är så att man ändå inte kan acceptera generaliserbarheten till småstäder så
kan man argumentera att de flesta dykare ändå finns i storstäder, och om det bara är dem vi
når så har vi ändå nått den största delen av målgruppen.
Det andra är att den har Östkustemfas, återigen av samma skäl. Detta har dock en slags least
likely funktion. Eftersom dykning på västkusten enligt alla källor är mycket bättre än på
Östkusten så måste det vara mycket enklare att locka människor att dyka här. Västkusten är
ändå, i dykarkretsar, allmänt känt som bästkusten. Om man kan locka människor att dyka till
och med i öst, så borde samma strategi nå ännu bättre resultat på Västkusten. Med det sagt så
vore det naturligtvis önskvärt med liknande studier gjorda på andra håll i Sverige. Mer om
detta finns i slutet av uppsatsen, under rubriken vidare forskning.

1.5 Författarens förförståelse
Det ska nämnas att jag som skriver denna uppsats inte är helt neutral i frågan. Det är inte så
att jag har en bestämd åsikt som jag vill ha fram, men däremot har jag sedan tidigare
cementerade tankar och idéer redan innan jag går in i arbetet. Detta eftersom jag själv ingår i
min egen målgrupp - jag är nämligen själv en av alla dessa svenskar som har tagit dykarcert
utomlands men som aldrig har dykt i Sverige. Jag är PADI dykinstruktör, och har utbildat mig
och arbetat i Thailand och Egypten.
Risken för bias är uppenbar, att analysen lutar åt något håll på grund av ett intresse för och i
dykningsvärlden. Jag har dock i största möjliga mån försökt undvika detta. Analyserna som
genomförts är underbyggda av citat hämtade från intervjuerna. Jag har undvikit egna
utsvävningar eller filosoferingar kring ämnet. Frågorna som ställts i intervjuerna har varit
neutralt utformade och jag har gjort allt för att inte påverka intervjupersonerna i någon
riktning i genomförandet av dessa. Jag tror att i och med dessa försiktighetsåtgärder kan jag
med relativt stor säkerhet säga att någon annan som tagit del av samma analysmaterial skulle
komma till ungefär samma slutsatser.
Jag tror också att det finns fördelar i att jag är insatt i ämnet. Min kunskap i ämnet gör att jag
lättare kan förstå vad det är mina intervjupersoner pratar om, även när det rör sig in på mer
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tekniska delar. Min förförståelse i frågan har gjort att jag mer har vetat vad det är som är
viktigt att fråga om, och jag har egna insiderkunskaper att bidra med i delar där det är
relevant. Dessutom är jag engagerad i ämnet, vilket gör att jag brinner för frågan och ”bara
måste” få veta svaret på den.

1.6 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om huruvida man empiriskt undersöker det som man på den teoretiska
nivån påstår att man undersöker.1 Frågan i det här fallet skulle alltså vara huruvida
undersökningen i form av samtalsintervjuer besvarar frågan om hur man kan få
utlandscertifierade svenskar att dyka i Sverige, det vill säga om rätt instrument har valts för att
genomföra undersökningen. Jag tror och hoppas att så är fallet. I och med att jag har gjort
undersökningen så pass bred har jag fått in flera olika perspektiv på frågan, och eftersom
uttalanden från dem alla i viss mån pekar åt samma håll tror jag att vi kan lita på dem. Att
belysa en aspekt från flera håll gör att man har möjlighet att upptäcka logiska felresonemang
samt konstanta felkällor.
Reliabilitet handlar om huruvida man använder sina valda analysinstrument på rätt sätt, vilket
gör att man undviker slumpmässiga eller osystematiska fel.2 Reliabilitetsproblem orsakas
oftast av slump- eller slarvfel i samband med datainsamling och analys och jag tror att min
uppsats bör vara fri från detta. Under intervjuerna antecknade jag noggrant vad mina
intervjupersoner sade, plus att intervjuerna spelades in på band vilka jag sedermera lyssnade
igenom. Risken för missförstånd borde alltså vara liten. Vad gäller övriga fel i uppsatsen kan
jag inte säga mer än att jag har gjort mitt bästa och hoppas att de förekommer så lite som
möjligt.

1
2

Metodpraktikan, 2004, s. 61
Metodpraktikan, 2004, s. 67
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2. Material
2.1 Intervjuer (Intervjuguide se bilaga)
Eftersom det finns relativt lite skrivet material i denna fråga så har jag fått bygga min uppsats
till väldigt stor grad på frågeundersökningar. Ett tänkbart alternativ hade varit att göra en
enkätundersökning, vilket jag också övervägde. Den begränsade tiden och budgeten gjorde
dock att jag trodde att en undersökning byggd på samtalsintervjuer skulle vara mer givande.
Att skicka ut enkäter till ett stort antal respondenter skulle helt enkelt ta för lång tid och kosta
för mycket pengar. Dessutom ger en frågeundersökning större utrymme för följdfrågor och
längre resonemang, plus att det minskar risken för missförstånd.
När man ska göra en undersökning bör man alltid fråga sig: vad är det återkommande,
generellt fenomen du undersöker och varför har du valt att studera just de konkreta fall du har
gjort?3. Det återkommande, generella fenomen jag undersöker är alla de utlandscertifierade
svenskar som inte dyker i Sverige. Detta eftersom det är ett problem för PADI – alla utbildade
dykare som skulle kunna ge en massa inkomst till PADI-anknytna dykcenter men som aldrig
hittar dit. De konkreta fall jag har valt att undersöka är mina respondenter, som
förhoppningsvis utgör ett så representativt urval som möjligt ur målgruppen. Förutom dessa
har jag även intervjuat både informanter och ”bollplank”, detta för att få tips och idéer om hur
man kan nå respondenterna på bästa sätt.

2.1.1 Respondenter
Som respondenter har jag valt sådana som studien handlar om, det vill säga de som PADI vill
nå i sin kommunikationsinsats: Svenskar som har tagit dykarcertifikat utomlands men som
inte dyker i Sverige. Jag har försökt få ett så representativt urval som möjligt men av rent
praktiska skäl har jag måstat begränsa mig till att göra intervjuerna i Stockholm och Uppsala
(detta problematiseras i avsnittet generaliserbarhet).
Målet med respondentintervjuerna var att i alla fall delvis nå teoretisk mättnad.4 Tanken är
alltså att intervjua så pass många att man efter ett tag ser att de börjar upprepa varandras svar.
När det sker har man förhoppningsvis tömt ut de flesta tänkbara svar som finns att hitta. Även
om det säkert finns andra som sitter på andra svar så hoppas man genom det här tankesättet ha
tömt ut de vanligaste svarskategorierna. Jag har inte velat göra någon kvantitativ analys av
denna målgrupp, något som vore helt meningslöst med tanke på det lilla urvalet. Det spelar
med andra ord ingen större roll om det är en, tre eller fem personer som har sagt en viss sak,
huvudsaken är att det här tankesättet existerar.
Rent statistiskt är medianåldern för att ta ett PADI certifikat i hela världen 30 år för män och
27 år för kvinnor, 29 år totalt. 33 procent är kvinnor och 67 procent män5.

3

Metodpraktikan, 2004, s. 172
Metodpraktikan, 2004, s. 187
5
http://www.padi.com/scuba/about-padi/PADI-statistics/default.aspx#GraphH, 2008-12-08 Det ideala för den
här undersökningen hade varit att ha statistik för alla som idag innehar ett PADI certifikat, inte bara för dem som
är nycertifierade, men någon sådan har jag inte hittat. De siffror som jag har representerar dock alla nivåer på
certifikat, inte bara för nybörjare, och detta är det närmaste jag kommer komma till att hitta någon slags
”dykarmedelvärden”. Certifikat finns på många olika nivåer, och alla som är aktiva uppmuntras att ta nya
certfikat med jämna mellanrum, så vi kan ändå hoppas på att siffrorna ungefär speglar vilka som är aktiva
dykare.
4
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Mina respondenter har således följande karaktäristika: De är fem män och två kvinnor, i
åldrarna 23 till 35, med medelåldern 29,2 år. Samtliga bor i Uppsala eller Stockholm och är
studenter eller medelinkomsttagare. Samtliga har tagit dykarcertifikat utomlands i tropiskt
vatten mellan 1997 och 2008. De har mellan fem och trettio dyk var och har aldrig dykt i
Sverige.
Respondenterna har jag hittat genom ett slags slumpmässigt snöbollsurval. Jag har fått tag på
en person, och så har jag frågat honom om han känner någon mer, eller så är det
arbetskamrater till mina vänner, föräldrars arbetskamraters barn och så vidare. Av dem som
jag har hittat på detta sätt har jag gjort ett så representativt urval som möjligt.
Eftersom målgruppen för denna uppsats är sådana som har tagit PADI dykarcertifikat utanför
Sverige blev det naturligt att avgränsa mitt urval av respondenter till just detta. Bland dem
som är intervjuade som respondenter är dessutom ett kriterium att de aldrig ska ha dykt i
Sverige.

2.1.2 Informanter
Informanterna däremot är sådana som har dykt och dyker i Sverige, och tanken med detta är
att få information om vad dykning i Sverige handlar om, vad tjusningen är och vilka problem
som finns. Detta hjälper mig att hitta argument för att övertyga andra om svensk dyknings
förtjänster. Även dessa har tagit certifikat utomlands, så de kommer från en liknande
bakgrund som respondenterna.
Informanterna passar inte in demografiskt i målgruppen – det vill säga dem som PADI vill nå
med denna kommunikationsstrategi. Detta tycker jag dock inte är problematiskt eftersom jag
har använt dem snarare för att få information om dykning i Sverige än för att analysera dem
själva. Jag har valt informanter som är extremt aktiva i svensk dykning, eftersom jag antog att
de skulle kunna ge mig mest ”kött på benen”, och kunna hitta mest positiva saker att säga om
dykning.
Dessa informanter har jag fått tag på via en svensk dykhemsida som heter dykarna.nu. Jag
postade ett inlägg på deras forum och efter några timmar var min inkorg full med positiva
svar. Jag fick sålla hårt bland dessa, och gjorde ett urval som jag ville ha så brett som möjligt.
Genom att få folk i olika åldersgrupper och både män och kvinnor, så hoppades jag kunna
täcka in ett så brett spektrum av svar som möjligt och få in en massa olika idéer och tankesätt.
Den variabel som jag inte lyckades göra kontrastrik var återigen bostadsort, detta av rent
praktiska skäl. Mina informanter är fyra män och en kvinna, 28 till 51 år gamla, medel till
höginkomsttagare och bor samtliga i Stockholm. De har samtliga tagit dykarcertifikat
utomlands men har sedan fortsatt att dyka i Sverige. De har mellan 31 och 540 dyk var.
Till viss del har jag vågat mig på att göra jämförelser mellan respondenter och informanter,
även om jag har varit försiktig med det eftersom urvalet informanter inte är representativt. Jag
har ändå tyckt att det varit motiverat att analysera både gemensamma ståndpunkter hos dessa
grupper som borde vara motsatta, och intressanta skillnader dem emellan. Detta eftersom
informanterna i detta fall representerar en slags idealtyp, det tillstånd som vi strävar efter hos
respondenterna. Med hjälp av analysen av intressanta likheter och skillnader kan vi se vad
som behövs för att komma hit.
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2.1.2 ”Bollplank”
Med ”bollplank” menar jag sådana personer som jag kan resonera med om dykning från ett
insider-perspektiv. Det handlar om representanter för PADI Nordic och för svenska PADIanslutna dykcenter. Hos dykcentren har jag koncentrerat mig på att reda ut relationen mellan
dem och PADI Nordic.
Jag valde att intervjua ansvariga för två dykcenter i Stockholm och ett i Uppsala. Intervjuerna
gjordes på plats på dykcentret och jag kunde då passa på att se hur det såg ut där. Urvalet här
var helt enkelt att jag valde de största dykcentren, eftersom de uppenbarligen har lyckats bra
med att locka dykare.
Slutligen har jag genomfört flera samtal och mailkonversationer med Mikael Moberg,
regionchef för PADI Nordic. Dessa var inte intervjuer i egentlig mening utan mer ömsesidigt
utbyte och bollande av idéer. Mikael Moberg är en nyckelfigur i det här sammanhanget och
uppsatsen har vuxit fram i samarbete med honom.

2.2 Övrigt material
Övrigt material inkluderar PADIs hemsida – både den svenska och den internationella
versionen. Dessutom litteratur och dykning som jag fått i samband med att jag utbildade mig
till dykinstruktör.
Förutom detta har jag använt mig av ett antal böcker om kommunikation. De teorier som jag
har använt mig av presenteras i teoridelen av uppsatsen.
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3. Bakgrund
3.1 Om dykning och dykcertifikat
När jag talar om dykning i denna uppsats så syftar jag på dykning med tuber, det som på
engelska kallas för scuba diving. Scuba står för self contained underwater breathing
apparatus, och innebär att man andas under vattnet med komprimerad luft i en tank som man
bär med sig6.
Dykning existerar runtom i världen, i princip överallt där det finns vatten. För att lära sig att
dyka går man vanligen en kurs, och det finns ett antal olika organisationer som erbjuder dessa
kurser. PADI är den största, och jag kommer att berätta mer om dem längre ner. Inom PADI
börjar de allra flesta med att gå en så kallad ”open water” kurs. Det är när man har gått den
här kursen som man kan säga att man har ”dykarcertifikat” eller ”dykcert”. Denna kurs består
av en teoridel, en praktisk del på grunt vatten och en praktisk del på djupt vatten, och hela
kursen tar vanligtvis fyra eller fem dagar.
När man har tagit dykcert är man utbildad att självständigt planera och genomföra dyk ner till
arton meters djup. Man behöver alltså inte ha en instruktör med sig om man är certifierad,
men många vill ändå ha det – framför allt för att det känns tryggare.
Om man har tagit dykarcert kan man dyka vart som helst i världen utan någon vidare
utbildning. Däremot är det många som i Sverige väljer att dyka i torrdräkt, vilket man måste
ha extra certifikat för. När man lär sig dyka utomlands dyker man med våtdräkt, som inte gör
annat än att delvis isolera kroppen mot kyla i vattnet. En torrdräkt däremot är en helt förseglad
dräkt fylld med luft som gör att man som dykare inte alls blir blöt om kroppen under ett dyk.
Den kräver dock en viss extra kunskap att hantera.
Ett tredje alternativ förutom våtdräkt (där man alltså blir helt blöt) och torrdräkt (där man är
helt torr) är semidrydräkt. Den har förseglingar som minskar flödet av vatten in och ut ur
dräkten och kan användas utan att ta extra certifikat. Man kan innan dyket hälla ett par liter
varmt vatten i dräkten, som då stannar däri och gör att man kan dyka även i kallt vatten utan
att frysa. Valet mellan typ av dräkt beror alltså på personliga preferenser, men även på budget.
En torrdräkt kostar många tusen att införskaffa, och kräver sedan regelbundet underhåll.
I den här uppsatsen refererar jag, ibland inkorrekt, till begreppet tropisk dykning. Med detta
syftar jag inte bara på dykning i tropikerna, utan på all ”semesterdykning” som svenskar
vanligen ägnar sig åt. Bland dem som jag har intervjuat rör det sig om dykning i Thailand,
Australien, Egypten, Malaysia, Sri Lanka och liknande ställen – som alla har gemensamt att
vattnet är varmt, klart och fullt med koraller och färggranna fiskar.

6

All information i detta stycke kommer från den PADI instruktörskurs som jag själv genomgick under 2008 i
Egypten
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3.2 Om dykare

Det här är en figur som jag fått från Mikael Moberg, regionchef för PADI Nordic. Den visar
på ett ungefärligt sätt hur fördelningen mellan dykare i Sverige ser ut. Den översta toppen
består av de som Mikael kallar ”tech”-dykare och de är de extremt aktiva dykarna. Här hittar
vi dem som dyker flera gånger i veckan året om, och som organiserar alla sina dyk själv. De
är en mycket liten del av alla certifierade dykare i Sverige, och de går inte via några
dykcenter. Trots att de är väldigt aktiva ger de alltså inte någon inkomst till dykcentren.
Nästa kategori är de aktiva dykarna. Dessa är aktiva i Sverige men de går via dykcenter. De
dyker regelbundet men kanske inte året om. Den här gruppen ger redan stor inkomst till
dykcentren.
Nya dykare är en annan stor kategori. Dessa har precis tagit cert eller är under utbildning, om
man vet ännu inte om de kommer att fortsätta dyka eller inte. Cocktaildykare är också en stor
grupp. De dyker främst utomlands, och bara när de får dykningen serverad på en silverbricka.
De tycker alltså om dykning, men är inte beredda att anstränga sig själva för att organisera
det. Det är dessa två grupper som vi riktar in oss på med denna kommunikationsinsats – nya
och cocktaildykare, det är dem som vi har störst chans att locka till dykning i Sverige.
De icke aktiva dykarna slutligen, är de som tagit dykcert men som sedan helt lagt av med
dykningen. Det här är en stor grupp av alla dykare, och de ger naturligtvis ingen inkomst alls
till dykcentren. De tycker antagligen inte särskilt mycket om dykning, och är i ingen idé att
satsa alltför mycket tid och pengar på att försöka nå dem.
Ett annat sätt att kategorisera dykare är efter intresse. Jag har utifrån dyklitteratur, egna
erfarenheter som dykinstruktör och intervjuerna skapat en lista över typer av dykare, och låtit
respondenterna pricka in sig själv på denna lista. Meditationsdykare är de som dyker för
avslappning, biologdykare dyker för att de gillar fiskar, sociala dykare dyker för den sociala
aspekten, äventyrsdykare dyker för spännings skull, resedykare dyker för att resa och reser för
att dyka, cocktaildykare nämnde jag ovan, historiedykare dyker på vrak och pryldykare dyker
för att man får hålla på med så mycket häftiga prylar. De flesta respondenter placerade sig
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själv inom alla dessa kategorier och kunde inte välja, så det visade sig att man som dykare
ofta är mångfacetterad.

3.3 Om PADI
“PADI exists to develop programs that encourage and fulfill the public interest in
recreational scuba diving and snorkeling worldwide […] we want to teach the world to scuba
dive”.7
PADI står för Professional Association of Diving Instructors.8 De säger sig själva vara det
mest kompletta utbildningssystemet i dykindustrin idag, och håller kurser på inom dykning på
allt från grundnivå till instruktörsnivå. Det finns PADI dykcenter i mer än 200 länder, det
finns mer än 100 000 professionella medlemmar (divemasters och dykinstruktörer), och varje
år utfärdas mer än en miljon certifikat över hela världen. Utbildningen översätts idag till mer
än 20 språk. PADI Nordic är en del av PADI International och har hand om de nordiska
länderna. Deras huvudkontor ligger i Göteborg.
PADI är enormt och satsar stort på marknadsföring. Den mesta forskningen som PADI har
gjort är dock gjord i USA – där även deras största marknad finns – och därför inte så
användbar för min studie. Även om likheterna naturligtvis är många så vill jag inte luras att
tro att man kan generalisera lärdomarna därifrån till Sverige. Inte minst är klimatet ett helt
annat på de ställen i USA där dykning är stort – och förutsättningarna liknar därför snarare
tropisk dykning, som jag kallar det, än svensk dykning.
PADI Nordic har också de gjort en del marknadsföring genom åren. Ett exempel var att man i
samband med premiären av en film som utspelade sig under ytan sponsrade man biljetterna
och erbjöd billigare dyk, något som inte fick vidare resultat. Idag satsar man inte på
marknadsföring på detta sätt, utan arbetar i stället med dykcentren och lägger upp
säljstrategier för dem.
En sak som PADI centralt brukar tala om är de tre E:na – Education, Experience and
Equipment. Översatt till svenska blir det de tre U:na – Utbildning, Utflykter och Utrustning.
PADI menar att de föder varandra, inget av dessa tre ben kan stå utan de två andra. Och man
påpekar att det är dykcentren som har ansvar för alla tre av dessa punkter – att sälja kurser,
utfärder och utrustning. Jag håller inte hundraprocentigt med om detta resonemang, vilket jag
argumenterar för senare i uppsatsen, men eftersom denna teori är så grundläggande i
dykvärlden så känner jag ändå att jag måste ta med den i uppsatsen.

7
8

http://www.padi.com, 2008-12-08
all information om PADI från http://www.padi.se eller http://www.padi.com
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4. Teori: centrala Begrepp
Detta är en teorikonsumerande studie, vilket innebär att jag använder redan existerande teorier
för att undersöka ett speciellt fall. Det är alltså fallet som har stått i centrum när jag har valt
teori och inte tvärtom.
Den teori som jag har valt att använda i den här uppsatsen är framför allt den om
kommunikationsstrategi. Denna teori representerar ett grundläggande och genomgående sätt
att arbeta mot ett uppsatt mål med hjälp av kommunikation. Jag har valt att använda den
eftersom det är just detta som är målet – med hjälp av kommunikation få utlandscertifierade
svenskar att dyka i Sverige.
Denna teori är grundläggande och finns i många olika varianter. Jag har valt att använda mig
av resonemang kring kommunikationsstrategi av två av de viktigaste författarna i detta ämne i
Sverige idag: Lars Palm och Larsåke Larsson. Dessa har utvecklat tydliga och lättfattliga
resonemang kring ämnet, som ändå är tillräckligt djupgående för att producera påtagliga
resultat.
För att vidare utveckla ämnet har jag använt teorier från W. J. McGuire (beteendestegen),
Peter Eriksson (integrerad kommunikation och marknadskommunikation), Olof Holm (om
målgruppsanalys) och Preben Sepstrup (om relevans). Jag har även haft stor användning för
en annan teori av Lars Palm som handlar om involvering. Alla dessa teorier presenteras när de
förekommer i texten, men låt mig börja med några ord om övertalning. Det är, trots allt, det
hela uppsatsen går ut på.

4.1 Övertalning
”...the art of winning men´s mind by words”9
En kommunikationsinsats har naturligtvis som slutliga mål att övertala en publik eller
målgrupp att tänka eller agera på ett visst sätt. Övertalning är ”en metod att framkalla ett
önskat eller förhindra ett oönskat beteende hos den andre genom att förändra – inte
verkligheten – utan den andres bild av verkligheten: vad den andre anser vara sant eller osant,
bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt”. 10
Alla övertalningsprojekt måste grundas i dels en föreställning hos övertalaren om hur
relevanta delar av föreställningsvärlden hos den eller de som ska övertalas är beskaffad (och
hur den inte är beskaffad) innan övertalningsprocessen börjar, och en önskan om hur denna
mentala bild skall ha förändrats, när övertalningsprocessen är avslutad. Och hur åstadkommer
man då denna förändring? Hur hittar man de här grundförutsättningarna? Jo, genom en
kommunikationsstrategi:

4.2 Kommunikationsstrategi
Den här uppsatsen går alltså ut på skapa en kommunikationsstrategi för PADI Nordic med
syfte att övertala de utlandscertifierade svenskar som inte dyker i Sverige att börja göra det.
En kommunikationsstrategi är, enligt P. W. Eriksson ”det långsiktiga tillvägagångssättet för
att med kommunikation bidra till att uppnå organisationens övergripande mål”.11 En mer
9

Janis 1968, citerat ur Palm, 1994, s. 31
Palm, 1994, s. 44
11
Palm, 1994, s. 79
10

15

specifik definition har skrivits av Lars Palm: ”resultatet av ett val, baserat på definition av
mål, målgrupp och utgångsläge, mellan ett begränsat antal handlingslinjer, i syfte att uppnå ett
på förhand bestämt mål”.12
Hur skapar man då en kommunikationsstrategi? Jag har använt mig av en modell ifrån
Larsåke Larsson13 som är användbar i skapandet av nästan alla kommunikationsstrategier.
Denna modell är uppdelad i administrativa steg och processteg.
Administrativa steg:
A: Organisation och ansvarsfördelning
B: Tidsplanering
C: Kostnadsberäkning
Processteg:
1. föranalys
2. mål och målsättning
3. planering
4. målgruppsval / analys
5. kommunikationsstrategi
6. budskap
7. metod- och medieval
8. operativ planering
9. produktion och verkställande
10. uppföljning, utvärdering och slutanalys
I mitt fall kommer de administrativa stegen från Larsåke Larsson inte kräva någon vidare
eftertanke, då det är jag som ensam kommer arbeta med det här projektet, enligt en tidsram
bestämd av uppsatskursen och helt utan kostnader. Därför har jag rationaliserat bort dem, och
lägger i stället all energi på processtegen.
Jag kommer även att ta bort steget planering i min anpassade plan, eftersom planeringen i mitt
fall sker på egen hand och kontinuerligt under hela processen, och inte behöver ett eget
processteg.

12
13

Palm, 1994, s. 79
Larsson, 2001, s. 114
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5. Metod / Analys
Vad jag kommer att göra i det här avsnittet är att presentera teorin kring
kommunikationsstrategin. Jag kommer att gå igenom varje steg i planen, och utifrån den teori
som finns tillgänglig knyta den till frågeställningen och förklara vad som måste göras. Efter
teori och metoden kommer direkt analysen av respektive steg. I analysdelen applicerar jag
teorierna och genomför idéerna.

5.1 a) Föranalys: Teori
Föranalysen är det arbete som föregår själva strategiarbetet.14 Det är i princip då man inser
vad som är problemet och funderar på tänkbara åtgärder. Man bestämmer sig för vad
utgångsläget är och bedömer mottagarnas ”mentala terräng”. Samtidigt bestämmer man hur
man vill att situationen ska förändras.
Man ska dock ha klart för sig att inte alla problem kan lösas med hjälp av kommunikation.
Lars Palm15 varnar för en övertro bland dem som arbetar med kommunikation att detta ska
vara någon slags universallösning. Han menar i stället att kommunikation är ett styrmedel
bland många andra, inte minst tekniska och administrativa styrmedel.
Man måste redan från början vara noggrann med att bedöma en åtgärd i förhållande till hela
organisationen och se att den är lämplig.16 Vad man måste göra är att se till att man skapar en
integrerad kommunikationsinsats – det är med andra ord viktigt att hela organisationen står
bakom det man gör. Det man vill skapa är ”samordnade budskap och handlingar mot ett
övergripande mål”.17 Integrerad kommunikation (även kallad totalkommunikation) innebär
alltså att se till att budskap är samordnade, även tidsmässigt, både inom organisationen och
utåt mot allmänheten .

5.1 b) Föranalys: Analys
Innan jag gav min in i det här arbetet ville jag göra någon form av föranalys för att se om det
fanns någon vits med att skapa en kommunikationsstrategi över huvud taget. Jag fick god
hjälp av PADI, som hade uppfattningar i ämnet sedan tidigare. De har gjort inofficiella
undersökningar, där de till exempel på mässor har pratat med människor och frågat varför de
inte dyker i Sverige. Då har de konstaterat följande saker som
folk tycks anse om dykning i Sverige:18
– Inget att se
– Kallt
– För dyrt
– Tillgänglighet
– Ingen att dyka med
– Vet inga bra dykplatser

14

Larsson, 2001, s. 115
Palm, 2006, 17ff. Lars Palm har framför allt riktat in sig på organisationskommunikation men hans slutsatser
går att applicera även inom andra områden.
16
Larsson, 2001, s. 115
17
Eriksson, 2005, s. 172
18
citerat från Mikael Moberg, regionchef för PADI Nordic, ur mailkonversation 2008-11-19
15
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Man tycker alltså helt enkelt inte att det är värt att dyka i Sverige. Man kan se viss lockelse i
idén, men nackdelarna överväger. Vi måste börja med att fundera på om det här är något som
vi kan åtgärda.
Folk som tycker att det är för kallt kan vi övertyga om att de ska ha dubbel våtdräkt, semidry
eller torrdräkt och att de då inte kommer att frysa. Vi kan berätta för folk att dykning inte är
för dyrt och att det är värt att lägga pengar på. Vi kan dessutom förklara att det finns
dykcenter lättillgängliga och att man där kan hitta folk att dyka med, lära sig mer om vilka bra
dykplatser som finns i ens närområde, och få veta vad som finns att se under ytan.
För det finns naturligtvis saker att se – de flesta vet till
exempel inte om att Sverige har bland världens bästa vrak.
Och även om sikten naturligtvis inte är lika bra som
exempelvis i Thailand så är den fullt tillräckligt för
njutbara dyk.
Vi kommer naturligtvis aldrig att helt kunna eliminera
besvären som förknippas med dykning i Sverige, men vi
kan se till att njutningen överväger dem. Vi måste helt
enkelt se till att vågskålen tippar över åt andra hållet.
Sedan får man vara medveten om att kommunikation inte
är hela lösningen, men det är den del av lösningen som jag
kan ta mig an i denna uppsats. Andra medel för att få människor att dyka i Sverige skulle
kunna till exempel vara sänkta priser, fler dykcenter eller bättre transporter till dykplatser. Det
jag hoppas på är att genom kommunikation kunna dels direkt påverka människor att ta sig till
dykcentren, och dels genom kommunikation att förmå dykcentren själva att förbättra sina
alternativa styrmedel.
I detta första läge av arbetet måste man också arbeta så att kommunikationsinsatsen stämmer
överens med hela företagets målsättningar, för att skapa en integrerad kommunikationsinsats.
Det är ingen idé att PADI centralt går ut och säger en sak – om sedan en kund går in på ett
dykcenter och då får ett helt annat besked. Det gäller med andra ord att det som
kommuniceras inåt mot dykcentren och utåt mot de certifierade dykarna stämmer överens.
Detta är något som vi måste arbeta med under hela processen och ha i bakhuvudet redan nu.
Vad som kan konstateras föranalysen är alltså att det finns ett motstånd bland
utlandscertifierade att dyka i Sverige, men att detta motstånd i alla fall delvis kan övervinnas
genom kommunikationsarbete. Och för att detta kommunikationsarbete ska bli effektivt så
måste ett samlat engagemang tvärsigenom organisationen skapas.

5.2 a) Målsättning: Teori
Efter att man har konstaterat utgångsläget är det dags att fundera på vad det är man vill ändra
på. Den som planerar att genomföra en kommunikativ aktivitet måste givetvis ha en ambition
att åstadkomma någonting - man måste ha ett mål för insatsen.19 Målen ska vara tydliga och
signifikanta. Det viktigaste är inte att uppnå sina mål hundraprocentigt, utan att ha en
19
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måttstock att mäta sina insatser mot. För att bestämma sina mål går man igenom följande
punkter:
• Behövs information?
• Löser information problemet?
• Anpassning till verksamhetens mål
Målen delar man sedan upp på olika nivåer. Det man vill åstadkomma är nästan alltid en
förändring på något plan, och man brukar dela upp dem på tre nivåer: en kognitiv, en affektiv
och en handlingsbetingad nivå.20 Det innebär normalt att mål formuleras så att de handlar om
att nå ändring i kunskaper, attityder och beteende. I praktiken är det dock alltid
beteendemålen man i slutänden vill åt, och de andra målen ses normalt som steg på vägen dit.
Vissa forskare, däribland Philip Kotler21, går ytterligare ett steg och delar upp förändringen på
fyra steg i stället för tre: cognitive, value, action and behavioural change. Skillnaden är att här
nöjer man sig inte med att personer i målgruppen har ändrat sitt beteende vid ett tillfälle
(action), utan man vill se en förändring på längre sikt (behaviour).
Det finns de som går ännu längre i det här arbetet, och har skapat en hel förändringsstege. Här
ser man resultaten av sin kommunikationskampanj som en stegvis förändring, från det att man
för första gången uppmärksammar kommunikationsmaterialet till att det förändrade beteendet
är fastlagt hos användaren.
Ett förslag till hur denna process ser ut kommer från W. J. McGuire och kallas ursprungligen
Information Processing Theory:22
1. exposure to the communikation. =
Exponering.
2. attending to it
=
Uppmärksamhet
3. liking, becoming interested in it =
Intresse
4. comprehending it (learing what) =
Förståelse
5. skill aquisition (learning how) =
Inlärning
6. yielding to it (attidtude change) =
Attitydförändring
7. memory storage of content
=
Kunskapslagring
8. information search and retrieval =
Informationssökning
9. deciding on basis of retrieval
=
Beslut
10. behaving in accord with decision =
Handling
11. reinforcement of desired acts
=
Förstärkning av beslutet
12. post-behavorial consolidating =
Konsoliderat handlande
Det finns faktiskt ytterligare ett steg att ta efter beteendestegens konsoliderade handlande.
Man kan hoppas på att den person som har gått igenom de här stegen nu blir det första steget i
en tvåstegsmarknadsföring.23 Utan att gå in alltför djupt på teorin om tvåstegsmarknadsföring,
kan jag säga att det handlar om att medias effekter sällan är direkta utan verkar via
opinionsledare. Dessa utövar personlig påverkan på andra människor i deras nätverk. Tanken
är att även man genom en kommunikationskampanj inte lyckas nå en särskilt omfattande del
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av målgruppen så kan man fortfarande hoppas på att de man faktiskt lyckas nå fortsätter
arbetet på egen hand.

5.2 b) Målsättning: Analys
Eftersom min utgångspunkt för den här uppsatsen är att anledningen till att folk inte dyker i
Sverige delvis är kommunikationsbrister så behövs också information för att åtgärda detta. Då
kommer informationen till viss grad lösa problemet. Som jag skrev redan i föranalysen så kan
vi till exempel kommunicera att det inte är för kallt att dyka i Sverige, att det finns saker att
se, att det inte är så dyrt, och att om man går via ett dykcenter så är det inte krångligt att
organisera.
Målet med kommunikationsinsatsen är naturligtvis förenligt med syftet för själva uppsatsen –
att få utlandscertifierade svenskar att börja dyka i Sverige. Och eftersom PADI har som mål
att uppmuntra människor att dyka runtom i världen24, och PADI Nordic är tydligt intresserade
av att uppmuntra utlandscertifierade svenskar att dyka i Sverige, så anser jag att
kommunikationsinsatsen är väl anpassad till hela verksamhetens mål.
Det viktigaste är dock inte att man ska uppnå sina mål, utan att skapa en måttstock för att
mäta sina insatser. Därför tycker jag inte att det är nödvändigt med exakt kvantifierade mål,
men däremot ska de vara tydligt formulerade. Tydligt formulerade mål är också viktigt om en
hel organisation ska genomföra en totalkommunikativ insats – alla inblandade måste veta vad
man gemensamt arbetar mot.
Mitt förslag på ett tydligt definierat men inte kvantifierat mål är ”att svenska
utlandscertifierade dykarnas engageringsgrad i svenska dykcenter ska öka markant”. Eftersom
arbetssättet kommer att vara detsamma (om vi har en bestämd budget att utgå från) oavsett om
vi vill ha hundra eller tusen nya dykare, så finns det egentligen ingen vits att hitta på en siffra.
Detta är ett mål som handlar om en beteendeförändring. För att ännu tydligare specificera det
här målet har jag i likhet med McGuire skapat en målstege. Här finns gradvisa mål som
kommunikationskampanjen förhoppningsvis ska leda fram till. Den här stegen innehåller mål
på kognitiv, affektiv och handlingsbetingad nivå – även på lång sikt.
1. Ett meddelande skickas ut till målgruppen (exponering)
2. Meddelandet mottages och läses (uppmärksamhet)
3. Meddelandet skapar intresse hos målgruppen (intresse)
4. En lokal kampanj från ett dykcenter når fram till mottagare (förståelse)
5. Målpersonen får veta mer om dykning och hur det går till (inlärning)
6. Målpersonen blir intresserad av dykning på riktigt (attitydförändring)
7. Målpersonen tar sig in på ett dykcenter för att ta reda på mer (informationssökning)
8. Målpersonen får bra och tillräcklig information om dykning (kunskapslagring)
9. Målpersonen bokar ett dyk (beslut)
10. Målpersonen genomför ett dyk (handling)
11. Målpersonen tycker om dyket (förstärkning av beslutet)
12. Målpersonen återkommer till dykcentret (konsoliderat handlande)
13. Målpersonen tar med sig en vän till dykcentret – bonus!

24

http://www.padi.com, 2008-12-08

20

I det här fallet har jag gått så långt i ambitionen att
mottagaren inte bara ska lockas att handla enligt målen
utan dessutom med sig någon fler person dit och blir
därmed första steget i en tvåstegskommunikativ insats.
Denna extra punkt på målstegen har jag satt dit eftersom
den är mycket viktig inom dykningsvärlden. En av mina
informanter berättar till exempel att han började dyka i
Sverige genom att han ”kände en kille på en community”
(I125).Det finns inom PADI en vedertagen funktion som
heter ”divers get divers”, och som handlar om att locka
dykare att ta med sina kompisar till dykcentret. PADI
skriver att ” Word Of Mouth is a marketing powerful
tool”26
Mikael Moberg berättar att ungefär 75 % av alla som
kommer in på ett dykcenter kommer in med en vän eller
bekant.27 Med andra ord: om vi lyckas locka in ett visst
antal människor på dykcentren, så kan det antalet i en slags snöbollseffekt flerdubblas via
tvåstegskommunikation.
Vi kan alltså konstatera att en tydlig målsättning är viktig för att en hel organisation ska veta
vad man arbetar mot. Och vi har definierat vårt mål både enkelt och i form av en mer
utvecklad målstege.

5.3 a) Målgrupp: Teori
Nu vet man som kommunikatör alltså både vad som är problemet och vad man vill
åstadkomma för ändring. Nu gäller det att fundera ut vilka det är man egentligen vill ska
ändra sig – vilka man vill rikta sig till och hur de är beskaffade.
Det första man lär sig som kommunikatör är att all kommunikation sker på mottagarens
villkor, och det är därför väldigt viktigt att göra en bra målgruppsanalys. Målgruppsanalysen
sker i två steg. Det första man vill göra att bestämma vilka som är målgruppen. Och det andra
man vill göra är att analysera denna målgrupp för att se hur man bäst kan nå fram till dem.
Det finns många olika typer av målgrupper som man kan rikta sig till med en
kommunikationsinsats. Lars Palm räknar upp följande kategorier av målgrupper:
beslutsfattare, opinionsbildare, förmedlare, förebilder och slutmålgruppen.28 Först måste man
alltså bestämma sig för vilka man vill föra ut sitt budskap till. Om man ska genomföra en
bilbälteskampanj så kan man till exempel vända sig direkt till slutmålgruppen – det vill säga
bilförarna, eller gå via förmedlare – exempelvis bilskolorna, som då kan få i uppgift att
övertyga sina elever om vikten av att använda bilbälte.
Efter att man har bestämt sig för vilka man vill rikta sig till, exempelvis slutmålgruppen, så
måste den i sin tur specificeras ännu mer exakt. Man måste genom mätningar och

25

I1 står för Informant nummer ett. R1 står på samma sätt för Respondent nummer ett. En lista över informanter
och respondenter finns i slutet av uppsatsen.
26
hämtat från PADIs intranät, hemsidan för PADI dykinstruktörer och divemasters, 2009-01-06
27
intervju med Mikael Moberg, 2008-11-14
28
Palm, 2006, s. 31

21

undersökningar komma fram till vilka som är mest intressanta att kommunicera med. Målet är
att hitta en målgrupp som29:
• Kan kvantifieras
• Är tillräckligt omfattande för att kunna ge tillräcklig volym
• Är kontaktbar, kan nås specifikt och kan nås genom ett visst val av media
• Är relevant
När man har gjort det så är nästa steg är en målgruppsanalys. Detta är en mycket viktig del av
processen, och det är här man beskriver hur verkligheten ser ut idag. Man vill också ta reda på
hur man i nästa skede bäst ska kunna kommunicera ut budskapet till målgruppen.
Det finns ett antal faktorer att ta i beaktande när man ska göra en målgruppsanalys, och alla är
naturligtvis inte relevanta för varje studie. Faktorer som ofta är intressanta är målgruppens
värden, deras personlighetsdrag, självbild, medievanor, situation och mentalt avstånd till ens
beteendemål.30
Ett sätt att beskriva en individ ur målgruppen är att rita upp delar av hans föreställningsvärld. I
denna ingår det tankeobjekt, attityder och värden.31 Ett tankeobjekt kan vara i princip vad som
helst som existerar i en persons medvetande, och det som är intressant att titta på är relationen
som personen har till dessa objekt, och relationerna mellan dem. Detta görs för att ta reda på
vilket budskap och vilken strategi som lättast kommer att kunna fånga in målgruppen.

5.3 b) Målgrupp: Analys
Jag har i denna kommunikationsinsats identifierat en primär och en sekundär målgrupp. Den
primära målgruppen är PADIs slutmålgrupp, det vill säga de certifierade dykare som man vill
få att börja dyka i Sverige. Det allra bästa vore om man dessutom kunde använda dessa som
förebilder, det vill säga att de skulle kunna påverka människor i sin bekantskapskrets att också
följa med och dyka.
Den sekundära målgruppen är förmedlarna, det vill säga dykcentren. Det är dessa som måste
uppdatera sitt sätt att arbeta och sin marknadsföringsstrategi för att locka in dykarna till sig.
Eftersom även dykcentren i slutänden arbetar mot samma slutmålgrupp - de certifierade
dykarna - så kommer jag dock att koncentrera min målgruppsanalys på denna.
Denna primära målgrupp kan mer exakt definieras som alla de som har tagit dykarcert
utomlands men som inte dyker i Sverige. Denna målgrupp kan kvantifieras, de är väldigt
omfattande (flera hundra tusen), de är kontaktbara (PADI har alla deras mailadresser) och de
är i högsta grad relevanta. Vi befinner oss i andra ord i ett läge där mottagargruppen för vår
kommunikation och vår målgrupp blir i princip identiska – något som man som informatör
naturligtvis alltid strävar emot.
Nästa steg är alltså att ta denna specificerade målgrupp och analysera dem. Jag har försökt att
utifrån målgruppen hitta ett så representativt urval dykare som möjligt att göra min analys av
(mer om detta i kapitlet material). Denna målgruppsanalys gjordes i mitt fall genom
djupintervjuer. Här försökte jag i ett antal uppvärmningsfrågor få reda på lite mer om
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geografi, demografi och psykografi, medan jag i de mer fördjupande frågorna ville reda ut
intervjuopersonernas beteende och deras föreställningsvärld.
Målgruppsanalysen hade som primärt syfte att svara på ett par av frågorna från inledningen av
uppsatsen. Det första jag ville ta reda på är vad det är som lockar dessa människor att dyka
över huvud taget, och sen se om denna sak går att finna i Sverige. Om svaret på denna fråga är
ja så har man en mycket lättare väg att gå för att locka dem till att dyka i Sverige. Om det är
så att det som dessa människor tycker om med dykning över huvud taget inte finns i Sverige,
och man med andra ord måste helt börja om från början med att få dem intresserade av
dykning, då har man en mycket längre väg att gå.
Svaren på vad som lockar med dykning rör sig huvudsakligen inom tre olika kategorier. Det
är känslan:
”magiskt” (R1), ”viktlöshet” (R1), ”total frihet” (R2), ”att röra sig fritt under vatten” (R3),
”avkopplande” (R2)
Och det är det spännande, och allt som finns att upptäcka:
”äventyrsfaktorn...det är kul att det är nytt och äventyrligt” (R4) ”annan värld... ett helt
annat system” (R2) ”fascinerande med fiskar” (R5) ”fina saker att kolla på” (R5)
”äventyrligt” (R5)
Och det är den sociala biten:
”kul att göra det i grupp” (R2) ”stor gemensam upplevelse” (R2)
På frågan om det tror att de skulle kunna få samma sak i Sverige svarar nästan alla mina
respondenter ja. De lägger dock till reservationer i stil med sikten inte är densamma och att
djurlivet inte finns i Sverige.
Så visst, den magiska känslan av viktlöshet, avkoppling och frihet går att få i Sverige, liksom
den äventyrliga och den sociala biten. Det man missar är fiskarna och vissa av de fina sakerna
som finns att se. Om man kan hitta andra saker att upptäcka än fiskar och det som man är van
att titta på, så torde svensk dykning också kunna vara givande.
Så här långt kommet är det dags att ta tag i själva uppsatsfrågan: Vad är det som hindrar
utlandscertifierade svenskar från att dyka i Sverige – vad är egentligen problemet? Jag
nämnde redan i föranalysen PADIs egna teorier om detta. Jag har i min målgruppsanalys
kommit fram till ungefär samma saker.
Ett led i arbetet med att undersöka frågan var att kartlägga de delar av mina intervjupersoners
föreställningsvärld som handlade om dykning. Utifrån arbetet med detta skapade jag en slags
mindmap där jag försökte grafiskt visa respondenternas relationer till och mellan några av
sina tankeobjekt. Figuren här nedan har jag skapat fritt efter en figur av Lars Palm32, och är ett
typiskt exempel på en person ur respondentgruppen. Här ser man samband mellan olika
tankeobjekt, och huruvida dessa tankeobjekt har positiva eller negativa konnotationer. Palm
har i sin figur både positiva och negativa samband, men jag har i min figur bara positiva
samband. Ju tjockare en linje är, desto starkare är sambandet.
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Den vanligaste anledningen till att man inte dyker i Sverige tycks vara brist på kunskap och
intresse. De uppfattningar man har om dykning i Sverige grundar sig ofta på lösa fördomar
eller rena gissningar. Man vet inte vad som finns att se, var man kan dyka eller hur det går till.
”...vet inte riktigt vad det finns för... var bra dykarställen är [...] min föreställning är att det
inte finns så jättemycket att se” (R4),”jag har uppfattningen att det inte finns så mycket att
uppleva. Cär jag har snorklat så har det inte varit så mycket färger, det har inte varit så
mycket spännande saker” (R7) ”man vet ju inte vad man har att förvänta sig så då typ skiter
man i det” (R1)
Dessutom verkar dykning krångligt, inte minst för att man tror att man måste dyka med
torrdräkt i Sverige. Dessutom är man rädd för att behöva
ta alltför mycket eget ansvar för dykningen.
”jag är ju intresserad, jag har ju kollat upp svensk
dykning flera gånger, varit inne i butiker... men dom säljer
det inte... så att det liksom, det blir för meckigt att hålla på
och ta reda på allting själv” (R1) ”inte det att man bara
köper ett paket och åker iväg, utan man bara... ’vad
jobbigt, jag skiter i det’” (R1)
För övrigt har man ingen att dyka med. ”Det är det att
man ska få med sig folk också... att man ska få med sig
någon annan som dyker... som man känner bra liksom”
(R4)
24

I utlandet blir man serverad allting - det är enkelt, man har en dykledare som tar hand om en
och som ”vet att man har varit ute och druckit öl kvällen innan” (R7). Några av
respondenterna har faktiskt gjort försök att kontakta dykcenter, men blivit avskräckta av
personalen som direkt försökt sälja på dem torrdräktskurser – något som verkade både svårt
och dyrt. Det känns som att dykning i Sverige blir en för stor sak helt enkelt.
Det här hänger naturligtvis ihop med ett av de andra vanligaste svaren på varför man inte
dyker i Sverige – man har inte tid. Eftersom man tror att dykning är krångligt och tidsödande
så ser man helt enkelt inte hur man ska få plats med det i sin vardag.
Dessutom tycker många att dykning verkar alltför dyrt. Utan att veta vad det kostar har man
en föreställning om att dykning i Sverige kostar tusentals kronor. Jämför man detta med
dykning utomlands som både är billigare och bättre så går kalkylen helt enkelt inte ihop.
”...gå kurs [...] frysa, och sen vara flera tusen fattigare, då tar jag hellre en sista minuten till
thailand och snorklar i stället” (R7),”utan att veta någonting så har jag en föreställning att
det kan vara dyrt” (R4)
Dykning i Sverige känns också alltför kallt, sikten för dålig och fiskarna för få. Man jämför
naturligtvis med vattnet i Thailand eller Australien, där man har dykt tidigare, och då känns
det inte alls lockande att ge sig ner i Östersjön. Överhuvudtaget är dessa jämförelser
förödande för bilden av svensk dykning.
En annan sak som jag har lagt märke till när det gäller min målgrupp är att deras relation till
dykning nästan alltid går via semester: ”dykning är något man gör för att spica upp sin
semester” (R3) säger en respondent, ”i och med att man gjorde det på en resa så är det väl
inte lika troligt att man gör det när man kommer hem... man kanske förknippar det litegrann
med resandet” (R5) säger en annan.
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Man tänker inte på dykning som en normal fritidsaktivitet som man kan göra i Sverige, utan
något som man bara gör när man är i tropiska vatten. Återigen har jag hämtat inspiration från
Lars Palm, och skapat en figur som beskriver ett typiskt exempel på en person i min
respondentgrupp och relationen till några av hans tankeobjekt. I mitten finns det som är
viktigast för honom, och ju längre ut ett tankeobjekt finns desto mer avlägset känns det. Vad
den här figuren vill visa är att dykning i Sverige befinner sig långt ifrån en persons
kärnvärden, och ens relation till det går via semester och tropisk dykning. Vi borde arbeta på
att förstärka relationen som går direkt från ”jag” till ”dykning i Sverige”.
En anledning till denna svaga relation tror jag är att de inte känner sig som dykare. För att
våga sig på en liten jämförelse kan jag säga att alla mina informanter – alltså de som redan
dyker i Sverige - svarade tveklöst ja på frågan om de var dykare.
Av respondenterna däremot – de som aldrig dykt i Sverige - var det bara två som svarade ja
på samma fråga, varav en sa det ”mest på skämt, för att vara lite rolig” (R4). En av
informanterna tyckte att en dykare är ”en sådan där gammaldags, som har en glasbubbla på
huvudet” (R5), och en annan sa att en dykare är ”en som är frälst” (R1). Många sade att de
själva snarare var ”semesterdykare” (R3) eller ”turistdykare” (R2), alltså inte ”riktiga”
dykare.
Så vi har alltså kommit fram till att vi har en tydligt avgränsad men väldigt stor målgrupp för
vår kommunikationskampanj. Bland denna målgrupp så har vi identifierat ett antal skäl till att
de inte dyker i Sverige idag, framför allt att det känns för krångligt, för kallt och för dyrt. I
kombination med att sikten är dålig och man inte vet vad som finns att se verkar svensk
dykning så mycket sämre än utländsk dykning att det helt enkelt inte är värt det.

5.4 a) Strategi: Teori
Efter att man har bestämt vad man vill åstadkomma och vilka man vill rikta sig till gäller det
att bestämma sig för hur man vill göra det. Nästa steg är med andra ord att skapa en praktisk
kommunikationsstrategi. Strategi är namnet på hela det arbete som den här uppsatsen består i.
Men det är också namnet på den specifika del av arbetet då man bestämmer hur man vill göra
för att uppnå sina mål – det vill säga att se över vilka medel man har till sitt förfogande för att
övertala folk att agera som man vill.
Nu måste man på allvar börja fundera över det här med ledningsperspektiv på
kommunikationen, det som jag nämnde redan i föranalysen. Då konstaterades att det måste
göras, nu gäller det att se till att det efterföljs. Utan engagemang och initiativ från den högsta
ledningen i organisationen uppnås inte integrerad kommunikation. Om ledningen säger sig
vilja arbeta efter det integrerade synsättet, men i stället isolerar sig kommer inte heller övriga
att fullfölja sin del i åtagandet.33 Det gäller alltså att se till att rätt personer i organisationen
involveras och att rätt saker kommuniceras ut till samtliga.
Man måste nu, med hela organisationen i ryggen, tänka ut något sätt ”komma åt” mottagaren.
Den kanske viktigaste variabeln vad gäller övertalningseffekten är hur pass involverad
mottagaren av budskapet är.34 Involvering beskriver relationen mellan en person och objekt
som finns runt honom. Det kan antingen handla om produkter eller tjänster, eller om beslut,
ståndpunkter eller budskap. Involveringen beskrivs som låg eller hög och enkelt uttryckt
33
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betyder det hur mycket man bryr sig om någonting. Till exempel är man ofta mer
höginvolverad i familjefrågor än i frågor som rör vilket märke man använder på sitt schampo.
Det går inte att säga vilket som är bättre – hög eller låg involvering. Båda delarna har fördelar
och nackdelar. Om involveringen till exempel är extremt låg försvagar det uppmärksamheten
på argumentationen. Mottagaren aktiverar inga motargument, han är helt enkelt mer okritisk.
Om beslutet är tillräckligt låginvolverande för mottagaren räcker det med att man visar ett
handlingsalternativ för att det ska påverka hans beteende. Det är till exempel därför vissa
impopulära blöjreklamer faktiskt fungerar.
Ett annat tillfälle då det är bra med låg involvering är om man vill komma förbi den
tröghet, det inbyggda motstånd som finns hos alla mot att ändra sitt beteende. Om
involveringen är låg känns det inte som en så ”stor sak” och beteendet är lättare att ändra på.
Men det finns nackdelar också med låg involvering. Om ett beslut är alltför låginvolverande
kommer ingen bry sig om ens budskap. Vill man att ens mottagare ska lyssna på det man har
att säga, måste man så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har en beredskap att
uppmärksamma budskapet. Utan uppmärksamhet får man ingen övertalningseffekt.35
Uppmärksamhet kommer med hög involvering – då man är mer nyfiken och intresserad av att
ta till sig fakta. Då kommer dessutom sannolikt mottagarens öga-mot-öga interaktion om
ämnet med folk i hans närhet att öka.
Man måste alltså som informatör ta reda på hur hög involvering en individ har i ett visst
objekt, och sedan kan man utnyttja detta på olika sätt. Man kan också försöka påverka en
individs grad av involvering.
Om man tror att mottagaren av ett budskap är alltför låginvolverad, och vill h ö j a hans
involvering, finns det sätt att göra detta. Först måste vi fundera på varför han är så
låginvolverad. Antingen känner han att ämnet inte är relevant för honom, eller så kanske han
känner att han redan har all information han behöver i ämnet.36 Om det är så att mottagaren
varken känner att ämnet är relevant eller att han behöver mer information om det så är det
först och främst relevansen som vi bör bearbeta. Vi måste alltså få mottagaren att känna att
ämnet är relevant, innan vi serverar honom information om det. Och om man vill få någon att
känna att ett ämne är relevant, finns det sätt att väcka hans intresse för det. Jag kommer att
prata mer om detta under rubriken budskap.
Om man i stället bestämmer sig för att s ä n k a någons involvering finns det flera sätt man
kan göra detta på. Man kan till exempel dela upp ett höginvolveringsbeslut i flera
låginvolveringsbeslut, eller framställa ett beslut som låginvolverande snarare än
höginvolverande. Även detta diskuterar jag vidare under rubriken budskap.
En del av målstegen som förtjänar extra uppmärksamhet i strategiarbetet är det sista steget –
konsoliderandet av handlandet. Ett sätt att göra detta är genom att erbjuda olika sorts
belöningar37. Belöningarna kan vara av olika slag, känslomässiga såväl som materiella. Det
viktiga är att få målpersonen får känslan av att hans handling var värd ansträngningen.
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I strategin ingår även det som jag tidigare nämnde om tvåstegskommunikation. Detta är
naturligtvis en viktig del av strategiarbetet då det kan locka nya kunder som man inte behöver
”leta rätt på” själv. Tvåstegskommunikation i dess klassiska utförande innebär att budskap
förmedlas vidare utan att man som kommunikatör behöver göra något åt det. I denna, något
modifierade variant, kan man dock så att säga hjälpa processen på traven, genom att på olika
sätt uppmuntra dem som för budskapet vidare.

5.4 b) Strategi: Analys
I det här läget, när vi kommer så långt i arbetet att vi funderar på strategin, är det viktigt att
försäkra sig om ett fungerande ledningsperspektiv på kommunikationen. Här har jag under
arbetets gång sett en brist i PADIs ”interna” kommunikation. Vissa av dykcentren känner sig
övergivna av PADI och saknar ett engagemang från dem i många frågor. PADI beskrivs av
flera dykcenter som sega och avlägsna, några som tar betalt för att vara ”beskyddare” åt
centren utan att egentligen tillföra något.
Vad man borde göra från ledningens sida är att ha en tydlig kommunikation med återkoppling
från dykcentren – detta för att man ska skapa sig en gemensam bild och en samlad strategi
gentemot Sveriges dykare. Som privatperson köper man hellre tjänster från välkända företag
med tydliga erbjudanden än från okända företag med luddiga produkter eller tjänster.38 Just
därför är PADIs samarbete med dykcentren så viktig; eftersom alla i vår målgrupp har lärt sig
dyka med dem så ger det en trygghet i det annars ganska osäkra dykprojektet att dyka med ett
center som har tydlig PADI-profil.
PADI måste vara noga med att hålla kommunikationsvägar öppna och tillgängliga gentemot
dykcentren, och satsa på regelbunden kommunikation med uppmuntrad återkoppling. Detta
för att dykcentren ska veta vad de bör göra, hur de bör göra detta och varför. Här är PADI
oerhört viktigt eftersom det kanske är den enda länken som finns dykcentren emellan, och det
enda sättet för dessa att ha en möjlighet att presentera en enad front.
När man har försäkrat sig om denna grundsten i kommunikationsprocessen, är nästa steg att
fundera på folks involvering i dykning. Hur involverade är de idag? Bör vi och kan vi ändra
på det? Hur kan vi utnyttja det aktuella respektive det önskade läget till vår fördel?
Vi kan börja med att konstatera att vår målgrupp idag är låginvolverade i ämnet dykning i
Sverige. De är inte engagerade i det och vet inte mycket om det. Detta vill vi ändra på – vi vill
att dykning ska framstå som häftigt och spännande och något man blir sugen på att prova. Vi
vill alltså ha hög involvering i ämnet dykning – hög ämnesinvolvering.
Däremot är det bra om involveringen i själva beslutet att dyka inte är särskilt hög. Ju högre
involveringen är – desto högre blir också tröskeln för att prova på något. Vi vill alltså ha hög
ämnesinvolvering men låg beslutsinvolvering. En låg beslutsinvolvering gör ju beslut lättare
att fatta – det ska helt enkelt inte kännas som en så stor och besvärlig sak att dyka i Sverige.
Hur åstadkommer vi då denna höga ämnesinvolvering respektive låga beslutsinvolvering?
Sepstrup menade att det är viktigt att först få någon att känna att ett ämne är relevant, innan
man serverar honom information om det. Alltså kan vi satsa på en tvåpunktsapproach.
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5.4.1Punkt ett: PADI höjer ämnesinvolveringen
I den första punkten måste vi få mottagaren intresserad av dykning – vi måste få honom att
känna att det är relevant. Detta skapar beredskap inför kommande budskap och är nödvändigt
för att han ska ta till sig mer detaljerad information om ämnet. Här attackerar vi alltså
ämnesinvolveringen. I och med att involveringen är så pass låg idag, är egentligen det enda
man behöver göra i detta skede att fånga mottagarens uppmärksamhet. Hade han varit mer
engagerad i ämnet dykning så hade han kanske redan haft färdiga protester och motargument i
huvudet, men vi kan i det här läget ”smyga in bakvägen” och fånga deras intresse lättare. Jag
tror att det bästa är att PADI själva kommunicerar med dykarna. Eftersom man i det här läget
står inför problemet att vår mottagargrupp inte är speciellt intresserade av att ta till sig
information är det bra om vi kan använda oss av PADIs adressregister – med kommunikation
som skickas direkt till mottagaren har vi större möjlighet att fånga deras uppmärksamhet.

5.4.2 Punkt två: Dykcentren sänker beslutsinvolveringen
I nästa läge – alltså i punkt två i kommunikationskampanjen - gäller det att bibehålla deras
höjda ämnesinvolvering, men satsa på att sänka deras beslutsinvolvering. Detta genom att
framställa beslutet som låginvolverande snarare än höginvolverande, det vill säga som enkelt
och okmoplicerat. I och med att deras beredskap nu förhoppningsvis är höjd kommer han att
vara mer mottaglig för information gällande dykning, dykklubbar, erbjudanden och dylikt.
Det är här dykcentren kommer in. Efter att PADI har höjt dykarnas uppmärksamhet får de
själva satsa på individuella kampanjer där de förklarar hur det går till att dyka just hos dem.
Detta hade varit omöjligt för PADI själva att kommunicera, eftersom tillvägagångssätten och
tillgängligheten varierar mellan olika platser i landet.
Vi vill alltså lyckas med konststycket att förmedla att dykning är intressant, spännande och
häftigt (punkt ett) men samtidigt enkelt och okomplicerat (punkt två). Då kan vi locka in folk
på de svenska dykcentren.
Efter att ha lockat in dem på dykcentret och att de kanske har gjort ett dyk vill vi konsolidera
handlandet. Detta gör man genom olika sorts belöningar.39 En belöning är naturligtvis dyket i
sig, som förhoppningsvis är en positiv upplevelse. Men man kan även erbjuda materiella
belöningar. Till exempel kan man dela ut dykklubbens egen t-shirt, som en snabb belöning
som dessutom stärker känslan av tillhörighet med dykklubben. Det kan kännas lite häftigt.
Som en informant säger: ”I Sverige är [dykning] mer en extremsport. Man känner sig tuff,
hård” (I2)
Efter detta konsoliderade handlande är målet att komma ytterligare en bit i kommunikationen.
Som tidigare nämnt kommer de allra flesta dykare in på svenska dykcenter i sällskap med en
vän eller bekant. Dessutom säger alla respondenter att de skulle bli mer intresserade av att
dyka om någon i deras bekantskapskrets gjorde det ”skulle säkert hänga på om det var ett bra
tillfälle, och om det fanns några andra som man kunde hänga på” (R5). Många uppger också
att en av anledningarna till att de inte dyker är att de inte har någon att dyka med. Om man
kan få dem som vi har kommunicerat med i första läget att ta med sig en kompis att dyka så
blir halva arbetet gjort gratis. Detta kan man åstadkomma genom att erbjuda belöningar av
olika slag till den som tar med sig en vän till dykcentret.
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Vi har alltså konstaterat att det under strategiarbetet är viktigt att se till att hela organisationen
står bakom det man arbetar för. Vi har också konstaterat att det vi vill är två olika, delvis
motsägelsefulla saker. Vi vill höja målgruppens ämnesinvolvering, men sänka deras
beslutsinvolvering. Detta kan vi göra genom en approach i två punkter, där PADI själva står
för den första punkten och dykcentren för den andra. Efter detta vill hoppas vi konsolidera
målgruppens beteende och i allra bästa fall göra dem till första ledet i en
tvåstegskommunikation.

5.5 a) Budskap: Teori
Nu har man kommit fram till den delen av kommunikationsarbetet där det dags att bestämma
vad man vill få ut för budskap. För att återknyta till det förra avsnittet, så finns det många
olika sätt att med hjälp av sitt budskap sänka respektive höja någons involvering i ett beslut.
Ett sätt att h ö j a någons involvering är att använda sig av ”varför” information. Det är ett
viktigt medel om man vill påverka mottagarens attityder, till exempel att få något att verka
viktigt.40 Ett annat sätt att höja någons involvering är att använda sig av till några av
variablerna volym, närhet, berättelser, känslor och diskuterbarhet.41 Närhet kan man till
exempel skapa genom igenkänning, att ny information ligger inbäddad i känd information –
till exempel genom hänvisningar till sådant som mottagaren redan känner till. Känslor kan
man appellera till genom att göra ett ämne så sexigt som möjligt, om det inte redan är det.
Detta kan kombineras med andra sätt att höja någons involvering, till exempel att appellera till
någons behov. Det finns sexton basbehov hos människor42, och man får troligtvis bättre
resultat ju fler av dessa man kan pricka in. De sexton basbehoven är: makt, status, oberoende,
nyfikenhet, acceptans, ordning, idealism, social kontakt, revansch, romantik, lugn, fysisk
aktivitet, mat, heder, familj och sparande.
Om man däremot vill s ä n k a någons beslutsinvolvering kan man försöka ”avmärkvärdisera” beslutet. Det är därför vi i det här läget använder ”hur”-information snarare än
”varför”-information.43 Ju mer ”varför” information man använder desto viktigare förefaller
ett beslut att vara.

5.5 b) Budskap: Analys
Överhuvudtaget när vi ska kommunicera till vår målgrupp så finns det ett budskap som är
viktigt: dykning i Sverige är inte samma sak som tropisk dykning. Vissa delar av dykning är
naturligtvis densamma, och det ska vi inte förringa. Visst kan man få den där härliga, viktlösa
känslan och äventyret även här. Men längre än så ska vi nog inte dra jämförelsen. De fysiska
förutsättningarna för dykningen är inte samma och kan heller inte jämföras – det är som att
jämföra äpplen och apelsiner. Dykning i Sverige är varken bättre eller sämre än dykning i
Thailand eller Australien, utan bara annorlunda. Tycker man om dykning i tropiska vatten så
finns det en bra chans att man kommer att tycka om dykning även i Sverige – men man får
bedöma det separat och gå in i det med ett öppet sinne.
Med det i bakhuvudet måste vi nu fundera på vilken del av informationsprocessen vi befinner
oss i och anpassa budskapet därefter. I det här avsnittet kommer jag att utforma de generella
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riktlinjerna för budskapet, och det faktiska meddelandet kommer jag sedan att presentera
under rubriken genomförande.

5.5.1 Punkt ett: PADI höjer ämnesinvolveringen
För den första punkten, när vi vill höja folks involvering i ämnet dykning, måste vi fånga
deras intresse. Ett sätt, som jag precis nämnde, är att skapa närhet – till exempel genom att
hänvisa till sådant som mottagaren redan känner till. I detta fall är det mycket enkelt, vi
refererar till dykning och till PADI, en aktivitet och en organisation som mottagaren känner
till och har varit i kontakt med förut. Ett annat sätt är att tala till någons känslor, genom att
göra ett ämne så sexigt som möjligt. Sexighet och spänning hör ihop – och nästa fråga blir då
hur vi gör dykning spännande. Mer om detta snart.
Om vi vill höja någons ämnesinvolvering är ett enkelt sätt att satsa på varför-information man måste helt enkelt få målgruppen att förstå varför de ska dyka. Ett sätt att göra detta är att
appellera till olika behov. Det finns en lång lista på behov att välja bland: makt, status,
oberoende, nyfikenhet, acceptans, ordning, idealism, social kontakt, revansch, romantik, lugn,
fysisk aktivitet, mat, heder, familj och sparande.
Jag tror att vi kan lyckas appellera till många av dessa behov. Exempelvis genom att väcka
deras nyfikenhet, med budskap om allt det som gör dykning spännande. Som jag nämnde i
målgruppsanalysen så är detta något som lockar med dykning – spänningen.
Detta hänger ihop med en annan fråga som jag ställde till respondenterna: vad som skulle
behöva ändras för att de skulle dyka i Sverige. Flera påpekar just att det måste kännas mer
intressant. ”Det skulle finnas vrak eller spektakulära saker [...] det skulle finnas saker att
upptäcka” (R7), ”det skulle finnas något intressant dykställe” (R5), ”det ska finnas något
speciellt med en dykplats” (R4), och så vidare.
Som jag tidigare nämnt så tycks det som att det många tycker om med dykning även finns i
Sverige. Det är nu, i budskapet, som det är viktigt att betona att det som man tycker om
utomlands går att finna även här. Man måste helt enkelt ge dykarna information om vad som
finns att se. ”Om man hade fått information på något sätt om något som verkar bra liksom så
hade man väl kunnat tänka sig att ta sig dit... information måste man ju ha” (R4).
En sak som är intressant i detta sammanhang är att mina respondenter (de som inte dyker i
Sverige) och mina informanter (de som dyker i Sverige) tycker om ungefär samma saker med
dykning. Informanterna säger att de gillar ”att man får se saker som man inte gör annars”
(I2), att det är ”en till värld, ett annat element” (I3) och så vidare. Eftersom det här är
människor som fortsätter att dyka i Sverige gång på gång så kan vi anta att samma känsla
finns i Sverige likaväl som utomlands – något som vi måste kommunicera ut. ”Du har inte ens
börjat att se Sverige förrän du har sett det underifrån” säger en av informanterna (I1).
Sedan kan vi lätt appellera till behov av social kontakt, acceptans och kanske till och med
romantik. En respondent funderar om dykning ”det är kul att göra det i grupp, med familjen
eller med Fredrik, och verkligen prata igenom – ’såg du den där’, ’och såg du den’, att man
liksom simmar ihop och verkligen pekar ut det man ser. Det blir en stor gemensam upplevelse
som man kan dela tillsammans” (R2)
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Man gillar den aspekten av dykningen att det är en social grej. Dessutom – som jag nämnt
tidigare - är det flera av mina respondenter som säger att anledningarna till att de inte dyker är
att de inte har någon att dyka med, och nästan alla skulle bli mer intresserade av dykning om
någon i deras bekantskapskrets dök. Vi måste påpeka att om man kommer ner till dykcentret
och går med i deras dyksällskap så kan man träffa människor som man inte bara kan dyka
med – utan även umgås med på pubkvällar, föreläsningar, resor och andra gemensamma
aktiviteter. Dyker, det gör alla på samma villkor – oavsett vilket kön, social status eller ålder
man har.
Om vi återigen återvänder till våra informanter så kan vi konstatera att även hos dem är den
sociala aspekten viktig. De säger att dykning är ”socialt, man träffar folk på sätt som man
annars inte gör” (I4), det är ”stor spridning på människor [...] mycket nya kontakter” (I4), att
det är ”roligt folk [...] man umgås väldigt intensivt” (I3). Alltså tycks den sociala
sammanhållningen vara stor och viktig även inom dykningen i Sverige – något som vi borde
betona i vårt budskap.
På samma sätt som detta kan vi appellera till familjebehovet, genom att påpeka att dykning är
en aktivitet som man kan göra hela familjen tillsammans. Få andra saker utgör en lika stor
lockelse för den 13-åriga sonen såväl som på den 65-åriga farföräldern. Det här kan bli en
aktivitet som stärker banden inom familjen och skapar sammanhållning – det är bara att ta
med hela familjen till dykcentret.
Ett annat behov som är väldigt lätt att appellera till är behovet av lugn. Många av mina
intervjupersoner, såväl respondenter som informanter, uppger sig vara ”meditationsdykare” –
det vill säga de dyker för att det är avslappnande. Man tycker att det är ”magiskt” (R1) med
den viktlösa känslan och upplever ”total frihet” (R2). Man gillar ”att kunna vara avslappnat
i vattnet en längre tid” (R5) och hela upplevelsen är ”avkopplande” (R2).
Det här gäller naturligtvis även i Sverige – och är därmed ett viktigt behov att appellera till.
En informant berättar till exempel att ”dykning i Sverige är meditativt för en stressad
västerländsk individ [...] Östersjön har en stilla och värdig geografi (I1)”
För övrigt skulle vi lätt kunna appellera till behovet av oberoende när det gäller svensk
dykning. Som en av mina informanter sade: ”när du dyker i Sverige är det dina kompisar, din
dykbåt. Det är inte 20 andra pers på samma dykplats” (I3). Behovet av fysisk aktivitet
appellerar vi också lätt till – man kommer ut i naturen, man rör på sig och man är aktiv.
I det här första läget skulle vi alltså koncentrera oss på varför man ska dyka. En del av frågan
om varför man ska dyka är även att slå hål på alla myter om varför man inte ska dyka. Många
tycker till exempel att det verkar alldeles för kallt: ”om man inte har rätt temperatur så
kommer man bara koncentrera sig på det, det är ett så grundläggande behov, om man fryser
så vill man bara bli varm, det går före allt annat. Jag har svårt att se samma avslappning i
det” (R7)
Vårt svar på detta är enkelt: Med rätt utrustning – som kan vara lika enkelt som att dra på sig
ett extra par långkalsonger – kommer du inte att frysa. Man får anpassa utrustning, säsong och
dykplats efter sina personliga förutsättningar, så kommer temperaturen inte att bli ett problem.
En av mina informanter berättar att ”med semidry går det alldeles utmärkt att dyka” (I1) –
och han syftade då på att dyka mitt i vintern!
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Många av mina respondenter tycker också att sikten är ett problem. ”Man har ju hört att
sikten är inte samma sak, då blir det inte samma närvarokänsla, att det mer skulle bli
panikkänsla för att det är mörkt, man inte ser” (R2)
Jag frågade mina informanter vad de anser om detta. De tycker generellt inte att det är ett stort
problem med dålig sikt. ”Det beror på var man dyker” (I4) och ”det finns alternativ, till
exempel att dyka i stenbrott” (I2). Dessutom säger de att ”det finns en njutning i att tvingas ta
det lugnt” (I1) och ”det kan bli mer spännande, i och med att man bara ser lite åt gången”
(I3). Att sikten är sämre än på andra ställen är alltså något som inte behöver vara särskilt
negativt, och dessutom kan man anpassa sin dykning för att få så bra sikt som möjligt. Sikten
är ofta uppemot en tio meter, enligt mina informanter – och uppemot 40 meter om man dyker
i ett stenbrott. Eftersom mångas uppfattning att sikten är dålig baserar sig på vad de sett när de
snorklat på en badplats – där naturligtvis vattnet är grumligt – så är detta en missuppfattning
som vi kan rätta till.

5.5.2 Punkt två: dykcentren sänker beslutsinvolveringen
I nästa punkt i vår kommunikationskampanj vill vi sänka mottagarnas involvering i beslutet
att dyka, det vill säga vi vill att det inte ska verka som en så stor sak. Vi vill få det att verka
enkelt och okomplicerat att dyka genom att servera hur-information. Så här enkelt är det att
dyka i Sverige – du behöver inte ta några dyra kurser eller lägga hela helgen på det!
Som jag nämnde i målgruppsanalysen så finns här ytterligare en stor stötesten för de
ickeaktiva dykarna, att det verkar för krångligt. På frågan om vad som skulle ändras för att
man skulle dyka i Sverige svarar respondenterna: ”Det borde finnas färdiga paket” (R1),
”man skulle få något bra tillfälle [...] några som dök som man kunde haka på” (R5), ”om man
fått något organiserat erbjudande” (R2) ”...man skulle vilja ha det här ’åh, jag vill dyka’ –
’ja, kom här, vi åker på onsdag’... det ska inte vara så himla krångligt” (R1)
Man vill alltså ha dykningen serverad och lättillgänglig, som det är i utlandet. Många har
uppfattningen att dykning i Sverige är något man måste organisera på egen hand – en
missuppfattning som vi måste åtgärda. Nästan alla mina intervjupersoner skulle vara
intresserade eller väldigt intresserade av dykning som hade enklare upplägg – till exempel
afterworkdyk eller helorganiserade dykdagar. Det känns inte så komplicerat, utan man vill
kunna komma ner till dykcentret, ta ett eller två dyk och sen transporteras tillbaka några
timmar senare.
Och det är här som dykcentren kommer in. Det är de som måste föra ut information om hur
det går till att dyka i Sverige – och få det att verka enkelt. Men innan de kan säga att det är
enkelt måste de naturligtvis börja med att se till att det faktiskt är enkelt. Idag skrämmer
dykcentren bort många potentiella kunder genom att försöka sälja på dem en torrdräktskurs
det första de gör. Två av respondenterna har varit inne på dykcenter och kollat upp dykning
men blivit avskräckta av tvånget att börja med att gå en dyr kurs. Dykcentren borde ta bort
fokus från torrdräkt och i stället erbjuda sina kunder att dyka i våtdräkt eller semidry, vilket är
mycket enklare. Om de sedan tycker att detta är för kallt, då kan man sälja dem en
torrdräktskurs.
I mina intervjuer har det också framkommit ett intresse för färdiga paketlösningar: ”betala så
här mycket så ordnar vi ett dyk” (R1). ”Gärna mer organiserat än att man skulle behöva ta
tag i det själv, att det kom något erbjudande att kom och se de här djuren” (R2)
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”det är en lite större apparat känns det som, utomlands så där är det verkligen... de kör ju
turer varje dag, eller det är mera en massprodukt på något sätt, det känns så enkelt... bara
kunna... ja men idag så dyker vi, och då finns det runt hörnet [...] men här kanske... det känns
som att det krävs mer planering, omständigare” (R7)
Man vill inte ta eget ansvar för din dykning. I stället borde dykcentren berätta att de har all
utrustning tillgänglig, att man ordnar transport, dykkompisar och dykledare. Och att man
faktiskt inte behöver ta en torrdräktskurs.
En av informanterna funderar kring detta: ”I Stockholm finns det för mycket
techdykningsfokus, det är ’exmilitärer’ som dyker. Man tror att om man ska dyka så måste
man göra tvåtimmarsdyk på sextio meter, det är skrämmande. Man borde sätta mer fokus på
vanlig dykning” (I2).
Om man dessutom kan ta lite fokus från de tekniska aspekterna av dykning så tror jag också
att det kan kännas lättare. Till exempel finns det intresse hos nästan alla respondenterna av
nischade dykdagar – då själva dyket bara är en del av helheten. Man får dessutom en
föreläsning om vraket som man ska dyka på eller fisken som man ska leta efter – något som
gör dyket mer intressant ur ett större perspektiv, och inte bara som dyk sett. Om man kan ge
dykaren någon mer behållning än ett njutbart dyk så tror jag att intresset skulle öka ännu mer.
En sak som är viktig för att ta bort krångel-stämpeln på dykning är hur man bemöter kunden.
Man måste se till att ens hemsida är bra, enkel och uppdaterad, och man måste också arbeta på
sitt personliga bemötande. Man måste se vad kunden behöver och hur man kan hantera detta. I
boken ”the best of the undersea journal”44 finns bra och dåliga exempel på detta. Som dåligt
exempel nämns ett dykcenter där den potentiella dykaren som första bemötande får en lång
lista på dagar, tider, procedurer, krav och priser för hur det går till om man till exempel ska ta
en kurs. Man utgår alltså från dykcentret i bemötandet av kunden. Som ett bra exempel
däremot nämns ett dykcenter där kunden direkt blir bemött med frasen ”jaha, du vill dyka, vad
roligt! Vad är du intresserad av mer specifikt?”. Om man utgår från kundens behov känns
bemötandet mycket mer välkomnande, och dykningen känns mer lockande och mindre
besvärlig.
Mikael Moberg resonerar också om detta.45 Han säger att dykcentren idag ofta har fel fokus.
De tycker själva att det är för roligt med tekniskt avancerade dyk och fokuserar alltför mycket
på detta – så till den grad att det blandar in det med nybörjarna. Detta skrämmer ofta iväg
dem. Som dykcenter får man välja om man vill göra de dyk som är roligast eller mest
lönsamma. Om man vill göra de roligaste dyken får man acceptera en lägre lönsamhet. Om
man däremot vill locka mycket folk så får man ge kunderna vad de vill ha. Många i vår
målgrupp är nybörjare eller har inte har dykt på länge och vill ofta ha enkla dyk. De vill inte
börja direkt med att lära sig nya saker utan vill bara hoppa i vattnet och återuppleva den
härliga känslan. Man bör därför inte försöka sälja in krångliga torrdräktsdyk till dem – utan
göra dyk som är enkla men givande.
Dessutom har många av mina intervjupersoner berättat att en av anledningarna till att de inte
dyker är att det är för dyrt – en uppfattning som dock bygger till stor del på en
missuppfattning. Många tror att det kostar tusentals kronor att dyka, vilket inte alls stämmer.
Man måste alltså även lägga emfas på det låga priset.
44
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De dykcenter som jag har pratat med har priser som ligger mellan fyra och sex hundra kronor
för en heldag inklusive utrustning och guide. Om man skulle annonsera ut detta i en kampanj
tror jag att många skulle bli förvånade, speciellt om man skulle framställa det som ett
extrapris: ”kampanj just nu: 390 (eller 490 eller 590) kronor för en heldag inklusive allt”.
Många skulle kunna lockas av det här priset. Två av mina intervjupersoner sade att de inte
dyker för att de tror att det är för dyrt, men att de skulle vara beredda att betala upp till åtta
hundra kronor för ett dyk. Om man kan förvåna dem med priset så skulle det vara ett starkt
lockbete.
Det är klart att priset går upp om man måste inleda med att göra en torrdräktkurs, som kostar
någon tusenlapp. Men som sagt, om man kan börja med att få dem att fastna för svensk
dykning med våtdräkt eller semidry, så kan man eventuellt gå vidare till torrdräktskursen
senare.
Dessutom är det ofta så att man som konsument är ute efter inte bara tjänster, utan produkter,
något som jag nämnde redan i strategiavsnittet. Man känner att man får mer valuta för
pengarna med en vara i handen. Det här är ett faktum som är välkänt inom PADI46 och man
utnyttjar detta genom att dela ut loggböcker, certifieringskort och diplom till certifierade
dykare.
Kanske kan man som dykcenter också utnyttja detta. Även om det framför allt är tjänster man
säljer så kanske man kan kasta med ett medlemskort, klubbens egen loggbok och en t-shirt om
man bokar en heldag?
Inom PADI är det för övrigt vedertaget att man ska satsa på de tre E:na (Education,
Experience & Equipment). Men jag menar att man inte ska fokusera så mycket på utrustning i
det här läget, eftersom det skrämmer bort våra redan ganska skygga målpersoner. Satsa på att
få dem att göra ett par dyk först, och sälj sedan utrustning. Det är självklart så att man mer
troligen kommer att fortsätta dyka om man äger sin utrustning, men prat om utrustning på den
första dykdagen riskerar att göra att man i stället inte börjar dyka alls. Mina respondenter är
inte intresserade av att äga utrustning, de har inte plats för den, de är rädda att den kommer
”torka ihop och gå sönder” (R1) och att de inte kommer att kunna underhålla den.”...jag
skulle inte palla att ha allting själv och släpa runt på det... så kul är det inte” (R1)
Vi vill också vara noga med att förklara för dykcentren hur viktigt det är med
tvåstegskommunikation. Vi får berätta för hur många av dem som kommer till dykcentret
första gången som faktiskt kommer in med en vän eller bekant, och hur viktigt det är att
premiera detta beteende. Om man tar med sig en kompis att dyka så borde både den
ursprungliga och den nytillkomna dykaren få någon slags belöning, i stil med gåvor,
”grupprabatt” eller liknande.
Vi har alltså i avsnittet om budskap kommit fram till att det är olika budskap som måste ut
från PADI respektive dykcentren. Det övergripande är att svensk dykning inte ska jämföras
med tropisk dykning eftersom det är något helt annat. Sen kan PADI kommunicera att
dykning är spännande, avslappnande, socialt och varken kallt eller med katastrofalt dålig sikt.
Och dykcentren kan koncentrera sig på att dykning är enkelt, okomplicerat och billigt.
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5.6 a) Metod: Teori
Nu är det dags att fundera på hur man vill få ut budskapet som man har konstruerat till den
målgrupp som man har specificerat. Det är naturligtvis många saker man måste ta med i
beräkningen, såsom budget, tillgänglighet och så vidare. En annan aspekt som man måste
fundera på är följande:
Vilka litar konsumenterna på?47
1. Oberoende experter
2. Experter i vänkretsen
3. Vänner
4. Företagets hemsida
5. Artikel i tidning
6. Butikspersonal / försäljare
7. Annonser
8. Direktreklam
9. TV-reklam
10. Chat och Internet
11. Kändisar
Det är alltså viktigt att använda rätt distributionskanaler. Vad man ska tänka på om man
använder flera olika kanaler är att man ska skapa en integrerad kommunikationsinsats. Det
innebär att varje element som ingår i en kommunikationsaktivitet till syfte, innehåll och form
måste vara integrerat med övriga ingående element. Det är alltså mer än att bara samordna i
tid och rum. Detta för att ”ett enhetligt och entydigt budskap kan antas ha större genomslag
och effekt än ett splittrat och mångtydigt [och] ger budskapen mer konsistens och ökad
trovärdighet”.48

5.6 b) Metod: Analys
Det gäller alltså att skapa en integrerad kommunikationsinsats, där PADI Nordic och
dykcentren står sida vid sida för att förmedla ett budskap. Man kan säga att PADI är kuggen
som driver dykcentren, och det är dykcentren som står närmast dykarna. Det är dykcentren
som gör det allra viktigaste jobbet i kommunikationen med dykarna, eftersom det är dem som
man som dykare har personlig kontakt med. PADIs jobb blir alltså framför allt att stödja
dykcentren i detta arbete.
När det gäller metoden för distribuerandet av
budskapet – både från PADI och från dykcentren – så
finns det ett par saker som vi måste ta hänsyn till. Det
viktigaste är naturligtvis att budskapet faktiskt
kommer fram, det vill säga att det inte tappas bort på
vägen någonstans. Sedan måste man självklart ta
hänsyn till budgeten. En tredje aspekt att tänka på är
den lista som jag räknade upp här ovan, med vem
som konsumenterna litar på. Naturligtvis är det idealt
om man kan placera vår avsändare och kanal så högt
upp på den här listan som möjligt.
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En sak som jag kan konstatera snabbt är att det inte är någon idé att använda sig utav kändisar
i denna marknadsföring. Dels placerar sig kändisar längst ner på listan över vilka man litar på.
Dessutom svarade alla respondenter utan tvekan nej på frågan om de skulle bli mer
intresserade av dykning om någon kändis dök. Det är med andra ord bättre på att satsa på
andra kanaler och avsändare.

5.6.1 Punkt ett: PADI höjer ämnesinvolveringen
Min lösning på det hela är distribution via mail. Det är ett av de väldigt få distributionssätten
som är i princip gratis, och eftersom PADI har tillgång till alla certifierade dykares
mailadresser så tror jag att vi med det här tillvägagångssättet kan lita på att det kommer fram
till nästan alla våra mottagare. Jag hoppas dessutom att de ser PADI mer som en oberoende
expert än som ett profithungrande företag. Ett meddelande som kommer till dykarna direkt
från den organisation som de alla på ett sätt är medlemmar i tror jag känns mycket mindre
som reklam än till exempel en annons eller reklaminslag på TV.
Jag tänker mig alltså att PADI ska använda sig av ett mail som bygger på slutsatserna från
min uppsats och skicka ut det till alla dykare. Det här är första punkten i
tvåpunktsapproachen.

5.6.2 Punkt två: Dykcentren säker beslutsinvolveringen
Nästa punkt bör genomföras av dykcentren själva, med PADI i ryggen. PADI skickar ut ett
annat mail till alla dykcenter med riktlinjer för hur de ska göra en riktad
kommunikationskampanj. I det här mailet ger man dem riktlinjer för vilket budskap de bör
distribuera och vilka sätt som är bra. Detta kommer alltså vara är en genomgång av
lärdomarna från detta arbete om vad de själva kan göra för att locka potentiella kunder.
Eftersom dykcentren – till skillnad från PADI – har en marknadsföringsbudget att tillgå, så
kan de använda sig av andra kanaler än de som PADI tvingas hålla sig till.
Man måste som dykcenter fundera igenom vilka kanaler som kan vara lämpliga att använda.
Som jag tidigare nämnt så har de nycertifierade dykarna en medelålder på 29 år, så våra
kanaler bör vara anpassade till den här åldersgruppen. De flesta som jag har pratat med är inte
storkonsumenter av dagstidningar. Den som läser mest läser DN 15 – 30 minuter per dag, men
flera stycken läser inte alls – förutom sporadiskt på Internet. Vissa läser olika
månadstidningar men här finns inget genomgående mönster. Fitness, Rocky, Hundsport och
Fototidningar – alla läser olika tidningar så här har vi ingen stor potential att nå vår målgrupp.
Och ingen av dem läser någonsin dyktidningar. Dessutom är det väldigt dyrt att annonsera via
dessa medier. Även TV och Radioanvändandet är sporadiskt – en tittar visserligen på TV upp
till två timmar per dag, men flera andra gör det sällan eller aldrig.
Internet, däremot, är alla mina intervjupersoner storkonsumenter av. Många använder Internet
på jobbet i princip hela dagarna – eller med deras egna ord ”grymt mycket” (R7) respektive
”hela tiden” (R2). Detta stämmer väl överens med den bild vi har av folk i 30 årsåldern – att
man är väldigt aktiv och hemma på Internet. Alltså kan det vara värt att satsa på
marknadsföring via Internet. Internet hamnar förvisso enligt Eriksson långt ner på listan över
vilka man litar på – men jag tror ändå att om man använder Internet ”hela tiden” så kan man
inte vara alltför skeptiskt till det. Jag tror att om man är en så pass van Internetanvändare som
vår målgrupp är så har man också lärt sig att sålla bland information och se vad som är värt att
lita på och inte.
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Sedan är det inte lätt heller att hitta rätt ställe att marknadsföra sig på det enorma Internet,
men kan man hitta rätt ställe så har man en jättebra potential att nå sin målgrupp. Man bör till
exempel inte satsa på att annonsera på dykhemsidor – det är som att försöka sälja is till en
eskimå. Dessa personer dyker redan, och om de inte redan dyker i Sverige så kommer de kolla
upp det själv om de är intresserade. De som är inne och kollar på de största dykhemsidorna är
– i alla fall enligt Mikael Moberg – de extremt aktiva dykarna. De går ändå inte via några
dykcenter när de ska dyka så dem är det ingen idé att satsa pengar på. Mina respondenter
uppger att de sällan eller aldrig har varit inne på någon dykhemsida.
Vad som borde behöva göras är en mer specifik marknadsundersökning där man tar reda på
vad det är som folk gör på Internet för att få reda på hur vi kan nå dem här. Jag har gjort en
väldigt liten marknadsundersökning bland mina respondenter om vilka sidor de oftast besöker
på Internet (svaren kan naturligtvis egentligen inte generaliseras från det lilla urvalet men en
ledtråd kan det kanske ge). Svaren varierar naturligtvis, men något som återkommer är
facebook.49 Jag tog en snabbtitt på facebooks hemsida och såg att man kan skapa väldigt
riktade annonser där, där man bestämmer en exakt målgrupp som ens annons ska visas för.
Man kan till exempel smalna in sin annons för att bara visas för personer med rätt: Plats, Kön,
Ålder, Nyckelord, Utbildning, Arbetsplats och så vidare. Och man bestämmer själv hur
mycket man vill annonsera för genom att bestämma en maxbudget, och man betalar antingen
per person som har tittat på ens annons eller per person som har klickat på den. Jag tror att det
här kan vara ett bra ställe att marknadsföra sig på, eftersom vi då kan komma åt vår målgrupp
ganska specifikt och utan att behöva spendera mer än vad vi är beredda på.
En annan webbplats som många använder sig av är Google.50 Här kan man annonsera enligt
ett liknande förfarande som på facebook. När någon söker på vissa sökord så kommer ens
annons upp bredvid sökresultaten, och man betalar per person som klickar på annonsen. Här
kan man inte på samma sätt anpassa vilka som ser annonsen – utan den kommer visas för alla
som söker på ett visst ord. Däremot kan man anpassa vilka som ska se annonsen geografiskt,
så att bara de inom till exempel fyra mil från dig får upp din annons. Nackdelen med google
är att man bara kommer i kontakt med människor som aktivt söker efter något – exempelvis
de som aktivt söker efter ordet dykning.
Vad vi kan konstatera är alltså att det enklaste och billigaste sättet att nå målgruppen i den
första delen av vår kommunikationskampanj är att PADI skickar ut ett massmail till alla
utlandscertiferade dykare. PADI skickar dessutom ut ett mail till alla dykcenter där man
uppmuntrar dem att själva satsa på marknadsföring – på sätt som passar dem själva bäst. Man
får sedan som dykcenter fundera på bästa sätt att nå ens målgrupp, men två tips från min sida
är internetsidorna Facebook och Google.

5.7 a) Operativ planering: Teori
Efter att ha bestämt och analyserat målgrupp, bestämt mål, strategier och budskap är det dags
att bli mer konkret i sitt planerande. Exempelvis måste man anpassa sin strategi så att den
passar i tiden.51
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5.7 b) Operativ planering: Analys
Vi måste se till att vi gör en samlad insats – dels måste budskapen från PADI och från
dykcentren komma ut ungefär samtidigt, och dels måste de vara anpassade I tiden till
dyksäsongen.
Eftersom dyksäsongen enligt mina informanter börjar på allvar i juni så vore det lämpligt om
mailet från PADI till dykarna kunde komma ut då. Med det i åtanke så vore det lämpligt att
skicka ut mailet till dykcentren några månader innan dess för att de ska hinna förbereda och
genomföra egna kampanjer i samma veva.

5.8 a) Genomförande: Teori
Det är i det här läget man gör det faktiska kommunikationsarbetet; man skapar och
distribuerar sitt budskap.
Man kan hämta mycket inspiration från den urgamla retorikkonsten när det gäller att utforma
sitt budskap. Först ska man hitta ett begränsat antal argument, som gärna kan bestå av både
nytto- och känsloargument och stödja dem med jämförelser eller exempel som bör anspela på
människors egna upplevelser52.
Ifrån den urgamla retorikkonsten kan man även hämta ett förslag på upplägg av budskapet:
Först kommer inledningen som ska väcka nyfikenhet och intresse, och som följs av en
bakgrund. Efter det kommer själva erbjudandet, följt av argumentering för saken och mot
eventuell kritik. Avslutningen av talet ska dels upprepa de viktigaste argumenten och dels
påverka mottagarens känslor53. Språket bör användas på tre sätt, det ska undervisa eller
upplysa publiken, det ska röra deras känslor och det ska behaga dem. Avsändaren ska visa sin
karaktär, man ska ha rätt stil och det ska passa publiken. Den gyllene regeln är att språket ska
vara kort, tydligt, utsmyckat, omväxlande och uppmärksamhetsskapande.
Man får som kommnuikatör dessutom tänka på att budskapet ska färdas en lång väg från
sändare till mottagare och att det lätt kan bli fel på vägen. Det finns en mängd olika modeller
för hur budskap skickas och mottas men de har alla en sak gemensamt – det som jag som
sändare tänker när jag skickar mitt budskap är antagligen inte samma sak som mottagaren
tänker när han tar emot det. De enklaste teorierna säger att budskapet som skickas från punkt
a till punkt b utsätts för brus på vägen som kan störa budskapet. Lite mer avancerade teorier
säger att mottagaren tar budskapet som sänds och gör om det helt så att det passar hans
föreställningsvärld. Vilken teori man än tror på måste man vara försiktig med sitt budskap –
man måste vara noggrann med att lämna så lite utrymme som möjligt för feltolkningar.
Slutligen, när man funderar på sitt budskap, kan det vara värt att gå igenom följande
checklista, som räknar upp aspekter i marknadskommunikationen med potentiella kunder:54
• insikt - förstår konsumenterna vad det handlar om, vad de ska göra eller vad de ska
tänka på?
• bekvämlighet - kan konsumenterna se att våra produkter / tjänster är enkla?
• uttryckssätt - talar jag konsumenternas språk?
• problemlösning - löser våra produkter / tjänster ett tydligt behov?
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•
•
•

förmåga att övertyga - behandlar vi konsumenterna som om de verkligen är
intresserade, talar vi med dem och inte till dem?
kunskap - får konsumenterna alla fakta de behöver genom vårt sätt att kommunicera?
tillåtelse - hjälper vi / underlättar vi gör konsumenterna att säga "ja" för att komma till
ett avslut?

5.8 b) Genomförande: Analys
I vårt fall innebär genomförandet att vi skriver och skickar ut våra två mail – ett till dykarna
själva och ett till alla svenska dykcenter.
Det här är mina förslag på mail. Jag har tagit slutsatserna från uppsatsen och applicerat dem
på mailet. Självklart har jag fått sålla – om jag till exempel hade tagit med allting som jag
kommit fram till i avsnittet budskap så hade mailet blivit alltför långt.
Hej Dykare!
Vad ska du göra i helgen? Vill du prova något annorlunda?
Du som gillar dykning - testa något helt nytt! Glöm det du vet om dykning – här hittar du en
helt ny undervattensvärld, en som du inte hade en aning om att den existerade.
Prova att dyka på ett hundratals år gammalt vrak, knappt rört av tidens tand. Eller varför inte
undersöka raukarna på Gotland – under vattnet! Kanske en gammal gruva – simma igenom de
gamla gruvschakten in i en nästan helt intakt verkstad. Eller ett stenbrott, med 40 meters sikt?
Det finns ett PADI dykcenter nära dig. Där hittar du nästan säkert ett dyksällskap som
organiserar dyk flera gånger i veckan, dykkompisar, dykguider och all utrustning du kan
behöva. Och det är inte dyrt heller – troligen lade du mer pengar på din senaste pubkväll än
vad du får betala för ett afterworkdyk på din dykklubb.
Ge svensk dykning en chans, du kommer inte att ångra det. Inte efter att ha spenderat en dag
utomhus med en massa nya människor som du aldrig skulle ha träffat annars (eller kanske
med hela familjen?) och med upplevelser i bagaget som du inte trodde att man kunde få i
Sverige.
Dessutom kan du med gott samvete hoppa över nästa yogapass – få saker är så meditativa för
en stressad västerländsk individ som att långsamt glida fram under vattnet.
<Länk till dykcenter>
Och du, man behöver inte dyka i torrdräkt - man kan dyka i dubbel våtdräkt eller i semidry.
Då behöver du inte ta någon extra kurs, utan kan uppleva Sverige underifrån redan i morgon!
-------- -
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Till dykcenter:
Hej PADI dykcenter!
Nu är tiden inne, att äntligen få in alla utlandscertifierade svenskar på dykcentren. Ni känner
ju till problemet med alla som tar cert utomlands och se försvinner – nu löser vi det
tillsammans!
Vi inom PADI vill samarbeta med er för att göra en samlad insats - vi gör vår del så gör ni er.
Vi kommer i början av Juni att skicka ut ett mail till alla Sveriges utlandscertifierade dykare,
där vi berättar för dom om hur häftig svensk dykning är och varför de ska prova på det. Vi
berättar alltså för dem varför de ska dyka – nu är det upp till er att berätta hur det ska gå till!
Det är då ni ska satsa på marknadsföring. Alla dykares uppmärksamhet kommer vara höjd och
de kommer vara beredda att ta in information om dykning. Vad de vill veta är att dykning är
enkelt och billigt!
Börja med att locka in dem på ert dykcenter. Har ni råd med annonser så var noga med att
placera dem på rätt ställe. Det är i princip meningslöst att annonsera i tidningen DYK eller på
dykarna.nu – det är som att försöka frälsa kyrkokören. De människor som ni når då är redan
aktiva dykare och dyker ändå oftast på egen hand.
Fundera i stället på var era potentiella kunder finns och marknadsför er där. Finns ni en
småstad – satsa på lokaltidningen. I en studentstad kanske en studenttidning kan vara ett bra
forum. I en storstad kanske affischer på skolor och stora arbetsplatser? Kanske kan det vara så
enkelt som att satsa extra på marknadsföring via sina egna skyltfönster. Eller kanske delta i en
rese- eller i en friluftsmässa? Fundera på detta - det finns många sätt att marknadsföra sig som
inte är dyra. Ett annat bra sätt att nå folk på är via Internet – nästan alla är idag aktiva
Internetanvändare, och här kan man verkligen pricka in sin målgrupp. Både Facebook och
Google är enorma och passar utmärkt för specifikt målgruppsinriktad marknadsföring utan
alltför höga kostnader.
Se till att ha en bra, enkel och uppdaterad hemsida, det kommer vara det första era nya kunder
möter. När de sedan väl kommer in på dykcentret gäller det naturligtvis att behålla dem där.
En sak att tänka på är att många av dessa dykare är relativa nybörjare – så skräm inte iväg
dem. Ni måste ta hand om dem och lyssna på deras behov. Även om ni tycker att det är fräckt
med avancerade torrdräktsdyk så kanske det inte är det era nya kunder vill ha. Många blir
skrämda av utsikten att behöva börja sin dykbana i Sverige med en dyr och tidskrävande kurs,
de vill bara hoppa i vattnet och se om det finns något intressant att se.
Ge människor chansen att dyka i våtdräkt, eller varför inte en semidry med någon liter
varmvatten i? Låt dem testa om de vill, och om de tycker att det är för kallt så erbjud dem att
testa torrdräkt. Skräm inte bort dem genom att försöka tvinga dem att ta en torrdräktskurs.
Dykning ska verka enkelt – vi vill att de ska kunna dyka idag!
Dessutom är det viktigt hur det ser ut inne på dykcentret. Dels måste man tänka på att inte
lägga fokus på utländsk dykning – om ni har affischer och bilder inne på centret så ska de
naturligtvis visa svensk dykning, om det är det ni vill sälja. Det är också viktigt att inte bara
ha en massa utrustning på display – det skrämmer bort de som vill dyka och inte köpa
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utrustning. Och det vill man inte i det här läget – man vill testa svensk dykning först för att se
om man gillar det.
I det här läget lätta också på reglerna. Om ni i vanliga fall tvingar folk att köpa mask och
fenor själva – kanske kan ni låna ut dem under en övergångsperiod? Om ni har lånat ut en
mask till en person ett par gånger kan ni sedan erbjuda honom att köpa den. Då vet han redan
att han gillar den och ni får mervärde för pengarna.
Marknadsför också priset på dyk och få det att verka som ett specialerbjudande. ”Om du
bokar innan det här datumet så får du ett dyk / en heldag med dykning för 290 / 390 / 490 /
590 kronor – inklusive all utrustning, guidning (av en certifierad instruktör?) och transport.
Om du tar med dig en kompis så får ni båda dessutom gratis medlemskap i vår dykklubb i ett
helt år, varsin loggbok och varsin t-shirt!” Oavsett vad ni faktiskt erbjuder så få det att låta
bra, och premiera dem gärna om de tar med sig en kompis – det kommer ni att spara mycket
marknadsföringspengar på i slutänden.
Det är över huvud taget en bra idé att ge bort saker. Det behöver inte vara något dyrt, men
man känner som kund att man får mer valuta för pengarna om man får något handfast i
handen. Dessutom kan man med en t-shirt med klubbens namn på hjälpa till att knyta
kunderna till sig.
Satsa över huvud taget mycket på gemenskap. Detta är en viktig faktor för många som dyker
– att det är en social aktivitet. Knyt folk till er så kommer de att återkomma gång på gång.
Pubkvällar, föreläsningar, temadagar, poolpartys, bastukvällar och dykresor – allt för att skapa
gemenskap och att knyta folk till dykcentret.
Dessutom är många intresserade av nischade dykturer – man vill ha ett mervärde på
dykningen. Även om dykning är häftigt i sig så vill man gärna få lite mer på köpet – kanske
en föreläsning om ett spännande vrak eller en gruva som man ska dyka i, ett dyk där man letar
efter en speciell fisk eller ett båtdyk?
Över huvud taget: tänk ett steg längre, ta ett steg till och gör vad ni kan för att möta kunderna.
För att ni ska få med dem på era utflykter måste ni möta dem på deras villkor.
Lycka till med era nya dykare!

5.9 a) Uppföljning: Teori
Det är viktigt att analysera nuläget för att kunna ta fram en plan. Lika viktigt är att noga följa
upp den genomförda planen, eftersom den utvärderingen av uppnådda resultat bildar första
steget i nästkommande nulägesanalys. På så sätt skapas en ständig växelverkan mellan analys,
planering, genomförande och uppföljning.55
Man kan alltså se hela processen som en cirkel. När efteranalysen för en åtgärd är klar är det
kanske dags att påbörja en ny föranalys på nästa projekt. Det gäller alltså att ta vara på de
erfarenheter man har fått.56

55
56

Eriksson, 2005, s. 171
Larsson, 2005, s. 116

42

Vad man ska göra är att analysera både processkvalitet - hur arbetet utförts - och
leveranskvalitet - slutresultatets kvalitet. I analysen av processen bör man lägga fast hur
tidsplaner och samarbete mellan olika berörda parter fungerat. I analysen av leveransen ingår
att följa upp om de uppsatta målen nåtts och varför resultatet blev som det blev.

5.9 b) Uppföljning: Analys
Nu får man fråga sig hur projektet har fortlöpt. PADI har ett ganska bra verktyg för att mäta
kommunikationsframgångar i och med ett nytt mailsystem som de precis har sjösatt. I det här
systemet kan PADI direkt mäta effekten av utskickade mail, då de kan mäta hur många som
till exempel klickar på länkar som de skickar ut. Om vi i vårt mail exempelvis skickar med en
länk där de kan hitta sitt närmaste dykcenter så kan vi direkt se om många har klickat sig
vidare hit.
Med detta och med andra mätmetoder får vi fundera på frågor som: har vi åstadkommit det vi
hoppades på? Finns det andra sätt som kanske hade varit mer effektiva? Man får fundera på
om man i nästa kommunikationsinsats kanske kunde välja andra sätt att distribuera sitt
budskap – kanske ska man satsa på massmedierna i stället? Skicka ut pressmeddelanden?
Pressmeddelanden är också ett sätt att sätta uppmärksamhet på ett ämne utan att det kostar
pengar. Pressmeddelanden som skickas ut från PADI har, om de är rätt skrivna, en chans att
komma med i tidningarna eftersom avsändaren är en stor och trovärdig organisation.
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6. Slutsatser
Mina slutsatser har jag diskuterat uppsatsen igenom, allteftersom jag har kommit på dem. De
viktigaste slutsatserna är att det faktum att utlandscertifierade svenskar inte dyker i Sverige i
alla fall delvis beror på kommunikationsproblem, och med andra ord kan åtgärdas via en
riktad kommunikationsinsats. Denna kommunikationsinsats sker bäst från två olika håll – en
från PADI och en från dykcentren, båda riktade direkt mot dykarna. Med denna
kommunikation från två håll kan vi både höja deras ämnesinvolvering och sänka deras
beslutsinvolvering, detta för att få dem att första att dykning i Sverige är både intressant och
spännande, men samtidigt enkelt och relativt billigt.
För att dykcentren ska kunna kommunicera ut detta budskap måste de först delvis ändra
approach. Idag skrämmer de bort många dykare genom att försöka sälja på kurser och
krångel. Innan de sanningsenligt kan säga att det inte är krångligt att dyka i Sverige måste de
först se till att det faktiskt inte är det. Vi hjälper dykcentren i detta arbete genom att skicka
dem ett mail där det dels står hur de borde förändra verksamheten, och dels hur de ska
kommunicera till allmänheten hur bra deras verksamhet nu är.
Med dessa medel tror jag att vi kan locka in en hel del utlandscertifierade svenskar på våra
svenska dykcenter, och förhoppningsvis få dem att stanna kvar där. Nästa steg är att försöka
få dem att ta med sig sina vänner dit, och på detta sätt bli första steget i en
tvåstegskommunikativ insats. Med denna ringar på vattnet effekt tror jag att vi kan vända
trenden och få folk i världens mest dykartäta land att faktiskt dyka också!

6.1 Vidare forskning
Naturligtvis finns det mycket mer att studera inom ämnet. Jag känner själv att jag skulle velat
göra så mycket mer med den här studien om jag bara hade haft mer tid och resurser. Bland
annat skulle jag vilja göra en enkätstudie – detta för att få ett mer statistiskt pålitligt resultat.
Då hade man också eliminerat problemet med snedvridningen av studien mot storstad och
Östkust. I förlängningen skulle jag också vilja utvidga studien till de andra länderna i Norden,
detta eftersom PADI Nordic är ansvarig för hela regionen och jag tror att en sådan studie
skulle vara mycket användbart för dem.
Dessutom hade det varit intressant rent vetenskapligt att skapa en kommunikationsstrategi
med en så pass heterogen målgrupp som hela Norden. Det hade varit intressant att se hur stora
skillnader det finns mellan människor länderna emellan och hur man skulle tackla det i en
övergripande kommunikationsstrategi.
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7.2 Elektroniska källor
PADI Nordics hemsida: http://www.padi.se
PADI Internationals hemsida: http://www.padi.com/

7.3 Intervjuer
Samtal med Mikael Moberg, regionchef PADI Nordic, 2008-11-14 samt 2008-11-22, plus ett
antal mailkonversationer.
För övriga intervjuer, se bilagan ”demografi intervjupersoner”
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Bilagor
Intervjuguide informanter
Uppvärmningsfrågor:
1. Demografi
a. Vad heter du?
b. Hur gammal är du?
c. Var bor du?
d. Hur, med vem?
e. Vad har du för civilstånd?
f. Vad har du för utbildning?
g. Vad är din nuvarande sysselsättning?
h. Vad har du för ungefärlig inkomst?
2. Fritid
a. Vilka fritidsintressen har du?
b. Hur mycket tid tar de?
3. Media
a. Hur hittade du dykarna.nu? Använder du något annat dykforum?
b. Har PADI någonsin kontaktat dig?
4. Dykning
a. Är du en dykare?
b. Var började du dyka?
c. Varför?
d. Spontant eller planerat?
e. Var du själv eller med någon annan?
f. Fanns det något annat alternativ?
g. Hur många dyk har du totalt?
h. Vem dyker du med? Hur lärde du känna dem?
5. Tematiska frågor:
a. Varför dyker du i Sverige?
b. Hur gick det till när du började dyka i Sverige? Hade du någon utrustning då?
c. När köpte du den första / mesta utrustningen? Varför?
d. Vad är det du tycker om med dykning?
e. Vad är det som är bra med Sverige jämfört med andra länder när det gäller dykning?
f. Vad skulle du vilja säga till någon certifierad dykare som inte dyker i Sverige?
g. Hur tror du att vi kan locka certifierade dykare att dyka i Sverige?
6. Uppföljningsfrågor:
Bara ta upp sådant som intervjupersonen själv har tagit upp
7. Direkta frågor:
Om svaren inte kommer fram under intervjun:
Hur svarar du om någon säger att de har problem med dykning i Sverige pga:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

tidsbrist
för dyrt
dålig sikt
finns inget att se
har andra intressen
för krångligt att organisera
för svårt själva dykningen (ex. torrdräkt)

8. Tolkande frågor:
1.Stämmer det att du är…
a. meditationsdykare
b. biolog / naturdykare
c. social dykare
d. äventyrsdykare
e. resedykare
f. cocktaildykare
g. historiedykare
h. pryldykare
2. Stämmer det att du som dykare är…
a. techb. aktiv
c. ny
d. cocktail
e. ickeaktiv
9. Avslutningsfrågor:
Något du vill tillägga?
Tack så mycket! Om du kommer på något mer eller har frågor kontakta mig på…
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Intervjuguide respondenter
Uppvärmningsfrågor:
1. Demografi
a. Vad heter du?
b. Hur gammal är du?
c. Var bor du?
d. Hur, med vem?
e. Vad har du för civilstånd?
f. Vad har du för utbildning?
g. Vad är din nuvarande sysselsättning?
h. Vad har du för ungefärlig inkomst?
2. Fritid
a. Vilka fritidsintressen har du?
b. Hur mycket tid tar de?
3. Media
a. Vad har du för medievanor? Hur mycket och vad av:
b. Tidningar?
c. Magasin?
d. TV?
e. Radio?
f. Internet?
g. Har PADI någonsin kontaktat dig?
h. Har du någon gång kollat på dykhemsida? Läst dyktidningar?
4. Dykning
a. Är du en dykare?
b. Var började du dyka?
c. Varför?
d. Spontant eller planerat?
e. Var du själv eller med någon annan?
f. Fanns det något annat alternativ?
g. Har du någon utrustning?
h. Hur många dyk har du totalt?
5. Tematiska frågor:
a. Varför dyker du inte i Sverige?
b. Vad skulle behöva ändras för att du skulle dyka i Sverige?
c. Vad är det du tycker om med dykning?
d. Finns det i Sverige?
6. Uppföljningsfrågor:
Bara ta upp sådant som intervjupersonen själv har tagit upp
7. Direkta frågor:
Om svaren inte kommer fram under intervjun:

48

1. Kan skälen till att du inte dyker i Sverige, förutom det du sagt, vara:
a. Tidsbrist?
b. För dyrt?
c. Dålig sikt?
d. Finns inget att se?
e. Har andra intressen?
f. För krångligt att organisera?
g. För svårt själva dykningen (ex torrdräkt)?
h. För farligt?
2. Skulle du vara intresserad av:
a. afterworkdyk?
b. nischade dykturer, ex biologi, historia?
c. gruvor / stenbrott?
d. Vrakdyk?
e. extraerbjudanden / lågprisdyk?
f. refresher inför utlandsresan?
g. helorganiserad dykdag, ”dyk bara upp”?
h. Kvällsdyk?
3. Skulle du bli mer dyksugen om:
a. någon ”kändis” / ”idol” dök?
b. någon i kompiskretsen dök?
c. du fick erbjudande om en superbillig torrdräkt?
8. Tolkande frågor:
1.Stämmer det att du är…
a) meditationsdykare
b) biolog / naturdykare
c) social dykare
d) äventyrsdykare
e) resedykare
f) cocktaildykare
g) historiedykare
h) pryldykare
9. Avslutningsfrågor:
Något du vill tillägga?
Tack så mycket! Om du kommer på något mer eller har frågor kontakta mig på…
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Intervjufrågor dykcenter
1. Hur ser er kundkrets ut?
a. hur många
b. vilken ålder
c. kön
d. hur aktiva
e. utlandscertifierade?
2. Hur har ni fått tag på dem?
3. Vad gör ni för att locka dykare idag? Har ni någon marknadsföringsbudget?
4. Har ni någon marknadsföringsbudget?
5. Vad skulle ni kunna tänka er att göra för att locka dykare?
6. Hur hanterar ni folk som kommer in på dykcentret?
7. Hur hanterar ni en utlandscertifierad dykare som kommer in på dykcentret och säger ”jag
vill dyka i Sverige”?
8. Vad tror ni vore det ideala sättet att hantera en sådan dykare?
9. Gör ni något aktivt för att knyta folk till er? Skapa en familjekänsla?
10. Vad vill ni ge för bild av dykning i Sverige?
11. Hur tror ni att ni kan skapa den bilden?
12. Ägnar ni er åt, eller skulle ni kunna tänka er att ägna er åt:
a) afterworkdyk?
b) nischade dykturer, ex biologi, historia?
c) gruvor / stenbrott?
d) Vrakdyk?
e) extraerbjudanden / lågprisdyk?
f) refresher inför utlandsresan?
g) helorganiserad dykdag, ”dyk bara upp”?
h) Kvällsdyk?
13. Skulle ni kunna tänka er att gå med på några förlustdyk för att skapa framtida vinst?
14. Hur svarar du om någon säger att de har problem med dykning i Sverige pga:
a. Tidsbrist, för dyrt, dålig sikt, finns inget att se, har andra intressen, för krångligt att
organisera, för svårt själva dykningen (ex. torrdräkt)
15. Något mer att tillägga?
Tack så mycket! Om du kommer på något mer eller har frågor kontakta mig på…
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Bilaga: Demografi Intervjupersoner
Respondenter:
amn: R1
Ålder: 23
Boende: Stockholm, lägenhet, sambo
Utbildning: Studerar till personalvetare
Sysselsättning: Studerar, jobbar extra som vaktmästare
Tog dykcert: Australien, 2005
Antal dyk: ca 10
amn: R2
Ålder: 28
Boende: Stockholm, lägenhet, sambo
Utbildning: Konstvetenskap, 40 poäng, plus fotoutbildning
Sysselsättning: Fotograf, jobbar extra i butik
Tog dykcert: Sri Lanka, 2005
Antal dyk: 20 - 30
amn: R3
Ålder: 31
Boende: Stockholm, lägenhet, själv
Utbildning: Civilingenjör
Sysselsättning: Dammsäkerhetsingenjör
Tog dykcert: Malaysia, 1997
Antal dyk: 30
amn: R4
Ålder: 31
Boende: Uppsala, lägenhet, själv
Utbildning: Fil mag
Sysselsättning: Biomedicinsk analytiker
Tog dykcert: Egypten, 2008
Antal dyk: 6
amn: R5
Ålder: 35
Boende: Uppsala, lägenhet, med sin bror
Utbildning: 80 poäng ADB
Sysselsättning: Egenföretagare, foto och webbdesign
Tog dykcert: Egypten, 2008
Antal dyk: 6
amn: R6
Ålder: 30
Boende: Uppsala, lägenhet, själv
Utbildning: Högskoleexamen i ekonomi
Sysselsättning: Administrativ chef
Tog dykcert: Australien, 2001
Antal dyk: 5
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amn: R7
Ålder: 27
Boende: Knivsta, lägenhet, sambo
Utbildning: På väg mot en fil kand i reklam och PR
Sysselsättning: Studerar plus eget företag inom grafisk produktion
Tog dykcert: Australien, 1998
Antal dyk: 26

Informanter:
amn: I1
Ålder: 38
Boende: Stockholm, hus, fästmö och två extrabarn
Utbildning: Olika nischutbildningar
Sysselsättning: Rådgivare på miljöorganisation
Tog dykcert: Malta, 2006
Antal dyk: 48
amn: I2
Ålder: 31
Boende: Stockholm, lägenhet, själv
Utbildning: Fil kand
Sysselsättning: Informatör
Tog dykcert: Egypten, 2008
Antal dyk: 31
amn: I3
Ålder: 28
Boende: Stockholm, lägenhet, sambo
Utbildning: Flera olika universitetsexamen
Sysselsättning: Research Manager
Tog dykcert: Thailand, 2004
Antal dyk: 540
amn: I4
Ålder: 51
Boende: Stockholm, radhus, fru och barn
Utbildning: Flera olika universitetsexamen
Sysselsättning: Utredare
Tog dykcert: Malta, 2001
Antal dyk: 380
amn: I5
Ålder: 36
Boende: Stockholm, lägenhet, fru
Utbildning: Sysselsättning: Kock
Tog dykcert: Malaysia, 2006
Antal dyk: 36
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”Bollplank”
Jag har även gjort intervjuer med ansvariga för
Ett stort dykcenter i Uppsala
och
Två stora dykcenter i Stockholm
Samt med Mikael Moberg, regionschef för PADI Nordic
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