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Sammanfattning 

Titel: Sverige som dykdestination  

Författare: David Nilsson, Danny Selvåg & Johan Öhrling 

Kurs: Turismvetenskap III 

Institution:Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar 

Handledare: Hans Wessblad 

Problem: Den Svenska dykturismen är relativt outvecklad. Trots detta tillhör 

Sverige de länder i världen som har flest dykare per capita. Dykdestinationer 

runt om i Sverige måste se till de förutsättningar som finns för att skapa 

destinationer eller dykplatser som dykare vill besöka. Svenska dykares 

egenskaper och motivation till dykning är inte undersökt som vi ser det då vi 

enbart har stött på undersökningar om dykare i andra länder. Den svenska 

dykarens attityd mot dykning är intressant att se till för att skapa en 

undersökning om förutsättningarna för dykturismen framväxt i Sverige.     

Metod: Vi har genomfört en deduktiv undersökning då vi utgår från insamlad 

teori och sedan testar den på vår empiri. Vi har valt att använda oss av en 

kvantitativ studie då vi vill mäta erfarenheter till dykning i större drag. Vår 

empiri är insamlad genom en enkät som spreds mot två grupper. Enkäten var 

utformad via Google Docs och korstabuleringen genomfördes med programmet 

SPSS.     

Resultat: Sverige har idag goda förutsättningar till dykturism. Vår undersökning 

har visat på att Sverige har ett stort antal dykare som är engagerade i sin hobby. 

Sveriges geografiska plats gör att det finns nackdelar som kallare vatten och 

mindre djurliv men vårt resultat har visat på unika förutsättningar i form av 

vrakturism. Den största möjligheten att utveckla dykturism ligger i att se till 

sina starka punkter och nischa sig för att skapa en konkurrenskraftig 

dykdestination. Intresset bland våra respondenter har visat på ett stort intresse 

och medvetenhet till ekoturism. Detta ser vi ser som en förutsättning för Sverige 

då det kan arbeta för att minska miljöpåverkningen och skapa eko eller 

miljövänliga dykresor samt dykmöjligheter.   

Nyckelord: Dykning, Sverige, Turism, Dykturism, Dykturister samt ekoturism.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Dykturism räknas som en av de mest lönsamma och dynamiska formerna av 

turism” (Petras,2003). Det är en hobby för miljontals medel- och 

höginkomsttagare som reser världen över. Under tiden utbildas konstant 

tusentals nya dykare när de genomgår utbildningar på deras 

semesterdestinationer (Petras, 2003).  Dykning eller dykturism i Sverige är en 

utbredd fritidsaktivitet som existerar i hela landet. Sue Porter (2012) som är 

Business Analyst på PADI Americas menar att Sverige tillhör ett av de länder i 

världen som har flest dykare per capita. Trots intresset till dykning upplever vi 

att dykturism i kalla vatten är relativt outvecklat. De flesta undersökningar och 

den forskning som har gjorts om ämnet handlar om dykning i varma vatten. 

Därför tycker vi att det är av intresse att undersöka dykturism ur ett svenskt 

perspektiv för att se hur dykning i Sverige ser ut idag och vilka möjligheter det 

finns för att utveckla den. 

När vi skriver om dykning syftar vi på sportdykning med hjälp av SCUBA-

utrustning (Self Contained Underwater Breathing Apparatus). Sportdykning 

utövas vanligtvis i rekreationssyfte och kräver någon form av certifikat från en 

dykutbildningsorganisation som till exempel PADI (Professional Association of 

Diving Instructor) eller NAUI (National Association of Underwater Instructors). 

Dykning är en aktivitet som präglas av turister på deras semester utomlands. 

Att det finns ett intresse hos svenskar att dyka är tydligt vilket Sue Porter (2012) 

bekräftar då antalet dykcertifierade per capita i Sverige ligger bland de högsta i 

världen. Detta förklarar dock inte vart svenskar dyker utan bara att Sverige har 

ett stort antal certifierade dykare. 

Dykning lockar människor till att resa. Idag certifieras ungefär en miljon nya 

dykare varje år genom PADI (PADI Statistics, 2012), som bara är en av flera 

organisationer. Dykturisten är ofta en höginkomsttagare som spenderar mycket 

pengar på sin semester och hobby (Petras, 2003). En PADI Open Water-

certifiering kostar idag cirka 4500 kronor att utföra i Sverige (Octopus 

Dykcenter, 2012). Att sätta detta i kontrast mot vad utbildningen skulle kosta i 

exempelvis Thailand är priserna betydligt lägre där samma utbildning kostar 

9800 bath, cirka 2200 kronor (Simple Life Divers, 2012). Vi tror inte att det går 

att utesluta att prisskillnaden är ett hinder för tillväxten av svenskdykturism.  

Eftersom att vi tror att majoriteten av svenska dykare har genomfört sin 

dykutbilning utomlands. 

Dykning är en stor och växande fritidsaktivitet med nära en miljon nya 

dykcertifikat inom PADI varje år. Ett flertal studier har genomförts för att förstå 

vem det är som dyker och vad som motiverar dem till att dyka av bland annat 
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Edney (2012), Graefe & Todd (2001) samt Todd (2004). Exempelvis är dykare i 

delstaten New York, USA ofta män med högre utbildning, högavlönat jobb och 

med en medelålder på 43 år (Todd, Graefe & Mann, 1999).  Delstaten New York 

är ett område med liknande klimat som Sverige dock har vi inte stött på några 

undersökningar som förklara den svenska dykaren med deras demografi och vad 

som motiverar dem till att dyka. 

Todd, Graefe & Mann (1999) beskriver undervattensmiljön i New York som kalla 

vatten, relativt dålig sikt och avsaknad av korallrev. Sverige har idag liknande 

undervattens miljö och förutsättningar för att utveckla sin dykturism som 

delstaten New York. Trots deras avsaknad av korallrev och kallare klimat har de 

lyckats att skapa en attraktiv dykdestination. Där två tredjedelar av de totala 

utgifterna för dykresor inom delstaten New York går till närområden runt 

dykplatsen.  Det är utgifter som inte är direkt kopplat till dykningen utan är 

utgifter för exempelvis transport, logi och mat (Graefe & Todd, 2001). Detta visar 

på att en destination inte enbart gynnas av den specifika aktiviten utan hela 

näringen gynnas av en ökning i besöksantal. 

Garrod och Gössling(2008) menar att av de 100 populäraste dykplatserna i 

världen är en övervägande del lokaliserade i varma vatten och tropiska miljöer. 

Det finns däremot vissa platser som ligger i kalla eller tempererade vatten som 

till exempel Isle of Man i Storbritannien eller Thingvellir på Island. På grund av 

avsaknaden av rikt djurliv och koraller krävs då andra faktorer som motiverar 

till dyk som till exempel skeppsvrak, geologiska formationer, 

undervattensgrottor eller unika naturmiljöer (Garrod & Gössling, 2008). 

Samtidigt menar Riksantikvarieämbetet (2012) att Sverige har ett spännande 

kulturarv under ytan, speciellt när det kommer till skeppsvrak och de menar att 

få länder kan tävla om så många och välbevarade lämningar. Detta kan ses som 

indikationer på att ett intresse och att potential finns för dykturism i kalla 

vatten. För att svenska dykplatser ska kunna konkurrera med andra platser 

runt om i världen krävs det att hitta det unika som att dyka vid exempelvis 

skeppsvrak, i gruvor eller vid outforskade platser. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Valet av att skriva om dykturism har sitt ursprung i att samtliga författare av 

detta examinationsarbete har ett personligt intresse för dykning. Två utav tre i 

gruppen är dykcertifierade och har endast dykt utomlands. Den tredje har ägnat 

sig åt fridykning vilket innebär att en person dyker utan tuber och dykcertifikat. 

Då det finns ett gemensamt intresse för dykning som aktivitet men som vi dock 

inte aktivt utövar i Sverige började tankarna om att undersöka Sverige som 

dykdestination. Ett tidigt antagande vi har haft angående svenskar inom 

dyknäringen är att det är en aktivitet eller sysselsättning som är större i länder 
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som exempelvis Thailand än i Sverige. Viktigt att understryka är att detta 

enbart är ett inledande antagande till vårt arbete, då vi inte har några belägg till 

att detta stämmer. Dock ser vi självklart skillnader mellan de båda länderna. 

Sverige har för det första inte samma möjligheter till dykturism som vi ser det då 

ett jämförande med Thailand ur egen erfarenhet har gjorts. Den höga 

temperaturen och det rika djurlivet som existerar i regioner som Thailand finns 

inte i Sverige. Det är dock svårt att utesluta att det inte finns individer som 

skulle motiveras att dyka i Sverige då vi inte vet vad som motiverar människor 

till att genomföra ett dyk. Vi tror att det kan finnas möjlighet till en ökning av 

dykturism utan att se till de skilda förutsättningarna mot Thailand. 

Problematiken ligger dock i att hitta de områden som Sverige som destination 

har att erbjuda som också lockar till en ökning av intresse hos dykare.  

Vi anser att för att förstå den svenska dykturismen är det av vikt att undersöka 

vem dykturisten är och vad som motiverar denna till dykning. Det är även 

viktigt att förstå varför brister i motivation får aktiva dykare att sluta dyka och 

vilka dessa brister är så att det går att motverka dem för att hålla kvar dykare 

inom dykindustrin. Bland dykare i Australien som har slutat dyka är de största 

anledningarna brist på tid, att de inte äger sin egen utrustning eller avsaknad av 

någon att dyka med (Richardson, 2004). Vi tror att en av de stora anledningarna 

till att svenskar tar sitt dykcertifikat utomlands och att sedan inte utnyttjar det 

hemma är för att de inte ser Sverige som en plats där det går att dyka. Vi tror att 

en av anledningarna till att många inte fortsätter är att dykning inte 

marknadsförs lika mycket som de görs på utländska destinationer och att det då 

krävs ett mycket större individuellt engagemang att aktivt söka upp 

dykmöjligheter i Sverige. 

När det gäller vem som dyker eller vem dykturisten är tror vi att destinationer 

idag står inför en svår uppgift. Att jämföra en dykturist med en annan sorts 

turist är intressant då vi tror att det i många fall inte är en större skillnad. 

Eftersom många av dem befinner de sig i områden som både innefattar sol och 

badresenärer samt dykintresserade resenärer. Att åter igen blicka mot Thailand 

så är det ett land som genomsyras av flera olika sorters turism. Det är intressant 

för denna undersökning att se vem det är som befinner sig på en destination och 

varför de har valt att åka till en specifik plats. Vi anser att det kan vara 

intressant att se om det finns människor som åker enbart till en plats för att 

dyka eller ägna sig åt en annan sorts sportaktivitet. Är huvudsyftet att ägna sig 

åt dykning eller är huvudsyftet att komma bort till andra plaster än hemmet och 

dykning är något testar för att det finns möjlighet väl på destinationen. Att 

enbart dyka eller enbart ägna sig med en annan aktivitet, eller är huvudsyftet 

att resa och komma bort och dykning blir den sekundära aktiviteten med en 

individs resa. 
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Garrod och Gössling (2008) menar dock i förhållande till ovanstående att det är 

viktigt att försöka urskilja på en turist och en dykturist då deras avsikt med sin 

resa är olika. Benämningen “dykturist” förklaras med fokus på själva dykningen. 

Med andra ord är en dykturist en person som har dykningen som huvudfokus till 

sin resa och val utav destination. Dykkvalitén på den valda destinationen är det 

som ligger i fokus vid valet för dykturisten. Resterande faktorer som exempelvis 

logi och mat har inte samma vikt för dykturisten. Dock ligger definitionen av 

dykturist fortfarande inom näringen turism, vilket betyder att oavsett om 

dykning är huvudsyfte med en resa måste möjligheter till logi, mat och nöje 

existera (Garrod och Gössling, 2008). Detta belyser problematiken för arbetet 

med destinationsutveckling. Vilket innebär att en destination måste synas inom 

flera marknadspelare och skapa tillgänglighet av olika aktiviteter för turisten att 

skapa och locka till sig turister. 

Vi tror även att dykare har en närmare relation till ekologiska frågor än den 

vanliga massturisten. Denna bild har vi fått både genom personliga erfarenheter 

på plats bland andra dykare men även eftersom mycket av den litteratur som 

finns gällande dykning ofta behandlar ekologi och hållbarhet. Speciellt inom 

turismvetenskapen finner vi det viktigt att studera hållbarhetsaspekter på de 

turismaktiviteter som finns. Canton (2012) understryker vikten av hållbar 

turism då resandet till andra länder kan skapa miljörelaterade, sociala och 

ekonomiska problem på destinationen.  

Eftersom dykaren kommer i direkt kontakt med känsliga miljöer som korallrev 

och ekosystem kan de vara en av anledningarna till att dykturisten är mer 

benägen att investera i hållbar utveckling för platsen. En resenär med starka 

moraliska åsikter mot miljö och människans påverkan vid semester kan 

möjligtvis bli lockat av att dyka i Sverige. Eftersom det svenska vattnet inte är 

lika känsligt som i länder eller på dykdestinationer med korallrev och exotiskt 

djurliv. 

Förutom att dykturismen kan ge ökade intäkter till Sverige så finns det även 

ekologiska vinster att göra när det gäller landets marina ekosystem. I flera 

länder har dykturismen kunnat ge intäkter åt marina skyddade områden och 

dessa har på relativt kort tid kunnat visa på en ökning bland marina arter, både 

i mångfald samt antal, vilket vidare kan locka flera dykare till en destination 

(Garrod & Gössling, 2008). Robertss och Hawkins (2000) argumenterar för att 

turister, och främst dykturister är mer än villiga att betala extra för att hjälpa 

till att skydda de naturområden de besöker. Även att utse vissa områden som 

reservat ökar attraktionen för dykare. Detta är intressant för Östersjön som har 

ett hotat ekosystem på grund av övergödning och överfiske. Genom att upprätta 

marina skyddade områden så kan det skapas flera tillflykts- och 

fortplantningsområden för att skydda Östersjön mot överfiske 
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(Naturskyddsföreningen, 2012). Eftersom dykturismen är så nära förankrad med 

ekoturism är även detta ett område vi kommer att undersöka närmare. 

Cater och Cater (2008; Higham & Lück, 2008) diskuterar de ekonomiska 

påverkningarna som turister bidrar till vid besök av olika destinationer. Om en 

dykdestination i Sverige skulle få en besöksökning kan det leda till att även 

närliggande områden eller att området i sig behöver expandera för att 

tillfredsställa besökarna. Hotell, butiker, restauranger samt kollektivtrafik har 

möjlighet till att bli en del av näringen men måste också satsa större för att 

destinationen ska bli möjlig. Cater and Cater (2008; Higham och Lück, 2008) 

menar att den mänskliga kontakten med djurliv inte enbart påverkas under 

besöket vid exempelvis en safari eller en dykning vid ett korallrev. Cater och 

Cater (2008) menar att den stora påverkningen på miljön och närområde 

genereras när en destination blir etablerad med faciliteter, logi, mat och 

transport.  

 Vilka förutsättningar finns det för dykturism i Sverige? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att kartlägga vad som krävs för att utveckla dykturism i 

Sverige. För att göra detta möjligt måste vi därför redogöra vem det är om dyker 

och vad det är som motiverar dem till att dyka.   
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vår uppsats har framställts samt 

vilka tillvägagångssätt vi har använt oss av. Vi har valt att göra en kvantitativ 

studie där vi utgått från de studier som finns om dykning och turism. 

2.1 Fält och val av ansats   

Vi hade tidigt funderingar på att genomföra en uppsats som bygger på insamlad 

empiri från djupintervjuer. Planen var att intervjua representanter och anställda 

från olika dykcenter samt dykorganisationer som NAUI och PADI. Dock var vi 

mer intresserade av att se till en större population av individer och hur deras 

erfarenheter var till svensk dykturism. Därför kände vi att en enkät skulle ge oss 

ett bättre resultat. Enligt Smith (2010) finns det två breda forskningsansatser 

som forskare använder i deras arbete, induktiv och deduktiv ansats. Skillnaden 

mellan de två är att induktion utgår ifrån insamlad empirisk data som sedan 

mynnar ut allmänna teorier. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren 

utgår ifrån valda teorier för att sedan pröva dessa på verkligheten genom 

empiriska undersökningar (Smith, 2010). 

Den mest förekommande av de två är, enligt Smith (2010), den induktiva 

ansatsen. Vi har dock valt att använda oss av en deduktiv ansats då området är 

okänt för oss och vi behöver förlita oss på teori för att kunna skapa oss en 

uppfattning om ämnet dykturism. Då deduktiv ansats bygger på existerande 

teorier finns det några risker att ha i åtanke. Till exempel kan vi vara färgade 

vid valet av teorier för att dessa ska passa in med vårt syfte och resultat. Dock 

har vi försökt att vara kritiska mot våra teorier för att få en så sanningsenlig bild 

som möjligt av hur situationen ser ut idag. 

En enkät kan enligt Bryman och Bell(2005) vara ett bra instrument då en 

undersökning på en större population skall genomföras. Vi valde därför att 

genomföra en enkät och vi försökte därför hitta en grupp av individer som kunde 

representera vårt fält. Vi letade på internet efter forum där det fanns stor 

aktivitet och stort intresse till dykning och stötte ganska tidigt på ett forum som 

heter dykare.nu. Vi skapade en tråd för att mäta intresset för att delta i en 

undersökning gällande dykning. Efter ett par dagar såg vi att flera hundra 

personer hade läst tråden och ett stort antal hade även gett positiva och 

intressanta kommentarer. Vi valde att skicka enkäten delvis till denna grupp för 

att få respondenter som representerar aktiva dykare i Sverige. Då vi inte enbart 

ville se vårt fält som individer med stor erfarenhet och hög aktivitet inom 

dykning valde vi även att skicka ut samma enkät på sociala medier. Då för att se 

om det skulle generera annorlunda svar då denna grupp inte har en direkt 

koppling till dykning som medlemmarna på dykare.nu. Då Bryman och Bell 

(2005) menar att ett fält eller fältstimulering är en styrd observation har vi valt 
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ovanstående grupper att rikta vår enkät mot för att förklara vårt fält. Genom 

våra utvalda frågor i enkäten kommer vi observera våra respondenters svar för 

att få fram en bild av hur förutsättningarna till dykturism i Sverige ser ut.   

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod  

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod på grund av vår 

deduktiva ansats. Detta eftersom vi har grundat vårt arbete i teorier som vi vill 

pröva på den svenska marknaden när det gäller dykning och turismvetenskap. Vi 

vill kunna samla in information om attityder, fördomar och erfarenheter gällande 

svensk dykturism från individer som dyker i Sverige, de som dyker utomlands 

samt de som gör både och. 

Den kvantitativa metoden skiljer sig från den kvalitativa då den lägger vikt på 

siffror istället för ord (Bryman & Bell, 2011). Den kvantitativa forskningen är 

starkt förknippad med deduktiv ansats och används för att fastställa fakta, göra 

förutsägelser och pröva redan givna hypoteser. Från ett 

marknadsföringsperspektiv är den kvantitativa metoden mest användbar vid 

insamlandet av mätbar data som kan följas över en viss tidsperiod (Nykiel, 

2007). 

Den kvalitativa metoden kan istället beskrivas som en uppsättning av 

forskningstekniker som används för att samla in information från en relativt 

liten grupp respondenter och som sedan inte analyseras med statistiska metoder. 

Bryman och Bell (2011) beskriver kvalitativ forskning som en metod där vikten 

ligger på ord istället för siffror.  

Det finns flera fördelar och nackdelar med de båda metoderna och enligt Nykiel 

(2007) har båda metoderna två starka fördelar var. Den kvalitativa forskningen 

har sina fördelar i att forskaren kan interagera med respondenterna vilket gör 

att det är lättare att gå in på djupet och få detaljerade svar när det gäller olika 

problem. Den andra fördelen är att den tillåter interaktion mellan respondenter, 

då främst vid gruppintervjuer och fokusgrupper. Detta kan då väcka, tack vare 

diskussioner mellan respondenterna, problem som inte forskaren hade tänkt på 

när denne skapat sin forskningsdesign (Nykiel, 2007).  

En fördel med den kvantitativa forskningen är att resultaten oftast är statistiskt 

tillförlitliga om undersökningen och genomförandet görs på ett korrekt sätt. Där 

med kan en kvantitativ metod användas för att ta reda på vilka produkter, 

koncept, eller idéer som är bättre än alternativen. Den andra fördelen är att 

resultaten oftast är representativa för populationen som undersöks. Den 

kvantitativa metoden beskrivs som objektiv medan den kvalitativa oftast har 

någon grad av subjektivitet i sig (Nykiel, 2007). 
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2.3 Enkätutformandet 

Vi har valt att utforma vår enkät genom tjänsten Google Docs som är 

kostnadsfri. Tack vare denna var det lätt för oss att skapa en enkät som genom 

olika svarsalternativ leder till olika sidor. Verktyget använder sig även av 

Googles gränssnitt vilket vi tror är en fördel då respondenterna kan känna igen 

sig och känna sig trygga. Då vi inte har utformat enkäter tidigare i denna storlek 

tyckte vi att vi tack vare verktyget lyckades göra en djup och innehållsrik enkät 

utan någon större problematik. Innan vi gjorde enkäten offentlig genomförde vi 

även två pilotundersökningar där bekanta fick svara på enkäten. Efteråt frågade 

vi vad respondenterna tyckte var bra eller dåligt med enkäten samt om det var 

något som behövde förtydligas eller förbättras. 

Smith (2010) hävdar att enkäter kan vara det viktigaste verktyget för att samla 

in data gällande turismforskning. Trots att det är ett bekant sätt att samla in 

data på för de flesta personer så kan det dock vara utmanande och problematiskt 

att sammanställa en effektiv enkät. Hur frågorna formuleras, i vilken ordning de 

ställs och hur den grafiska designen ser ut är faktorer som kan avgöra hur 

enkäten uppfattas och hur effektiv den blir i slutändan. Enkätutformandet måste 

skapas så att vi får in informationen på ett sätt som är lätt att koda samtidigt 

som den ska vara användarvänlig för respondenterna (Smith, 2010). 

Smith (2010) menar att de första frågorna i en undersökning bör vara av simpel 

karaktär för att få respondenten i rätt sinnesstämning för att vilja fortsätta 

enkäten. De första frågorna bör även användas för att avgränsa vilka svar vi vill 

ha från de olika respondenterna. På detta sätt kan vi särskilja svar från de som 

har dykt i Sverige, de som endast dykt utomlands och de som inte dyker alls.  

Smith (2010) anser även att facktermer bör undvikas och ska endast användas 

då vi kan se att respondenterna använder dessa termer till vardags och inom 

arbetet. Vid de fall vi har varit tvungna att använda dessa termer, till exempel 

”ekoturism”, har vi valt att skriva ut en lättförståelig definition för att alla 

respondenter ska ha samma uppfattning om begreppet innan de svarar. 

Personliga frågor så som ålder, utbildning, kön och så vidare bör enligt Smith 

(2010) ställas i slutet av en enkät för att öka svarsfrekvensen på just dessa 

frågor. Detta eftersom när respondenten vid slutet av enkäten har vant sig vid 

att svara på andra frågor kan de personliga frågorna komma som en 

självklarhet. Utöver detta bör det förmedlas till respondenten att 

undersökningen är anonym och att svaren på de personliga frågorna är 

betydelsefulla för undersökningen. 

En annan stor faktor är hur enkäten levereras till respondenterna. Valet av hur 

enkäten distribueras avgörs beroende på hur många tilltänkta respondenter det 
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finns samt var dessa är lokaliserade. Beroende på vilken distributionsmetod som 

väljs finns det olika fördelar och nackdelar. Vi har valt att endast distribuera vår 

enkät genom internet. Några av fördelarna med detta är att vi kan nå flera 

respondenter som är spridda över landet samtidigt som de kan svara i sin egen 

takt utan någon större påverkan från intervjuaren. Nackdelarna kan vara att 

svarsfrekvensen blir något lägre, det kan ta längre tid att få in svar och det finns 

ingen möjlighet att på plats svara på respondentens frågor om något uppfattas 

som oklart (Smith, 2010). Trots detta anser vi att en webbaserad enkät är det 

bästa alternativet för oss då respondenterna är spridda över landet och vi vet 

inte vilka respondenterna är innan de svarat på enkäten. Enkäten har 

distribuerats genom sociala medier så som Facebook men även genom 

dykcommunityn Dykarna.nu. 

I slutet av enkäten lät vi respondenterna kommentera enkäten med vad de 

tyckte var bra och dåligt. Vi har fått en generellt positiv respons gällande 

enkäten samt ett visat intresse för resultaten. Trots att vi ansåg att vi ställde 

tydliga och konkreta frågor har det funnits ett fåtal fall där vi misstänker att 

olika respondenter kan ha misstolkat frågorna, vi har dock inte bevis som tyder 

på detta. 

2.4 Urval 

Urvalsprocessen är en viktig del för en lyckad enkätundersökning. Storleken och 

kvaliteten på ett urval är, enligt Smith (2010), avgörande faktorer för validiteten 

och reliabiliteten på det slutliga resultatet. För att få en bild av svenskars 

uppfattningar gentemot dykturism kommer vi att använda oss av en 

enkätundersökning via internet som kommer att distribueras via sociala medier. 

Urvalsramen som kommer att användas är dykintresserade individer, med eller 

utan dykcertifikat i alla åldrar. Därför har vi, likt Bryman och Bell (2005) 

beskriver det, använt ett urval med en så stor spridning som möjligt utifrån de 

kriterier som används. Eftersom vi inte känner till hela populationen sen innan 

är det svårt att göra ett sannolikhetsurval. Därför har vi varit tvungna att 

använda oss av ett icke-sannolikhetsurval. Detta tillvägagångssätt gör det 

möjligt för oss att få ett ändamålsenligt urval, även om det möjligtvis inte är 

slumpmässigt (Bryman & Bell, 2005). 

Vi måste dock vara kritiska mot hur representativ den undersökta populationen 

är. Detta på grund av att vi har spridit enkäten främst mot aktiva medlemmar 

på dykforum samt studenter i vår bekantskapskrets på sociala medier. Detta kan 

ha resulterat i en överrepresentation av dykare som är väldigt aktiva men även 

studenter som svarat på enkäten via sociala medier. Vi tror dock att 

respondenterna kan ge oss förutsättningarna som behövs för att studera både 
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dykare och icke-dykares attityder och erfarenheter för att skapa en förståelse 

över utvecklingen av den svenska dyknäringen. 

Så som vi ser det har vi varit tvungna att använda oss av en enkätundersökning 

online för att kunna nå ut till de personer vi vill undersöka. På grund av både 

begränsningar gällande tid och ekonomi har vårt tillvägagångssätt varit det mest 

effektiva valet i vårt arbete. Till exempel tror vi att vår geografiska placering lett 

till att vi inte hade kunnat genomföra vår undersökning utan hjälp av internet. 

På grund av enkätens funktioner kan vi heller inte räkna ut något bortfall. Detta 

eftersom respondenternas svar bara skickas in utifall att de genomfört hela 

enkäten. 

Bryman och Bell (2005) lyfter att det finns urvalsproblem när en enkät riktas till 

respondenter på internet. De menar att eftersom inte alla har online-möjligheter 

eller tekniska färdigheter kan detta skapa problem eftersom få urvalsramar 

omfattar den generella population som använder e-post och internet (Bryman & 

Bell, 2005). Vi tror dock att internetanvändare idag, jämfört med när Bryman 

och Bell publicerade sin litteratur, är mer utspridda och att allt fler har 

möjlighet att besvara enkäter online för att detta inte ska bli ett stort problem. 

 

Målet var att få 300 respondenter att svara på vår enkät. Vi lyckades under 

perioden som enkäten var öppen få in 273 respondenter. Av dessa kan vi se att 

166 respondenter har ett dykcertifikat idag. Av de 273 respondenterna var 64 % 

män och 36 % kvinnor. Åldersgruppen 21-30 var den mest framträdande med 58 

% av respondenterna följt av 31-40 med 21 %. På grund av hur Google Docs 

enkätfunktion fungerar har vi inte kunnat räkna på ett bortfall. Detta eftersom 

alla frågor var obligatoriska för att kunna gå vidare i enkäten samt att det inte 

gått att se hur många som påbörjat enkäten men inte avslutat den. 

Har du ett dykcertifikat idag? 

 Frequency Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Nej 107 39,2 39,2 

Ja 166 60,8 100,0 

Total 273 100,0  

Tabell 2.1 Dykcertifierade respondenter 
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2.5 Reliabilitet och validitet 

Den kvantitativa modellen som vi har valt lägger även begreppen validitet samt 

reliabilitet i fokus. Att använda väsentlig data beskriver Bryman och Bell (2005) 

som validitet. Med andra ord måste valet av fokus på insamlingen vara bra för 

att nå rätt data. Vår enkät kommer att spridas mot två grupper där vi har valt 

att se till aktiva och icke aktiva dykare i Sverige. Genom svarsalternativen 

kommer vi kunna urskilja om de har eller inte har dykcertifikat och också se om 

de faktiskt är aktiva eller inte inom dykning.  

Enligt Bryman och Bell (2005) är hög reliabilitet något som måste eftersträvas 

inom forskningen. För att skapa hög reliabilitet tolkar vi det som att det är 

viktigt att vara konsekvent genom hela arbetet. Vi vill undersöka 

förutsättningarna för en utökad dyknäring i Sverige genom att studera 

individers attityder och erfarenheter gällande dykning. Då vi är måna om att få 

ett så sanningsenligt resultat som möjligt har vi lagt stor vikt på utformandet av 

frågorna i enkäten. Våra förhoppningar är att om andra forskare väljer att göra 

en liknande studie bör de komma fram till ett närliggande resultat. Dock kan 

resultatet vara annorlunda beroende på vilka respondenter forskarna riktar 

enkäten åt. 

Trots att vi är väldigt måna om att ha en så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt går det inte att utesluta att det finns risker med utförandet med en 

enkät. Dels kan ett lågt deltagande i enkäten resultera i en lägre validitet i vårt 

arbete vilket kan skada vårt resultat. Ett annat problem är att våra 

respondenter kan missförstå våra frågor vilket kan leda till att resultatet inte 

blir tillförlitligt. Med vetskap om dessa risker tror vi dock att enkäten och 

intresset till deltagande hos respondenter är hög. 

Korstabulering av Ålder & Kön 

 Kön Total 

Man Kvinna 

Ålder 

16-20 6 7 13 

21-30 80 79 159 

31-40 52 6 58 

41-50 28 6 34 

51-60 7 1 8 

60+ 1 0 1 

Total 174 99 273 

Tabell 2.2 Fördelning av respondenternas ålder och kön 
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2.6 Analys av data 

Smith (2010) menar att analys av data är ett verktyg för att redogöra för vad som 

är sagt samt vem som har sagt det. Då vi både har varit intresserade av att 

analysera enskilda variabler samt i förhållande till varandra har vi använt oss 

av både univariata och bivariata analyser. Univariata analyser används för att 

analysera en variabel i taget medan bivariata används för att analysera 

förhållandet mellan två variabler (Bryman & Bell, 2005). Det finns ett flertal 

olika metoder för att analysera variabler och dessa kan skilja sig åt beroende på 

vilken typ av variabel som ska analyseras. Hur frågorna i enkäten formuleras 

och vilka svarsalternativ respondenten får är även avgörande för vilken typ av 

variabel som ska användas. I de fall vi har använt oss av bivariata analyser har 

vi arbetat med sambands- eller contingencytabeller. Bryman och Bell (2005) 

menar att en contingencytabell sannolikt är den mest flexibla metoden för analys 

av relationer eller samband. Detta är för att de kan tillämpas på alla variabelpar. 

Dock är det viktigt att tänka på att analysmetoden inte är bäst lämpad för alla 

analyser. Vi har dock inte upplevt behovet av att använda övriga analysmetoder. 

För att på ett effektivt och lättöverskådligt sätt kunna analysera vår insamlade 

empiri har vi använt oss av datorprogrammet SPSS, vilket är ett program för att 

genomföra kvantitativa dataanalyser. Programmet har underlättat vår analys 

stort då vi genom ett fåtal klick kan ta fram och leta efter samband mellan olika 

variabler och skapa representativa diagram. 

Analys av data menar Smith (2010) är en stor hjälp för att få fram mer 

information av en enkät än vad enbart svaren från respondenterna genererar. Vi 

såg att det var möjligt att få fram mycket mer empiri från en fråga än vad vi 

hade förutspått i ett tidigt skede av granskingen av enkäten. 

  



 

 

16 

3.0 Individen 

I detta kapitel förklarar vi vem det är som dyker och vad som skiljer en dykare 

mot en vanlig turist. Begreppet sporturist förklaras i förhållande till en 

dykturist. Dykturisten ägnar även mycket tid i områden med känsligt djur- och 

naturliv och därför förklaras även dykarens förhållande till miljöfrågor. 

3.1 Dykturisten 

Sökandet efter nya erfarenheter bland turister har under de senaste åren varit 

en stor orsak till turismens framväxt (Poon, 1993). Att människan reser i större 

utsträckning gör också att erfarenheter hos individen mot att resa blir större. 

Poon (1993) menar att denna ökning har medfört att turistens krav på en resa 

har blivit allt större. Deras val av resa är en effekt av tidigare erfarenheter och 

strävan att alltid hitta något bättre. Poon (1993) gör en liknelse till resalternativ 

till att titta på tv. Idag nöjer sig inte tv-tittare med endast ett par kanaler att 

välja mellan. Samma tanke menar hon speglar dagens turist då resenärerna inte 

nöjer sig med att bara ha ett få antal resalternativ att välja mellan. Idag har 

destinationer ett enormt tryck på sig att tillfredsställa sina kunder och gäster. 

Poon (1993) skriver att destinationens arbete med att möta kundens behov är 

viktigt. Destinationen måste kunna erbjuda fler valmöjligheter och aktiviteter 

när kunden väl är på plats. Vidare menar Poon (1993) att aktiviter har blivit 

viktiga motivationsfaktorer till att resa. Speciellt aktiviteter som en individ 

vanligtvis inte har tid eller möjlighet till att göra hemma. 

Av de 107 respondenter som inte hade dykcertifikat svarade 51 % att de kan 

tänka sig att genomgå en dykutbildning i Sverige. Däremot när vi frågade om de 

kunde tänka sig att göra samma utbilning utomlands visade det sig att 79 % av 

respondenterna kunde tänka sig att ta dykcertifikat utomlands. I båda frågorna 

visade majoriteten att de kunde tänka sig att genomföra en dykutbildning i både 

Sverige och utomlands. Dock tror vi att den stora skillnaden i svarsfrekvensen 

mellan de båda går att koppla till Poon (1993) då det ökade utbudet av resmål 

har lett till att turister idag reser långa sträckor för att utföra en aktivitet. Vi 

tror inte att Sverige idag har tillräckligt många valmöjligheter för dykning som 

exempelvis Thailand. Därför har det lett till att fler människor anser att ta ett 

dykcertifikat utomland är mer exotiskt samt att det går att kombinera med 

semester eller någon annan aktivitet. 
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 Diagram 3.1 Vilja att genomföra en 
dykutbildning i Sverige eller utomlands. 

För att kartlägga möjligheterna för dykturism i Sverige är det av vikt att förstå 

vilka som skulle lockas av denna 

aktivitet. Att jämföra en turist 

med en dykturist blir viktigt då de 

båda grupperna ofta befinner sig 

på samma destination men kan ha 

olikt engagemang gentemot 

dykning (Garrod & Gössling, 

2008). En destination kan ha en 

dragningskraft mot flera olika 

sorters resenärer där flera olika 

aktiviteter och resmål blir centrala 

för olika individer. Garrod och 

Gössling (2008) menar att det går 

att dela upp en destinations 

besökare i fyra grupper. Den första 

gruppen är dykturisten där 

individens behov är direkt kopplad 

till själva dykningen vilket också 

är huvudsyftet med resan. Den 

andra gruppen riktas mot de 

individer som dyker på en 

destination men inte är kopplade 

till ordet turist, divers who are not 

tourists. Denna grupp förklaras 

som dykare som inte reser eller 

använder sig av turist relaterade faciliteter. De tar del av dykning som aktivitet 

på en destination men efteråt beger de sig ifrån destinationen. Den tredje 

gruppen beskrivs som tourists who are not divers, vilket omfattar individer som 

besöker en destination med inriktning på andra aktiviteter under en resa som 

inte är dykrelaterade. Den sista gruppen speglar lokalbefolkningen och förklaras 

som those who are neither tourists nor divers och ses inte som besökare eller 

turister men de kan i många fall utöva liknande aktiviteter som turister och 

dykturister gör. Vi tror dock inte att dessa grupper beskriver verkligheten helt 

ut. Kategorisering kan dock vara viktigt i arbetet för att förstå reseanledningar 

hos individer men i många fall tror vi dock att det kan vara svårt att se tydliga 

skillnader hos individer på en destination och beteende mot en aktivitet. 

3.2 Sportturisten 

Oavsett vilken grupp individen befinner sig inom är det svårt att veta vilken 

eller vad det finns för anledningar till att det har tagit sig till en viss destination 

eller väljer att delta i en aktivitet (Garrod & Gössling, 2008). Robinson och 
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Gammon (2004) för vidare diskussionen då de menar att sportturistens mål med 

en resa kan delas in i två olika former av turism, sportturism och turismsport. 

Sportturism beskrivs som när en individ besöker ett område eller destination för 

att i huvudsyfte delta i en sporttävling eller sportevent. Ett exempel på detta 

skulle vara om en person väljer att delta i en fototävling för undervattensbilder. 

Där sportturisten åker till exotiska platser med rikt djurliv för att ta en 

vinnande bild. Motivationen om att vinna tävlingen ligger i fokus för den valda 

destinationen. Om personen inte ägnar sig åt tävlingar eller proffsdykning kallar 

Robinson och Gammon (2004) nästa grupp eller form av turism för turismsport. 

Där är det inte en tävling som motiverar en individ att resa till en destination, 

sport eller aktivitet kommer i andra hand eller något som individen upptäcker 

väl på plats. Exempelvis skulle en person som kommer i kontakt med dykning på 

en resa blir tillräckligt intresserad att den väljer att testa det (Robinson och 

Gammon, 2004).    

Resultatet av vår undersökning visar att 22 % av respondenterna började dyka i 

Sverige efter att de hade testat att dyka utomlands. Resultatet visar att 

Robinson och Gammons (2004) teori om att aktiviteten inte nödvändigtvis 

behöver vara den primära anledningen till att resa. Aktiviteten kan istället vara 

något som en individ upptäcker på resan. Detta ser vi som en möjlighet för 

Sverige som dykdestination då många som är ute och reser visar att det är villiga 

att testa på att dyka och kan efteråt eventuellt fortsätta med denna aktivitet 

hemma i Sverige. 

Dykning är en aktivitet som enligt Hinch och Higham (2011) ligger inom 

kategorin sportturism. Sporten eller aktiviten som utövas av en individ speglar 

även deras resmönster (Hinch och Higham 2011).  Inkomst och tid är två faktorer 

som ligger centralt för utövarna av sportrelaterade aktiviteter.  Beroende på 

vilka erfarenheter en individ har av de aktiviteter som finns på destinationen 

kommer det att avgöra om de kommer att vara beredda på att använda sina 

pengar och sin tid för att besöka destinationen.  Vidare menar Hinch och Higham 

(2011) att det centrala behovet hos en sportturist till att resa långa sträckor 

ligger i att det får utöva sin aktivitet/sport. Som Robinson och Gammon (2004) 

beskriver begreppet turismsport förhåller det sig till vad Hinch och Higham 

(2011) menar med att individer som väljer att resa för att utöva en sport är också 

viktig för den resterande turismnäringen. Sportturister är en grupp som är villig 

att lägga pengar på aktiviteter under sin semester vilket Hinch och Higham 

(2011) tolkar som att det finns stor chans till att de kommer att utöva fler 

aktiviteter under sin vistelse på en destination. Därför menar Hinch och Higham 

(2011) att en sportturists erfarenheter av en destination är avgörande faktorer 

för om individen kommer att besöka en destination mer än en gång. Deras behov 

att utöva olika sportrelaterade aktiviteter är viktigt för deras personliga 
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självförvekligande och därför måste det finnas flera val av aktiviteter på 

destinationen. På grund av detta frågade vi våra respondenter vilken typ av 

dykning de utövar. 

Resultatet visar att sportdykning var den vanligast förekommande typen av 

dykning med 90 % av respondenterna. Empirin visade även att en del av våra 

respondenter har dykning som en del av sitt arbete då 4 % utövar yrkesdykning 

och 2 % utövar militär dykning. Vi kan även se att 31 % utövar teknisk dykning. 

Det här tycker vi visar på att det finns flera olika anledningar till att dyka men 

även att det går att utveckla sina egna färdigheter inom dykning genom att börja 

med teknisk dykning. Sportdykning är självklart den mest vanliga typen av 

dykning men vår enkät visar på att i vissa fall kan andra typer förekomma. Då 

en stor del av våra respondenter har svarat att det utövar teknisk dykning ser vi 

det som en möjlighet för aktivitetsutveckling inom sportturism eller 

sportdykning. Med teknisk dykning kan destinationer erbjuda ett större utbud 

av utbildning som exempelvis dykning mer tuber fyllda med annan gas för att en 

person kan spendera längre tid under ytan. 

3.3 Ekoturisten 

Page och Dowling (2002) menar att intresset för utvecklingen inom turism och 

turisttypologier har ökat tack vare den studie Poon (1993) utförde som behandlar 

den ”nya” turisten, resenären som skiljde sig stort från de ”gamla” formerna av 

turism. Hon menar till exempel att värden som bevarande, hälsa och natur 

börjar påverka turismen allt mer. Weaver och Opperman (2000: Page & Dowling, 

2002) argumenterar att om samhället är på väg att bli mer miljöinriktat så finns 

det en chans att den nya turisten övergår till att bli ”vanligast” och då ersätta 

dagens massturister. Skulle detta vara fallet måste turismföretag bli mer 

hållbara för sin egen överlevnad. Denna nya typ av turist menar Weaver och 

Opperman är mer miljömedveten, har andra sociala värderingar och vill kunna 

ha en positiv påverkan på destinationen. De motiveras av självförverkligande, 

lärande samt utmanande upplevelser. Den nya turisten utvärderar sin resa 

noggrant på förhand för att kunna hitta äkta och meningsfulla destinationer med 

fokus på flexibilitet och resvägar (Page & Dowling, 2002). Vidare menar Page och 

Dowling (2002) att ett av de utnämnande dragen för en ekoturist är att de ofta 

tillhör gruppen höginkomsttagare och deras resor grundar sig i 

högkostnadsupplevelser i naturliga miljöer. Backman, Wright och Backman 

(1994) menar även att ekoturister föredrar att resa för att uppleva naturliga 

fenomen, vara fysiskt aktiva, lära sig om naturen samt träffa likasinnade 

människor. Det finns en uppsjö av olika typologier inom ekoturismforskningen 

som hjälper till att klassificera de olika ekoturisterna. En av de mer framstående 

är skapad av Mowforth (1993) som beskriver tre olika ekoturismtypologier. Den 

första är the rough ecotourist som är ung eller är i medelåldern, reser 
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Diagram 3.2 Medelinkomst bland dykcertifierade efter ålder 
(1=0-13500kr, 2=13501-32000kr, 3=32001-45000kr, 
4=45000kr +) 

 

Diagram 3.3 Respondenternas åsikter om ekoturism 

självständigt eller i grupp, är självständig och har en låg budget. Den andra är 

the smooth ecotourist som är i medelåldern eller äldre, reser i grupp, förlitar sig 

på researrangören och har en större budget. Den tredje och sista är the specialist 

ecotourist som finns i alla åldrar, reser ensam och är självständig och förlitar sig 

bara på researrangörer när det gäller speciella utflykter samt med en medel till 

hög budget (Mowforth, 1993).  

Genom att studera ålder och inkomst hos de dykcertifierade respondenterna kan 

vi se om det finns likheter bland våra respondenter och Mowforths (1993) 

klassifikationer av ekoturismtypologier. Vi kan observera en relativt jämn 

fördelning bland över 

inkomstgrupperna för de 

som har dykcertifikat. 58 

% hade angett en 

månadsinkomst på över 

32 001 kronor vilket 

resulterar i 42 % med en 

månadsinkomst på under 

32 000 kronor. Även om 

månadsinkomsten inte 

nödvändigtvis 

representerar dykarens 

budget så kan vi ändå se 

det som en indikator. I diagram 3.2 kan vi se hur medelinkomsten ser ut baserat 

på åldersgrupper bland de dykcertifierade. Anledningen till att respondenterna i 

de två lägre åldersgrupperna har angett en något lägre månadsinkomst tror vi 

har att göra med de studenter som svarat på enkäten.  

Baserat på de svar vi fått från våra respondenter går det även att se en större 

medvetenhet när det gäller ekoturism. 59 % av respondenterna ansåg det vara 

viktigt eller väldigt 

viktigt att utveckla 

ekoturismen i Sverige, 

motsvarande siffra för 

att utveckla 

ekoturismen 

utomlands ligger på 69 

%. Vi ställde även en 

mer generell fråga om 

hur viktigt 

respondenterna anser 

det vara att utveckla 
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ekoturismen allmänt i framtiden. Resultatet går att läsa i diagram 3.3. Här kan 

vi se att dykcertifierade som svarat viktigt eller väldigt viktigt uppgår i 71 %. 

Våra förväntningar var dock att dykare skulle ha en mycket mer positiv attityd 

gentemot ekoturism jämfört med icke-dykaren på grund av deras nära kontakt 

med naturen. Det visade sig dock att skillnaden endast är marginellt större 

bland de dykcertifierade. I stället är de som är dykcertifierade mycket mer 

angelägna om att den egna resan är miljövänligt där 73,5 % av de som svarade 

’väldigt viktigt’ var dykcertifierade. Går vi tillbaka och kopplar ovanstående 

resultat med Mowforths (1993) ekoturismtypologier kan vi se ett samband 

mellan dykare och kategorin the special ecotourist. Vi kan se dykare i alla 

åldersgrupper med en medel till hög inkomst. Även om vi inte vet om 

respondenterna uttalar sig själva som ekoturister går det att se en stor 

medvetenhet om ekologi bland dem. Eftersom så stor del av våra respondenter 

anser det väldigt viktigt att deras eget resande är miljövänligt tror vi att de går 

att använda detta för att locka dykare. Genom att göra resandet och produkterna 

inom dykning mer miljövänliga tror vi det kan bidra till utvecklingen av dykning 

i Sverige. 

3.4 Motivationsfaktorer 

Expectancy-value theory beskriver vikten av olika motivationsfaktorer som kan 

skapa engagemang för en aktivitet hos en individ (Graefe & Todd, 2001). Graden 

av utövande eller deltagande i form av tid och pengar vill mötas med ett resultat. 

Med andra ord, det turisten lägger ner på en aktivitet vill turisten få tillbaka i 

värde i form av erfarenhet eller upplevelser. I relation till dykning och dykturism 

kan en person befinna sig i olika stadier i dykutbildningen som kan identifiera 

graden av dykaren, exempelvis Open Water, Advanced Open Water och 

Divemaster. Oavsett var i sin utbildning dykaren befinner sig ser Expectancy-

value theory till att graden av motivation eller engagemang går att mäta i olika 

faktorer som pengar, utrustning samt ett intresse. En person som lägger ner 

mycket pengar och tid på en aktivitet har en högre förväntan på värdet de får 

tillbaka än de som endast utövar en aktivitet vid ett fåtal tillfällen (Graefe & 

Todd, 2001).   

Cohen och Cohen (2012) menar att det inom turismnäringen skiljer på begreppen 

home och away. När turisten är på semester och rest från hemorten har turisten 

mer tid och kan delta i aktiviteter som den inte gör hemma. Att vara ifrån sin 

hemort kan därför skapa ett mervärde för turisten som därför gör att turisten 

uppskattar en aktivitet mer under en resa än om den genomförs hemma. Då vi 

utgår från att majoriteten av de som har dykcertifikat i Sverige idag har skaffat 

det i ett annat land på sin semester ser vi en tydlig away-effekt. Destinationer i 

varmare breddgrader har som vi ser det lyckats att skapa ett värde i sina utbud 

som individer kan relatera till och välja som aktivitet på sin semester. 
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Diagram 3.4  Distanser för dykning inom 
Sverige 

Ditton och Baker (1999) tar upp en viktig aspekt gällande individens personliga 

val till att dyka som skiljer sig från Graefe och Todd. De delar inte upp 

dykturister och ställer dem mot “vanliga” turister utan ser istället personliga 

behov. Deras studie visar att det är svårt att veta om en dykare har valt att 

enbart åka till en destination för att enbart dyka eller för att delta i 

dykrelaterade aktiviteter. Istället argumenterar de om att destinationen är det 

som ligger närmast till att individer söker sig till en plats. Som vi ser det 

utnyttjar inte Sverige möjligheterna till att skapa en ”away” effekt för 

dykturister idag. “The personal challenge factor” speglar det faktum att en 

destination måste generera frågan för dykaren om detta är tillräckligt 

värdeskapande för att de faktiskt ska ta sig till platsen för att dyka (Graefe & 

Todd, 2001). Därför ställer vi frågorna om var svenskar dyker och hur långt de är 

villiga att resa i Sverige för att dyka i vår enkät samt vad det är som motiverar 

dem till att dyka.  

För att ta reda på hur långt våra respondenter som dykt i Sverige hade kunnat 

tänka sig att åka för att dyka inom landet frågade vi helt enkelt respondenterna 

detta i enkäten. Av de 145 

respondenter som hade erfarenhet av 

att dyka i Sverige svarade 40 % att de 

kan tänka sig att resa över 50 mil för 

att nå en dykplats i Sverige. Som vi 

kan se i diagram 3.4 går det att se att 

resterande svar är jämt fördelade med 

ungefär 14 % på vardera av de övriga 

sträckorna förutom den kortaste 

sträckan med 17 % av respondenterna. 

Det här resultatet visar på att 

dykintresserade i Sverige är väldigt 

benägna att resa långa sträckor för att 

dyka. Vilket vi också tror kan vara intressanta siffror för utvecklandet av olika 

dykdestinationer i Sverige. Svaren i frågan hur långt respondenten är villig att 

resa för att ta sig till en dykdestination inom Sverige tycker vi är väldigt högt och 

visar på att det kan skapa ett mervärde för dykresenären att resa långt bort och 

därför bekräfta Cohen och Cohens (2012) teori om home and away-effekten. Dock 

visar inte det nödvändigtvis att längden på resan ger ett mervärde jämfört med 

att dyka på lokala dykplatser.  

Intresset till att resa långa sträckor för att dyka visar också på en stark 

motivation till dykning. Frågan i vår enkät om vad som motiverar till att dyka 

visade på flera olika faktorer som var viktiga för respondenterna då det fanns 

möjlighet till att svara på fler än bara en motivationsfaktor. Bland de 166 
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personer som svarade på denna fråga var den mest förekommande faktorn, med 

77 %, att uppleva exotiska eller nya platser. På andra plats med 65 % hamnade 

avkoppling följt av lära mig mer om dykning med och lära mig mer om 

undervattensmiljön med vardera 48 %. Faktorer som att träffa likasinnade samt 

att aktivera mig fysiskt fick 39 % respektive 38 %. Att utmana mig själv låg 

också högt som motivationsfaktor till att dyka med 44 %. Betydligt lägre ner kom 

självförverkligande med endast 17 %. 

Vi kan se att det finns flera olika motivationer till att dyka bland våra 

respondenter. Graefe och Todd (2001) skriver om the personal challenge factor 

där fokus på en destination är att skapa värde och en möjlighet för resenären att 

utvecklas som individ. Genom vår undersökning fick vi fram att många 

respondenters motivation till att dyka var att uppleva nya och exotiska platser 

vilket tyder på att individen vill utmana sig själv och utveckla sitt resemönster. 

Detta ser vi som en möjlighet för Sverige att utvecklas på då vi ser att svenska 

dykare ständigt är ute efter nya platser att dyka på. Ditton och Barkers (1999) 

tankar om att se till individens personliga behov i valet av att resa går att koppla 

till flera av dessa motivations faktorer. I undersökningen visade det sig att 

resenären har fler än enbart ett behov då de svarade att de hade flera olika 

motivationsbehov. Faktorer som utmana sig själv, lära sig mer om dykning och 

undervattensmiljöer, aktivera sig själv och träffa lika sinnade låg alla ungefär 

inom samma svarsprocent. Detta visar att det kan finnas fler 

motivationsfaktorer som ligger nära individen och dess personliga behov. Då 

detta var våra val av frågor om motivation kan vi dock inte utesluta att det finns 

fler faktorer som är av vikt för dykturister. 

3.5 Kvinnligt och manligt 

Att skilja på män och kvinnor på samma sätt som att skilja på olika 

motivationsaspekter till att dyka är viktigt för att skapa en så attraktiv 

dykdestination som möjligt. Graefe & Todd (2001) menar att oavsett vad syftet är 

med en semester ligger den individuella motivationen i fokus för att välja var 

eller när individen vill dyka. Dykningen har länge setts som en mansdominerad 

aktivitet men Graefe och Todd (2001) menar att antalet kvinnliga dykcertifierade 

ökat och 2001 stod kvinnor för 40 % av nycertifierade dykare. Dock går det inte 

att se någon ökning enligt PADI’s statistik där endast 33-34 % av nyutbildade 

dykare har varit kvinnor under åren 2006-2011 (PADI, 2012).  

Enligt Dowse, Bryson, Gunby och Fife (2002) finns det en skillnad mellan män 

och kvinnor i deras dykmönster. En undersökning gjord i Storbritannien med 

2250 deltagande (53 % män, 47 % kvinnor) visade att den stora skillnaden de såg 

var att erfarenheten av dykning var större hos män än kvinnor (Dowse et al., 

2002). I åldrarna 41 till 50 domineras dykningen främst av manliga dykare. Dock 
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Diagram 3.5 Fördelning av dykcertifierade män och kvinnor 

 

 

 
Diagram 3.6 Fördelning av antal loggade dyk  

baserat på kön 

 

 

såg de en ökning med dykning hos kvinnor i de lägre åldrarna speciellt mellan 

21-30. Män var även mer aktiva inom dykningen som aktivitet än kvinnor 

generellt genom alla åldersgrupper (10-81 år). De gjorde fler dyk per år och hade 

även dykt under en längre tid än kvinnorna som deltog i undersökningen (Dowse 

et al., 2002). 

När det gäller en aktivitet som kräver ett så stort engagemang som inom 

dykning tror vi det kan vara intressant att studera skillnader mellan män och 

kvinnor inom dykning. Eftersom vi redan har låtit respondenterna ange kön kan 

vi se skillnader i beteendet hos 

manliga och kvinnliga dykare. 

Av de 166 respondenterna med 

dykcertifikat kan vi se i diagram 

3.5 att 80 % var män och 20 % 

var kvinnor. Att se till vår 

undersökning gentemot den som 

utfärdades i Storbritannien 

2002 så är det tydligt att 

svenska dykare domineras av 

män i en större utsträckning. Vi 

kan inte utesluta att vår metod 

med att nå ut med enkäten inte 

har tilltalat kvinnor i samma utsträckning som män.  

Genom att mäta respondenternas 

engagemang i form av loggade 

dyk per år kan vi se stora 

skillnader mellan män och 

kvinnor i vår enkät. Detta kan 

ses i diagram 3.6. Vid dykning i 

Sverige var män mer aktiva i 

antalet loggade dyk. 33 % av 

männen loggade över 30 dyk per 

år jämfört med kvinnorna där 

endast 12 % hade loggat över 30 

dyk per år. Detta resultat tycker 

vi stämmer överens med den 

teorin Dowse et al. (2002) presenterar att män är mer aktiva inom dykning. Vi 

kan inte se varför män idag är mer aktiva inom dykning men vi tror att detta 

skulle vara en intressant undersökning för framtiden. Dock kan vi se i diagram 

3.5 att kvinnor ändå är aktiva dykare trots att de inte loggar flest dyk. Detta är 

en förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla sin dykturism. 
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3.6 Segmentering av dykare 

Som nämnts tidigare menar Petras (2003) att dykturister ofta är 

höginkomsttagare som är villiga att lägga ner mycket pengar på sin hobby. 

Hinch och Higham (2011) menar att marknadssegment inom sportturism eller 

aktivitetsturism kan delas in i två olika socioekonomiska klasser, lower social 

classes och upper social classes. Med lower social classes menar de ett segment 

som ligger i nedre skiktet av ekonomiska tillgångar som ägnar sig åt sport och 

turism som inte kräver någon större investering i material och kurser. Upper 

social classes är istället de segment som ligger inom gränserna för 

höginkomsttagare. Deras deltagande inom sportturism blir istället förknippat 

med dyr utrustning och status. Sportdykning är i regel en aktivitet som kräver 

mycket engagemang och investeringar i form av kurser och utbildningar samt 

utrustning som tuber och våtdräkt. Hinch och Higham (2011) menar också att 

personer som tillhör upper social classes är villiga att resa längre för att utöva 

sin aktivitet än de som utövar aktiviteter i den lower social classes. När det 

gäller att nå ut till dessa två sociala klasser inom dykning är det av vikt att veta 

hur aktiv dykaren är så att det går att på bästa sättet möta dykarens behov 

(Hinch & Higham, 2011).  

Keeling (2006) har delat upp utövare av äventyrsaktiviteter i fyra 

huvudkategorier av utövare av äventyrsaktiviteter. Den första kategorin är 

samplers som är de som provar på aktiviteten för första gången eller gör det för 

oregelbundet för att utvecklas till nästa kategori. Vidare inom teorin presenteras 

learners som försöker att lära sig aktiviteten. Den tredje kategorin är dabblers 

som har viss erfarenhet i aktiviteten men endast utövar det i mån av tid vid till 

exempel en semester. Den sista kategorin är enthusiasts som regelbundet utövar 

aktiviteten och har stor erfarenhet och förståelse för aktiviteten. Genom att ta 

reda på hur fördelningen av dessa kategorier ser ut bland svenska dykare tror vi 

att det blir möjligt att få en större förståelse för den svenska dyknäringen. Att 

skilja på grupper i arbetet för att marknadsföra en aktivitet kan vara intressant 

eller för att se om det finns gemensamma egenskaper som till exempel utövarnas 

ekonomi.  

I enkäten ställde vi frågan om respondenterna hyr, äger eller lånar sin 

dykutrustning och genom att koppla ovanstående grupperingar till detta kan vi 

se om svenska dykare är tillräckligt engagerade för att betala för sin egen 

utrustning. Som vi kan utläsa av diagram 3.6 äger en stor majoritet av 

respondenterna sin egen utrustning. Den höga procenten visar att majoriteten av 

våra respondenter är tillräckligt aktiva inom dykning för att vara villiga att 

lägga mycket pengar på sin hobby. Därför tycker vi att dessa dykare kan klassas 

som enthusiasts då de spenderat mycket pengar på dykning. Resterande procent 

var fördelade med 12 % för de som hyr samt 6 % för de som lånar kostnadsfritt. 
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Diagram 3.7 Respondenternas dykutrustning 

Dessa två grupper anser vi passa in på samplers samt learners då de inte än är 

villiga allt spendera mycket pengar på dykning i Sverige. Eftersom vi har spridit 

vår enkät på en sida där engagemanget till dykning är väldigt utbrett kan den 

höga siffran med att äga sin utrustning vara en bidragande faktor. Trots detta 

menar vi att siffrorna talar tydligt för att det finns ett stort engagemang bland 

svenska dykare. Det finns andra bidragande faktorer som kan visa på hur 

engagerad i dykning en person är än 

bara om de äger sin egen utrustning. 

Hur många loggade dyk, hur långt 

de är villiga att åka för att dyka är 

andra faktorer som kan visa på 

engagemang. Vi tycker ändå att 

skillnaden mellan att äga och hyra 

sin utrustning kan vara en 

indikation på personens 

engagemang och har därför endast 

använt detta för att förklara 

kategorierna enthusiats, samplers 

och learners. 

För att förenkla identifieringen av individerna menar Weaver och Lawton (2006) 

att ett sätt att segmentera marknaden är att hitta gemensamma faktorer bland 

individerna. Genom att hitta de gemensamma faktorerna blir det lättare och mer 

kostnadseffektivt att nå ut till rätt personer. Geografisk segmentering är när 

grupper delas upp efter geografisk plats. Genom att se var personen bor, till 

exempel i vilken världsdel, land, region, storstad, landsbygd kan de delas upp i 

grupper där flera har gemensamma drag. Ett annat sätt att dela upp 

populationen är sociografisk segmentering. Här är gemensamma drag ålder, kön, 

utbildning, inkomst och var i livet individen är. En tredje grupp är psykografisk 

segmentering där personlighet, motivationsfaktorer och behov står för de 

gemensamma faktorerna. En sista segmentgrupp som nämns är 

beteendesegmentering. Vid beteendesegmentering är gemensamma faktorer hur 

besökaren reser, vilka aktiviteter besökaren deltar i och reseanledningar. Det 

finns däremot kritik till att dela upp individerna i dessa fack då individen inte 

nödvändigtvis ser sig själv tillhöra det segmenten delats in i (Weaver & Lawton, 

2006).  

Som tidigare nämnts så har de flesta dykare vissa gemensamma karaktärsdrag. 

Petras (2003) skriver att dykturisten har en förhållandevis hög inkomst. Hinch 

och Higman (2011) utvecklar detta genom att skriva att sportturister är en grupp 

som är villig att lägga pengar på aktiviteter under sin semester. Ett annat 

gemensamt karaktärsdrag för dykturister handlar om dykturistens ålder där 



 

 

27 

 Dykcertifierad Total 

Ja 

Utbildning 

Grundskola 
Count 4 6 

% within Dykcertifierad 2,4% 2,2% 

Gymnasieutbildning 
Count 52 66 

% within Dykcertifierad 31,3% 24,2% 

Högskoleutbildning 
Count 110 201 

% within Dykcertifierad 66,3% 73,6% 

Total 
Count 166 273 

% within Dykcertifierad 100,0% 100,0% 

Tabell 3.1 Korstabulering av dykcertifierade med utbildningsnivå. 

Todd, Graefe och Mann (1999) skriver att dykturisten har en medelålder på 43 

år. En hög utbildning är även något som de flesta dykare har gemensamt (Todd, 

Graefe & Mann, 1999).  

På grund av ovanstående är det intressant för oss att ta reda på respondenternas 

demografi i enkäten. Av de 166 dykcertifierade i enkäten var majoriteten mellan 

21-30 år (38 %) och 31-40 (34 %). Todd et al. (1999) menar att medelåldern för 

dykare ligger på 43 år vilket är högre än vårt resultat då de flesta är yngre än 40 

år. Detta kan bero på att deras undersökning var gjord 1999 och att intresset 

bland yngre individer har ökat. Även om det finns fler aktiva personer i åldrarna 

20-40 år utifrån vår enkät ser vi trots detta att dykning utövas i fler 

åldergrupper. Exempel på detta visas genom att åldergruppen mellan 41 till 50 

står för 20 % av de aktiva dykarna i vår enkät. Den äldsta aktiva åldergruppen 

av våra respondenter mellan 51-60 år stod för 4.2 % av dykarna. Den yngsta 

gruppen var inte heller särskilt markant vilket var åldrarna mellan 16-20 och 

stod för 3.6%. Att vissa åldersgrupper hade lägre svarsfrekvens och stora 

skillnader för ålder bland dykarna tror vi inte behöver vara negativt utan istället 

en god förutsättning och bevis på intresse för alla olika ålderssegment i Sverige.    

Todd et al. (1999) beskriver den genomsnittlige dykaren som högutbildad, därför 

ställde vi frågan om respondenternas utbildning i vår enkät för att se om dykare 

i Sverige skiljer sig från dykarna i deras undersökning. Som vi kan utläsa av 

tabell 3.1 hade 66,3 % av de 166 dykcertifierade en högskoleutbildning och 31% 

en gymnasieutbildning. Endast 2.4% hade en grundskoleutbildning. Vår 

undersökning bekräftar bilden av dykare som högutbildade.  

Vidare menar både Petras (2012) och Todd et al. (1999) att dykare oftast är 

höginkomsttaggare. Vi bad därför våra respondenter att ange ungefärlig 
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månadsinkomst för att se hur svenska dykares inkomst ser ut. Resultaten kan vi 

se i tabell 3.2. Vi såg att inkomsten hos våra respondenter var relativt fördelat 

mellan grupperna och kan därför inte säga att svenska dykare i genomsnitt 

tjänar bra. Dock har många studenter svarat på vår enkät vilket vi tror är en 

anledning till att många svarade att de var i de lägre inkomstområdena. Om vi 

inte hade valt att rikta vår enkät delvis mot studenter tror vi att 

månadsinkomsten hade varit högre. Med andra ord tror vi att den då stämt mer 

överens med Petras (2012) och Todd et al. (1999) antagande om att dykare till 

stor del är höginkomsttagare. Något som styrker detta resonemang är att av det 

166 respondenter som svarade på denna fråga hade 69 personer en 

månadsinkomst som motsvarar 32001kr och mer. En annan anledning till att vår 

enkät inte helt stämmer överens med teorin tror vi även beror på att många av 

våra respondenter är av yngre åldrar än vad tidigare undersökningar har visat 

och därför inte har högre lön.  

Resultaten ovan kan vi jämföra med texten som inleder delkapitlet om att dykare 

tillhör upper social classes eftersom de har en hög inkomst och hög utbildning 

(Hinch och Higham, 2011). Vi har i våra resultat sett att våra respondenter med 

dykcertifikat har en hög utbildning och att många även har en relativt hög 

inkomst. Därför tycker vi att dykning i Sverige kan klassas som en upper social 

classes aktivitet. Det finns dock en risk med att klassa aktiviteter på detta sätt 

då många dykare inte själva associerar sin aktivitet på detta sätt. Genom att 

klassa dykning på detta sätt tror vi även kan skrämma bort intresserade 

personer som inte anser sig tillhöra denna grupp. 

  

 Dykcertifierad Total 

Ja 

Månadsinkomst 

0 - 13500 kr 
Count 45 126 

% within Dykcertifierad 27,1% 46,2% 

13501 - 32000 kr 
Count 52 74 

% within Dykcertifierad 31,3% 27,1% 

32001 - 45000 kr 
Count 39 41 

% within Dykcertifierad 23,5% 15,0% 

45000 kr + 
Count 30 32 

% within Dykcertifierad 18,1% 11,7% 

Total 
Count 166 273 

% within Dykcertifierad 100,0% 100,0% 

Tabell 3.2 Korstabulering av dykcertifierade med månadsinkomst. 
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Diagram 4.1 Respondenternas grundläggande 

dykutbildningsplatser. 

4.0 Destinationsutveckling 

I detta kapitel förklarar vi hur arbetet inom destinationsutveckling kan 

användas för att utveckla dykturism i Sverige. Då dykning för det mesta sker på 

destinationer med en stark anknytning till sol och bad är det viktigt för Sverige 

som dykdestination att nå ut med sina unika egenskaper för att locka besökare. 

Att Sverige har ett kallare vatten och ett kargare djurliv än exempelvis Thailand 

är klart. Dock betyder inte detta att en utveckling av dykturism är omöjligt. Poon 

(1993) hävdar att det är viktigt att ta fram en konkurrenskraftig strategi och se 

sina förutsättningar för att sätta upp mål inom turism. Vidare menar Poon 

(1993) att för att en destination eller en turistort idag ska kunna konkurrera med 

andra måste en gransking av förutsättningar genomföras. Med andra ord måste 

destinationen i fråga se till vilka förutsättningar eller vilka unika möjligeter som 

finns för att skapa ett värde på hos sina gäster. Att hitta en förutsättning som 

exempelvis inte är vanlig vid andra destinationer kan ge en starkt varumärke 

som lockar individer till platsen (Poon, 1993). 

Vi har tidigare haft svårigheter till att se hur Sverige konkurrerar med andra 

länder som exempelvis Thailand. Detta då vi tror att det flesta dykcertifierade i 

Sverige har tagit sitt dykcertifikat utomlands och ser det som en aktivitet under 

semestern. För att se till 

vilka destinationer som 

konkurrar med Sverige 

frågade vi våra respondenter 

var de hade tagit sin 

dykutbildning.  Det visade 

sig dock att bland de 

respondenterna med 

dykcertifikat hade 

majoriteten tagit det i 

Sverige. I diagram 4.1 kan vi 

se att majoriteten med hela 

64 % hade tagit sitt 

certifikat i Sverige. Endast 

19 % hade utfört sin 

utbilning i Asien. 

Världsdelarna Sydamerika, Afrika, Oceanien samt Nordamerika visade ingen 

större skillnad i procent då de alla stod för 1-5% av respondenterna. När vi 

korsade denna fråga med respondenteranas ålder såg vi att dykcertifierade i 

åldrarna 21-30 (27 %) var mer benägna till att ta sin utbildning i Asien jämfört 

med de i åldrarna 31-40 (17.5 %). Dock såg vi att enligt våra respondenter 

oavsett ålder togs det flesta dykcertifikaten i Sverige då 54 % i åldrarana 21-30 
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tagit sitt dykcertifikat i Sverige. Av de respondenterna i åldrarana 31-40 hade 

66.7 % tagit sitt dykcertifikat i Sverige.  Resultatet ovan ser vi som både 

möjlighet och ett hot för Sverige som dykdestination. Möjligheten ser vi till att 

oavsett ålder finns det intresse till att ta dykcertifikat i Sverige vilket kan gynna 

utvecklingen av dykturism i framtiden. Hotet som vi ser det är att unga i en 

större procent än vad de äldre tar sitt dykcertifikat i Asien. Om detta blir en 

trend som fortsätter kan det leda till minskade dykutbilningar i Sverige samt att 

intresset till att dyka i Sverige kan bli mindre.  

”Tillhör du dem som åkt jorden runt för att dyka på vackra platser? Glöm inte att 

du kan få riktigt häftiga dykupplevelser även här hemma" (Thorén, 2009). Det 

finns flera olika sätt för en destination att ta vara på de tillgångar en plats har 

till förfogande. Citatet är hämtat från en artikel i Aftonbladet som belyser 

intresset för att dyka vid vraket S/S Moltke som ligger utanför Malmö. Björdal 

(1999) pratar även det ökade intresset för Regalskeppet Vasa och Kronan som är 

två marinarkeologiska fynd i Östersjöområdet. På grund av det bräckta vattnet i 

Östersjön och frånvaron av skeppsmask har vraken kunnat hållas välbevarade 

under sin tid i vattnet (Björdal, 1999). 

De goda förutsättningarna för ”vrakturism” i Sverige kan ses som en oanvänd 

attraktion för att locka besökare. Swarbrooke (1995) menar dock att 

attraktionens popularitet vilar på hur bra destinationen jobbar med att locka 

besökare till den specifika produkten. En destination som vill satsa på en 

attraktion har ett stort arbete framför sig för att destinationen ska nå ut till rätt 

människor (Swarbrooke, 1995). Som nämnts under kapitel 3 menar även 

Swarbrooke att det kan vara svårt att identifiera den grupp som tilltalas av en 

specifik produkt. Dock måste ett arbete göras inom destinationen för att locka en 

så stor grupp som möjligt. Istället för att sprida sin marknadsföring mot ett 

segment kan en uppdelning i lokal, regional och internationella segment vara av 

vikt. Strategin kan göra det möjligt att nå gäster som inte destinationen hade 

räknat med. Swarbrooke (1995) säger att det i viss mån kan det vara väsentligt 

att dela upp sin segmentering i områden men att till en början arbeta utifrån det 

området där attraktionen är belägen. Exempelvis skulle Malmö som destination 

med vraket S/S Moltke börja arbeta på ett lokalt plan för att undersöka vilket 

intresse vraket har som attraktion för dykare. Som teorin visar kan det vara 

svårt för en destination att veta vilka segment de lockar med sina attraktioner.  

För att ta reda på detta frågade vi respondenterna hur intresserade de är av 

vrakdykning samt gruvdykning. Vi delade upp svarsalternativen i en skala 1-5 

där siffran 1 stod för ett lågt eller icke existerande intresse medan siffran 5 

motsvarade istället ett stort intresse till aktiviteten. För vrakdykningen kunde vi 

se ett generellt stort intresse (se diagram 4.2) då 44 % hade angett siffran 5 för 

deras intresse. Vidare hade 31 % valt 4 på skalan vilket visar på att där fanns ett 
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Diagram 4.2 Respondenternas intresse för vrakdykning 

 

intresse.  Det är tydligt att 

intresset för vrakdykning är högt 

bland respondenterna då vi vid 

en hopslagning av 4 och 5 får 

fram att 75 % svarade antingen 

att de var väldigt intresserade 

eller intresserade av denna 

aktivitet. Intresset stärks även 

av att ingen respondent hade 

svarat alternativ 1. Björdal 

(1999) menar, som tidigare 

nämnt, att förutsättningarna för 

välbevarade vrak i svenska 

vatten är väldigt goda. Eftersom 

intresset till vrakdykningen är så hög ser vi denna aktivitet som en förutsättning 

för utvecklandet av dykturism i Sverige. Det är även en speciell aktivitet som 

kan bli ett starkt varumärke för svenska dykdestinationer.  

4.1 Upplevelseområden  

Tabata (1992) tar upp fyra punkter som berör viktiga delar vid utveckling av 

dykturism vid en destination.  Den första är att identifiera de olika möjligheter 

och aktiviteter som finns i området. Vidare ska destinationen identifiera och 

hantera naturresurserna ur ett långsiktigt miljöperspektiv. Den tredje punkten 

handlar om att informera om vilka möjligheter för dykning det finns i området. 

Den sista punkten ligger i att förmedla kunskap till dykare. Med andra ord att 

undervisa dykare och ge dem kunskap i att bevara ett område på bästa sätt 

(Tabata, 1992). Destinationsutveckling kan på många sätt ses som generell och 

att liknande arbetssätt kan användas världen över. Sverige har däremot många 

unika drag som måste tas under åtanke vid arbete med destinationsutveckling. 

Sverige är ett glesbefolkat land vilket kan medföra att det är långt mellan 

platser och städer. Den inhemska marknaden är relativt liten och många 

svenska destinationer kräver utländska besökare för att gå med vinst. Sveriges 

klimat innebär att den traditionella massturisten som söker sol och bad blir svår 

att attrahera. Dessa faktorer påverkar den svenska turismnäringen och det 

krävs att Svenska destinationer hittar något unikt som skapar ett mervärde för 

besökaren (Bohlin & Elbe, 2007). I förhållande till föregående så krävs det att 

dykning i Sverige, istället för att försöka konkurera med dykning i varmare 

klimat, försöker hitta sin egen nisch för att locka personer till att dyka i svenska 

vatten.  

Som redovisats tidigare genom vår enkät såg vi att det fanns ett stort intresse till 

vrakdykning i Sverige. Det finns flera vrak som exempelvis S/S Moltke i Malmö 
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Diagram 4.2 Respondenternas intresse för gruvdykning 

där skeppet har kunnat bevaras på grund av avsaknaden av skeppsmask i 

Östersjöområdet. Vi har även sett bland våra respondenter att gruvdykning är 

en aktivitet inom dykning som 

det finns intresse till. Frågan 

om gruvdykning byggde på 

samma 1-5 skala som frågan 

om vrakdykning. Enkäten 

visade på att 41 % svarade 

med en 4:a eller 5:a om 

intresset för gruvdykning. 

Genom att kunna erbjuda 

olika sorters dykaktiviteter i 

Sverige och därmed nischa sig 

inom olika områden kan detta 

gynna Sverige som 

dykdestination. Vi ser att det 

finns ett stort intresse till de båda aktiviteterna och om Sverige som destination 

ska kunna konkurrera med andra länders dykturism kan en egen eller speciell 

nisch vara ett bra sätt locka dykare. Detta tror inte enbart kommer att locka 

svenska dykare utan även dykare från utlandet. 

En destination kan beskrivas som ett geografiskt definierat område som 

innehåller konstruerade och/eller naturliga attraktioner som lockar besökare. 

Kamfjord (2002) talar istället om produktområden och beskriver begreppet som 

en del av en landsdel eller region som täcker ett aktivitetsområde eller avgränsas 

av en dagstur. Mossberg (2003) väljer dock att istället prata om 

upplevelseområden när hon beskriver dessa platser från kundens synvinkel 

eftersom denne kommer i kontakt med flera aktörer på destinationen men bryr 

sig egentligen inte om vem som driver eller äger dessa företag. Kunden bryr sig 

istället mycket mer om att få sina behov tillfredsställda istället för att bekymra 

sig om de olika aktörernas intressen. Som exempel nämner Mossberg Göta Kanal 

som ett upplevelseområde och de olika aktörerna på marknaden som hotell 

benämns som upplevelserum. 

Ett problem med destinationsutveckling när det gäller dykning i svenska vatten 

är att de olika platser där dykning idag sker ligger utspridda runt om i Sverige 

och att det då kan krävas att alla de olika regioner där dykning sker utvecklas 

särskilt från de andra. För att dykning ska kunna utvecklas och locka fler 

besökare krävs det att närområdet vid dykplatser kan möta de behov som finns 

av dykarna. Två tredjedelar av utgifterna som en dykare har är kostnader som 

inte är direkt kopplat till själva dykaktiviteten (Graefe & Todd, 2001). Det visar 



 

 

33 

Diagram 4.3 Direkta utgifter för dykning inom 
Sverige 

 
Diagram 4.4 Omkostnader för dykning i 
utlandet 

att det borde finnas ett intresse från lokala aktörer att öka dykturismen som ett 

sätt att gynna hela regionen.  

I vår enkät ställde vi frågan till våra respondenter om hur stor deras totala 

utgifter och omkostnader var för dykning både i Sverige och utomlands. Att se 

till hur mycket pengar en dykare spenderar varje år på sin hobby kan visa på 

förutsättningar för destinationer att 

utvecklas mer mot dykare. Därför 

ställde vi en fråga hur mycket det 

lägger på enbart dykning på ett år. 

Vi såg till de kostnader som var 

direkt kopplade till dykning som 

exempelvis dykavgifter, hyra/ köp av 

utrustning, båtutfärder eller 

luftfyllning av tuber. I frågan om 

omkostnader såg vi till de pengar 

som exempelvis går till resa, logi 

eller mat. 145 respondenter svarade 

på denna fråga vilket illustreras i 

diagram 4.3. 56 % svarade att de 

spenderar mellan 0 och 4999 kronor, 19 % svarade att de lägger mellan 5000 och 

9999 kronor. 6 % svarade att det spenderade 10000 till 14999kr per år. 5 % 

svarade att det lägger 15000-

19999kr per och den sista gruppen 

som bestod av 15 % av 

respondenterna som spenderade 

över 20 000 kronor på dykning per 

år. Hur fördelningen ser ut för 

omkostnaderna går att se i diagram 

4.4. När det gällde omkostnader 

svarade våra respondenter att 68 % 

att de spenderade 0-4999kr på 

omkostnader till dykning. Vidare 

svarade 17 % att de spenderade 

5000-9999kr, 7.5% var villiga att 

betala 10000-14999kr per år. De 

som spenderade 15000-1999kr var 2.5 % av respondenterna. Den sista gruppen 

som spenderade över 20000 kronor på omkostnader för dykning per år stod för 4 

% (5st) av respondenterna. 

Ovanstående resultat visar på att pengarna som spenderas enbart på dykning 

ligger lite högre än vad omkostnaderna för dykning. Det här resultatet motsäger 
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vad Graefe & Todd (2001) säger om att två tredjedelar av de spenderade 

pengarna av en dykare går till omkostnader som inte är direkt kopplat till 

dykning som aktivitet. Vi tror dock att våra respondenter kan ha missförståt 

frågan och därför inte räknat med alla omkostnader som uppstår vid en aktivitet 

som dykning. Från egen erfarenhet är det lätt att glömma bort omkostnader då 

fokus på kostnader ligger på den huvudanledningen till resan, i det här fallet 

dykning. Vi kan trots det se att det finns flera personer som lägger stora summor 

på dykning. Vilket tyder på att det finns ett stort intresse dykning som aktivitet 

och det gäller för svenska dykdestinationer att ge dessa personer möjligheter att 

spendera de pengar de är villiga att lägga. 

Att prata om destinationsutveckling relaterat till dykning i Sverige kan leda till 

vissa komplikationer eftersom vi tror att det finns väldigt många platser att dyka 

på i Sverige samt att de är geografiskt utspridda. Bohlin och Elbe (2007) tar upp 

processen om destinationsutveckling i Sverige. De menar att många städer och 

destinationer ligger geografiskt utspridda och därför kan det vara svårt att se 

landet Sverige som en destination. Att bygga upp en turismindustri kring 

dykning på platser som skiljer sig väldigt mycket i tillgänglighet, möjligheter till 

logi, mat osv kan vara ett väldigt stort och svårt problem att lösa. Det mesta av 

den vetenskapliga litteratur som finns inom ämnet destinationsutveckling ser 

destinationen som en geografiskt begränsad plats. Trots detta går det att se vissa 

av de studier som finns inom destinationsutveckling och känna igen dessa även 

på den svenska dykutveckling som till exempel the Butler sequence. 

I the Butler sequence beskrivs de olika stadierna en destination går igenom från 

upptäckt till återuppfödelse (Weaver & Lawton, 2006). De olika stadierna är 

exploration, involvement, development, consolidation, stagnation sen kommer 

destinationen till en kritisk punkt där den antingen går igenom rejuvenation , 

continued stagnation eller decline. Att applicerar detta på svensk dykning så 

handlar det första stadiet om att någon upptäcker dykning i Sverige, olika 

dykplatser och olika dykaktiviter hittas. Detta stadium har svensk dykning 

redan passerat då flertal dykplaster är etablerade och används idag. Exploration-

stadiet präglas av lågt antal besökare, avsaknad av faciliteter som möter 

resenärens behov och besökaren beskrivs som äventyrlig i sökandet efter det 

genuina och orörda (Weaver & Lawton, 2006). I involvement stadiet ökar 

besöksantalet sakta och turismindustrin börjar sakta ta fart med lokala företag 

som börjar möta besökarens behov. Det är i det här stadiet som svensk dykning 

är i idag. Det finns vissa lokala dykbutiker och dykklubbar men för att nå nästa 

stadie som är development krävs det att besöksantalen ökar och att 

organisationen bakom dykningen blir större och bättre förberedd för att ta hand 

om fler besökare/utövare (Weaver & Lawton, 2006). Även om vissa av de platser 

där dykning utförs idag är på en högre nivå i utvecklingskurvan som exempelvis 
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storstäder som Stockholm och Göteborg så är dykningen på dessa platser ändå 

inte utvecklade till den graden. 

Den stora geografiska spridningen av dykplatser i Sverige har lett oss till frågan 

i enkäten om var eller vilka regioner som individer dyker runt om i landet. Av de 

som svarade på denna fråga i vår enkät visades att västkusten var den region 

som hade högst svarfrekvens med 56 % av respondenterna. Näst störst andel på 

50 % visade att flera av våra respondenter dyker i Stockholm skärgård. Som 

tidigare nämnt menar Weaver och Lawton (2006) att det finns möjlighet att ta 

hand om ett större antal besökare för destinationer som är mer utvecklade med 

exempelvis infrastruktur och möjlighet till logi och mat. Detta tror vi kan vara 

varför så många respondenter visar sig aktiva inom storstadsregioner som 

västkusten samt Stockholm skärgård. Anledningen till utfallet tror vi beror på 

att dessa regioner sedan tidigare utvecklat möjligheten till att ta emot turister av 

alla dess former. Vi kan däremot inte utesluta att anledningen till att fler dykare 

dyker i dessa regioner är för att de bor i dessa områden och därför av 

bekvämlighet även dyker i dessa regioner. Enkäten visar att dykning även 

förekommer i fler delar av Sverige men dock inte lika markant procentfördelning. 

Områden som Östkusten (25 %), Insjöar (36 %), Norra Sverige (6 %) och 

Öland/Gotland (11 %) visar att fördelningen av destinationer existerar i Sverige 

idag. Problematiken enlig Bohlin och Elbe(2007) med utveckling av turism i 

Sverige med de stora geografiska sträckorna gör det svårt att göra landet till en 

identifierbar destination.  

4.2 Säsongen på en destination 

Ett problem inom turismen som många destinationer och aktiviteter har är att 

de är säsongsberoende. Då klimat och resemönster begränsar tiden då besökare 

är benägna att resa till destinationen. Turismsäsongerna har visat på stora 

ekonomiska förluster då inte alla tillgångar som hotellrum utnyttjas på en 

destination och då många destinationer endast kan erbjuda jobbmöjligheter 

under högsäsongen (Butler, 1998). Säsongsproblematiken har fått många 

destinationer att försöka bredda sin säsong genom att erbjuda andra aktiviteter 

och ändra sin prissättning (Butler, 1998). Dykning som fritidsaktivitet är 

beroende av säsongen då dykning är väldigt beroende av klimatet. Under 

Sveriges kallare månader finns det möjligheter att dyka men då krävs det mer 

kunskap och bättre utrustning. Vi frågade därför våra respondenter om vilka 

månader under året de dyker i.   

På grund av Sveriges klimat hade vi som tro inför arbetet att säsongen där 

dykare var aktiva var framförallt inriktade på månaderna maj till september. 

Dock visar enkäten att av 145 respondenter dyker hälften året om. Vi kunde 

trots detta se en högsäsong mellan månaderna maj till september. Där mellan 

40% till 52% av dykarna var aktiva. Vi ser också en tydlig lågsäsong i månaderna 
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december till mars där aktiva dykare ligger mellan 7 till 13 %. En anledning till 

denna höga aktivitet året runt tror vi beror på att många av våra respondenter 

är medlemmar på sidan dykare.nu och de som har svarat på vår enkät kan vara 

mer aktiva inom dykning än vad den genomsnittliga dykaren. Att 50 % dyker 

året runt tycker vi visar på att dykdestinationer i Sverige har stora möjligheter 

att locka besökare under lågsäsongen och då ge möjligheten för destinationer att 

jobba med problematiken som Butler (1998) tar upp om ekonomiska förluster vid 

lågsäsong.  Dock behöver det inte betyda att detta resultat speglar verkligheten 

då vi har undersökt en mindre del av dykarna i Sverige.   

4.3 Destinationsmarknadsföring 

Att dykning är ett utbrett fritidsintresse i Sverige står klart då Sue Porter (2012) 

berättat att Sverige tillhör ett av de länder i världen med flest utbildade dykare 

per capita. För att utvecklingen av dykindustrin i Sverige ska lyckas tror vi att 

det krävs att destinationsutvecklare vet hur de ska nå ut till dykare och hur nya 

dykare lockas till att börja dyka. Som nämnts tidigare i kapitel 3 kan det vara 

svårt att segmentera marknaden och veta vem som är intresserad av att dyka 

(Garrod & Gössling, 2008). Därför tycker vi att det finns ett intresse för att se 

hur dykare kommer i kontakt med dykning. En av de viktigaste 

marknadsföringskanalerna för företag inom turismnäringen är word of mouth 

(Grönroos, 2008). Word of mouth är när information om produkten/aktiviteten 

sprids mellan konsumenter exempelvis mellan vänner, genom nyhetsartiklar 

eller internet forum. Grönroos(2008) nämner även fyra andra sätt för dykföretag 

att komma i kontakt med kunder och potentiella dykare. Personlig försäljning 

där kunden kommer i kontakt med någon från företaget exempelvis i butiken 

eller på mässor. Masskommunikation där målgruppsinriktad reklam skickas ut 

till den tilltänkta målgruppen genom tidningsreklam eller tv reklam. 

Direktkommunikation där reklam skickas ut till specifika personer som redan är 

kunder eller möjliga kunder. Det sista sättet är webbplatser där företag kan nå 

ut till kunder genom att sprida information på sin hemsida.  

Eftersom det finns olika sätt att introduceras till dykning frågade vi våra 

respondenter om hur de kom i kontakt med dykning. Det absolut vanligaste 

sättet att komma i kontakt med dykning var genom vänner som dyker. Av de 145 

som svarade kom 59 % i kontakt med dykning genom vänner. 22 % började dyka 

i Sverige efter att de hade testat att dyka utomlands. Vidare visade att 15 % 

respondenter hade kommit i kontakt med dykning via Internet. 8 % svarade att 

de hade kommit i kontakt med dykning via deras utbilning som till exempel 

Försvarsmakten eller skolor. Majoriteten av respondenterna hade som sagt 

kommit i kontakt med dykning genom vad Grönroos (2008) kallar word of mouth 

där vänner och Internetforum varit den största källan till information gällande 

motivering till att börja dyka. Att använda word of mouth som en metod för att 
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Diagram 4.5 Användandet av dykcenter och 
externa parter i Sverige 

marknadsföra dykning ser vi som en självklarhet och en möjlighet för dykning i 

Sverige. Som tidigare presenterats ligger Sverige i topp av antal dykare per 

capita (Porter, 2012) i världen och ger därför förutsättningar till dykturism i 

Sverige. Det stora antalet dykcertifierade kan introducera aktiviteten till nya 

individer. 

Vid utveckling av attraktioner och destinationer delar Swarbrooke, Beard, Leckie 

och Pomfret (2003) upp de olika aktörerna i tre kategorier; public, private samt 

voluntary sector. Public sector innebär statliga institutioner och kommuner. 

Private sector är de olika företag som är intresserad av att utveckla 

destinationen och kan bestå av företag av olika storlek från internationella 

företag till små lokala företag. Voluntary sector är de olika organisationer och 

privat personer som inte drivs av att göra ekonomiskvinning. Vid en utveckling 

av dykning i Sverige är det Swarbrookes et al. (2003) tre kategorier som behöver 

arbeta enskilt eller tillsammans. Public sector, i fallet med utvecklandet av 

dykning i Sverige, kan vara lagar och regler som gäller för dykning i Sverige 

samt utbyggnaden av infrastruktur som gör dykplatser tillgängliga för besökare. 

Private sector är de vinstdrivande företag som arbetar inom dykindustrin i 

Sverige som till exempel erbjuder dykutbildningar, resor eller utrustning. 

Voluntary sector blir de organisationer och människor som drivs av sitt intresse 

istället för ett vinstintresse som till exempel dykklubbar och internetforum som 

dykarna.nu.  

Som en följd av tidigare fråga om hur 

våra respondenter kommit i kontakt 

med dykning vill vi se hur de olika 

sektorerna public, private och 

voluntary har bidragit till att locka nya 

dykare. Vi har tolkat turismbyråer som 

public sector och där svarade endast 

1,4 % att de kommit i kontakt med 

dykning genom en turistbyrå. Private 

sector ser vi som dykcenter och 

dykklubbar. Därför har vi ställt frågan 

hur ofta våra respondenter använder 

sig av dessa när de dyker i Sverige. 

Resultaten kan ses i diagram 4.5 som 

visar att 39.3 % svarade att de sällan 

använder sig av ett dykcenter eller 

dykklubb när de dyker i Sverige. Vidare svarade 36 % att de ofta använder sig av 

ett dykcenter och 14,4 % att de alltid använder sig av ett dykcenter. Eftersom 

internet hade använts av många som ett sätt att komma i kontakt med dykning 



 

 

38 

tror vi att vissa hemsidor eller forum kan ses tillhöra voluntary sector som 

exempelvis dykarna.nu och på det sättet tillför voluntary sector utvecklandet av 

Sverige som en dykdestination. Då vi såg att ett stort antal personer sällan eller 

aldrig använder sig av dykcenter vid dyk i Sverige samt att vi såg en liknande 

procent ofta använder sig av dykcenter ser vi en potential att de som sällan eller 

aldrig använder sig av dykcenter kan vara en möjlig marknad att försöka nå ut 

till. Eftersom många använde sig av internet för att hitta information ser vi att 

dykcenter billigt och effektivt kan använda sig av denna möjlighet att utveckla 

förutsättningarna för dykturism i Sverige. 

4.4 Äventyrsturism  

Äventyrsturism är ett en del inom turismen som växer i antal besökare. 

Swarbrooke et al. (2003) förklarar äventyrsturism som turism som innehåller tio 

olika karaktärsdrag. Uncertain outcome, danger and risk, challenge, anticipated 

rewards, novelty, stimulation and excitement, escapism and separation, 

exploration and discovery, absorption and focus och contrasting emotions. Om 

äventyrsturisten upplever alla dessa känslor så klassas det enligt Swarbrooke et 

al. (2003) som äventyrsturism. Ett problem med denna klassifikation av 

äventyrsturism är att beroende på individens tidigare erfarenheter kan det som 

för en del klassas som äventyrsturism för andra inte skapa de känslor som krävs 

för att räknas som äventyrsturism. Swarbrooke (2003) delar därför in 

äventyrsturism i en skala från soft tourism som är aktiviteter med liten risk och 

där det krävs minimala förkunskaper. Den andra sidan av skalan är hard 

tourism där det finns höga riskfaktorer och det krävs goda förkunskaper. Som 

exempel på soft tourism tar han upp guidade turer med vandring i tillgängliga 

miljöer och för hard tourism kajakforsränning i kraftiga floder. Dykturism går 

att klassa som äventyrsturism då förutsättningar finns för utveckling hos 

individen. Dykturism som vi ser det kan innehålla båda delarna. Soft tourism 

med den anledningen att en individ kan prova på att dyka utan några större 

risker. Hard tourism är där de individer som har större erfarenhet kan dyka på 

mer utmanande platser som innebär större risker som vrakdykning eller 

isdykning. 

För att se till möjligheterna för dykare att utvecklas med sin aktivitet har vi 

frågat vilken typ av dykning respondenterna utövar. Sportdykning var den 

vanligast förekommande typen med 90 %. Vi ser även att 31 % utövar teknisk 

dykning. Det här tycker vi visar på att dykare utvecklar sin dykning för att hela 

tiden kunna utmana sig själva. Då många börjar med teknisk dykning ser vi det 

som ett sätt för dem att utmana sig själva. Möjligheten att utveckla sin dykning 

visar att dykare kan fortsätta vara äventyrsturister trots stor erfarenhet inom 

dykning. På grund av att sportdykning utövas av de flesta av våra respondenter 

tror vi att arbetet med att utveckla en destination ligger i att ständigt kunna 
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utmana sina besökare. Dykarna behöver ständigt ha möjligheten att utvecklas 

inom sin hobby oavsett om det gäller att utveckla sin kunskap eller färdigheter 

inom dykning. 
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5.0 Marin ekoturism 
I detta kapitel kommer vi att presentera dykares förhållande till ekoturism. 

Samt presenteras projekt som Earthdive där dykare kan vara en del av arbetet 

att observera förändringar i undervattensmiljö. Dessutom kommer detta kapitlet 

visa hur marina skyddsområden kan gynna turism samt dykares tankar om 

dessa områden.   

Inom turismen finns det många olika definitioner på vad som verkligen är 

ekoturism. En allmän definition av ekoturism som kan anses lämplig för denna 

studie är skriven av Commonwealth Department of Tourism (1992) och lyder 

översatt ”Naturbaserad turism som inkluderar utbildning och tolkning av 

naturliga miljöer och hanteras för att vara ekologiskt hållbar samtidigt som det 

skapar möjligheter som gör bevarandet av naturresurserna fördelaktigt för de 

lokala invånarna”. Petras (2003) argumenterar för vikten av att denna typ av 

ekoturismprodukt inte endast ska vara ekonomiskt hållbar för området och 

lokalbefolkningen, den måste även beakta den marina miljön och dess 

hållbarhet. Som med alla andra former av naturbaserad turism argumenterar 

Cater (2003) för vikten av att marin ekoturism ska vara hållbar men även att 

den tar med sociokulturellt ansvar, kundtillfredsställelse ekonomisk bärkraft 

samt miljöintegritet. Ur ett globalt perspektiv så har marina turismprodukter 

ökat stort de senaste åren och den marina miljön är idag tillgänglig för allt fler 

människor. På grund av detta är antalet turister i kustnära områden vanligtvis 

högt och tack vare Sveriges långa kustlinje är det lätt att hitta och utforska 

marina områden där antalet besökare är lågt (Hall, Müller & Saarinen, 2009). 

En viktig koppling mellan dykning och ekoturism är ett projekt vid namn 

Earthdive. Projektet är världsomspännande och är en del av konceptet ”citizen 

science” som genom crowdsourcing arbetar för att för bevarandet av våra marina 

miljöer. Projektet har startat som ett samarbete mellan marinbiologer från hela 

världen och FN:s Miljöprogram. Genom projektet kan dykare från hela världen 

hjälpa till med att registrera mänskliga påverkningar på undervattensmiljön 

men även förekomster av arter samt olaglig handel av utrotningshotade djur. 

Projektet har idag dykande uppgiftslämnare i 128 länder och 650 anslutna 

dykcenter (Earthdive.com, 2012). Om det går att se en vilja bland dykare att 

ansluta sig till Earthdive kan vi se en ekologisk vinning för våra svenska vatten. 

Här frågade vi respondenterna, efter en kort beskrivning om vad Earthdive är, 

om de hade kunnat tänka sig att vara en del av projektet. Som det går att utläsa 

i diagram 5.1 ligger majoriteten av svaren på ’ja’ eller ’kanske’. Det vill säga 79 

procent av våra respondenter. Genom enkäten går det att se, precis som under 

kapitel 3, tendenser som tyder på en miljömedvetenhet bland våra respondenter. 

Dock kan vi se en större tveksamhet bland de som redan är dykcertifierade 
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Diagram 5.1 Respondenternas inställning gentemot 
Earthdive. 

jämfört med de som inte är 

det. Intressant att studera är 

att det är en större andel av de 

som inte är dykcertifierade 

som svarat ’ja’ jämfört med de 

som är dykcertifierade. 

Resultatet visar att det är 

många som är intresserade av 

att bidra till bevarandet av 

den marina miljön, vare sig de 

redan är dykcertifierade eller 

inte. Detta stärker vårt 

argument om kopplingen 

mellan dykning och ekoturism 

och att en potentiell utökning av den svenska dykindustrin kan gynna Sverige 

både ekonomiskt och ekologiskt. 

Marine Protected Areas (MPA) eller marina skyddade områden är havsområden 

som är skyddade enligt lag och det kan röra sig om naturreservat, nationalparker 

eller Natura 2000-områden. I dessa områden kan det till exempel vara förbud 

mot fiske, motortrafik eller andra aktiviteter. För att behålla den biologiska 

mångfalden i våra vatten är det nödvändigt med denna typ av områden. I 

Sverige tillhör endast 5 % av havsytan någon form av skyddsområde, vilket kan 

jämföras med Tyskland som har 40 % (WWF, 2012). I en rapport gjord av Oviedo 

universitet på uppdrag av Scottish Environment Link kom forskarna fram till att 

skapandet av ett välfungerande nätverk med marina skyddade områden skulle 

gagna landet. Resultatet de kom fram till var att det, lågt räknat, kunde ge 

landet socioekonomiska vinster på 10 miljarder brittiska pund över de 

kommande 20 åren (Gonzalez-Alvarez, 2012). I jämförelse har Skottland en 

territorial vattenareal på 53 636 km2 (Scotlands Environment, 2012) medan 

Sverige har en vattenareal på 121 100 km2 (SCB, 2012). En liknande form av 

marinskydd finns runt Stora Barriärrevet i Australien där turister måste betala 

en ’reef-fee’ på 5 dollar per dag de vistas i området (David, Russ, Williamson & 

Evans, 2010). Denna avgift är även känd som ’Environmental Management 

Charge’ eller ’ECM’ och samlas in av den australiska regeringen (Cairns Visitors, 

2012). 
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Diagram 5.2 Att betala miljöavgift per dyk 

De dykcertifierade 

respondenterna som dyker i 

Sverige fick därför frågan om 

hur mycket de hade kunnat 

tänka sig att betala i potentiell 

miljöavgift per dyk om 

pengarna skulle gå till att 

skapa och skydda svenska 

naturreservat och 

nationalparker till havs. Som 

det går att utläsa i diagram 5.2 

är det endast 22 % av dykarna som inte är villiga att betala en sådan avgift. 35 % 

var även villiga att betala en avgift på över 51 kronor per dyk. Vi ställde även 

motsvarande fråga gällande avgifter och dykning till de som dykt i utlandet. 

Bland de svaren var det endast 16 % av respondenterna som inte var villiga att 

betala en avgift. De var även benägna att betala mer per dyk. 

 

Detta visar på att det finns stor potential för utvecklingen och bevarandet av 

marina skyddsområden i Sverige. Genom införandet av dessa områden borde det 

vara möjligt att göra den svenska dykningen ekologiskt hållbar. Samtidigt bör 

det kunna gagna andra näringar som till exempel fiskeindustrin samt andra 

turismområden. Att det visade sig att respondenterna var mer benägna att 

betala dessa avgifter när de dyker utomlands ser vi inte som något förvånande. 

Till exempel är det möjligt att respondenterna anser att det exploateringen av 

marina områden är större i tropiska klimat och är i större behov av dessa pengar.  

 

5.1 Marknadsföring genom ekoturism 

Marknadsföring är en företagsfunktion som mer än någon annan fokuserar på 

relationen med kunden. Marknadsföringen har två mål, de är att attrahera nya 

kunder genom att erbjuda ett högre värde än andra och samtidigt behålla gamla 

kunder genom att leverera kundnöjdhet (Kotler & Armstrong, 2011). Inom 

turismindustrin behandlas marknadsföringen annorlunda på grund av att 

turismen är en serviceindustri och det är svårt för kunden att testa produkten 

och dess leverans på förhand. Inom turismindustrin menar Page och Dowling 

(2002) att marknaden måste erkänna de olika segment som finns och 

marknadsföra mot dessa specifikt vare sig det är geografiskt, demografiskt eller 

psykografiskt. När det gäller mer specifikt ekoturismindustrin finns även vissa 

aspekter att ta i beaktning för en lyckad marknadsföring. För att attrahera 

ekoturister menar Ryel och Grasse (1991) att faktorer så som biologisk mångfald, 

unik geografi och kulturhistoria samt infrastruktur som kan stödja 

ekoturismutveckling är av stor vikt. Att marknadsföra ekoturism är dock inget 
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Diagram 5.3 Respondenternas inställning till marint naturskydd 

nytt fenomen med tanke på turismens historia gällande äventyrsturism och 

utforskare (Page & Dowling, 2002). Som nämnt i kapitel 3 vill vi undersöka 

kopplingen mellan dykturisten och ekoturisten som individ. Om de resultat vi får 

fram visar kopplingen blir det än mer viktigt för aktörer inom dyknäringen att 

tänka på hur de marknadsför sig mot dykturister men främst om de kan tjäna på 

att även marknadsföra ekologi och hållbarhet. 

För att undersöka om marint naturskydd är något som kan användas i 

marknadsföringssyfte frågade vi både dykare och icke-dykare hur viktigt det är 

för dem med marint naturskydd. Som det går att se i diagram 5.3 hade hela 60 % 

av dykarna angett ’väldigt viktigt’. Motsvarande siffra för de som inte dyker 

hamnade på 43 %. Speciellt de med dykcertifikat ansåg det vara extra viktigt 

med marint naturskydd. Möjligen på grund av den nära kontakt de har med 

naturen i utövandet av sin hobby. Vi anser att om det finns en generellt positiv 

attityd gentemot marint naturskydd borde detta vara en viktig faktor i 

dyknäringens och besöksnäringens marknadsföring. 

 

5.2 Miljömärkning som ett sätt att marknadsföra 

Fenomenet att företag frivilligt implementerar regler i sin verksamhet, förutom 

de som är lagstadgade, är något som Font (2007) menar har ökat i popularitet 

sedan 1990-talet. Detta kan vara certifieringsprogram som utgår ifrån att 

marknaden är intresserad av etiska former av företagande, öppenhet på 

marknaden och som förespråkar hållbar produktion, till exempel ”EU Ecolabel”. 

Genom att företag använder sig av miljömärkningar i samband med deras 

produkter marknadsför dem både sin egen produkt och själva miljömärkningen. 

Enligt Font (2007) är sådana miljömärkningar viktigast för mindre företag som 

inte har någon större internationell marknad eftersom märkningen då blir ett 
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tecken på kvalitet och reliabilitet. Märkningen blir på detta sätt en metod för 

företaget att kommunicera och förebygga brist på förtroende. Detta blir extra 

viktigt inom turismindustrin eftersom märkningen försäkrar kunden om att 

produkten håller vad den lovar, till exempel att resan är hållbar (Font, 2007). 

Det hävdas dock att miljömärkningar inte är viktigast för slutkonsumenten då 

företag i första hand implementerar dessa på grund av påtryckningar från den 

egna personalen eller för förebyggande riskhantering. Det viktiga är att en av 

aktörerna på marknaden har ett finansiellt incitament att förespråka 

miljömärkningar och inte att kunden är villig att betala mer för produkten 

(UNEP, 2005). Här bygger vi vidare på kopplingen mellan dykturisten och 

ekoturisten och väcker frågan om miljömärkningar kan vara en strategi för att 

locka dykare till de mindre aktörerna inom dyknäringen.  

Som vi kan se i resultatet i diagram 5.3 i föregående delkapitel finns det en 

väldigt positiv attityd till marint naturskydd bland respondenterna, och framför 

allt bland de som är dykcertifierade.  

Som ovan nämnt hävdar UNEP (2005) att miljömärkningar är viktigare för 

företagen än för slutkonsumenten. Detta tror vi kan vara fallet för 

miljömärkningar generellt, men baserat på de resultat vi har fått fram tror vi att 

läget är annorlunda när det gäller just dykning. Detta eftersom vi tror att dykare 

är en målgrupp som är mer miljöengagerad än många andra målgrupper. Font 

(2007) menar att miljömärkningar är viktigast för mindre företag som vill nå ut 

på en internationell marknad tror vi att det kan vara till fördel för Sveriges 

dykaktörer de oftast är små och självständiga verksamheter. Genom att aktivt 

arbeta med miljömärkning tror vi att aktörerna lättare kan nå ut till 

internationella marknader. Om dykaktörer i Sverige når ut till internationella 

marknader och lockar fler internationella dykare kan det bidra till att utveckla 

Sverige som en dykdestination. 
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6. Resultat 

Dykcertifikat i Sverige/utomlands 

När vi ser till individens relation till dykning i Sverige ser vi att dykning i andra 

länder både som ett hot och en möjlighet. Av våra respondenter visade det att 51 

% av de utan dykcertifikat kan tänka sig ta det i Sverige. Dock var det hela 79 % 

av individerna i vår enkät som kunde tänka sig att ta det utomlands. Att se till 

Sveriges förutsättningar till dykturism måste vi också se till andra länder som 

konkurrenter som kan hämma näringen i Sverige. Att hela 79 % är villiga att ta 

sitt dykcertifikat utomlands mot att bara 51 % av våra respondenter vill ta det i 

Sverige visar på en hård konkurras. Där potentiella nya dykare för svensk 

dykturism istället genomför utbilningen utomlands. 

Potentiella dykare till Sverige behöver marknadsföring 

Då Sverige måste se till andra länder och deras dyknäring som en konkurrens 

har vi dock kunnat se positiva trender i vårt resultat. Sammanställningen av vår 

enkät visade på att 22 % av våra respondenter som har testat på att dyka 

utomlands sedan blivit aktiva när det väl har kommit tillbaka till Sverige. Detta 

tror vi är ett resultat som är intressant för Sverige som dykdestination. Om en 

individ dyker utomlands måste det då finnas möjligheter och information om att 

genomföra det även i Sverige. Därför bör en omfattande marknadsföring 

genomföras för att locka den grupp som enbart dyker eller har testat att dyka 

utomlands. Med andra ord måste Sverige som destination visa på möjligheter till 

att fortsätta att dyka när individer väl kommer hem från en semester där de har 

provat på ett dyk eller utfört en utbildning.     

Dykturistens särdrag 

Utbildning: En annan viktig aspekt som vårt resultat av enkäten har visat är att 

Sverige som dykdestination måste fokusera på individer som dyker och se till 

vilka motivationsfaktorer som driver dem. Genom att vet vem det är som dyker 

tror vi också att arbetet gällande marknasföring av dykturism kommer att 

underlätta. Vi kunde tydligt se att de aktiva dykarna i vår enkät var 

välutbildade då majoriteten av våra respondenter hade en högskoleutbildning. 

Detta bekräftade den teori vi hade hitta om dykares utbildning. Dock var flera av 

våra respondenter studenter vilket gör att siffran kan ha blivit lite högre än hur 

det faktiskt ser ut men att se till medlemmarna från sidan dykare.nu som inte 

har någon koppling till en högskola tycker vi att resultatet kan bekräfta den 

tidigare teorin.  

Ålder: I frågorna gällande ålder och inkomst skiljde sig dock vår enkät mot vad 

tidigare teori hade visat på. Det flesta undersökningar gällande frågan vilken 

åldersgrupp som dominerar dykning visar på åldrarna mellan 31-40. Vi kunde 

istället se att dykning är en aktivitet som utförs i alla åldrar över 16 år. Där 
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majoriteten visade på högst aktivitet till dykning i åldrarna 21-30. Att dykning 

är aktivitet som utförs av flera åldersgrupper kan vi enbart se som en positiv 

förutsättning till utvecklingen av dykturism i Sverige. Då ett breddare segment 

av potentiella dykare finns tillgängligt på marknaden i Sverige. 

Inkomst: När det kommer till inkomst ser vi även här att dykning är en aktivitet 

som utförs av människor med väldigt olika inkomst. Vilket kan ses som en 

möjlighet för Sverige som dykdestination då individer från olika samhällsklasser 

är aktiva inom dykning och därför breddar målgruppen. 

Mannliga och kvinnliga dykare: I destinationens arbete med att möta besökarens 

behov är det även viktigt att se till skillnader mellan män och kvinnor. Vår enkät 

visar på en tydlig fördelning mellan manliga och kvinnliga dykare. Fördelningen 

skiljer sig mot tidigare teori då vi i vårt resultat sett att andelen kvinnliga 

dykare är lägre än vad tidigare forskning har visat på. Vi såg att män var mer 

aktiva till dykning än kvinnorna men vi kan inte utesluta att kvinnor kan var 

minst lika aktiva gällande dykning då majoriteten av de som svarade på vår 

enkät var män.  Detta tror vi var den stora anledningen till den tydliga 

fördelningen. Skulle en liknande undersökning med en bättre fördelning i antal 

kvinnor och män går det inte att utesluta att resultatet hade sett annorlunda ut. 

Vi kan dock se genom vår enkät att det finns intresse till att dyka hos både män 

och kvinnor vilket visar på en god förutsättning till dykturism i Sverige då 

dykning är en aktivitet som lockar alla åldrar och båda könen.  

Dykarens geografiska känslighet:  

Att svenska dykare är villiga att resa långa sträckor samt att den största 

motivationsfaktorn var att uppleva nya och exotiska platser ser vi en stor 

möjlighet för Sverige som dykdestination.  Då det kan vara stora avstånd mellan 

en dykare och en dykdestination är det viktigt att veta att dykarna är villiga att 

åka långa sträckor runt i landet för att utöva sin aktivitet. Att en stor del av våra 

respondenter ville uppleva nya och exotiska platser anser vi vara en viktig fas i 

utvecklande av dykturism i Sverige.  Då en granskning av olika dykplatser runt 

om i landet bör göras för att sedan kunna marknadsföra dem så att dykare runt 

om i Sverige får kunskap och vetskap om platser de kanske känner till och då är 

villiga att åka till.  

Medvetenheten till miljön:  

Den sista delen av individkapitlet har lett till resultat angående hur den ”nya” 

turistens medvetenhet till ekoturism och miljöaspekter. Våra resultat visade på 

att en majoritet av våra respondenter anser det viktigt eller väldigt viktigt att 

utveckla ekoturism i Sverige. Det här ser vi som bevis för att Sverige som 

destination ska kunna möta dykares behov då måste arbeta med hållbar 

utveckling. Då dykare idag är en grupp som utför en aktivitet i känsliga områden 
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måste också Sverige som dykdestination se till frågorna angående miljö om de 

vill utveckla sin dyknäring. Sverige har som bekant kanske inte samma känsliga 

undervattens miljö som exempelvis Thailand men det måste dock finnas tankar 

till att bevara våra naturresurser i arbetet vid utveckling av dykdestination.  

Ekoturism är ett sett att resa som vi tror är väldigt viktigt och kommer att bli 

även mer viktigt i framtiden och om Sverige vill etablera en dyknäring av 

inhemska och utländska turister tror vi att det är viktigt att jobba med 

miljöfrågor för att locka nya och fler besökare.  

Dyksäsongen i Sverige: 

Att Sverige som land har ett klimat med många kalla månader har gjort att 

dyksäsongen beror väldigt mycket på klimatet då dykning framförallt sker 

mellan månaderna maj – september. Vi har däremot sett i vår undersökning att 

det går att dyka även under årets kallare månader då många i vår undersökning 

menar på att de dyker året runt. Detta är en förutsättning som vi inte hade 

räknat med då vi tidigare trodde att dyksäsongen i Sverige enbart fanns under 

de varmare månaderna som maj till augusti. Att förlänga sin säsong är något vi 

tror alla näringar inom turism vill nå. Dock tror vi att ett stort arbete måste 

genomföras för att få människor att faktiskt dyka året om. Dykcenter måste 

anställa mer personal och satsa mer på marknasföring för att visa dykare i 

landet och utomlands att möjligheten till dykning existerar hela året. Vi tycker 

därför att det är viktigt för utvecklingen av Sverige som dykdestination att de 

jobbar för att förlänga säsongen. Vår enkät visade på dykare som dyker året runt 

men vi tror att för att det ska bli lönsamt för svenskdyknäring krävs ett stort 

arbete för att få individer till att dyka året runt, med andra ord det måste finnas 

möjligheter och information om att dykning i Sverige är tillgängligt året runt.  

Vrak, en unik förutsättning:  

En förutsättning för svensk dykturism som har blivit tydlig under vår 

undersökning som vi inte hade räknat med innan denna undersökning var 

dykning vid vrak eller som vi har kallar det vrakturism.  Resultatet från vår 

enkät visade på att majoriteten av våra respondenter svarade att det var mycket 

intresserade av vrakdykning. Avsaknaden av skeppsmask i östersjöområdet gör 

det möjligt för vrak att bevaras under vatten. Detta tror vi kan leda till en unik 

möjlighet för Sverige att skapa en nisch inom dykturism. Intresset var som 

bekant mycket högt hos våra respondenter och om Sverige marknadsför detta på 

rätt sätt tror vi att detta kan leda till ökning för svensk dyknäring. 

Sverige som dykdestination kan komma att konkurrera:  

Vår tro om att de flesta dykare i Sverige idag hade tagit sitt dykcertifikat 

utomlands har under arbetets gång blivit motbevisat då vår undersökning visar 

att en majoritet av svenska dykare tagit sina dykarcertifikat i Sverige. Detta är 

självklart en positiv trend för Sverige och förutsättningarna till dykturism. Dock 
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kunde vi se att bland yngre dykare samt de som inte hade ett dykcertifikat var 

mer intresserade att dyka samt att genomföra en dykutbilning utomlands. Att 

svenska ungdomar är mer intresserade av att dyka i andra länder som 

exempelvis Thailand kan bero på flera faktorer.  Exempelvis skulle faktorer som 

varmare vatten, billigare kostnader för utbilning och ett större utbud av exotiskt 

djurliv vara anledningar till ovanstående. Viljan till att dyka utomlands eller på 

plaster i varmare breddgrader tror vi inte kommer att försvinna. Sverige som 

dykdestination måste acceptera detta då förutsättningar gällande klimat inte går 

att ändra på. Istället ser vi återigen till möjligheten med vrakdykning där 

Sverige har en chans locka till sig dykare som faktisk vill dyka utomlands.         

Vänner och bekanta kan leda till marknadsföring: 

Oavsett vilken sort av turism det handlar om är det självklart viktigt med 

marknadsföring. Vi såg att det flesta kom in kontakt med dykning via vänner 

eller bekanta.  Inom vanlig turism är det viktigt med bra service och gott 

bemötande vilket vi även tror är viktigt inom dykturismen. Får Sverige som 

dykdestination upp ett gott rykte gällande sin service och sina utbilningar kan 

resultera i fler besökare och kunder. Då enkäten visar på att de flesta kommer i 

kontakt med dykning via vänner tror vi att word of mouth är ett mycket bra sätt 

och en förutsättning för Sverige att utveckla och marknadsföra dykturism.   

Av vår insamlade teori har vi sett att mycket av de totala kostnaderna vid 

dykresor går till utgifter som inte är direkt kopplat till dykning som aktivitet 

utan är kostnader för exempelvis resa, logi och mat. Vi ser det här som en 

möjlighet att utveckla dykning då även företag som inte är dykföretag även kan 

gynnas av utvecklandet av dykturism på en destination. Vid vår undersökning 

har vi sett att kostnaderna dykrelaterade kostnader står för ungefär hälften av 

de totala kostnaderna vid dykning i Sverige. Det här ser vi som en möjlighet 

eftersom då även företag som inte är dykrelaterade kan gynnas av en ökning och 

tillsammans med dykföretagen då kan arbeta tillsammans för att öka antalet 

besökare. 

Marin ekologi: 

I vårt kapitel om marin ekoturism har vi sett att det finns ett stort engagemang 

och intresse från dykare i Sverige om marin ekoturism. Projekt som Earthdive 

där dykare kan hjälpa till att rapportera miljöförändringar visade sig i vår 

undersökning vara något som 79 % kunde kanske tänka sig vara en del av. Det 

här tycker vi visar på att svenska dykare inser vikten av en hållbar utveckling av 

dykning i Sverige. Vi tycker att det vore väldigt intressant om dykare i Sverige 

ansluter sig till Earthdive och rapporterar in förändringar i undervattensmiljön i 

Sverige. Genom att göra detta kan nya studier genomföras för att se hur stor 

miljöpåverkan turism och andra industrier som fiskeindustrin har på 

svenskundervattens miljö. 
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Marina skyddsområden: 

Resultatet av vår fråga om att ta ut en avgift för att dyka på marin skyddade 

områden som Australien gör vid stora barriärrevet stärker denna bild av att 

dykare i Sverige är villiga att satsa för en hållbar utveckling av dykning i 

Sverige. Då det endast var 22 % av våra respondenter som inte kunde tänka sig 

betala en sådan avgift. Och 35 % som kan tänka sig betala en avgift på över 51 

kr. Vi tror starkt på införandet av någon sådan avgift och utvidgande av 

marinskyddade områden då vi ser på ett intresse från svenska dykare samt att 

införandet av fler marin skyddade områden kan gynna även andra delar inom 

turismen och andra industrier som fiskeindustrin.  

Miljömärkning av företag: 

För att utveckla Sverige som en dyk destination så krävs det att locka nya 

dykare att dyka och få dykare att dyka mer. För att göra detta tror vi att det 

krävs en bra marknadsföring. Vi tror att ett av de bästa sätten att marknadsföra 

dykning är att visa dykning som en miljövänlig aktivitet. Då hela 60 % av våra 

respondenter ansåg det väldigt viktigt med marint naturskydd. Vi tror därför att 

skapandet av fler marinskyddade områden samt miljömärka företag inom dyk 

industrin kan öka engagemanget inom dykning och locka nya dykare. Speciellt så 

tror vi att det är viktigt för mindre företag inom dykindustrin att miljömärka sig 

då det kan visa på kvalitet och reliabilitet. 

6.1 Rekommendationer 

Vid en utveckling av dykturism tror vi att Sverige som dykdestination bör 

fokusera på individen. Då vi anser att det kommer att vara viktigt att veta vem 

det är som dyker och hur deras behov till dykning ser ut. Då individerna inom 

dykning har olika demografiska förutsättningar i form av exempelvis ålder och 

inkomst tycker vi det är viktigt för en destination att känna till dessa grupper för 

att skapa en god och effektiv relation till marknaden.  

Vidare har vi sett under detta uppsatsskrivande att det är viktigt att se till sina 

förutsättningar på en destination och kunna särskilja sig mot konkurrenterna. Vi 

har presenterat vrakturism som en möjlighet för Sverige att nischa sig på 

marknaden. Detta är en förutsättning vi tror och kan komma att vara avgörande 

i utvecklingen av dykturism i Sverige. Vi har sett att det finns ett stort intresse 

till dykning i Sverige och genom att skapa fler dykmöjligheter som vrakturism 

eller gruvdykning kan detta vara bidragande faktorer för att nå en lönsam och 

framgångsrik destination.  

Vi har sett ett stort intresse bland svenska dykare gällande frågor som berör 

miljö och hållbarhetsaspekter. Därför vill vi se i arbetet inom utveckling av 

dykturism att miljö samt hållbarhetsfrågor tas på stort allvar och blir en del av 

framtidsvisionen för Sverige som dykdestination. Vi tror att arbetet med 

miljöfrågor parallellt med arbetet med utveckling av dykturism skulle bli 

lönsamt. Detta eftersom att ekoturism är något vi tror är framtiden inom turism 
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och om Sverige skapar miljövänlig dykturism tror vi att det skulle locka fler 

besökare både nationellt samt internationellt.      
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