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Problem: Turismen bidrar, i likhet med de flesta industrier, med olika negativa effekter på 

miljön. Problem uppstår när antalet besökare överstiger ett områdes ekologiska 
bärförmåga, det vill säga när miljön i ett område skadas, eller växter och djur 
trängs undan från naturområden på grund av människor. Antal utförda 
dykcertifikat har mer än fördubblats sedan 1990 och det har genom tidigare 
forskning fastställts att fritidsdykning bidrar till slitage av korallrev och övrig 
undervattensmiljö. Det krävs en långsiktig förändring i dykarnas beteende och  
det som ännu inte analyserats är hur dykarrangörer arbetar för att undvika 
påfrestningar av undervattensmiljön, därmed saknas ett undersökt 
organisationsperspektiv. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur miljöledning och kommunikation kan 

användas för att främja en långsiktigt hållbar upplevelseprodukt. 
Fråge- 
ställning: Hur använder sig dykarrangörer av miljöledning och kommunikation för att öka 

medvetenheten om slitage av undervattensmiljön? 
 
 
Metod: För att besvara vårt syfte har vi genomfört en fallstudie på PADI, Professional 

Asssociation of Diving Instructors. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med 
dykarrangörer, instruktörer och dykledare inom organisationen. Vi har även 
intervjuat en representant från PADIs ledning i Norden, samt en ytterligare 
person med erfarenhet från dykorganisationerna CMAS och NAUI för att få en 
kompletterande bild av dykbranschen. 

 
Slutsatser:  Det finns en strävan inom dykorganisationen PADI att utöka sitt miljöarbete men 

frågan återstår om arbetet är tillräckligt för att undvika framtida slitage av 
undervattensmiljön. Det har också visat sig att det krävs mer än PADIs 
engagemang för att arbetet ska ge ett långsiktigt resultat. 
Dykarrangören/instruktören har en unik möjlighet att personligen påverka 
dykbeteenden genom direktkontakt med kunderna. Det är därför av största vikt 
att PADI i första hand ökar medvetenheten och förutsättningarna hos 
arrangörerna. Vidare är utbildningstiden, gruppstorleken under utbildningar samt 
kontroller av miljöarbetet hos respektive arrangör, kritiska faktorer som bör tas 
hänsyn till i relation till en hållbar utveckling av undervattensmiljön. 
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1. Introduktion till uppsatsen 
___________________________________________________________________________ 
 
I det första kapitlet introduceras uppsatsarbetet genom en inledning till ämnet och vår 

problemformulering som resulterar i uppsatsens syfte. Därefter tydliggörs viktiga begrepp 

samt uppsatsens disposition.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Inledning 
Äntligen framme! Efter flera månaders sparande hade vi äntligen anlänt till turistparadiset, 

kritvita stränder och inte ett moln i sikte. Syftet med vår resa var att sola och bada, kanske 

uppleva lite kultur och om möjligheten fanns lära oss att dyka. Denna plats var känd för sin 

undervattensmiljö och det lockade oss att få ge sig ner under ytan och uppleva en värld som 

vi endast sett på TV. När vi tittade ut mot havet låg dykbåtarna tätt, och omkring oss såg vi 

flera dykarrangörer; ”Lär dig dyka på 3 dagar”, ”Hos oss hittar du den billigaste 

dykningen”. Vad skulle vi välja? Vi ville inte sitta inomhus under våra två veckors semester 

så vi gick bort till dykshopen som lovade ett snabbt dykarcertifikat… 

 

Med semestererfarenheten i åtanke och efter att samtliga i uppsatsgruppen avslutat den 

valbara kursen Ansvarsfullt företagande på Magisterprogrammet i Service Management, 

väcktes intresset att skriva magisteruppsatsen i relation till ämnet om ansvarsfull dykning. I 

kombination med andra kunskaper från utbildningen har kursen breddat vår förståelse för 

omvärlden och dess komplexa sammansättning. Corporate Social Responsibility, CSR, är den 

internationella benämningen på ansvarsfullt företagande, vilket kan representera en 

kombination av två motsatsförhållanden; den neoklassiska synen på företag respektive den 

beteendemässiga. Den neoklassiska synen på företag menar att företagets uppgift är att 

maximera aktieägarvärdet och den beteendemässiga synen avser att företaget förutom att vara 

lönsamt även ska bidra till en hållbar utveckling av världen.1 CSR baseras på frivilligt arbete 

vilket innebär att det är upp till varje företag att verka ansvarsfullt.  

 

Eftersom turism är en näring som växt sig allt starkare över hela världen de senaste åren och 

därmed också har en stor påverkan på jordens resurser tycker vi att det är intressant att 

fördjupa kunskapen om turismens påverkan. Diskussioner om det ansvarsfulla företagandet är 

                                                 
1 Moir, L (2001)  
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ett högst aktuellt ämne och det blir allt viktigare att ta hänsyn till en framtida hållbar 

utveckling av tjänsteindustrin. Det finns inga enkla svar och lösningar men vad vi finner 

viktigt är att det ska finnas en medvetenhet om problematiken kring ett ansvarsfullt 

företagande samt hur företag kan arbeta för att vara långsiktigt hållbara. Denna uppsats riktar 

sig främst till en akademisk publik, men kan även vara av vikt för företagare inom 

upplevelseindustrin och människor med intresse för dykning och bevarandet av en hållbar 

undervattensmiljö. 

 

1.2 Problemformulering 
Turismen är världens största näring och växer internationellt i snitt med 4,1 % årligen och 

förväntas stadigt att öka.2 Den bidrar till 4,4 % av världens samlade BNP och anställer runt 

200 miljoner människor världen över. Med den ökade turismen ökar dock risken för ohållbar 

turismutveckling.3 Allt fler konsumenter efterfrågar upplevelser i samband med användandet 

av en vara eller tjänst, samtidigt som allt högre krav ställs på produktens kvalitet. Att turister 

kräver allt mer av produkten handlar inte enbart om bekvämligheter utan även om att få en 

meningsfull upplevelse. I upplevelsen inkluderas bland annat kulturell autenticitet, lärande om 

flora och fauna, ekosystem och dess bevarande. Den förväntade tillväxten och de trender som 

märks innebär att turismen hamnar i en strategisk position att antingen medverka till 

hållbarhet eller påverka miljön negativt.4

 

En paradox inom turismnäringen är att det krävs en balans mellan att locka besökare för att 

maximera den ekonomiska vinsten och på samma gång begränsa antalet besökare, för att 

produkten ska behålla hög kvalitet. Turismen bidrar, i likhet med de flesta industrier, med 

olika negativa effekter på miljön. Problem uppstår när antalet besökare överstiger ett områdes 

ekologiska bärförmåga, det vill säga när miljön i ett område skadas, eller växter och djur 

trängs undan från naturområden på grund av människor.5 Fritidsdykning, vilket innefattar de 

personer som utövar dykning på fritiden, är ett exempel på en näring som ökar kontinuerligt 

och bidrar till negativa effekter på undervattensmiljön. Antal utförda dykcertifikat har mer än 

                                                 
2 Se World Tourism Organisation, http://www.world-tourism.org/facts/wtb.html, 2006-03-30 
3 De Larderel, J A, se: Eagels, P et al. (2002) 
4 Eagels, P et al. (2002)  
5 Se Turistdelegationen, “Hållbar Turismutveckling”, http://www.tourist.se/download/hutsammanfattning.pdf, 
2006-04-24 
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fördubblats sedan 1990.6 Genom tidigare forskning har det fastställts att fritidsdykning bidrar 

till slitage av korallrev och undervattensmiljö och att det krävs en långsiktig förändring i 

dykarnas beteende för att kunna bevara kvaliteten av undervattensmiljön. Förslagsvis menar 

forskare inom ämnet att detta kan göras genom att begränsa dykområden och/eller antalet dyk. 

Fler rekommenderade åtgärder är att förändra dykarnas utbildningsplaner så att hänsyn till 

miljön inkluderas.7 Det som dock inte är grundligt analyserat är hur dykarrangörer arbetar för 

att undvika påfrestningar av undervattensmiljön. Med andra ord saknas ett undersökt 

organisationsperspektiv. Detta menar vi är grundläggande då ledning och organisation har stor 

potential att påverka och utveckla en ansvarfull arbetsprocess. Det är då viktigt att undersöka 

hur ett sådant arbete skulle kunna se ut och realiseras. 

 

En långsiktigt hållbar och samtidigt lönsam produkt kan härledas till forskningen om det 

ansvarsfulla företagandet. Ansvarsfullt företagande innebär bland annat att verka som ”goda 

samhällsmedborgare” genom att respektera naturtillgångar och behandla intressenter med 

respekt.8 CSR, Corporate Social Responsibility, syftar till att integrera företagens sociala, 

ekonomiska och miljömässiga intressen samt ta ansvar för dessa.9  

 

Att ett företag väljer att ta ett samhällsansvar behöver inte innebära att företagets kunder och 

andra intressenter väljer att handla på samma sätt. Att förändra människors beteende, dess 

handlingar och attityder är en svår uppgift. Svårigheten kan vara att finna en lämplig kontext 

att förmedla det ansvarsfulla arbetet i, sociala och kulturella kommunikationshinder samt 

människors mottaglighet till förändring.10 Utifrån presenterad information är det därför 

intressant att undersöka vilka verktyg och metoder som kan användas för att underlätta en 

framgångsrik kommunikation, som i förlängningen eventuellt ökar medvetenheten om en 

hållbar utveckling. Genom att medvetet kommunicera ett miljöperspektiv skulle 

fritidsdykningen kunna skapa en möjlighet att förbättra och bevara produktens kvalitet och 

framtidsutsikter. Därmed kan miljöledning genom kommunikation användas som styrverktyg 

för en förbättrad upplevelseprodukt. Det är dock viktigt att betona att kommunikation inte är 

                                                 
6 Se PADI statistik, http://www.padi.com/english/common/padi/statistics/1.asp, 2006-03-30 
7 Hawkins Roberts (1999); Miller, J et al. (2004); Rouphael & Inglis, (2001); Tratalos & Austin (2001); Zakai & 
Chadwick-Furman (2002) 
8 Se Företagarguiden, http://foretagarguiden.nutek.se/sb/d/585/a/1711/, 2006-04-04 
9 Moir, L (2001) 
10 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 15-17 
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en garanti för påverkan eller förändring.11 För att göra det möjligt att förändra det 

dykbeteende som dominerar idag, är det viktigt att undersöka hur information kan användas 

och formuleras för att påverka människor. Därmed är det intressant att undersöka vilken typ 

av kommunikation mellan arrangör och kund som kan vara gynnsam för en hållbar produkt. 

Syftet med att kommunicera grundar sig i att tillfredställa ett behov av att införskaffa eller 

förmedla information. Det är då viktigt att ta reda på vad det är som ska förmedlas och hur 

företaget kan göra det på bästa sätt.12

 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur miljöledning och kommunikation kan användas för 

att främja en långsiktigt hållbar upplevelseprodukt. Vidare förtydligas vårt syfte utifrån 

nedanstående frågeställning, med fritidsdykning som studieobjekt. 

1. Hur använder sig dykarrangörer av miljöledning och kommunikation för att öka 

medvetenheten om slitage av undervattensmiljön? 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
 
Långsiktigt hållbar upplevelseprodukt: Vi syftar till att den naturrelaterade upplevelsen är 

beroende av ett ansvarsfullt beteende för att tjänsten/produkten som erbjuds ej försämrar 

möjligheterna för människor att tillhandahålla samma tjänst eller produkt i framtiden.  

 

Fritidsdykning: En sport som innebär att dykning utövas på fritiden och även i samband med 

semester och för människor som söker annorlunda upplevelser. 

Dykarrangör: Avser de personer som driver dykskolor och genomför utbildningar av dykare. 

                                                 
11 Larsson, L (1997). Sid 113-114; Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 22-24, 30, 65 
12 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 18-25 
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1.5 Uppsatsens disposition 

För att besvara vårt syfte har vi delat in uppsatsen i två huvudteman, miljöledning och 

interpersonell kommunikation, det vill säga kommunikation som uppstår mellan individer. I 

analysen har vi valt att integrera dessa två forskningsfält, då vi funnit samband i 

upplevelseindustrin mellan miljöledning och förmågan att kommunicera ett budskap. 

 

I kapitel 2 beskriver vi vårt metodval och vår utgångspunkt för uppsatsen för att läsaren ska få 

en förståelse för hur vi genomfört uppsatsen, samt för att uppsatsens tillförlitlighet ska kunna 

bedömas.  

 

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning inom ämnet fritidsdykning. Där framkommer 

motivationsfaktorer bakom fritidsdykning, hur dykning påverkar undervattensmiljön samt den 

tidigare forskningens förslag till förändringar inom dykbranschen. 

 

I kapitel 4 som är vår teoretiska referensram behandlas inledningsvis bakgrund till företags 

samhällsansvar och efterföljs av miljöledningens fördelar samt problematik. 

Miljöledningsblocket belyser även modeller och arbetsverktyg som behövs för en fungerade 

miljöledning samt förutsättningarna för verktygen. Vidare följer en presentation av 

interpersonell kommunikation, som har visats sig vara ett framgångsrikt verktyg för att främja 

förändring inom verksamheter. Förutsättningarna för en framgångsrik interpersonell 

kommunikation behandlas i det avslutande teoriblocket och bygger på en modifierad 

kommunikationsmodell. 

 

I kapitel 5 som är en introduktion till analysen, ges en beskrivning av fallföretaget PADI 

(Professional Association of Diving Instructors), företagets miljöprofil samt deras största 

konkurrenter. Vidare presenteras våra intervjupersoner, deras kunskap och erfarenheter inom 

dykindustrin.  

 

I kapitel 6 presenteras en analytisk sammanställning och reflektioner kring insamlad data i 

uppsatsen. Kapitlet är uppdelat i två block som behandlar miljöledning och 

kommunikationsprocessen i relation till studiens empiriska utfall. Vi har valt att växelvis 

framföra det empiriska materialet i relation till teorier samt reflektioner för att skapa stringens 
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och variation i texten. Avslutningsvis presenteras en sammanställande modell för att ge 

läsaren en tydlig överblick av analysens konklusioner. 

 

I kapitel 7, utifrån sammanställd analys framkommer i detta kapitel uppsatsens resultat. 

Slutsatserna presenteras i punktform för att sedan följas av en reflekterande diskussion till 

vardera punkt.  
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs för vårt metodval och vår utgångspunkt för denna uppsats. Detta för 

att läsaren ska få en förståelse för hur vi genomfört uppsatsen samt för att uppsatsens 

tillförlitlighet ska kunna bedömas.  

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsprocessens utgångspunkt 
Under vår utbildning har samtliga i gruppen genomfört kursen ansvarsfullt företagande, vilket 

har påverkat vår utgångspunkt för denna uppsats. Eftersom ingen forskning är objektiv, utan 

bland annat skapas utifrån forskarens tidigare upplevelser och erfarenheter, är vi medvetna om 

att utbildningen kan ha inverkat på vårt val av angreppssätt och vår syn på problemet, så 

kallad utbildningsbaserad förförståelse.13 Trots att vi från början inte hade en djupare kunskap 

om ämnet fritidsdykning så har erfarenheter från egna dykupplevelser inspirerat oss i valet av 

fallstudie. Vår förförståelse kan till en början ha styrt våra tankegångar i ämnet men vi anser 

att detta har utvecklats under arbetets gång och istället tillfört oss nya erfarenheter och 

infallsvinklar.  

 

2.2 Val av forskningsansats  
Vi bestämde oss för att påbörja vår forskning med att undersöka vilka teorier som kan vara 

applicerbara för att besvara vår problemställning och vårt syfte. Genom att ta avstamp i teorin 

för att sedan applicera den på empirin inleddes en deduktiv forskningsansats. Efterhand som 

vår empiri införskaffades insåg vi att ytterligare teori behövdes. Exempelvis insåg vi att 

avsnittet om miljöledning behövde större utrymme än vad vi från början hade tänkt. Detta 

visar på induktiva slutledningar där empiri appliceras på teori.  Denna blandning av induktiv 

och deduktiv forskningsansats benämns abduktion. 14 Det kan förklaras som att det empiriska 

området utvecklas med tiden, samtidigt som teorier korrigeras och förbättras. Denna ansats 

beskriver hur forskningen bedrivs praktiskt i större utsträckning än vad induktiv och deduktiv 

forskningsansats gör. Abduktion innebär en växelverkan mellan teori och empiri, med 

bakgrund i att ny information framkommer.  

                                                 
13 Holme, I. M & Solvang, B. K (1997). Sid 151-153 
14 Jmf Jacobsen (2002). Sid 34-35 
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Det kan därmed under arbetets gång tillkomma ytterligare teorier och på samma sätt kan det 

krävas mer empiriinsamling. För oss visade det sig exempelvis att vi, efter genomförande av 

intervjuer, fick nya uppslag och såg vårt fallstudieobjekt ur ett bredare perspektiv.  

 

2.3 Motiv till teorival 
När vi hade fått en förståelse för problemet började vi med att läsa tidigare forskning inom 

ämnet fritidsdykning. Den tidigare forskningen är relativt begränsad och grundas i hög 

utsträckning i naturvetenskapen och även i human-ekologiska perspektiv. Flertalet av 

artiklarna mätte det ekologiska slitaget på undervattensmiljön samt studerade dykarnas 

beteenden. Utifrån insamlad kunskap uppmärksammade vi en brist av 

organisationsperspektiv, i detta fall dykbranschens inflytande över fritidsdykaren. Då 

majoriteten av fritidsdykarna, genom certifiering har en koppling till dykföretagen är 

företagen en viktig aktör för att förändra dykarnas beteenden. Eftersom kommunikation är ett 

verktyg för förändring blev vi därmed intresserade av att undersöka kommunikationens 

möjligheter och begränsningar. Miljöledning, som handlar om hur och varför ett företag 

arbetar för en hållbar utveckling, visade sig vara en naturlig väg för att härleda 

kommunikationen till organisationsperspektivet. Kommunikation innefattar många olika 

forskningsfält. I uppsatsen syftar kommunikation till interpersonell kommunikation. Valet av 

avgränsning grundar sig i att upplevelseindustrin karaktäriseras av möten mellan människor 

och därav är förståelsen för kommunikation mellan människor avgörande. 

 

2.4 Kvalitativ metod 
För att besvara vår frågeställning har vi valt att använda en kvalitativ forskningsansats.  Detta 

för att fånga intervjupersonens tankar och uppfattning om uppsatsen huvudteman: 

miljöledning och interpersonell kommunikation. Kvalitativa metoder är lämpliga när forskare 

försöker se sambandet mellan individ och kontext. Kvalitativa metoder har även fördelar då 

den ger oss som forskare en flexibilitet och möjlighet till att förändra problemställning när ny 

kunskap förvärvas.15 Vi har i vår empiriska studie eftersträvat att inte bara finna mönster och 

sammanhang utan även försökt att hitta uppfattningar som avviker och som motsäger 

teoretikers uppfattning om miljöledning och kommunikation.16

                                                 
15 Jacobsen, D. I (2002). Sid 142 
16 Jmf Alvesson, M & Sköldberg, K (1994). Sid 264 
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2.5 Fallstudie som undersökningsansats 
Vi har valt PADI, Professional Asssociation of Diving Instructors, som fallstudieobjekt. Valet 

grundar sig på att PADI som organisation upptar över 60 % av dykmarknaden, vilket innebär 

att 3 av 5 människor som dyker har ett PADI-certifikat. De är verksamma i cirka 200 länder 

och har över 100 000 medlemmar och varje år certifieras över 1 miljon dykare bara genom 

PADI.17 För att kunna använda sig av PADIs varumärke och produkter betalar respektive 

dykarrangör en andel till organisationen som varierar i storlek beroende på eftersträvad 

servicegrad.  

 

För att förstå ett system och dess delar måste helheten förstås och det sker genom att studera 

objektet från flera olika perspektiv.18 Med bakgrund i vårt syfte har vi valt att intervjua en 

ledningsrepresentant för PADI Norden samt arrangörer och instruktörer i Sverige. För att få 

ett bredare perspektiv, som är något som eftersträvas i kvalitativ metod, har vi även valt 

instruktörer som arbetar eller har tidigare erfarenhet av dykning utomlands samt instruktörer 

upplärda utanför PADI. Ett fall blir som mest transparent och lätt att analysera när det kan 

studeras utifrån hur aktörerna exempelvis försöker lösa ett problem, som i vårt fall med 

miljöförstöring.19

 

Urval av intervjupersoner 

I vårt urval av respondenter har vi först och främst valt utifrån kriterierna att respondenten ska 

vara certifierad genom PADI eller vara verksam inom organisationen. Detta urval har 

kombinerats med snöbollsmetoden som vi använt för att utvidga erfarenheten och 

intervjupersoner utanför Sveriges gränser.20 Genom kontakter i Sverige fick vi 

rekommenderat personer i utlandet och genom dem vidare kontakt med instruktörer på plats. 

Vi har valt dykare, instruktörer och arrangörer som är aktiva idag men har även en respondent 

som utbildats genom CMAS/NAUI och ej är verksam, för att se om branschen förändrats. 

 

Intervjuguide som utgångspunkt 

Vi har med utgångspunkt i vårt urval utarbetat en grundläggande intervjuguide. Beroende på 

vilken aktör vi samtalat med har specifika frågor utformats beroende på vilken roll 

                                                 
17 Se PADI, http://www.padi.se. 2006-05-08 
18 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999). Sid 185-196 
19 Jmf Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999). Sid 185-196 
20 Thomsson, H (2002) 
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respondenten företräder.21 Eftersom vi ville få en djupare insikt i vad dykinstruktörer 

informerar sina kunder om samt deras förhållningssätt till undervattensmiljön, har 

intervjuguiden koncentrerats till frågor som berör detta. Varje intervju delades in efter teman 

baserat på den teoretiska referensramen samt vårt syfte.22 Vi har försökt att formulera 

intervjufrågorna på ett lättförståligt sätt och undvikit att använda akademiska uttryck. Detta 

för att underlätta samspelet mellan oss och respondenterna.  

 

Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Inför varje intervjutillfälle informerades respondenten om uppsatsens tema så att de i förväg 

var medvetna om intervjuns huvudsyfte.23 Vid intervjutillfällena använde vi oss av en 

semistrukturerad form, det vill säga att vi följde utvalda teman. Denna form ger utrymme att 

utveckla följdfrågor och ändra frågornas utformning alltefter intervjuns gång.24 Varje intervju 

hade bandupptagning efter att respondenten godkänt det. Detta för att underlätta vårt eget 

arbete i transkribering och för att kunna återge ett korrekt svar med tillförlitlig information. 

Bandupptagningen har även kompletterats med anteckningar på plats där huvuddragen i 

intervjun har dokumenterats. Vi har i största möjliga mån undvikit följdfrågor förutom i de 

fall vi känt att det behövts för att komplettera intervjupersonernas svar. Genom valet av 

ljudupptagning har vi även möjlighet att citera respondenterna i vår uppsats.  

 

Intervjuerna ägde rum mellan den 26 april och den 9 maj 2006 med följande respondenter: 

• Representant för PADI Norden 

• Dykarrangör/instruktör, PADI Sverige, 1 

• Dykarrangör/instruktör, PADI Thailand, 2 

• Dykledare, PADI Sverige, 1 

• Dykledare, PADI Sverige, 2 

• Dykledare, PADI Sverige, 3 

• Dykinstruktör, Sverige, CMAS/NAUI 

 

                                                 
21 Se bilaga 1 
22 Kvale, S (1997). Sid 85 
23 Jmf Kvale, S (1997). Sid 120 
24 Ibid. Sid 121-123 
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Vi har valt att inte namnge personerna då vi anser att det inte är av vikt för uppsatsens resultat 

samt att det ger intervjupersonerna trygghet i att deras privata uppgifter inte exponeras. 

 

2.6 Metodkritik och generaliserbarhet 

När det gäller kvalitativ metod bygger resultatet på forskarens tolkningar av den insamlade 

informationen och därför är det av extra stor betydelse att visa en medvetenhet och kritiskt 

kunna granska sitt material och tillvägagångssätt vid insamlandet av data.25 Vi ser även en 

risk i att vi endast använt oss av kvalitativ metod i vår empiriinsamling vilket kan innebära att 

vi fått ett antal personliga åsikter utan någon möjlighet till att dra allmänna slutsatser. 

Resultatet av fallstudier kan inte generaliseras eller användas på en hel population men dock 

bidra till en analytisk generalisering och visa på en tenderande utveckling.26 Vårt resultat kan 

därmed användas för att skapa teorier, framhålla tendenser och bidra med utvecklingen av 

miljöledning med fokus på kommunikationsprocessen.  

 

En av intervjuerna genomfördes skriftligt via e-post, på grund av svårigheter och ekonomiska 

hinder att förflytta oss till destinationen. Ytterligare en kontakt har skapats via e-post men 

som ej mynnat ut i en fullständig intervju, utan endast givit sporadisk information. Samtidigt 

ansåg vi att de var av betydelse för att få ett bredare perspektiv på hur dykinstruktörer 

opererar på olika platser. På så sätt skapar vi oss en tydligare bild av situationen och en ökad 

förståelse för problemet. Svårigheten med e-postbaserade intervjuer är att de sällan är lika 

detaljrika och att det inte finns en naturlig gång för följdfrågor.  

 

2.7 Datainsamlingsmetod och källkritik 
Vi har i huvudsak sökt sekundära källor på Lunds Universitetsbibliotek och artikeldatabasen 

ELIN, Emerald Insight och Science Direct, för att hitta lämpliga forskningsartiklar. Vi har 

även studerat PADIs broschyrer och utbildningsmaterial samt Internetsidor relaterat till 

dykorganisationer. 

 

                                                 
25 Andersen, I (1998). Sid 207 
26 Jmf Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999). Sid 197 
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Inom miljöledning har vi till större del utgått från Jonas Ammenbergs bok Miljömanagement 

(2004), och Christel Perssons (red.) Miljöstrategi och hållbart ledarskap, ekologi och 

ekonomi i samverkan (2003). För att få en mer nyanserad bild har vi även använt oss av andra 

forskare och vetenskapliga artiklar. Inom kommunikationsteorier har vi främst brukat Lars 

Palm och Sven Windahls bok Kommunikation Teorin i Praktiken- hur modern 

kommunikationsteori kan användas av informatörer i det dagliga arbetet (2000) och Richard 

Dimbleby och Graeme Burtons Kommunikation är mer än ord (1995). Även 

kommunikationsavsnittet har utökats med andra forskare, dels för att belysa 

kommunikationen ur fler synvinklar och dels för att komplettera med aktuell litteratur för att 

öka tillförlitligheten. Vi har även i möjligaste mån försökt att använda oss av den ursprungliga 

källan.27 Som tidigare nämnts är ingen forskning opartisk, vilket vi även varit medvetna om i 

vår tolkning av sekundärkällor.  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Jmf Thurén, T (2001). Sid 11 
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3. Bakgrund till uppsatsen – Dykning som fritidsaktivitet  
___________________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen inleds med en bakgrundsbeskrivning av den tidigare 

forskningen kring dykning som fritidsaktivitet. Ämnet är relativt outforskat och det mesta som 

skrivits inom ämnet grundas i naturvetenskaplig forskning. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt; 

allmänt om fritidsdykning, hur dykning påverkar undervattensmiljön och slutligen den 

tidigare forskningens förslag till förbättringar. Avsikten med kapitlet är att läsaren ska få en 

förståelse för bakgrunden till uppsatsen samt en ökad kunskap om fritidsdykning. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Dagens fritidsdykning 
Idag är fritidsdykning den sport som växer snabbast i världen och det har blivit en viktig 

industri i många länder, såsom Australien, USA och Japan.28 Dessa länder innehar även störst 

antal certifierade dykare genom PADI. Data om hur många dykare som totalt sett finns i 

världen är svårt att fastställa, vilket grundar sig på tre faktorer. 1) Det finns flera olika 

organisationer som utför certifikat och utbildningar inom dykning. Störst är dock PADI som 

innehar cirka 60 % av den totala dykmarknaden. 2) Antalet turister som dyker utan certifikat 

är omöjligt att beräkna eftersom åtskilliga företag anordnar introduktionskurser till dykning 

där inget certifikat krävs. 3) En certifiering upphör aldrig att gälla, vilket innebär att även om 

du innehar ett certifikat betyder det inte att du dyker aktivt. Det finns heller inga krav på 

uppdatering oavsett graden av erfarenhet hos dykaren.29  

 

Varför människor väljer en plats framför en annan och vad det är som främst attraherar de 

som dyker, är bland annat en speciell och annorlunda upplevelse. Det kan även vara en 

upplevelse som är förenad med viss risk. Individen kan även ha ett generellt intresse i 

marinbiologi eller för fotografi och då kan också andra sevärdheter under vattnet vara 

spännande som exempelvis båtvrak.30 Enligt undersökningar är de viktigaste attributen hos 

dykprodukten; klart vatten, rikt marint liv och vacker undervattensmiljö. I denna form av 

turism har det framkommit att tillgänglighet och kostnad värderas lägre.31  

 
                                                 
28 Tabata (1992) & Dignam (1990), se: Davis & Tisdell (1995) 
29 Davis & Tisdell (1995) 
30 Ibid.  
31 O’Reilly (1982), Se: O’Neil et al. (2000) 
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3.2 Hur påverkar dykning undervattensmiljön? 
Tidigare ansågs fritidsdykares påverkan på undervattensmiljön vara begränsad, men det har 

på senare tid framkommit att intresset för dykning ökat och därmed också påfrestningarna på 

undervattensmiljön. Flertalet undersökningar pekar på att dykningen medför negativa 

konsekvenser för undervattensmiljön på de ställen där dykaktiviteter förekommer.32 Den stora 

belastningen på vissa platser förändrar även undervattensbeståndets mångfald och struktur 

långsiktigt.33   

 

Nybörjare, turister och andra oerfarna dykare gör störst skada på undervattensmiljön. De har 

svårare att hitta rätt flytförmåga i förhållande till erfarna dykare, vilket innebär att de har 

svårare att kontrollera rörelser och omedvetet stöter till organismer samt koraller under 

vattnet. Områden som innehar speciell undervattensflora och fauna har störst behov av att 

skyddas, samtidigt som de även är av störst intresse för turister. Det stora intresset gör att 

arrangörer söker marina naturskyddsområden för sina dykutflykter.34  

 

En studie av dykare vid Stora Barriärrevet i Australien visade att 15 % av dykarna förstörde 

koraller vid dyk, i huvudsak genom sparkar.35 Studien visade även att manliga dykare var de 

som hade störst påverkan under de första 10 minuterna vilket även bekräftas av studier gjorda 

i Karibien.36 I Ras Mohammad marina nationalpark utanför turistorten Sharm El Sheik i 

Egypten, sker det i genomsnitt 500 incidenter per dag på en yta av 10 000 kvadratmeter. 

Undersökningen exkluderar dock de människor som snorklar och även landbaserade dykare 

som kan antas göra ännu mer skada på grund av att de går över reven.37 En observation av 

beteenden av fritidsdykare på 12 platser i området kring Eilat i Israel, visade att närmare 

sjuttio procent av alla dyk involverade ej certifierade dykare. Undersökningen presenterade 

även att det bland samtliga studieobjekt var en hög frekvens av närkontakt med koraller, 

vanligtvis genom slag med fenorna. Platser vid Eilat har en hög andel stenkoraller per 

kvadratmeter och därmed högre risk för kontakt.38  

                                                 
32 Hawkins & Roberts (1999); Miller, J et al. (2004); Rouphael & Inglis, (2001); Tratalos & Austin (2001); 
Zakai & Chadwick-Furman (2002) 
33 Hawkins & Roberts (1999) 
34 Davis & Tisdell (1995); jmf Roberts & Harriott (1994), se: Barker & Roberts (2004) 
35 Rouphael & Inglis (2001) 
36 Barker & Roberts (2004); Rouphael & Inglis (2001) 
37 Medio et al. (1997), jmf Austin et al. (2001); Rouphael och Inglis (1997) 
38 Zakai & Chadwick-Furman (2002); jmf Rouphael & Inglis (1997) 
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Flera dykararrangörer anordnar obegränsat antal dyk från land för sina kunder, både på dag- 

och nattetid, helt utan bevakning. En studie grundat på observationer av 353 dykares 

rörelsemönster i vattnet utanför St Lucia, Karibien, visar att 261 av dessa någon gång vidrörde 

korallreven. Dykare som använde kamera gjorde märkbart mer skada på undervattensmiljön 

än icke kameraanvändare. Likaså var skillnaden stor mellan dyk från land och båtdyk, samt 

natt eller dagdyk. Studien koncentrerades på dykarens kunskap och påverkan på 

undervattensmiljön. Resultatet visade att om information utökas innan dyket ökar dykarens 

medvetenhet om sin egen påverkan på miljön och slitaget minskar.39  

 
 

3.3 Förslag till förbättringar  
Dagens forskning är enig om att nuvarande dykpraktik inte är hållbar. Områden där dykning 

är vanligt förekommande har olika mycket bärkraft och tål därför olika mycket belastning.40 

Flertalet forskare visar en liknande bild av att förbättrade managementstrategier hos 

dykarrangörer krävs där arbetet med att utbilda dykare är centralt.41 Förslag till förbättringar 

är vidare exempelvis att utforma minimistandard för dykerfarenhet, begränsa dykning och 

snorkling till specifika områden, samt en eventuell exkludering av ocertifierade dykare från de 

mest sårbara platserna.42 En ytterligare undersökning visar att en ökad miljömedvetenhet och 

förbättrad organisering minskar antal brutna koraller och förbättrar dykarnas 

undervattensbeteenden.43 Andra åtgärder innebär att samtliga dyk bör göras med guide, flytta 

utbildning och introduktionsdyk till mer robusta sandområden, använda artificiella rev samt 

förbättra utbildningen gällande undervattensmiljön.44

 

Ett utfört experiment visar hur skadegörelsen förslagsvis kan minska genom utbildning. 

Forskaren genomförde en 45 minuter lång introduktion där information gavs om 

undervattensbiologin, korallreven, skadan som uppstår vid fysisk kontakt med reven samt 

konceptet av ett skyddat område. Detta efterföljdes av en fem minuters demonstration i 

vattnet. En annan praktisk övning innebar att dykarna visades både friskt och dött korallrev 

för att själva kunna se skillnad och veta vad som ej ska vidröras. Vanligtvis genomför 
                                                 
39 Baker & Roberts (2004) 
40 Miller et al. (2004); Rouphael & Inglis (1997); Tratalos & Austin, (2001); Zakai & Chadwick-Furman (2002) 
41 Hawkins & Roberts (1993); Miller et al. (2004); Hawkins & Roberts (1999) 
42 Dixon et al. I Davis & Tisdell (1995); Hawkins & Roberts (1999); Miller et al. (2004); Zakai & Chadwick-   
    Furman (2002) 
43 Zakai & Chadwick-Furman (2002) 
44 Zakai & Chadwick-Furman, (2002); jmf Dixon et al.: se  Davis & Tisdell (1995); Musa G (2002) 
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dykarrangörer endast en fem minuter lång genomgång, där lite utrymme ges för information 

om varför fysisk kontakt med undervattensfloran och faunan bör undvikas. Vid tillfälle där 

genomgången ökade till 45+5 minuter var resultatet påfallande. Slutsatsen visade att enbart 

fem minuters genomgång är otillräckligt för att minska dykares skada på miljön. För att 

förebygga slitaget på undervattensmiljön bör dykarna nära övervakas och dykinstruktören ska 

ha kunskap att hantera olika dykbeteenden på plats.45

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen har det påvisats en problematik i det ökande dykandet och 

bevarandet av den framtida undervattensmiljön. Det presenteras en enhetlig bild i behovet av 

ökad medvetenhet och utbildning av fritidsdykare/turister i relation till miljö. Förslagsvis 

behöver dykarrangörer utöka tidsramen för miljöinformation och även inkludera praktiska 

övningar för ett förbättrat resultat. Det innebär då att dykarrangören måste ta ett större ansvar 

för att tillräcklig information och övning utförs, vilket leder den teoretiska presentationen 

vidare till ansvarsfullt företagande och vad det innebär att arbeta ansvarsfullt. 

 
 

                                                 
45 Baker & Roberts (2004) 
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4. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
Den teoretiska referensramen inleds med en bakgrund till företags samhällsansvar då vi ser 

CSR som en motivationsfaktor bakom miljöledning. Genom en väl utarbetad miljöledning kan 

företag stärka sin image och sitt förtroende gentemot omgivningen. För att som företag kunna 

förändra beteenden, både internt och externt är kommunikation ett grundläggande verktyg. 

Därför avslutas den teoretiska referensramen med teorier om interpersonell kommunikation. 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Historisk bakgrund - Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility, ofta förkortat CSR, är den internationella benämningen för 

ett företags samhällsansvar. Syftet med ett företags samhällsansvar är att bygga en hållbar 

tillväxt på ett ansvarsfullt sätt.46 Milton Friedmans välciterade uttryck: ”the social 

responsibility of business is to increase profits” 47 kan alltså ifrågasättas i förhållande till 

CSR. Corporate Social Responsibility kan relateras till teorin om Triple Bottom Line som 

syftar till en balans mellan ekonomisk framgång, miljömässigt ansvarstagande och social 

rättvisa vilket leder till ett långsiktigt hållbart företagande internt inom företaget och externt 

gentemot dess intressenter.48   EU-kommissionen fastslog i juli 2002 definitionen av CSR 

som; ”ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet 

och i sina affärskontakter på frivillig väg.” 49 Frivilligheten  i CSR innebär att företaget 

oreglerat tar initiativ till en eventuell satsning på miljön och det innebär vidare att företaget 

också avgör omfattning av satsningen.  

 

Trots att det inte finns en enhetlig definition på vad CSR-begreppet står för har det i dagens 

samhälle fått hög genomslagskraft och används i olika sammanhang. Den aktuella debatten, 

samt vidare akademisk forskning inom ämnet, har lagt grunden till definitionen att CSR 

refererar till de aktiviteter företag gör för att förbättra samhället utöver vad de enligt lag är 

bundna till.50 Forskaren Lance Moirs menar att CSR innefattar en mängd viktiga 

komponenter och genom att studera arbetsplatser och de anställda, marknaden med kunder 

                                                 
46 Moir L (2001) 
47 Friedman Milton, se: Henderson D (2002). Sid 20  
48 Jeurissen, R (2000) 
49 Se Europeiska kommissionen, http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/campaign/index_sv.htm, 2006-04-12  
50 McWilliams & Siegal (2001) 
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och leverantörer samt företagets arbete gällande miljöanpassning kan frågan besvaras om 

företag tar sitt samhällsansvar eller ej. Även etiska och mänskliga rättigheter är delar av ett 

företagsansvar.51  

 

Arbetet mot ett hållbart samhälle synliggörs bland annat i internationella samarbeten såsom 

FN:s Global Compact, FN:s oberoende samarbetsorgan GRI, en akronym för Global 

Reporting Initiativ och de globala standarderna för miljöledningssystem ISO 9000 och ISO 

14001.52 I Sverige syns det exempelvis genom miljömärkningen Svanen, KRAV och 

Rättvisemärket.53  De ökade krav som omger företag har gjort att många företag väljer att 

profilera sig som ett företag som tar sitt samhällsansvar. Ett sätt att praktiskt bedriva arbetet är 

miljöledning.  

 

Bakgrund till miljöledning  
Miljöfrågor som strategiska utvecklingsfrågor har synliggjorts under senare tid. FN:s 

Brundtlandskommission, år 1987, med rapporten, Our common future, kan ses som den första 

viktiga milstolpen för att ta miljöfrågor på allvar.54 Hållbar utveckling definieras i rapporten 

som; ”att dagens människor ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan att undergräva 

för framtida generationer att tillfredsställa sina behov.” 55  Rio-konferensen 1992, 

handlingsprogrammet Agenda 21 och senare även den tredje globala miljökonferensen i 

Johannesburg 2002 ses också som viktiga steg i utvecklingen.56 Dessa miljödeklarationer tar 

dock tid att förverkliga och uppföljningar av Rio- och Johannesburgkonferenserna visar att 

det är en lång väg kvar tills det ekologiska ledarskapet får samma status som det 

ekonomiska.57  Under senare år, främst efter 1990, har en inriktning tagit vid som i huvudsak 

intresserar sig för organisationers miljöarbete med tyngdpunkt på beslutsfattande, olika 

miljöstrategier, miljökommunikation och verktyg för miljöarbete. Denna gren benämns ofta 

”Corporate Environmental Management”.58

 

                                                 
51 Moir L (2001) 
52 Se Global Compact, http://www.unglobalcompact.org, http://globalreporting.org, http://www.iso.org,  
   2006-04-15 
53 Se, http://www.krav.se; http://www.sis.se;  http://www.rattvisemarkt.se;  http://www.svanen.se; 2006-04-12 
54 Ammenberg, J (2004).  Sid 30-31; Persson, C (red.) (2003). Sid 29 
55 Se Nutek, http://www.nutek.se/sb/d/144/a/761, 2006-04-12 
56 Ammenberg, J (2004).  Sid 30-31; Persson, C (red.) (2003). Sid 29 
57 Persson, C (red.) (2003). Sid 29 
58 Ammenberg, J (2004). Sid 139-140 
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Sammanfattning av den historiska bakgrunden 
Tanken om ett ansvarsfullt företagande har under en längre tid utvecklats till att i modern tid 

mynna ut i det som kallas Corporate Social Responsibility. Intresset för att företagen ska ta ett 

ökat samhällsansvar i form av sociala och miljömässiga ansvarstaganden har tilltagit och blir 

en allt viktigare komponent i det dagliga arbetet. CSR framhåller att företag bör arbeta 

ansvarsfullt men demonstrerar inte lika tydligt hur detta kan eller bör utföras. Med bakgrund i 

ansvarsfullt företagande går diskussionen därmed vidare till ett mer praktiskt perspektiv med 

fokus på hur företag kan arbeta med miljöfrågor och därigenom visa att de tar ett 

samhällsansvar. 
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4.1 Teoriblock 1 – Miljöledning  
___________________________________________________________________________ 

I detta teoriblock framkommer hur företag praktiskt kan arbeta med att ta ett samhällsansvar, 

samt syften och motivationsfaktorer till miljöledning. Läsaren får ta del av hur ett företag kan 

arbeta med miljöledning, vilket innefattas av bland annat ledning och styrning, ansvars- och 

befogenhetsfördelning samt kommunikation, utbildning och kontroll av företagets miljöarbete. 

___________________________________________________________________________ 

 

Miljöarbete –  ledningens ansvar 
Det är ledningens uppgift att sprida miljömedvetenhet inom en organisation eftersom 

miljöfrågor idag kan ses som ett strategiskt verktyg. Det bidrar till att ledningen tar ställning 

till hur företaget kan anpassa sig till hållbar utveckling gällande kunder och produkter.59 

Företag är i allt högre utsträckning beroende av hur de uppfattas av olika intressenter som 

exempelvis miljöorganisationer, politiker, investerare, kunder, konkurrenter eller 

leverantörer.60 Enligt forskning är en av de kritiska faktorerna för framgångsrik miljöledning 

enskilda personer i ledarskapsbefattning, då de har ansvar och möjlighet att implementera 

arbetet både internt och externt. Det kan då krävas ett antal nyckelpersoner som driver arbetet 

framåt och fungerar som ”miljövisionärer” i organisationen.61  

 

Eftersom miljöledning innefattar intern ledning/styrning av en organisations miljöarbete, 

förutsätter detta att ledningen genom olika strategier leder företaget mot en framtida position 

med väl genomtänkt miljöarbete med hjälp av motiverade medarbetare.62 En fallstudie av 

SAS miljöengagemang bekräftar att drivkraften bakom arbetet ofta handlar om att bibehålla 

en god image gentemot företagets intressenter samt skapa en trovärdighet hos samhället i 

stort. Undersökningen problematiserar dock frivilligheten bakom miljöarbete då det krävs ett 

branschengagemang för en långsiktig utveckling. Förslagsvis har skatter och avgifter visat sig 

effektiva i skapandet av miljöpolicys, men har samtidigt i vissa fall förskjutit miljöproblemet 

till andra delar i verksamheten. Utifrån detta krävs en balans mellan kostnad och intäkter i en 

                                                 
59 Dobers, P & Wolff, R (1997). Sid 12 
60 Ibid. Sid 71 
61 Lynes, J.K & Drenge, D (2006) 
62 Ammenberg, J (2004). Sid 139-140 
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miljösatsning samt att det inte inskränker på säkerheten i det dagliga arbetet. Det är främst när 

företaget kan urskönja långsiktiga positiva effekter som ett verkligt engagemang tar vid.63  

 
 

Miljöarbete – ett problem eller en mission? 

Företags miljöarbete kan delas in i två idealgrupper; företag som ser på miljöutmaningen som 

ett problem, respektive de som ser det som en mission. Exempelvis handlar det om de företag 

som står inför valet att förändra verksamheten och som producerar produkter som har en 

negativ inverkan på den yttre miljön och som på grund av påtryckningar eller lagar måste 

reglera detta. De företag som däremot ser positivt på miljöarbete implementerar miljöansvaret 

i hela organisationen och gör det till en del av företagskulturen. Genom att göra det kan 

företaget samtidigt använda miljöarbetet i sin externa kommunikation, skapa en god image, 

och på så sätt ligga steget före sina konkurrenter.64  

 

De organisationer som tvingas förändra sin verksamhet är ofta reaktiva i sitt miljöarbete och 

förändrar inte sin situation förrän de verkligen måste. Skälet är ofta uppfattningen om att det 

är alldeles för kostsamt att genomföra miljömässiga förändringar.65 En ytterligare anledning 

till att företag ser olika på miljöarbete kan vara att det generellt sett är svårt att ekonomiskt 

värdera naturens resurser och att det skiljer sig åt beroende på om det värderas på lång eller 

kort sikt.  Långsiktigheten får i de flesta fall stå tillbaka för kortsiktig ekonomisk vinning. 

Miljön som kollektiv resurs har inte studerats i lika hög utsträckning för att kunna värderas i 

ekonomiska termer.66 Det går kanske inte att dra allmänna slutsatser kring varför intresset för 

miljön varierar men undersökningar visar att miljöfrågor ses som en naturlig utveckling, 

åtminstone i den skandinaviska kulturen. Skandinaver i synnerhet anses var välutbildade i 

miljöfrågor och därmed kan inte heller företagen bortse från ett engagemang.67

 

Det finns många sätt att implementera miljöledningssystem och det måste anpassas till hur 

företaget är organiserat. En välkänd forskare inom kvalitetssäkring i organisationer är 

amerikanen Edwards Deming. Han utvecklade PDCA-modellen, även kallad Deming-cykeln, 

som illustrerar en förbättringsprocess olika steg. Plan, Do, Check, Act, innebär att 

                                                 
63 Ammenberg, J (2004). Sid 139-140; Lynes, J.K & Drenge, D (2006); Schwartz, B se Dobers, P & Wolff, R 
(red.) (1995). Sid. 72-73 
64 Lynes, J.K & Drenge, D (2006); Schwartz, B, se Dobers, P & Wolff, R (red.) (1995). Sid. 72-73  
65 Schwartz, B, se Dobers, P & Wolff, R (red.) (1995). Sid. 72-73 
66 Persson, C (red.) (2003). Sid 285   
67 Lynes, J.K & Drenge, D(2006) 
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organisationen planerar, genomför, kontrollerar och korrigerar åtgärder och slutligen 

implementerar strategin. Inom miljöledning har den använts till grund för exempelvis den 

internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Figuren nedan illustrerar hur ett företag 

idag kan arbeta med att implementera ett miljöledningssystem. Grunden i miljöledning är att 

företaget ska arbeta med ständiga förbättringar.68   

 

Figur 4:1 Exempel på ett miljöledningssystem (MLS) 
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Källa: Ammenberg, J (2004). Sid 162 

 

 
                                                 
68 Jmf Ammenberg, J (2004). Sid 160-162 
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Undersökningar kring miljöledning fokuserar till största delen på stora och väletablerade 

företag och argumenterar för hur dessa på olika sätt kan gynnas av ett miljöengagemang.69 Då 

fritidsdykning främst arrangeras av mindre verksamheter är det av vikt att undersöka om 

detsamma gäller för dem. Enligt undersökningar finns det en tydlig koppling mellan 

miljösatsning i mindre företag och ekonomisk vinning. Exempelvis genom att minska 

mängden avfall i företaget kan även kostnader minskas.70  

 

Innovationsspridningsteorin – drivkrafter bakom miljöledning 
Innovationsspridningsteorin kan fungera som en översikt till detta kapitel som har belyst 

motivationsfaktorer bakom miljöledning. Innovationsspridningsteorin ”Diffusion of 

innovation” som arbetades fram av Everett M Rogers, professor i kommunikation, ger en 

struktur för att studera en organisations motivationsfaktorer till att ta sig an nya praktiker. En 

studie har kombinerat innovationsspridningsteorin med motivationsfaktorer bakom 

miljöledning i serviceorganisationer.71

Innovationsspridningsteorin består av tre kategorier; innovationskännetecken, organisatoriska 

kännetecken samt kännetecken i den externa omgivningen. Den första kategorin, 

innovationskännetecken, innefattar komplexitet, jämförbarhet, märkbarhet och relativa 

fördelar. Komplexitet innefattar i vilken utsträckning innovationen är svår att förstå och 

använda, desto mer komplex innovationen är desto svårare är den att ta till sig. Jämförbarhet 

handlar vidare om i vilken utsträckning innovationen stämmer överens med existerande 

värderingar, tidigare erfarenheter samt behovet hos dem som måste anpassa sig. Märkbarhet 

står för förmågan att förutse den samlade effekten av att anpassa sig till innovationen. Om 

individen eller organisationen kan se resultatet av innovationen. Desto större är chansen att de 

tar till sig den. Slutligen innebär relativa fördelar i vilken grad innovationen uppfattas som 

bättre än den idé den ersätter.72 Relativa fördelar som nämns i samband med miljöanpassning 

är vanligtvis; kostnadsbesparingar, förbättrat rykte, försäljningsvolym samt 

marknadsandelar.73  

                                                 
69 Clemens, B (2006) 
70 Ibid. 
71 Le et al. (2006) 
72 Ibid. 
73 Karagozolu & Lindell (2000) 
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Den andra kategorin, organisatoriska kännetecken, inkluderar storlek på företaget, företagets 

lokalisering, attityder gentemot miljöskydd inom organisationen samt företagets attityder 

gentemot förändringar. Storleken på företaget har betydelse eftersom stora företag generellt 

sett har större finansiell styrka samt mänskliga resurser att anpassa sig. Den sista kategorin 

behandlar omvärlden och representerar hur företag uppfattar vissa attribut i omgivningen, så 

som påtryckningar från kunder, rivalitet i branschen och regleringar från myndigheter. Dessa 

mäts i termer av huruvida förändringar uppfattas kunna förutspås. Faktorerna representerar att 

sociala påtryckningar motiverar företag att arbeta miljömedvetet.74

   

Sammanfattning teoriblock 1 
Miljöfrågor är ett globalt dilemma som genom tilltagande samarbeten sätter allt större press 

på företag och länder att ta sitt ansvar. Genom en utarbetad miljöledning kan företag, förutom 

att gynna miljön, även stärka sin image och sitt förtroende gentemot sina intressenter. 

Följaktligen finns modeller och arbetsverktyg för att praktiskt implementera en fungerande 

miljöledning. Det återstår dock en problematik i att företag väljer kortsiktig ekonomisk 

vinning före långsiktiga miljömässiga fördelar. Innovationsteorin belyser vidare utmaningen i 

att bedriva ett förändringsarbete i organisationen, vilket förutsätter att medarbetarna upplever 

tydliga fördelar med den nya strukturen. För att medarbetare och kunder ska kunna ta del av 

nyttan med en förändring krävs att detta kommuniceras ut på ett fördelaktigt sätt, vilket leder 

in på kommande teoriblock interpersonell kommunikation.  

 

                                                 
74 Le et al. (2006) 
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4.2 Teoriblock 2 - Interpersonell kommunikation 
___________________________________________________________________________ 

För att förändra beteenden är kommunikation ett grundläggande verktyg. Att uppnå en 

framgångsrik interpersonell kommunikation kan underlätta för dykarrangörer och 

instruktörer att skapa en långsiktig hållbar dykning. För detta krävs det enligt 

kommunikationsforskare vissa grundförutsättningar, vilka återges i det avslutande 

teoriblocket. 

___________________________________________________________________________ 

Att ändra beteenden och kommunicera budskap  
Då dykning och turism i de flesta fall har ett tydligt samband är denna teori av vikt för 

kommande kommunikationsavsnitt och visar på hur beteenden kan påverkas och 

kommuniceras. 

Metoder för ledning av turismtillströmningar benämns vanligtvis Visitor Management. Syftet 

bakom Visitor Management är ofta att begränsa de negativa miljökonsekvenser som turism 

bidrar till. Detta inkluderar att begränsa antalet besökare samt att förändra besökarnas 

beteenden vilket ofta genomförs genom regleringar, utbildning och ekonomiska incitament. 

Exempelvis leds turisters gångväg genom skyltar såsom: beträd ej gräset eller vänligen följ 

pilarna. Enligt Peter Mason, professor inom turism, har regleringarna nackdelar eftersom de 

förutsätter att turisters negativa påverkan är ofrånkomlig.75

Ett sätt att arbeta mot en hållbar miljö innefattar utbildning av besökare. Mason menar att 

tyngdpunkten inom Visitor Management istället borde ligga på att arbeta med besökarens 

erfarenheter och därmed besökarens tolkning och självmedvetenhet.76 Interpretation, som i 

detta sammanhang innebär att besökaren ska få en förståelse för platsen, definieras som: 

”a process of communicating to people the significance of a place so they can enjoy it more, 

understand its importance and develop a positive attitude to conservation. Interpretation is 

used to enhance the enjoyment of place, to convey symbolic meaning and to facilitate 

attitudinal behavioural change.” 77

Ur denna synvinkel kan Visitor Management därmed ses som en process där platser görs 

tillgängliga för besökare och samtidigt ger dem kunskap och värderingar om den miljö och 
                                                 
75 Mason, P (2005) 
76 Ibid. 
77 Prentice (1995), Se: Mason, Peter (2005) 
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kultur de besöker. Interpretation kan levereras genom texter, men även genom ord där 

exempelvis guider spelar en viktig roll. Forskning visar att besökare i nya sociala 

sammanhang kan svara på interpretation genom att antingen vara mottagliga eller inte. Om 

besökaren är mottaglig karakteriseras den av eftertänksamhet och tar aktivt del av 

informationen. Är besökaren ej mottaglig finns en mental passivitet och beteende vilket 

innebär att besökaren inte tar till sig informationen eller agerar efter den. Det finns därför ett 

behov av att turismforskningen studerar hur man skapar ”mottagliga besökare” menar 

Mason.78 Samma föreställning kan appliceras på, inte bara turister, utan samtliga 

kunder/personer som påverkar miljön på något sätt. Den teoretiska referensramen avslutas 

därför med kommunikationsteorier, som ger en bild av vad och hur företag kan arbeta med 

kommunikationens fördelar och begränsningar för att utveckla sitt miljöengagemang. 

 

Att använda sig av kommunikation 
Kommunikation är en form av aktivitet där människan skapar och bearbetar något. När det 

finns ett naturligt behov av att lyssna, förmedla och tolka information, skapas mening. Genom 

att kommunicera lär människan sig nya saker och skapar kontakter med andra. 

Kommunikationsformen varierar från inre personlig kommunikation med sig själv till utbyte 

med andra människor, grupper eller större massor.79 Den part som avser förmedla information 

benämns ofta som sändare. Det är dock inte alltid självklart vem som i huvudsak är sändaren i 

en kommunikationsprocess. Exempelvis kan en företagsledning ha kommit med en idé, 

informationsavdelningen format materialet och den slutliga produkten presenteras av en 

anställd som arbetar i direktkontakt med företagets kunder. Samtliga är någon form av 

sändare men ofta är det den slutliga kommunikatören som uppfattas som sändaren.80 I relation 

till uppsatsens forskningsobjekt skulle detta innebära att sändaren är dykarrangören eller 

instruktören som utför respektive dykkurs. Omvänt är mottagaren den som erhåller 

information från sändaren och som sedan tolkar den efter sin egen självbild.81

 

Kommunikation kan också beskrivas som indirekt eller ickeverbal. Det ter sig i kroppsspråk, 

gester och olika typer av signaler som exempelvis sättet någon klär sig på. Det visar känslor 

och attityder gentemot något, en situation eller andra människor. Under ett samtal används en 

                                                 
78 Mason, P (2005) 
79 Dimbleby, R, & Burton,G (1995). Sid 11-17  
80 L, Larsson (1997). Sid 33; Palm,L & Windahl, S (2000). Sid 10 
81 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 84-86; Larsson, L (1997). Sid 22, 33 
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mängd gester och tecken som fyller ut syftet av kommunikationen. Exempelvis är mimiken en 

viktig del av den ickeverbala kommunikationen. Genom mun och ögonrörelser uppfattas 

informationen på olika sätt och signalerar sinnesstämningar både hos den som förmedlar och 

den som mottager informationen. Det ökar förståelsen för budskapet och ger indikation på 

positiva och negativa stämningar.82

 

Modellen nedan är ursprungligen utformad med riktlinjer för praktiskt produktionsarbete. Då 

dessa riktlinjer är applicerbara på fler kommunikationsprocesser och ger en tydlig överblick 

av de steg som processen bör innehålla har vi ändå valt att utgå ifrån denna. För att bredda 

fokus och modellens användbarhet har vi i kommande text valt att modifiera denna samt lägga 

till andra framstående forskare inom ämnet. 

 

 

                                                 
82 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 49-51 
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Figur 4:2  Modell för interpersonell kommunikation 
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Källa: Dimbleby; R & Burton, G (1995). Sid 18 
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1. Syften 
Att identifiera syftet med en aktivitet eller tjänst är ett sätt för företaget att fastställa varför de 

är verksamma inom ett visst område och vad de vill förmedla till respektive intressent, det vill 

säga vad de vill kommunicera ut. Det är även ett sätt att urskilja vilka behov varan fyller, 

vilka effekter företaget kan förvänta sig, samt vilka resultat de kan eller vill uppnå.83 Det 

måste finnas en anledning eller ett behov för att kommunikation skall uppstå. Det kan handla 

om något personen vill veta eller vill förmedla till någon annan. Syftet är att tillfredställa 

behovet av att införskaffa eller förmedla information. Det är extra viktigt att veta vad syftet 

med kommunikationen är i en arbetsrelaterad situation då resultatet av interaktionen är 

beroende av vad det ursprungliga syftet är. Det är med andra ord viktigt att i förväg veta syftet 

med kommunikationen. Syftet kan exempelvis handla om samarbete, övertalning, ekonomiska 

behov eller informationsbehov. Gällande det ekonomiska behovet är effektiv kommunikation 

en förutsättning för ett framgångsrikt arbete och ekonomisk vinning. Genom 

kommunikationen säljer företaget sina varor och tjänster samt formar arbetsstrukturen internt. 

Det handlar även om att hålla ihop samhället och organisationer för att effektivisera tillvaron, 

lösa problem och att utforma ett hållbart system.84

 

2. Publik 
Efter att syftet med tjänsten och kommunikationen fastställts är det lika viktigt att veta till 

vilken målgrupp företaget vänder sig till. Det är viktigt att rätt information riktas till avsedd 

målgrupp. Företaget måste i förväg veta varför det är viktigt att mottagaren/kunden känner till 

det som företaget vill kommunicera. Företaget bör då även alltid utgå ifrån hur mottagaren 

tänker och att personen generellt undrar hur det rör eller påverkar just honom/henne. 

Följaktligen är det en förutsättning att mottagaren får svar på den frågan och att motivera 

denne till att sätta av tid till just företagets budskap och förmedla vad personen går miste om 

annars.85 Att presentera behovet och motivera sitt budskap är grundläggande för att lyckas 

med en kommunikativ process. För att skapa förändringar hos en individ eller grupp måste 

informationens budskap vara väl förankrat i mottagarens subjektiva behov, det vill säga skapa 

en mening i mottagarens omedelbara situation.86

 

                                                 
83 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 221 
84 Ibid. Sid 18-25 
85 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 52 
86 Larsson, L (1997). Sid 113-114 
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Förutom att identifiera målgruppens informationsbehov är det viktigt att utföra en 

målgruppsanalys. Det vill säga urskilja ålder, kön, etnicitet, inkomstbild med mera för att 

sedan välja bort de personer och grupper som inte faller inom ramen för det budskap företaget 

vill förmedla, så kallad segmentering. Exempelvis kan det finnas flera målgrupper för en vara 

eller tjänst men att dessa skiljer sig i syftet till att de använder sig av produkten. Till exempel 

går oftast barn till simhallen för att ha roligt och pensionärer för att vårda sin hälsa och då 

fungerar inte samma argument på båda målgrupperna.87

 

3. Kontext 
Kontexten i kommunikationssammanhanget är viktigt, vilket avser var budskapet förmedlas 

och för hur många. Återigen handlar det om att anpassa informationen utifrån hur och var 

något ska förmedlas. Sker det offentligt eller privat, enskilt eller i grupp?88 Beroende av 

vilken kontext kommunikationen sker i påverkar, förutom det fysiska, även sociala och 

kulturella förutsättningar. Det innebär att informationsarbetets resultat många gånger 

överskattas. Med det menas att sändaren inte tar hänsyn till att informationsöverföringen tar 

tid, på grund av de olika förutsättningarna. Ofta försöker sändaren uppnå långtidseffekter på 

kortast möjliga tid vilket inte ger mottagaren tillräckligt med tid att reagera och bearbeta 

informationen. Följdeffekten kan då bli att satsningen blir allt för kort och därmed uteblir 

önskade effekter med kommunikationen. Här inkluderas även på vilket sätt kommunikationen 

utförs. Om det görs genom enstaka kampanjer, personaltidningen, utskick eller något annat 

och beroende på valda insatser ger kommunikationen varierande resultat. Kontexten kan även 

vara avgörande för hur budskapet uppfattas, då samma information kan ge goda resultat i en 

situation eller inte alls i en annan. Det vanligaste problemet, som tidigare nämnts, är att tiden 

för satsningen inte räcker till och därmed uppnår inte sändaren eftersträvat resultat.89  

 

4. Innehåll 
Innehållet avser vad det är företaget vill förmedla och vad som ska inkluderas. Det är av vikt 

att veta vilken fakta, bilder och attityder som ska kommuniceras och tas hänsyn till. Det finns 

olika typer av hinder i kommunikation som påverkar hur ett budskap uppfattas. Genom den 

självbild som en person har uppfattar denne även andra. Det vill säga att de erfarenheter 

                                                 
87 Larsson, L (1997). Sid 108-111; Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 53 
88 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 221 
89 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 15-17  
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någon samlat på sig inverkar på hur nya intryck och information bearbetas och utvärderas. Det 

kan förklaras som ett slags filter varigenom informationen bearbetas och analyseras. Det kan 

vara användbart för att på kort tid kunna bilda sig en uppfattning om andra men samtidigt vara 

ett hinder, då alltför snabba slutsatser utifrån tidigare erfarenheter kanske inte stämmer 

överens med informationens syfte. Exempel på hinder är mekaniska, semantiska och 

psykologiska hinder. De mekaniska kan röra sig om oväsen runt den som talar och utgör då ett 

filter i uppfattningsprocessen. Det skulle även kunna handla om mindre funktionshinder 

såsom läspning eller nedsatt hörsel vilket kan påverka hur information förmedlas eller 

uppfattas. Semantiska hinder har istället fokus på innebörden av ord eller uttryck. Används ett 

uttryck eller grammatik i fel kontext är det väldigt svårt för andra att uppfatta betydelsen av 

informationen.  

 

Vid de tillfällen som en text skrivs efter dialekt eller hur det låter istället för enligt de 

grammatiska reglerna blir det omedelbart mycket svårare att tyda texten. Det är viktigt att 

beakta att samma ord kan ha olika betydelser beroende på i vilken situation det används. 

Exempelvis är en bok både ett träd och något man kan läsa i vilket innebär att det viktigt att 

använda rätt ord i rätt sammanhang. Psykologiska hinder är den vanligaste orsaken till 

kommunikationsproblem. Det är ett filter av attityder, övertygelser och värderingar. Det 

formar både det vi säger innan det är sagt och hur vi tolkar det andra säger. Det är därför 

viktigt att veta vad som ska förmedlas för att kunna uppnå eftersträvat resultat hos 

mottagaren. 90  

 

Medveten kommunikation leder dock inte automatiskt till resultatrik förändring eller 

beteendepåverkan hos mottagaren. Som tidigare argumenterats är effekten beroende av 

mottagarens självbild, erfarenhet och vilja. Mottagaren måste veta varför han/hon ska ta till 

sig informationen, nyttan med den. Finns inte intresse och en meningsbetydelse för 

mottagaren är kvaliteten på informationen inte lika relevant. Responsen är beroende av om 

mottagaren är hög- eller låginvolverad, det vill säga hur stort intresset är för den information 

som erbjuds. Eftersträvar sändaren en större förändring såsom exempelvis förändring av en 

företagskultur eller livsstil kan det även vara nödvändigt att utforma ett belöningssystem så att 

mottagaren upplever att förändringen är något positivt. Det kan även handla om att 

                                                 
90 Dimbleby,R & Burton,G (1995). Sid 82-86, 221 
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informationen är underhållande eller betydelsefull där mottagaren motiveras av den 

förväntade belöningen av budskapet.91  

 

5. Medier 
Denna del avser hur kommunikationen ska nå ut till avsedd målgrupp. Beroende på vilken typ 

av media företaget väljer såsom bilder, ord eller ljud, så har kommunikationen olika effekter. 

Valet kan beskrivas som en kommunikationsstrategi vilket innebär att det förekommer ett 

medvetet användande av verbala och ickeverbala tecken för att uppnå ett mål eller syfte. I 

försäljningssyfte kan det handla om att lära sig sälja genom att välja kommunikationsmedel 

som gynnar syftet. Att le ofta, uppmuntra kunden eller försöka realtera produkten till kundens 

behov är olika tekniker som kan vara användbara i ett försäljningssyfte. Valet av strategi är 

avgörande för vilket budskap personen sänder ut och därmed evident i en försäljnings- eller 

förhandlingssituation. Människan använder sig dagligen av kommunikationsstrategier och det 

kan vara så okomplicerat att det handlar om hur man ska påbörja eller avsluta ett samtal.92  

 

Med andra ord är det betydelsefullt att fundera över hur man ska nå ut till avsedd mottagare. 

Söker sändaren en hög räckvidd där en större mängd människor har möjlighet att ta del av 

informationen eller är det mer fördelaktigt att satsa på en låg räckvidd där sändaren kan göra 

ett mer selektivt urval och koncentrera sig på en mindre grupp? Beroende på önskad räckvidd 

finns olika bra anpassade medier att använda sig av. Vill exempelvis ett företag fort få ut 

information om något är press och television att föredra, samt att det når ut till en stor mängd 

människor. Dock är personlig påverkan överlägset alla andra tillvägagångssätt. Genom 

personlig påverkan har sändaren möjlighet att samspela med mottagaren, läsa dess reaktioner, 

anpassa sitt språk och information samt bemöta frågor och argument i en direkt situation.93   

 

Som nämns i texten om Visitor Management är utbildning av turister en metod för att 

motverka negativ påverkan på miljön. Turister är mer mottagliga för denna typ av information 

om de själva ser sig bidra till problemet och om de endast har lite kunskap i området sedan 

tidigare. Mottagligheten förbättras även då informationen förmedlas i en liten grupp. Priskin 

anser att ledarskap handlar om att se sambandet mellan hur besökare använder resurserna, hur 

turisterna uppfattar sin egen roll och hur de anser miljön ska se ut i framtiden. Det är 
                                                 
91 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 22-24, 30, 65 
92 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 60-61 
93 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 66-69 
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samtidigt svårt att bevisa miljöeffekter då det är svårt att veta hur stor påverkan varje enskild 

turist har. Studien visade även att unga turister, under 35 år, har en större medvetenhet om 

miljöproblemen än äldre grupper, vilket kan relateras till ökad utbildning om miljön samt att 

de utsätts av olika media exempelvis genom Internet. Media kan här få en viktig roll att 

utbilda turister genom att ge ut information om hur läget ser ut.94

 

6-7. Effekter och tillbakablick 
För att kunna mäta effekterna av lika kommunikationssatsningar och strategier gäller det som 

företag att förbereda sig och tänka igenom önskat resultat, vilka förändringar de vill 

åstadkomma hos mottagaren samt hur tidsplanen ser ut. Det är generellt sett svårt att mäta 

huruvida en informationssatsning varit framgångsrik eller inte. Den vanligaste metoden är att 

mäta det i antal utgiva broschyrer, utställningar eller andra informationsprodukter med mera. 

Ett annat sätt är att undersöka hur den utvalda målgruppen uppfattat informationen. Det är 

dock viktigt att tänka på att informationsöverföringen inte nödvändigtvis återger önskade 

effekter eller långvarighet även om målgruppen är positiv inställda till den.95 Att blicka 

tillbaka handlar om att utvärdera om kommunikationen har uppnått förväntat resultat, eller 

vilket resultat det har gett överhuvudtaget. Det kan göras på olika sätt, exempelvis genom att 

mäta huruvida kommunikationsmålen uppfyllts eller att göra en efterkalkyl på avsatt budget 

och tidsåtgång till satsningen. Utvärderingen kan sedan förslagsvis mynna ut i en slutrapport 

för att bevara kunskap för framtiden och lära sig av såväl framgångar som misslyckanden.96

                                                 
94 Priskin, J (2003) 
95 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 71-75 
96 Tonnquist, B (2004). Sid 247-254 
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Sammanfattning teoriblock 2 

Det är ingen lätt uppgift att försöka påverka beteenden och, som nämns i 

interpretationsavsnittet, är en eventuell förändring beroende av hur mottaglig 

besökaren/kunden är. Ett användbart verktyg i relation till miljöarbete är kommunikation. 

Kommunikation har flera användningsområden och kan med hjälp av en genomarbetad 

strategi generera goda resultat för företaget. Personlig kommunikation är det sätt som visat sig 

överlägset mest effektivt vid främjande av en förändring. Anledningen till det är att 

informationen då kan anpassas på ett flexibelt sätt efter mottagaren och situationen. 
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5. Introduktion till analysen 
___________________________________________________________________________ 

För att ge läsaren en bild av respektive intervjuperson presenteras först en kort introduktion 

av deras kunskap och erfarenheter inom dykindustrin. I detta avsnitt genomförs även en 

grundlig presentation av vårt fallstudieobjekt för att läsaren ska få en förståelse för PADI och 

dess omvärld samt ha en möjlighet att bekanta sig med intervjupersonerna inför analysen. 

Vidare introduceras de olika utbildningsnivåerna inom PADI för att ge läsaren en inblick i de 

krav som ställs på respektive certifikat. 

___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Representant från PADI Norden 

Respondenten har arbetat heltid som dykinstruktör inom PADI sedan 1987. Arbetet har utförts 

både i Sverige och utomlands och respondenten har även drivit två dykskolor parallellt i 

Sverige mellan 1987 och 1993. Därefter fortsatte karriären inom PADI som utbildare av 

instruktörer och utbildningsfrågor. Efter en omstrukturering inom organisationen 2004 

förflyttades fokus till marknadsföring och försäljning men respondenten är fortfarande 

involverad i instruktörsexaminationer.   

Dykarrangör/instruktör, PADI Sverige, 1 

Dykarrangören har dykt aktivt sedan 1995 och varit instruktör sedan 1997. I slutet av 1990-

talet drev hon en dykskola för att sedan åka till Portugal för att arbeta som dykinstruktör. 

Under 2005 återtog hon driften av dykskolan i Sverige och äger den idag tillsammans med en 

partner. Arrangören har dykerfarenhet från alla världsdelar förutom Asien. 

Dykarrangör/instruktör, PADI Thailand, 2 

Respondenten har arbetat med dykning sedan 1996 och har danskt ursprung. Han befinner sig 

nu i Thailand och arbetar där med bokningar, som webbmaster och IT-konsulent för 

dykarrangören Skandinavian Divers. Respondenten har dykerfarenhet från Danmark, Sverige, 

Turkiet, Cypern och Thailand.    
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Instruktör, CMAS/NAUI Sverige 

Denna instruktör började sin bana inom militärdykning. Med ett års vidareutbildning efter 

militärtjänsten blev han chefsinstruktör 1992, på en dykskola i Skåne. En chefsinstruktör är 

ansvarig för att utbildningen genomförs på rätt sätt samt har ansvar för certifiering av dykare. 

Instruktören arbetade i fem år som dykinstruktör på kvällar och helger då CMAS är en ideell 

organisation.  Han har även arbetat för NAUI, som han beskriver är en blandning mellan 

CMAS och PADI. Respondenten har dykerfarenhet från Sverige och Cypern.  

 

Dykledare, 1 

Respondenten tog sin första dykutbildning i Sverige 1994 och strax därefter 

fortsättningskursen. Därefter höll han upp med dykning några år för att nu vidareutbilda sig 

till ”Dive Master”, dykledare, vilket innebär att han då får assistera instruktören vid 

utbildningar. Respondenten har endast dykt i svenska vatten. 

 

Dykledare, 2 

Denna dykledare började dyka när han gjorde lumpen och hade sedan uppehåll ett par år. Han 

återupptog intresset när han började på sin akademiska utbildning och utbildar sig nu parallellt 

till ”Dive Master”. Respondenten har bara dykt i Sverige. 

Dykledare, 3 

Respondenten kom i kontakt med dykning 2005 när hon reste i Asien och hade planer på att 

stanna i Thailand och arbeta med dykning. Hon återvände dock till Sverige för att 

vidareutbilda sig till ”Dive Master” och eventuellt arbeta med dykning på hemmaplan istället. 

Respondenten har än så länge bara dykt i Thailand. 

 

5.2 PADI (Professional Association of Diving Instructors) World Wide Group 
Dykutbildningsorganisationen PADI har 60 % av den totala dykmarknaden i världen, vilket 

innebär att 3 av 5 människor som dyker innehar ett PADI-certifikat. Organisationen bildades 

1966 i USA och huvudkontoret finns i Kalifornien. Antalet certifierade dykare genom PADI 

beräknas vara runt 800 000 och antalet PADI-anslutna dykcentra är över 4000. I Sverige har 

organisationen funnits sedan 1981 och idag finns det över 1700 aktiva dykledare och 
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instruktörer. 1997 utfärdades 14 000 certifikat enbart i Sverige.97 PADIs huvuduppgift är att 

utbilda och certifiera dykare samt att få människor intresserade av dykning. Organisationens 

huvudsakliga inkomstkälla är avgifter från dykarrangörer som tillhandahåller PADIs varor 

och tjänster. Anslutna dykarrangörer kan genom att tillhöra PADI ta del av en gemensam 

marknadsföring, utbildningsmaterial och certifieringsdokument. Det fungerar som 

franchisning där dykarrangören betalar för att använda sig av PADIs material, varumärke och 

koncept men själva arrangerar och utför de olika tjänsterna. Arrangören har sedan olika nivåer 

att välja på vilket baseras på vilken grad av service dykskolan vill erbjuda. Ju högre grad av 

service, det vill säga antalet erbjudna tjänster, desto större är avgiften till PADI. Det utförs 

som en typ av stjärnmärkning där graden av utbud ökar med antalet stjärnor. En ytterligare 

inkomstkälla för PADI är den anslutningsavgift dykare betalar vid de olika 

certifieringsnivåerna.98

 

PADI Nordic med huvudkontor i Göteborg är dotterbolag till PADI International Ltd i Bristol, 

England. Företaget ingår i den globala PADI koncernen som innehar 7 lokalkontor runt om i 

världen. PADI Nordic har ett ansvarsområde som sträcker sig över Sverige, Finland, 

Danmark, Norge, Estland, Färöarna, Island och Grönland.99  

 

De olika nivåerna av dykcertifikat  
Padi Open Water Diver är det första certifikatet för nybörjare som leder till möjligheten att 

tillsammans med en instruktör dyka på ett djup på maximalt 18 meter. Minimiålder för att ta 

certifikatet är 15 år, men det finns även möjligheter att ta delar av certifikatet från 12 års 

ålder. Nybörjarkursen innefattar tre olika delar; dykning i bassäng eller bassängliknande 

förhållanden, utedykning samt teoriutbildning. Teoriutbildningen examineras och kunskapen 

som examineras finns i en bok på cirka 250 sidor som innehåller information och 

övningsuppgifter relaterat till dykning. Även praktiska kunskaper examineras.100 Ett certifikat 

kan utföras på ett minimum av tre dagar. Kraven är att dykaren klarar samtliga moment.101  

 

                                                 
97 Se PADI informationsbroschyr – Ta steget…eller ytterligare ett, PADI, Den största och mest erkända 
organisationen för dykutbildning 
98 Intervju med en representant för PADI Norden, 2006-05-04 
99 Se PADI, http://www.padi.se, 2006-05-09 
100 Se PADI Open Water Diver Manual (1991). Sid 3-5 
101 Intervju med en regionsansvarig för PADI Norden 2006-05-04 
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Padi Advanced Open Water Diver är fortsättningskursen för PADI-certifierade dykare. Denna 

kurs kan dykaren påbörja direkt efter första certifikatet är slutfört, utan fler utförda dyk.  Den 

innefattar totalt fem stycken dyk, där tre är obligatoriska. Dessa är navigation, nattdyk och 

djupdyk där det sistnämna innebär ett dyk ner till maximalt 40 meter under vattenytan. Övriga 

valbara dyk, beroende av vad dykarrangören har att erbjuda, är exempelvis strömdykning, 

”livet under vattenytan”, dyk med undervattensmoped, undervattensfotografering, 

videofilmning eller båtdykning.102 Efter kursen kan dykaren på egen hand tillsammans med 

en parkamrat genomföra djupdyk till och med 40 meter.103

 

För att gå vidare till nästa kurs, Rescue Diver, krävs totalt 20 stycken dyk. För att sedan bli 

Dive Master, dykledare, som även innebär att dykaren kan arbeta som assisterande instruktör, 

krävs 60 dyk. För att slutligen bli instruktör krävs minst 100 dyk och omfattande 

teorikunskaper.104   

 

PADIs Project AWARE 
PADIs miljöarbete sker genom den icke-vinstdrivande stiftelsen Project AWARE, Aquatic 

World Awarness, Responsibility and Education, som initierades av PADI 1989. Intäkterna till 

stiftelsen kommer från PADI-medlemmar, insamlingsprojekt och privata dykare vilket går till 

att finansiera forskning och olika projekt som gynnar undervattensmiljön. En ytterligare 

uppgift är att sprida budskapet om hållbar dykning genom olika informationskampanjer.105 

Project AWARE uppmärksammas först i manualen till fortsättningskursen, men endast om 

dykaren väljer det dyk som kallas ”AWARE Fiskidentifiering”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Se PADI Adventures in Diving Manual (2003) 
103 Se Dykutbildningscentrat Grodmansskolan, http://www.grodmansskolan.se, 2006-05-09 
104 Intervju med en dykledare, 2006-04-26 
105 Se PADI Adventures in Diving Manual (2003). Sid 22; Intervju med en representant från PADI Norden  
     2006-05-04 
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Den ansvarsfulle dykaren definieras som en: ”miljökämpe och förespråkare av ett hållbart 

utnyttjande”. Vidare går det att läsa i PADIs manual:  
 

”Som ambassadör för världen under vattenytan måste varje dykare ta ansvar för sin egen dykning. Vi är inte 

bara i vattnet för att observera det som finns där utan vi påverkar miljön där vare sig vi vill eller inte. Som 

dykare är vi därför alltid mer än observatörer. Vi påverkar också resurserna på platsen och har en direkt 

inverkan på det framtida tillståndet hos den lokala miljön varje gång vi gör ett besök där. Den ansvarsfulla 

dykaren är ett föredöme genom att dyka strömlinjeformat, neutralt avvägd (och inte för tung), med tillräckligt 

avstånd till botten. Den ansvarsfulla dykaren låter inte instrument, tillbehör, alternativ luftkälla eller fenspetsar 

släpa i botten eller på annat sätt beröra känsliga organismer. Som förespråkare för ett hållbart utnyttjande, 

samlar den ansvarsfulla dykaren in fakta, och rapporterar skador, nedsmutsning eller andra miljöproblem till 

lokala myndigheter eller miljöorganisationer. Den ansvarsfulla dykaren följer givetvis lokala förordningar och 

lagar, och tar hänsyn till långsiktiga påverkningar av den akvatiska miljön.”106

 

Konkurrenter 
Det finns många lokala dykarrangörer runt om i världen men PADIs största konkurrenter på 

världsmarknaden är organisationerna NAUI - National Association of Underwater Instructors  

och CMAS - Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques.107   

 

NAUI, som ursprungligen kommer från USA, profilerar sig genom att erbjuda en säker 

dykutbildning med välutbildade instruktörer. De beskriver sig själva som ”Världens största 

kompletta dykutbildningsorganisation (…) hos NAUI är du inte bara certifierad, du är 

kvalificerad.”108 CMAS är ursprungligen från Frankrike och är ett internationellt 

sportdykarförbund. Det är även den certifieringsstandard som Svenska Sportdykarförbundet 

använder sig av. Förbundet är icke-vinstdrivande och all utbildning sker ideellt.109 CMAS 

miljöprofil framförs på deras hemsida: ”Dive like your shadow! Don’t leave any trace. Be a 

sensible part of the underwater world, not an alien!”.110 Medlemsförbundet finns i 98 länder 

världen över och de samarbetar med forskare inom biologi, arkeologi och miljö. CMAS 

uppförandekoder har UNESCOs och EUs godkännande för vetenskaplig dykning. CMAS 

                                                 
106 Se PADI Adventures in Diving Manual (2003). Sid 23 
107 Intervjuer med en före detta instruktör för CMAS och NAUI 2006-05-09; PADI dykarrangör i Sverige,  
     2006-04-26 
108 Se NAUI, http://www.naui.se, 2006-05-10 
109 Intervju med en före detta instruktör för CMAS och NAUI, 2006-05-09 
110 Se CMAS, http://www.cmas2000.org/page.asp?p=5 
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tillhör också internationella idrottsorganisationer såsom Internationella Olympiska 

Kommittén.111   

 

Sammanfattning av introduktionen 
De presenterade intervjupersonerna har samtliga som lägst utbildning på dykledarnivå, vilket 

till viss grad kan variera i kunskap, beroende på val av frivilliga dyk. Valet av dyk kan leda 

till att dykare med samma certifieringsnivå inte nödvändigtvis besitter en enhetlig kunskap 

om undervattensmiljön. Vidare introducerades PADIs Project AWARE som är PADIs främsta 

kanal för deras miljöarbete. PADI är idag den ledande dykorganisationen på marknaden med 

ett fåtal större konkurrenter som NAUI och CMAS. Med PADIs funktion och bakgrund i 

åtanke går diskussionen vidare till insamlat empiriskt material och den tidigare presenterade 

teoretiska referensramen.  

 
 

                                                 
111 Se Svenska Sportdykarförbundet, http://www.ssdf.se/t2.asp?p=42224 
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6. Analys  
___________________________________________________________________________ 

I analysen redovisas vårt insamlade empiriska material som ställs i relation till tidigare 

redovisad teori. Analysen är indelad i två block där det första blocket analyserar PADIs 

miljöledning. Block två innefattar en analys av PADIs kommunikationsflöde av miljöarbetet 

både internt och externt. Genom att studera hur kommunikationsflödet fungerar framkommer 

syften bakom PADIs miljöengagemang samt hur det uppfattas internt och externt. Därmed 

kan vi i kommande slutsatser besvara vårt syfte om hur miljöledning och kommunikation kan 

användas för att främja en långsiktigt hållbar upplevelseprodukt. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 PADIs arbete för en hållbar undervattensmiljö  
Det är i huvudsak ledningens ansvar att implementera miljöarbete i en organisation. Forskning 

visar att väl genomtänkta strategier och gemensamma värderingar, gällande miljöarbete i 

organisationen, för arbetet framåt och gynnar resultatet.112

 

Vid intervjun med representanten från PADI Norden beskrivs organisationens 

miljöengagemang. Respondenten syftar då till de dykcenter som har ett särskilt engagemang 

för miljön genom olika arrangemang för den maritima miljön, det vill säga den flora och 

fauna som finns under vattenytan. Exempelvis kan arrangemangen avse att rensa upp stränder 

och vattendrag från nedsmutsning samt projekt utformade av Project AWARE. Stiftelsen som 

initierats av PADI International innebär, enligt respondenten, att det finns en röd tråd av 

miljömedvetande i samtliga utbildningsmaterial och kursplaner så att intresse väcks för den 

maritima miljön. Detta intresse ska sedan kunna kommuniceras till både dykare och icke-

dykare.  

 

Ett dykcenter har möjlighet att certifiera sig som ett så kallat AWARE-dykcenter vilket kräver 

att vissa kriterier uppfylls. Skulle kriterierna inte infrias riskerar arrangören att förlora 

certifieringen. Detaljinformation kring vad som måste uppfyllas framkom inte under 

intervjun, vilket kan bero på att det inte finns några AWARE-dykcenter i Sverige. Genom 

                                                 
112 Ammenberg, J (2004). 139-140; Dobers et al. (1995). Sid 74-75 
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PADI har dykarrangörer dock möjlighet till ytterligare miljöcertifieringar vilka analyseras i 

nästa avsnitt. 

 

Miljöcertifieringar 
PADIs miljöarbete i Sverige innefattar ett engagemang tillsammans med den svenska 

organisationen Naturens Bästa. Naturens Bästa är ett kvalitetsmärke för ansvarsfull 

upplevelseturism i svensk natur, vilket ur en internationell synvinkel ofta benämns som 

ekoturism.113 Engagemanget innebär att PADI hjälper till att utforma kriterier för ansvarsfull 

dykning. Representanten för PADI Norden beskriver att organisationen utgår från Naturens 

Bästas standardkriterier som sedan, med hjälp av PADIs kunskap på området, appliceras på 

dykindustrin. Respondenten påpekar att flertalet PADI-arrangörer har ansökt om att få bli 

ekoturismcertifierade i Sverige vilket kan bli möjligt inom en snar framtid, genom de 

framarbetade kriterierna. PADI International har även inlett ett samarbete med National 

Geographics som möjliggör en certifiering för dykcenter att bli National Geographics-

dykcenter. Konkret innebär det att dykskolan måste uppfylla hårt kontrollerade miljökriterier 

vilka gemensamt har utformats av PADI och National Geographics.114  

 

Det är tydligt att PADIs miljöarbete implementeras med hjälp av strategiska 

samarbetspartners, vars huvudsyfte är att värna om miljön. Att synas tillsammans med 

välkända miljöorganisationer kan bidra till att PADIs image och trovärdighet stärks. Dessa 

samarbeten är dock relativt nybyggda vilket kan ge indikationer till ett ökat tryck från PADIs 

intressenter, konkurrenter och omgivning att satsa på miljön. Enligt 

innovationsspridningsteorin har organisationens storlek betydelse då större företag ofta har 

den finansiella styrkan som krävs för att genomföra förändringar.115 I relation till PADIs 

storlek möjliggörs denna typ av samarbeten, men öppnar samtidigt för en problematik som 

kan försvåra processen av att få ut miljöbudskapet till alla inom organisationen. Med det 

menar vi att PADIs storlek även innebär att processen blir längre och mer komplicerad, då 

miljöarbetet ska implementeras och fungera internt samt hos respektive dykarrangör, världen 

över.  

 

 
                                                 
113 Se Naturens Bästa, http://www.naturensbasta.se/nb/index.asp, 2006-05-11 
114 Se PADI, http://www.padi.com/ng/, 2006-05-23 
115 Le et al. (2006) 
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Miljöinformation, uppföljning och kontroll 
Kvartalsvis uppdaterar PADI sina arrangörer om aktuella händelser samt miljöarbete via 

mailutskick. Det finns dock inga rutiner eller krav på att miljöinformation ska inkluderas i 

utskicken. PADI utför inte heller specifika kontroller av arrangörers miljöarbete med 

undantag för dem som är AWARE-certifierade.  

 

De kontroller PADI har utförs av regionsansvariga som granskar dykarrangörernas operativa 

arbete. Kontrollerna genomförs en till fyra gånger per år och arrangör. Alla professionella 

instruktörer har dock skyldighet att rapportera till PADI om något speciellt inträffar i 

hänseende till miljön eller säkerheten. Två av respondenterna menar att PADI Norden är 

aktiva gällande uppföljning av anmälningar och att flera instruktörer har förlorat sitt certifikat 

på grund av oansvarsfullt beteende. Vid en avstängning krävs det att instruktörskursen tas om, 

vilket innebär en kostnad på cirka 10 000 kr. Instruktören från CMAS/NAUI förklarar att ett 

dykcertifikat kan jämföras med ett körkort. Det finns ingen kontroll eller uppdatering, men 

följer man inte reglerna förloras rätten till det. 

 

För att skapa en framgångsrik miljöledning krävs att företagsledningen vet hur miljöarbetet 

ska implementeras i organisationen, för att uppnå ständiga förbättringar.116 Att vara medlem i 

Project AWARE är frivilligt, vilket kan innebära svårigheter att implementera en 

miljömedvetenhet hos övriga arrangörer samt kvalitetssäkra den gemensamma 

kunskapsbasen. Därför kan det ifrågasättas att enbart AWARE-dykcenters miljöarbete 

kontrolleras, eftersom det är ett arbete som ska genomsyra hela organisationen och samtliga 

utbildningar.  

 

Undersökningen av SAS införande av miljöarbete i sin organisation visar att frivilligheten 

bakom ett miljöarbete kan ifrågasättas. Risken är att miljösatsningarna blir alltför bristfälliga 

och fungerar mer som en profil utåt istället för ett framgångsrikt incitament i arbetet.117 

Eftersom miljöledning baseras på frivilligt arbete är det önskvärt att PADI som ledande 

organisation följer upp sitt miljöarbete och på så vis kvalitetssäkrar och stärker förtroendet 

utåt. Frivilligheten i att arbeta ansvarsfullt tas sig uttryck i att PADI gör det möjligt för varje 

enskild dykarrangör att själv ta ställning till hur stort miljöarbete de vill bedriva. 

                                                 
116 Se figur 1 
117 Lynes, J.K & Drenge, D (2006)  
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Aktivt ansvar för miljöarbete 
Idag är företag allt mer beroende av att lyssna till de olika krav som ställs av företagets 

intressenter, detta för att skapa legitimitet i omgivningen.118 Innovationsspridningsteorins 

tredje kategori behandlar externa faktorer som påverkar företag att arbeta miljömedvetet, 

såsom regleringar från myndigheter.119 I jämförelse med exempelvis flygbranschen där 

bränslet beskattas har dykbranschen mindre påtryckningar från statliga organ och 

myndigheter. Även om de lagstadgade påtryckningarna inte är så omfattande har PADI trots 

allt uppmärksammat problematiken och fördelarna med att främja den maritima utvecklingen. 

Detta har gjort att organisationen frivilligt, i likhet med resonemanget om CSR, har valt att 

sträva efter ett ansvarsfullt agerande. Representanten från PADI Norden beskriver syftet 

bakom deras engagemang: ”Det är av största vikt för oss både av naturligtvis etiska skäl, att 

vi har den framtoningen och av naturligtvis ekonomiska skäl, affärsmässiga skäl. Förstör vi 

våra vatten kommer dykningen att dö också.” 

 
Organisationen har valt att lägga ut miljöansvaret på varje enskilt dykcenter. Praktiskt 

genomför PADI inga miljöåtgärder utan deras uppgift är att, med hjälp av stiftelsen Project 

AWARE, föra ut budskapet om miljöhänsyn. PADI stödjer även dykskolor som själva väljer 

att aktivt engagera sig i miljöfrågor. Vissa dykskolor har inget aktivt miljöengagemang, 

medan andra exempelvis använder miljövänligare drivmedel, utnyttjar lokala resurser, 

sopsorterar etcetera. Eftersom PADI bygger på att lokala dykarrangörer betalar för att 

använda deras varumärke och material så anpassar dykarrangören själv kurserna efter de 

lokala förutsättningarna. Exempelvis berättade dykarrangören i Sverige att de ofta dyker på ett 

naturreservat, vilket innebär att dykarna från början får lära sig att inte röra någonting. Som 

arrangör är man skyldig att informera om vilka lokala regler som gäller.  Det skulle eventuellt 

kunna förklara att det inte finns ”AWARE-certifierade” dykskolor i Sverige då dykarna på ett 

tidigt stadium, efter regleringar, lär sig att tänka mer ansvarsfullt i hänsyn till miljön. Det kan 

i förlängningen utvecklas till att bli en naturlig del av den svenska dykningskulturen. 

 

Ovan förda resonemang indikerar att huvudorganisationen har som intention att ta ett aktivt 

miljöansvar trots avsaknaden av laglig reglering, vilket innebär ett frivilligt ansvarstagande. 

PADI poängterar dock det enskilda ansvarstagandet som återstår på lokal nivå. Det är den 

lokala dykarrangören som möjliggör ett aktivt ansvarstagande utifrån organisationens 

                                                 
118 Dobers & Wolff (1997) 
119 Le et al. (2006) 
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rekommendationer. Det innebär vidare att dykarrangören har en unik position för att främja 

eller stjälpa utbildning av kunderna och den framtida undervattensmiljön. 

 

Kritiska framgångsfaktorer 
Det mest allvarliga hotet som presenteras för framtiden är terrorismens utbredning och 

miljöförstöringen. Förutom det ser framtiden ljus ut, menar representanten från PADI Norden, 

då han ser stora skillnader i dagens miljömedvetenhet i förhållande till hur det var för 10-20 år 

sedan. Samtidigt har han en förhoppning om att den yngre generationen, vilken han uppfattar 

har en större miljömedvetenhet än den äldre, kommer avspeglas i föredömliga dykledare, 

instruktörer och dykcentra.120 I kontrast uttrycker han också att ”Det är ju inte där problemen 

är utan det är ju de stora miljöbovarna /…/ den stora belastningen är ju inte dykaren i vattnet 

utan den stora belastningen är ju den turism som dykning skapar.”  Citatet tolkar vi som att 

ledningen för PADI inte tar på sig ansvaret för förstörelse av undervattensmiljön, utan att 

ansvaret ligger utanför företagets kontroll. Även om företaget har valt att initiera en stiftelse 

som särskilt arbetar med miljöfrågor, kan det eventuellt innebära att ledningen avser att 

delegera miljöledningssystemet utanför företaget. PADI kan då koncentrera sig på sin 

kärntjänst, det vill säga att i första hand lära människor att dyka, men effekten kan samtidigt 

bli att miljöarbetet inte implementeras som en del av företagskulturen. 

 

För att få en förändring i dykarnas beteende menar dykinstruktören för CMAS/NAUI att det 

enda sättet är att lägga in det i utbildningsplanerna, men det ser han inte som genomförbart 

förrän det externa trycket blir större. Han menar att det möjligtvis kan finnas mer 

miljöutbildning hos olika lokala dykklubbar där den återkommande kunden dyker på samma 

ställen och därmed värnar om dessa områden. Utifrån resonemanget går att tyda att det bör 

ingå en kontrollfunktion av utbildningarna för att säkerställa miljöarbetet. Det skulle då kunna 

underlättas om påtryckningarna och medvetenheten från omvärlden ökade, något som PADI 

skulle kunna involvera sig i genom sin möjlighet till direktkontakt med kunderna. 

 

En annan kritisk faktor bakom spridning av miljömedvetenhet och hur den anammas i 

organisationer, är att enskilda personer i ledarskapsbefattningar driver arbetet framåt. Det kan 

innebära att miljöarbetet är väldigt sårbart om dessa ”nyckelpersoner” försvinner från 

                                                 
120 Jmf Priskin, J (2003) 
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företaget.121 Risken som följer är att arbetet stannar av eller upphör på grund av att den 

drivande faktorn går förlorad. Vi ser därför en betydelse i ett väl förankrat syfte och intresse 

från företagsledningen för att begränsa risken av ett sådant händelseförlopp. 

 

Sammanfattning analysblock 1 
Perspektivet på PADIs miljöarbete visar en medvetenhet om fritidsdykningens påverkan på 

den maritima miljön. Vidare har det framkommit att PADI inte följer upp miljöarbetet i hela 

organisationen men har implementerat miljöaspekter i utbildningsplaner och dykmanualer. 

Miljöarbetet kan på frivillig grund utökas genom att dykarrangören väljer att miljöcertifieras. 

PADI genomför dessa certifieringar tillsammans med strategiska samarbetspartners. För att få 

en djupare insikt i hur miljöarbetet praktiseras och uppfattas inom upplevelseindustrin har vi 

valt att göra en fördjupning i kommunikationsprocessen. Då upplevelseindustrin 

karakteriseras av möten mellan människor är det främsta verktyget kommunikation för att 

säkerställa produktens kvalitet.  

 

 

                                                 
121 Lynes, J.K & Drenge, D (2006) 
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6.2 Kommunikationsprocessen 
___________________________________________________________________________ 
Genom våra intervjuer med dykarrangörer, instruktörer samt dykledare formades en 

uppfattning om hur PADIs miljöarbete kommuniceras och fungerar, både inom och utanför 

organisationen. Den tidigare forskningen om fritidsdykning visar klara samband mellan 

nybörjardykare och graden av förstörelse av undervattensmiljön. Forskningen påvisar även 

samband mellan kunskap om undervattensmiljön och dykbeteenden. Därav kommer fokus att 

ligga på utbildning och miljö i relation till kommunikation i detta analysblock. 

Kommunikationsanalysen grundar sig på strukturen i figur 2 som återfinns på sidan 28. 

Effekterna, som är det sista steget i kommunikationsprocessen, analyseras i varje avsnitt för 

att underlätta för läsaren. 

___________________________________________________________________________ 

 
 

För att läsaren ska få en klarare bild av kommunikationsprocessen illustrerar modellen nedan 

informationsflödet i organisationen, som vi relaterar till i analysen. Vi utgår ifrån PADI som 

huvudansvarig för tillhandahållande av information kring en hållbar miljö. Resterande steg 

avser genom vilka led kommunikationen förs vidare mot den slutliga kunden/dykaren. 

 

 
 

PADI               dykarrangör               dykledare                kund 
(kommunikationsflöde) 

 
Figur 6:1 Kommunikationsflödet i organisationen 

 

 

Syftet bakom ett miljöarbete  
Både kommunikationsteorier samt idéer bakom miljöledningssystem poängterar vikten av att 

veta varför något kommuniceras samt vilka effekter och resultat som ska uppnås. Ett oklart 

syfte skapar i sin tur en otydlig kommunikation vilket innebär att det förväntade resultatet blir 

svårare att uppnå.122

 

                                                 
122 Ammenberg, J (2004). Sid 139-140; Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 18-25, 221 
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Delas syftet av alla inom organisationen? 

Båda dykarrangörerna bekräftar att det finns tillgänglig information att ta del av från PADI. 

Dykarrangören i Thailand berättar till exempel att PADI till största del distribuerat generell 

information om miljön men att organisationen har ett stort arkiv för alla som är intresserade. 

De uppfattar att PADI kommunicerar budskapet att dykare är gäster i havet och att dykaren 

har en skyldighet att visa respekt för undervattensmiljön. Samtliga dykledare betonar vikten 

av att ha kontroll på flytkraften under vattnet, att inte ta sönder korallerna och röra organismer 

och fiskar. ”Ta bara bilder och lämna bara bubblor…eller hur var det?” säger en av dem.  

 

Främsta anledningen till varför instruktörer och arrangörer tycker att det är viktigt att 

kommunicera ett miljöansvar är att dykplatser annars går förlorade och att dykindustrin 

därmed hotas att försvinna. Därför är det av vikt att förmedla kunskap om miljön så att både 

instruktörer och elever vet hur de ska hantera olika situationer. Vid förfrågan om PADIs 

satsningar av Project AWARE var det ungefär hälften av de intervjuade som kände till 

projektet och hur det är tänkt att fungera. 

 

Det faktum att samtliga respondenter inte är medvetna om Project AWARE skulle kunna 

utgöra ett hinder för miljöarbetet då projektet är PADIs huvudsakliga kanal för dess 

miljöarbete. Det innebär att PADIs sändare till den slutgiltiga kunden inte har en enhetlig 

kunskap gällande den miljösatsning som de avser förmedla. Genom våra intervjuer har det 

dock framkommit en överensstämmelse mellan ledningen för PADI och 

instruktörer/arrangörers uppfattning om varför ett miljöansvar är viktigt och anledningen till 

kommunikationen. Det tyder på att intentionen för en miljökommunikation finns samt ett 

intresse från arrangörerna att ta till sig och vidareförmedla budskapet. Samtidigt sänder det ut 

signaler att detta budskap ännu inte nått fram till avsedd publik på ett tillfredställande sätt. 

 

Samtliga respondenter efterfrågar mer information angående undervattensmiljön. Arrangören 

i Sverige önskar att informationen hade varit mer utförlig och att PADI skulle kunna skapa 

kriterier för dykarna att rätta sig efter. Arrangören ser gärna att PADI Norden tar ett större 

ansvar: ”PADI har så mycket safe hit och safe dit och fram och tillbaka men vad gör man i 

Sverige? I Sverige gör man faktiskt inte så himla mycket.” Respondenten förklarar samtidigt 

att det inte finns korallrev att förstöra, utan istället visar sig miljöförstörelsen i form av 
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algblomning, vilket påverkar sikten och dykmiljön negativt. Att veta orsaken bakom 

miljöförstöring samt varför och hur man kan påverka en förändring skulle vara positivt, 

menar dykarrangören. ”Miljöförstöring märks mest i haven /…/ och det är ju synd att vi 

dykare inte har mer information för vi hade ju kunnat påverka mycket vad gäller miljön i 

haven tror jag.”  

 

Genom att ge medarbetarna inom PADI möjlighet att utveckla sin kunskap ökar den samlade 

kompetensen inom organisationen. Instruktörer/arrangörer är trots allt de som befinner sig i 

den maritima miljön och kan därför snabbt se förändringar som kan vara av allmänintresse. 

Det kan i sin tur bidra till att andra organisationer såsom exempelvis myndigheter och 

intresseorganisationer kan ta del av deras unika kompetens om undervattensmiljön. Liknande 

samarbete och kompetensutbyte som idag finns mellan PADI och Naturens Bästa kan initieras 

och utvecklas. Innovationsspridningsteorin belyser även att det underlättar att genomföra 

förändringar i detta fall, implementera miljöhänsyn i organisationen, när det finns en 

överrensstämmelse med redan existerande värderingar.123 För att sedan kunna föra 

miljöintresset vidare till företagets kunder krävs först en förståelse för deras uppfattningar.  

 

Målgruppsanalys 
För att kommunikationen ska bli framgångsrik krävs det att sändaren har en kännedom om 

hur mottagaren tänker, dennes värderingar och kunskap. Därför är det viktigt att företaget gör 

en målgruppsanalys och anpassar budskapet utifrån de olika målgrupperna. Mottagarens 

behov kan även variera beroende av vilken situation denne befinner sig i, vilket innebär att 

kommunikationen måste anpassas till situationen.124

 

Det har genom intervjuerna framkommit varierande uppfattningar kring vilken som är den 

vanligaste målgruppen eller kunden inom dykning. Två av respondenterna menar att det till 

större del är yngre personer och övervägande killar som tar dykcertifikat. Arrangören i 

Sverige tycker däremot inte att det finns en ”typisk” kund men att den mest köpstarka kunden 

är runt 30 år, utan familj och med en fast inkomst. Samma arrangör upplever även att det skett 

en stor förändring de senaste åren då kvinnor blivit allt vanligare som kunder. 

Uppskattningsvis utgör de idag cirka 50 % av det totala antalet nybörjare. Gemensamt för 

                                                 
123 Le et al. (2006) 
124 Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 15-17, 52 

49 



samtliga respondenter var att de fann det svårt att omedelbart beskriva den vanligaste kunden 

och gav utrymme för ett brett segment av olika personligheter, åldrar och kön.  

 

Att åsikterna skiljer sig åt tror vi kan bero på ett flertal orsaker. Dels finns indikationer på att 

PADI inte har arbetat fram en tydlig målgruppsanalys och dels presenteras påtagliga 

svårigheter att genomföra en sådan analys, då dykning intresserar ett brett segment av 

människor. Ytterligare förklaringar kan vara att respondenterna har erfarenheter från olika 

geografiska platser vilket kan betyda att de mött olika kundkategorier och därmed skiljer sig 

deras uppfattning åt. Exempelvis kan olika behov påverka människors val av dykplats, det vill 

säga att ett annat behov ligger bakom att dyka i Sverige med den lokala dykklubben, i 

jämförelse med en semestervecka i Thailand. Detta leder in på nästa analysavsnitt som 

behandlar olika faktorer som påverkar dykarens beteende. 

 

Vad påverkar mottagaren?  

Publikens bakgrund, nationalitet och i vilken kontext publiken befinner sig i uppfattades ha en 

betydelse för hur dykaren agerar under vatten.125 Samtliga respondenter i Sverige menar att 

det är förhållandevis lätt att föra ut ett budskap om hur dykaren ska bete sig gentemot 

undervattensmiljön på hemmaplan. Detta eftersom den svenska publiken lätt anammar 

budskapet då svenskar överlag har en hög miljömedvetenhet.126

 

Representanten för PADI Norden menar att de flesta dykare i Sverige är engagerade i 

miljöfrågor och att arrangörer visar en medvetenhet i sitt arbete. Det kan bero på att i Sverige 

dyker människor ofta på samma plats. Som turist upplever dykaren inte samma ansvar, 

föreslår dykararrangören i Sverige. Turister befinner sig på en plats under en kortare period 

vilket ofta innebär en känsla av frihet, där att slippa ta ansvar är en del av semestern. En av 

respondenterna menar även att den lokala arrangören på semesterorten kanske inte heller tar 

sitt ansvar eftersom arrangören varje vecka får nya kunder, som generellt inte återkommer. 

Dålig publicitet i form av att exempelvis säkerheten brustit, hinner därmed aldrig få fotfäste. 

Denna bild bekräftas av samtliga dykledare, samtidigt som de upplever att det behövs mer 

information på semesterorter angående beteende gentemot undervattensmiljön.  

 
                                                 
125 Jmf Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 15-17 
126 Jmf Lynes, J.K & Drenge, D (2006) 
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”Definitivt är svenskar bäst, tyskarna är värst. /…/ är det nån som trampar på korallerna så 

är det dom. Det är helt enormt. Så står de stackars grekerna och skriker i megafon- du får 

inte gå där ute, till och med på tyska men det hjälper inte. Och amerikaner också till stor del, 

de skiter i det mesta. Skandinaver är jätteduktiga.”  

 

Det är en intressant iakttagelse att skandinaver uppfattas ha en hög grad av miljömedvetenhet 

i jämförelse med andra nationaliteter. Vi är dock något försiktiga i att dra slutsatser från 

ovannämnda citat. Som presenterats i teoriavsnittet anses miljöfrågor ha blivit en naturlig del i 

den skandinaviska kulturen, vilket kan bidra till en underlättad kommunikationsprocess och 

utbildandet av ansvarsfulla dykare. Det kan innebära att dykinstruktörerna/ledarna färgas av 

en subjektiv bild från tillhörande nationalitet och därmed uppfattar svenskar som mer 

ansvarsfulla än andra. 

 

Det finns vidare en överrensstämmande inställning mellan dykarens värderingar och det 

budskap om miljömedvetenhet PADI vill förmedla. Däremot kan, som tidigare nämnts, 

värderingar och behov skifta beroende på situation. I detta fall kan det innebära att en person 

som agerar på visst sätt i vardagen förändra sitt beteende på semestern. Vid ledighet värderas 

känslan av frihet och att ”slippa ta ansvar” högt.  

 

Att skapa en mottaglig besökare 

Att värna om miljön som individen har en känslomässig anknytning till, som exempelvis den 

närliggande hemmiljön, kan vara lättare än att värna om en främmande plats.127 Förslagsvis 

skulle arrangörer gynnas av att skapa en känslomässig anknytning till den lokala dykningen 

och miljön. Enligt de respondenter som arbetat utanför Sverige är det vanligt att instruktörer 

reser runt och arbetar på olika platser, vilket även kan leda till att den känslomässiga 

anknytningen minskar till respektive plats. Att låta den lokala befolkningen vara med och 

förmedla budskapet skulle kanske kunna bidra till en ökad förståelse för betydelsen av att 

bevara platsen. Det skulle även kunna innebära en närmre kontakt till den lokala miljön och 

skapa medvetenhet hos såväl kund som instruktör. Vi ser samtidigt flera svårigheter då det 

kan vara svårt att finna rätt personal på plats. Dessutom är språket en viktig del i 

informationsöverföringen då dykning kräver mycket information på kort tid. Tanken med 

                                                 
127 Jmf Mason, P (2005) 
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ovan förda diskussion kan användas för att anpassa budskapet efter individens behov, vilket 

kan jämföras med Masons resonemang om hur man skapar mottagliga besökare.128

 

För att PADIs syfte med sitt miljöarbete framgångsrikt ska nå kunden krävs att arrangörer och 

instruktörer också ses som en publik. PADIs ledningsbudskap är avsett att anammas av 

samtliga i organisationen, vilket innebär att arrangörer och instruktörer, som är deras kanal 

utåt, är den första publiken som måste övertygas. Även motivationskännetecken bakom 

miljöarbete i organisationer som bland annat innefattar jämförbarhet, kan likställas med 

teorier om hur ett budskap ska nå en målgrupp. Detta eftersom jämförbarhet innefattar i vilken 

utsträckning förändringen stämmer överens med organisationsmedlemmarnas värderingar, 

tidigare erfarenhet och behov.129 Det kan vara en förklaring till att ledningen i Norden finner 

det lätt att få fram sitt budskap både till arrangörer/instruktörer och till kunden. Resonemanget 

grundar sig på den gemensamma framställningen i intervjuer och teori samt att den svenska 

kulturen och samhället till större del ser ansvarsfullt företagande som en naturlig del av 

utvecklingen.130

 

Förutom besökarens personliga särdrag spelar även sammanhanget, för hur kunden uppfattar 

budskapet, en stor roll. Sammanhanget som även kan benämnas som kontexten analyseras i 

kommande avsnitt. 

 

Dykningens olika omgivningar – kontexten 
Kontexten, har stor betydelse för hur kommunikationen uppfattas hos mottagaren, därför 

måste även kommunikationen anpassas beroende på i vilket sammanhang den tas emot.131  

 
Beroende på geografiskt läge, finns det olika förutsättningar för utformning av dykutbildning. 

I Sverige sker vanligtvis all teoretisk utbildning inomhus varpå man efter säsong varierar 

platsen för praktiska övningar. Vintertid sker de i Sverige ofta i bassäng på stadens badhus 

och varmare tider på grunt vatten i havet. En av dykledarna, som tog sina första certifikat i 

Thailand, menar att det utomlands ibland varken finns övningsbassäng eller en lokal för 

teoriutbildning. Dykledaren beskriver att det kan vara en ”liten hydda på stranden och två 

                                                 
128 Jmf Mason, P (2005) 
129 Le et al. (2006); Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 52 
130 Jmf Lynes, J.K & Drenge, D (2006) 
131 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 221 
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tuber och sen går man bara ner och dyker liksom”. Majoriteten av de intervjuade presenterar 

dock en enhetlig bild av teori i klassrum, övningar i bassäng och sedan dykning på öppet 

vatten. 

 

Omgivningen där utbildningen sker varierar vilket kan innebära olika för- och nackdelar vad 

det gäller att ta till sig och bearbeta informationen. Sker utbildningen på stranden kan fördelar 

finnas i att den omkringliggande miljön är inspirerande då kunden befinner sig ”mitt i 

upplevelsen” vilket kan underlätta inlärningsprocessen. Nackdelen kan i kontrast yttra sig i 

svårigheter att fånga kundens uppmärksamhet då störningsmoment i omgivningen kan stjäla 

personens intresse.132 I en lektionssal är detta inte lika framträdande, samtidigt som risken 

finns att den inspirerande faktorn uteblir. När företag arbetar med informationsöverföring är 

även tiden och gruppens storlek en avgörande faktor i kontexten för hur budskapet 

uppfattas.133

 

Gruppstorlekens betydelse 

Gruppstorlekens och tidens funktion och betydelse fann vi ha stora skillnader i Sverige 

jämfört med semesterorter och därför har vi valt att dela in avsnittet i två delar. 

 

Gruppstorlekens betydelse var ett återkommande känsloladdat ämne under flertalet intervjuer. 

Den ultimata kontexten vid en utbildning presenteras av samtliga respondenter vara fyra 

personer per grupp, maximalt sex, med nära anslutning till bassäng och lokaler. Det 

efterfrågas även fler dykledare som hjälper instruktörerna, för att öka säkerheten, framförallt 

vid de första dyken på öppet vatten. För att sedan kunna kontrollera att kunskapen finns kvar 

och att grupperna utvecklas som dykare skulle två av respondenterna helst vilja att det ingick 

ett ”uppsamlingsdyk” efter cirka sex månader i utbildningen. Det skulle bidra till en möjlig 

kvalitetskontroll och uppföljning av kurser.  

 
Enligt PADIs stadgar bör varje utbildningsgrupp bestå av maximalt sex deltagare. Det är en 

siffra som bekräftas och även uppskattas av samtliga arrangörer och dykledare. 

Respondenterna menar att det är en bra gruppstorlek då möjligheterna att uppleva 

undervattensmiljön försämras i en större grupp. Dels hinner sällan de som simmar sist se djur 

                                                 
132 Jmf Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 82-86 
133 Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 221; Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 15-17 
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och fiskar, och dels är det även flera som dyker med dålig flytkraft, vilket innebär att fenor 

ofta stöter i marken och drar upp slam och sand så att de bakom förlorar sikten.134 Arrangören 

i Sverige poängterar även vikten av säkerhet relaterat till gruppstorlek ”jag har bara två 

armar, jag har inte mer. Sen blir det kanske inte problem med alla men det kan bli problem.”  

  

En ytterligare faktor som vi ser kan spela in är gruppsammansättningen. Elever har olika 

förutsättningar och erfarenhet vilket påverkar hur informationen bearbetas. Exempelvis 

behöver inte en person som agerar lågmält och tar lite plats i gruppen förstå informationen 

bättre än den person som ställer mycket frågor och som kan uppfattas ha vissa svårigheter att 

bearbeta informationen. Det är vanligt att sändaren likställer presenterad information med 

uppfattad information, vilket inte alltid stämmer. Att som sändare besitta förmågan att 

anpassa budskapet till gruppens och personernas olika behov är dock inte helt enkelt. Återigen 

vill vi poängtera att gruppens behov varierar beroende på kontext och även syftet bakom 

dykningen. Det kan därför vara en fördel att som instruktör och arrangör kunna förändra och 

anpassa innehållet och utbildningen efter de olika behoven och graden av mottaglighet.  

 

På semesterorter 

De respondenter som arbetat och/eller lärt sig dyka på diverse semesterorter presenterar en 

enhetlig bild av att gruppstorlekarna är betydligt större där. Det är vanligt att det finns 10-12 

personer i varje grupp med en ansvarig instruktör. Detta uppfattas bero på att arrangörerna vill 

tjäna pengar och att kunderna sällan återkommer. Den arrangör som har erfarenhet av 

Portugals dykutbildningar menar att det är stora skillnader mellan utbildningen av en turist 

och en inhemsk portugis, då portugiserna är återkommande kunder. Beskrivningen av 

olikheter i utbildning av turister och inhemsk befolkning kan även ha samband med att 

dykning i Sverige uppfattas som särskilt ansvarsfull. Det är inte många turister som åker till 

Sverige i syfte att i samband med semestern ta dykarcertifikat, vilket innebär att belastningen 

inte är lika hög och undervattensmiljön inte förstörs i lika hög utsträckning som på utländska 

semesterorter.  

 

Att det är så stor skillnad på Sverige, i jämförelse med andra länder anser arrangören i Sverige 

beror på lokala regler. I Asien är det lättare att ta certifikat då det kan genomföras på en vecka 

                                                 
134 Jmf Rouphael & Inglis (1997); Zakai & Chadwick-Furman (2002) 
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vilket underlättas av att det endast är i vatten med hög temperatur samt guidade dyk, som 

arrangören benämner ”cocktaildyk”. I Sverige krävs en annan utrustning och att eleven ska 

klara av att dyka på egen hand. Representanten från PADI Norden ser dock inga skillnader i 

hur arbetet bedrivs här i Sverige i jämförelse med resten av världen  /…/” på dykskolor, 

dykcenter och från instruktörer vill jag inte säga eller påstå att jag ser några större 

skillnader.”  

 

Vi ställer oss kritiska till ledningens uppfattning då det enligt samtliga övriga respondenter är 

stora skillnader beroende på i vilken miljö arbetet utförs. Eftersom representanten för PADI 

Norden representerar organisationen och dess varumärke kan det vara av vikt att förmedla ett 

gemensamt internationellt samarbete med bestående kvalitet. En grupp på 10-12 personer 

betyder, enligt den svenska dykarrangören, att regler bryts och att säkerheten brister. I detta 

framkommer ytterligare en intressant aspekt då ett större antal obevakade nybörjardykare på 

samma yta innebär att risken för slitage ökar, vilket i sin tur leder till att upplevelsen 

försämras för kunden på plats och för den framtida kunden. Detta gör att PADIs image kan 

försämras och deras produkt på sikt kan försvinna. 

 

Utbildningslängden 

Genom tidigare forskning har det framkommit att nybörjardykare har störst påverkan på den 

maritima miljön, detta eftersom nybörjare har svårt att kontrollera sina rörelser under 

vattnet.135 Vid frågor som berörde utbildningens längd i relation till kunskap och beteenden 

syftade samtliga respondenter till den egna och andras personliga säkerhet, snarare än till 

negativ miljöpåverkan. Däremot såg flertalet av respondenterna problem med för korta 

utbildningar, då de ansåg att det kan leda till sämre dykare. Det är därmed intressant att 

undersöka PADIs längd på utbildningarna samt uppfattningar om hur lång tid det tar att bli en 

bra dykare. Genom detta resonemang kan vi analysera förutsättningar för hur dykare ska 

kunna agera ansvarsfullt. 

 

Längden på utbildningen varierar avsevärt beroende på dykskola och ansvarig instruktör. 

Uppfattningen gällande vad som är den optimala utbildningslängden varierar. Fyra av 

respondenterna, inklusive representanten från PADI Norden, tycker att det är tillräckligt med 

                                                 
135 Barker & Roberts (2004); Davis & Tisdell (1995);Roberts & Harriott (1994) 
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en vecka eller mindre, så länge samtliga moment utförs. Representanten för PADI Norden var 

dock noga med att poängtera att oavsett utbildningens längd så är innehållet alltid detsamma 

”/…/ även om du gör kursen på tre dagar eller om du gör den på tre veckor så går du igenom 

exakt samma saker.” Resterande respondenter anser att mindre än tre till fyra veckors 

utbildning är ohållbart för att lära sig dyka, även om de skulle hinna samma antal övningar på 

en vecka. Respondenterna menar att i dykutbildningen, i likhet med andra utbildningar, är det 

möjligt att läsa in all information på en eller två dagar, men i efterhand är det svårt att komma 

ihåg innehållet. För att informationen ska omvandlas till kunskap krävs inläsning under längre 

period samt repetition.  

 

På semesterorter 

Den instruktör som endast arbetat utomlands i Thailand och Danmark presenterar en 

utbildningsplan på minst fyra dagar men svarar samtidigt att kortaste tid att ta ett 

dykarcertifikat är tre dagar. Korta utbildningar sker vanligtvis på attraktiva dykdestinationer 

med många turister såsom Egypten och Thailand vilket innebär att flera dyk varvat med 

teorilektioner genomförs varje dag. Andra vanliga sätt att locka kunder är att låta människor 

provdyka utan certifikat, vilket innebär att det ofta är väldigt oerfarna dykare med dålig 

flytkraft. I kontrast beskriver dykarrangören i Sverige att de elever som kommer till skolan 

och tagit ett certifikat utomlands ofta inte kan sätta ihop sin dykutrustning, vilket tyder på 

bristande kunskaper. Liknande beskrivning ger instruktören från CMAS/NAUI som menar att 

det beror på att dykarna känner stor osäkerhet och att dykutbildningen ofta inte är tillräcklig 

för att kunna dyka i Sverige. Vidare hade en av dykledarna nyligen kommit till Sverige för att 

genomföra sin instruktörsutbildning eftersom personen var av uppfattningen att det kändes 

säkrare att utbilda sig i Sverige. 

 

Tidens inflytande 

Inom NAUI och CMAS är minimitiden för att ta ett certifikat två veckor. Instruktören 

poängterar dock att det inte är vanligt och att de förespråkar en längre utbildning. Vid 

tvåveckorskurser sker utbildningen på heltid. Instruktören från CMAS/NAUI samt 

dykarrangören i Sverige framhäver fördelarna då kurserna har ett lägre tempo eftersom 

eleverna då har bättre förutsättningar att bearbeta informationen. Inom CMAS är normalfallet 

att nybörjarkursen tar flera månader med teorigenomgångar en gång i veckan, hemläxa, och 

dykning en gång i veckan. Liknande upplägg finns även hos PADI-arrangörer i Sverige. 
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Skillnaden är att PADIs utbildningar uppdelas i flera påbyggnadskurser. Genom att sälja fler 

kurser genereras högre intäkter menar två av respondenterna. Vidare beskriver dessa att PADI 

marknadsförs med ett varierande och spännande kursinnehåll vilket lockar dykare att köpa 

fler kurser och samtidigt utöka sin kunskap. PADIs totala utbildning är dock i slutändan 

likvärdig med NAUI och CMAS vilket samtliga respondenter är överens om. 

 

Det finns indikationer på att utbildningens längd påverkar vilken kunskap och behållning 

kunden har. Kortare utbildning, som visat sig vara mer vanligt förekommande på 

semesterorter, ger en sämre kunskapsbehållning och trygghet hos dykaren. En ökad trygghet 

borde resultera i en ökad kontroll under vattnet vilket i sin tur leder till mer kontrollerade 

rörelser och ett minskat slitage på undervattensmiljön. Vi ställer oss därmed kritiska till PADI 

Nordens uppfattning att det inte har någon betydelse hur lång utbildningen är. Även om 

innehållet inte skiljer sig åt så ifrågasätter vi om tillräckligt utrymme ges för kunden att 

bearbeta informationen? Utan tillräckligt utrymme försvåras möjligheten att uppnå önskat 

beteende.  

 

Då säkerhet är det som prioriteras under utbildningen så är även frågan vilket utrymme 

miljöfrågor har. Nästa avsnitt belyser därför vilken information PADI avser att förmedla i 

relation till den information medarbetarna inom organisationen anser sig tagit del av. 

 

”Lämna bara bubblor” –Vad PADI vill förmedla 
 
När ett företag ska förmedla ett budskap är det viktigt att företaget har en medveten strategi 

för vad som ska förmedlas för att kunna uppnå önskat resultat.136 Representanten för PADI 

Norden framhåller att organisationen arbetar med miljöutbildning genom att inkludera en 

maritim miljöanknytning i samtliga material, kursplaner och manualer. Här återknyter han till 

satsningen på Project AWARE som innefattar rekommendationer för hur man ska dyka 

ansvarsfullt. Han menar även att utbildningsmaterialet som används av dykinstruktörer 

säkerställer att kurserna följer de riktlinjer som fastställts av PADI.  

 

Efter studie av utbildningsmaterialet framkommer skillnader i profileringen mot 

miljömedvetenhet och det verkliga innehållet. Vid en genomgång av ”nybörjarens” 

                                                 
136 Jmf Ammenberg, J (2004). Sid 30; Dobers, P & Wolff, R (1997). Sid 12 
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dykmanual återfanns begränsad information om beteende under vatten som syftar till att 

undvika skador på växter och djur.137  

 

Den instruktör som idag inte är aktiv inom dykning menar att det fram tills respondenten 

slutade i stort sett inte funnits någon miljöinformation alls i utbildningarna eller 

utbildningsmaterialet hos någon av dykorganisationerna. Instruktören presenterar en bild av 

att informationen endast avsett lagstadgar gällande dödande av fiskar och andra djur under 

vatten. Informationen från instruktören indikerar att miljöarbetet expanderat på senare år, då 

det tidigare presenteras som obetydligt. Det ger vidare en positiv uppfattning om progressen 

inom ämnet men frågan återstår dock om det är tillräckligt för en långsiktig hållbar 

utveckling. 

 

I fortsättningsmanualen finns mer information om Project AWARE och den ”ansvarsfulla 

dykaren”. Informationen är dock frivillig att ta del av då avsnittet ej examineras. Två av 

instruktörerna menar att de kontinuerligt informerar sina elever att de endast är ”gäster i 

vattnet” och att reglerna är att se men inte röra. De menar samtidigt att den skandinaviska 

kulturen gör att dessa är mer medvetna om miljön och kanske inte behöver samma 

informationsflöde som andra nationaliteter. Arrangörer och dykledare var dock eniga i att den 

verkliga förklaringen om varför man ska se och inte röra först framkommer i Dive 

Masterskursen, då ett marinbiologiavsnitt inkluderas. Detta tyder på att uppfattning och 

innehåll inte riktigt stämmer överens. Viljan av att vara en miljömedveten organisation eller 

dykinstruktör uppfattar vi vara större än kännedomen om vad som verkligen förmedlas i 

materialet. 

 

Begränsningar 

Det finns vissa begränsningar att förmedla ett budskap. Tidigare har det framkommit att 

kontexten medför både möjligheter och begränsningar vilket i relation till innehållet kan 

härledas till exempelvis mekaniska hinder såsom oväsen. Psykologiska hinder som innefattar 

bland annat att mottagarens attityder och värderingar påverkar vidare hur mottaglig individen 

är att ta emot budskapet. Därför är det viktigt att sändaren försöker sätta sig in i mottagarens 

behov och syfte. Att utforma en text som är applicerbar på alla PADIs målgrupper är en 

                                                 
137 PADI Open Water Diver Manua l(1991). Sid 128-129 

58 



utmaning och därför skulle det kunna vara fördelaktigt att utveckla ett målande språk och 

bilder som kan illustrera önskat beteende. Exempel på metaforer som används är PADIs ”ta 

bara bilder och lämna bara bubblor”, eller NAUIs ”dive like your shadow, don´t leave any 

trace”. Detta är något som de flesta kan förstå och relatera till oavsett bakgrund. Hinder kan 

dock kvarstå i om detta används i fel sammanhang och mottagaren ej uppfattar innebörden av 

budskapet, så kallat semantiska hinder. Att budskapet inte når fram kan även bero på hur det 

praktiskt förmedlas och utformas vilket behandlas i kommande avsnitt.138

 

Ett standardiserat paketerbjudande 

Det finns flera informationsvägar som kan användas för att nå ut med ett budskap. Beroende 

av i vilket syfte och till vilken publik företaget vänder sig finns olika kanaler att tillgå och det 

är viktigt att överväga de olika kanalernas för- och nackdelar.139  

 

Utbildningsmaterialet hos PADI, bestående av böcker och DVD-filmer, beskrivs som 

övergripande bra men väldigt allmängiltigt. De jämför PADIs koncept med den amerikanska 

McDonald´s organisationen, där affärsidén är paketerad och klar att använda till ett stort antal 

människor. Att det är hårt kontrollerat och styrt uppifrån, är på både gott och ont menar 

dykarrangören i Sverige. Samtidigt uppskattas PADIs pedagogiska kursupplägg där de olika 

momenten och läshänvisningarna följer varandra åt så att både teori och praktik är i fas med 

varandra. Fördelen i denna standardisering är att räckvidden blir stor och företaget säkerställer 

att alla får ta del av samma information. Nackdelen är, som tidigare nämnts, att det kan vara 

svårt att anpassa innehållet till mottagaren vilket lägger ett ansvar på varje arrangör och 

instruktör. Eftersom utbildningarna generellt sker på lokal nivå i mindre grupper så sker dessa 

lektioner på en informell nivå där eleverna aktivt kan delta och har möjlighet att ställa frågor 

till materialet. Instruktörernas hjälpmedel är liknande på samtliga platser där respondenterna 

arbetat. Vanligast är diabilder, whiteboard och OH-projektor, i samband med teorilektioner. I 

utbildningssyfte finns en fördel med mindre grupper vilket innebär att användandet av medier 

med låg räckvidd trots allt kan ge sändaren större möjligheter att samspela med mottagaren 

och exempelvis läsa dess reaktioner, anpassa sitt språk och svara på frågor.140

 

                                                 
138 Jmf Dimbleby, R & Burton, G (1995). Sid 82-86, 221; Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 22-24, 30, 65 
139 Jmf Palm, L & Windahl, S (2000). Sid 66-69 
140 Ibid. 
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Vid intervjuer med dykledare framkom vid ett par tillfällen dock tveksamhet över vilket 

material som verkligen används. Samtliga var överens om att informationen kom från PADI 

och att de hade en del böcker men uppfattningen om antalet eller innehållet varierade något. 

Ingen av dem nämnde exempelvis DVD- filmerna som ska tillhöra utbildningsmaterialet. 

Andelen miljöinformation i respektive kurs hade både arrangörer och dykledare svårigheter 

att uppskatta. De flesta respondenterna var dock övertygade om att det finns miljöinformation 

i varje kurs men hur stor del av utbildningen som fokuserar på detta var svårare att fastställa. 

Dykarrangören i Thailand menar dock istället att det inte är mer information som behövs utan 

snarare är det en förändring i mentaliteten. ”/…/ det er ikke information, der mangler, det er 

en mentalitetsændring, der er behov for.”  

 

För att förändra beteende är det personlig påverkan som visat sig vara mest resultatrikt.141 

Upplevelseindustrin kan använda detta till sin fördel då produkten konsumeras samtidigt som 

den kommuniceras/produceras. En personlig påverkan innebär att företaget i detta fall möter 

sin kund på samma ställe där tjänsten produceras. Därför har företaget en möjlighet att 

kontrollera att produkten används på rätt sätt. Detta skiljer sig åt från exempelvis en 

annonskampanj där kunden uppmanas till sopsortering vilket inte kan kontrolleras i lika hög 

utsträckning. 

 

”Apan ser, apan gör” – personlig påverkan  
PADI har lagt ut utbildningsansvaret på de lokala arrangörerna och instruktörerna därför har 

instruktörernas beteende, attityder och värderingar betydelse för hur mottagaren i sin tur 

kommer att agera. En av arrangörerna menar att det som verkligen påverkar dykaren är 

instruktörens eget beteende och beskriver det som ”apan ser apan gör”, eleverna härmar sin 

instruktör. Därmed är det viktigt att uppträda på ett korrekt sätt, och det gäller exempelvis hur 

instruktörerna beter sig under vattnet i förhållande till växter och djur. Ytterligare en aspekt 

som framkommit i tidigare forskning är att kunna ändra beteende genom att mottagaren får se 

effekterna av oansvarsfullt beteende. Detta kan exempelvis göras genom att sändaren visar en 

död korall, orsakat av människan.142

 

                                                 
141 Ibid. 
142 Barker & Roberts (2004) 

60 



Säkerhet och hållbarhet 

Förmedlandet av säkerhetsaspekten var något som uppfattades fungera annorlunda i 

respektive land respondenterna dykt. Flera av dem hade varit i kontakt med instruktörer som 

varit påverkade av olika typer av berusningsmedel vid dyken. Arrangören i Sverige berättar 

att när denne skulle åka till Karibien för att ta sitt första certifikat, möttes arrangören av en 

dykinstruktör: ”Å han bara började bjuda på rom och cola /…/. Ja när vi druckit en 3-4 så sa 

han: då sticker vi ut och dyker /…/ jag åkte hem igen utan att ta mitt certifikat för det kändes 

inte säkert.” Arrangören berättar även om en annan incident under sin tid som instruktör i 

Portugal: ” där var det katastrof och när jag kom ner från början, i Algarve, så det första jag 

ser är en av instruktörerna som snortar lite kokain på morgonen. Första jag ser! Och jag 

tänkte: det här känns ju inte bra.”  

 

Även om vi är försiktiga med att dra slutsatser från dessa två citat visar det en förekommande 

oansvarsfull bild av ett par PADI-arrangörer. Det ger dock tecken på att säkerheten kan brista 

och därmed ge konsekvenser av en försämrad flytkraft. Vidare ökar risken för slitage av 

undervattensmiljön i relation till berusade dykare. Bilden som förmedlas karaktäriseras 

samtidigt av nöje i kombination med arbete. Det är en form av säsongsbetonat arbete som 

innebär hög arbetsintensitet och ofta unga arbetstagare. På turistorter är det vanligt att 

instruktörerna arbetar tio timmar om dagen, sex dagar i veckan, vilket bekräftas genom 

mailkontakt med en dykinstruktör i Egypten. Sändaren kan på grund av hög arbetsbelastning 

därav själv brista i att förmedla företagets budskap och inte agera ansvarsfullt, vilket innebär 

att det kanske inte alltid går att kontrollera på ledningsnivå hur arbetet verkligen utförs på 

plats.  

 

Avslutande reflektioner 

I idén om ett ansvarsfullt företagande ligger en balans mellan ekonomiska, ekologiska och 

sociala intressen. Dock är det en lång väg kvar till att ekologiska intressen får lika stort 

utrymme som ekonomiska. Kortsiktig ekonomisk vinning prioriteras före långsiktig ekologisk 

hållbarhet.143 PADI och andra dykorganisationer är beroende av att undervattensmiljön 

bibehålls något som även uppmärksammats. Problematiken kan dock ligga i att varje enskild 

arrangör inte ser de ekonomiska fördelarna då risken är att den lokala arrangören inte gynnas 
                                                 
143 Persson, C (red.) (2003). Sid 285 

61 



ekonomiskt av längre utbildningar. Den lokala arrangören kan även ha svårigheter att se 

effekterna av deras satsningar i exempelvis utökad utbildningslängd, då påverkan och den 

ekologiska bärkraften varierar.  
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Sammanfattning av analysen 
Analysen har utvärderat PADIs miljöledning och kommunikationsprocess och funnit 

möjligheter och svårigheter i att skapa en långsiktigt hållbar upplevelseprodukt. För att 

läsaren ska få en överblick har vi därför sammanfattat de viktigaste lärdomarna i en modell. 

Förutsättningen för en framgångsrik miljöledning och kommunikation är ett tydligt syfte och 

att arbetet följs upp. Analysen har visat att syftet delas av alla respondenter inom PADI men 

att kontroll och uppföljning brister. Övriga delar i modellen har vi valt att lägga jämsides då vi 

inte finner någon hierarki mellan dem. 

 

Figur 6:2 Miljöledning genom interpersonell kommunikation i dykbranschen 
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7. Slutsatser och diskussion 
 

___________________________________________________________________________ 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur miljöledning och kommunikation kan användas 

för att främja en långsiktigt hållbar upplevelseprodukt. Genom vår studie har vi kunnat 

besvara hur dykarrangörer använder sig av miljöledning och kommunikation för att öka 

medvetenheten kring slitage av undervattensmiljön. Resultatet presenteras under denna 

rubrik. För att ge läsaren en tydlig överblick har vi valt att framföra slutsatserna i punktform 

varpå respektive punkt följs av en diskussion. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

• Det finns en strävan inom organisationen PADI att förbättra miljöarbetet 

PADI visar redan idag indikationer på ökad hänsyn till undervattensmiljön. De är medvetna 

om att arbetet kan utvecklas till en kritisk faktor i framtiden. Genom analysen har det 

framkommit att det finns information och rekommendationer för hur dykare och arrangörer 

ska agera i relation till miljön, men det återstår frågetecken i hur väl dessa är etablerade i hela 

organisationen. Orsaken kan vara att miljöarbetet möjliggörs genom strategiska 

samarbetspartners vilket gör det svårare att etablera ett engagemang hos alla. För en långsiktig 

hållbarhet är det nödvändigt att implementera syftet med miljöarbetet i samtliga led och 

aktörer i verksamheten. Det finns vidare olika sätt att angripa denna problematik, förslagsvis 

är kontroller till fördel för ett utökat ansvarstagande. 

 

• Det krävs utökade kontroller för att främja utvecklingen 

Vi argumenterar i analysen för att samtliga dykskolors miljöarbete ska kontrolleras, vilket kan 

fungera som ett styrverktyg som säkerställer miljöarbetet. Det är dock en problematisk fråga 

då miljöarbetet i dykbranschen bygger på frivillighet. Vidare är det tveksamt om påtvingat 

miljöarbete nödvändigtvis leder till större hänsyn till miljön. Utifrån presenterad teori är en 

framgångsrik förändring endast möjlig om miljöintresset är en del av företagskulturen. 

 

• Miljöarbetet är ännu inte en del av företagskulturen 

Det har genom våra intervjuer framkommit bristande vetskap om PADIs miljöarbete, vilket 

tyder på ofullständig gemensam kunskapsbas och att budskapet ännu inte är fullt integrerat i 

organisationen. Det visar på en kritisk utvecklingsperiod där PADI har ett viktigt arbete 
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framför sig. Det finns även faktorer som påverkar utfallet av miljöarbetet som uppfattas ligga 

utanför PADIs kontroll. Det är exempelvis turisternas inställning på semesterorten, där 

frihetskänslan presenteras som en viktig del av upplevelsen. 

 

• Svårigheter att styra kunders beteende 

Det kvarstår en utmaning att påverka kunder att ta ett utvidgat miljöansvar. Den målgrupp 

som är svårast att förankra budskapet hos, är de turister som ej har något intresse av att ta 

ansvar under semesterresan. PADI måste därför överväga hur de kan arbeta för att skapa ett 

lokalt engagemang och känslomässig anknytning till platser vilket kan frambringa fler 

mottagliga besökare. Människor har dock olika behov, värderingar och erfarenheter vilket 

även kan försvåra utfallet av ett miljöarbete. PADI som organisation står inte i direkt kontakt 

med den slutgiltiga kunden. Därav är det arrangören/instruktören som PADI först och främst 

bör fokusera på att informera och följa upp.  

 

• Arrangörerna är den första kund som måste övertygas 

Arrangören/instruktören är den slutgiltiga sändaren utåt till kunden vilket innebär att de har en 

unik möjlighet att personligen påverka och leda kunderna mot en ansvarsfull dykning. Som 

framkommit ur intervjuer beskrivs nybörjardykarens utveckling som ”apan ser, apan gör” 

vilket innebär att en ansvarfull instruktör kan, genom sin expertis och beteende under vattnet, 

vägleda kunder mot en ökad förståelse och ansvar gentemot omgivningen. Genom att PADI 

uppmuntrar till ansvarsfulla dykarrangörer/instruktörer läggs en fördelaktig grund i att skapa 

ansvarsfulla kunder.  

 

• Tiden är en kritisk faktor 

I vår studie har det framkommit en tydlig problematik i relation till tidsaspekten. Tiden avser i 

detta fall utbildningslängden och hur stort utrymme det finns för att informera om 

miljöpåverkan. Nybörjardykare har möjlighet att utföra sitt första certifikat på endast tre dagar 

vilket är en utbildningslängd som stöttas av PADI. Den korta tiden gör det svårt att finna det 

extra utrymme som skulle behövas för att etablera en miljömedvetenhet hos kunderna. Utökad 

tid för miljöinformation samt längre utbildningar där utrymme finns att bearbeta 

informationen, minskar den omedvetna förstörelsen som är resultatet av osäkra dykare. Det 

innebär vidare att arrangörerna har goda möjligheter att stödja en hållbar utveckling men att 

det fortfarande handlar om att det krävs en ekonomisk möjlighet att förändra. Dock är det 

tveksamt om PADI är beredda att ekonomiskt underlätta arrangörens engagemang?  
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• Utbildning fungerar bäst i mindre grupper 

Det är av största vikt att stärka kontrollen av antalet elever per grupp och instruktör. Analysen 

har visat att varje instruktör bör ha högst sex elever för att kunna kontrollera elevernas och 

beteende under vattnet. Är grupperna för stora ökar därmed risken för oansvarsfullt beteende 

och slitage. Det presenterades även information som indikerar att problematiken är större 

utanför Sverige, men är dock inget vi kan dra några generella slutsatser kring då det inte 

inkluderas i vår studie. 

 

Förslag till vidare forskning 
Vi har under studiens gång upptäckt ett antal intressanta ämnen i relation till hållbar 

undervattensmiljö och fritidsdykning som ej funnits utrymme för att behandla i denna uppsats. 

Dessa ämnen är faktorer som vi tror kan påverka och/eller bidra till en större förståelse för 

varför miljöengagemang och beteende varierar beroende på var dykningen äger rum. 

 

Kultur är ett av de ämnen som frekvent återkommit under intervjuerna och pekar på att 

beteende och dykutbildningar varierar i relation till kulturella skillnader. De arrangörer och 

dykledare som arbetet och dykt utomlands menar att det är stor kulturell skillnad i hur lokala 

regler utformas och efterlevs. Det är vidare intressant att gå djupare in på hur olikheter i 

kulturell bakgrund påverkar inställningen till ansvarstagande. 

 

Genusperspektiv är en annan del som skulle kunna ge intressanta resultat då vi under 

intervjuerna såg tendenser till en större medvetenhet i miljöfrågor hos de kvinnliga 

respondenterna. För kunna dra några slutsatser kring detta krävs dock ett större urval av 

intervjupersoner. Det ställer ändå frågan om det kan vara så att könstillhörighet har en 

liknande inverkan som eventuella kulturskillnader? 

 

Vidare är tiden en faktor som vi under arbetets gång upptäckt är påtaglig och eventuellt 

avgörande för inlärning av ansvarfull dykning. Även om vi till viss del behandlat ämnet, 

saknas en djupare analys av hur människor tar till sig information. Exempelvis frågar vi oss 

hur länge en person klarar av att lyssna utan att förlora fokus och hur en fördelaktig 

utbildningsplan skulle kunna utformas utan att stjäla plats från andra delar som bör ingå. 
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Sista uppslaget till vidare forskning kräver en grundligare analys av de nyckelpersoner som 

bedriver miljöarbetet inom PADI och vad ett eventuellt bortfall skulle innebära för 

organisationen. Det skulle kunna ge indikationer på hur väl integrerat miljöarbetet verkligen 

är och hur sårbart det är i framtiden. 
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9. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide till dykinstruktörer/dykararrangörer 
 
Bakgrund 

• Berätta om dig själv, din bakgrund 
• Vad gör du i ditt arbete? (rent praktiskt?) 
• Hur länge har du arbetat med dykning? 
• Har du arbetat med dykning på fler ställen än här? Vart i så fall? 
• I vilka länder/platser har du själv dykt på? 

 
Tillägg? 

 
 

CSR/Miljöledning 
• Var kommer informationen ursprungligen ifrån? 
• Vilken information om miljön har du fått av PADI?  
• Tycker du att det skulle behövas mer? I så fall om vad? 
• Känner du att det behövs miljöinformation? 
• Vad anser du skulle ingå?/Är informationen tillräcklig? 
• Har du under din utbildning kommit i kontakt med hur du personligen kan undvika att 

skada undervattensmiljön? 
- Vid vilka/vilket tillfälle? 
- Vad lärde du dig? (ex växter/djur, sig själva) 
 

• Känner du till Project Aware? 
 

Tillägg? 
 

 
Kommunikation 
 
Syfte 

• Informerar ni kunderna hur de bör förhålla sig till växter och djur under vattnet? Kan 
du ge exempel? 

• Varför har ni information om miljö? 
 
Publik 

• Kan du beskriva er vanligaste kund? Ex. ålder, kön 
• Delas kunderna in i grupper på något speciellt sätt vid utbildning? 
• Anpassas utbildningen efter gruppens behov? Kan du ge exempel 
 

Kontext 
• Var sker utbildningen? 
• Hur många deltagare ingår i kursen? 
• Hur stor grupp och var anser du är det bästa när du ska utbilda… 
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Innehåll 

• Hur ser en nybörjarkurs ut? 
• Var innehåller en nybörjarkurs? 
• På hur kort tid kan man ta ett certifikat? 
• Hur går en kurs till rent praktiskt? 
• Hur stor del av kursen lägger ni på att informera kunden om hur man kan undvika 

slitage under vatten? 
 
Media  

• Hur ser utbildningsmaterialet ut? 
• Vilka hjälpmedel använder du under utbildningarna? (ex. overhead etc) 
 

Effekter 
• Beskriv den ideala utbildningssituationen (storlek, plats, längd, situation, tekniska 

hjälpmedel) 
 

Tillägg? 
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