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     Sammanfattning 

  Syftet med denna studie var att undersöka hur skidlärare upplever sitt arbete 

medarbetarnas betydelse i en framgångsrik organisation. Datainsamlingen bestod av nio 

semistrukturerade intervjuer, och ändamålsenligt urval tillämpades. Ett inklusionskriterium 

för att deltaga i studien var en anställning som skidlärare i företaget Trysilguidene AS. Data 

bearbetades och analyserades med tematisk analys. Fyra teman analyserades fram, dessa var 

Relatera till företagets värderingar, Omgivningen är betydelsefull, Bidra till en nöjd gäst och 

En rädsla av att inte passa in. Resultatet visade att för att prestera sitt yttersta är det viktigt 

med ett intresse för skidåkning samt att individens personlighet och dess värderingar går hand 

i hand med företagets. Vidare är de nära relationerna med de övriga medarbetarna i 

organisationen av stor betydelse. Utifrån denna studie verkar engagerade, motiverade och 

välmående medarbetare vara en viktig grund för framgångsrika organisationer. 

 

 Nyckelord: framgångsfaktorer, arbetsmiljö, motivation,välmående, skidlärare, 

organisation, relationer.  
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate how ski instructors experience their 

work. The survey was conducted with a qualitative method in the form of thematic analysis. 

The data collection consisted nine semistructured interviews, and.  appropriate selection was 

applied. An inclusion criterion for participation in the study was an employment as a ski 

instructor in Trysilguidene AS. Data was processed and analyzed with thematic analysis. 

Four themes were analyzed, these were Related to the company's values 

, The surroundings are meaningful, Contribute to a satisfied guest and A fear of not fit in. 

The result showed that in order to achieve its utmost it is important to have an interest in 

skiing and it is also important that the individual's personality and values go hand in hand 

with the company. Furthermore, the close relationships with the other employees in the 

organization are of great importance. Based on this study committed, motivated and 

prosperous employees appear to be an important foundation for successful organizations. 

 

Keywords: Success factors, Work environment ,Motivation, Prosperous, Ski instructor, 

Organization, Relationship. 
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     Förord 

 Jag vill framföra ett stort tack till alla som stöttat mig i arbetet med denna uppsats! 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de skidlärare som ställde upp på intervjuer. 

Tack för att jag fick möjligheten att intervjua er och ta del av era erfarenheter och 

upplevelser.  Även ett stort tack till ledningen på Trysilguidene AS som gav mig möjligheten 

att skriva denna uppsats och förtroendet att intervjua era skidlärare. Tack till mina handledare 

Henrik Bergman och Nina Svensson för ert engagemang och ständigt kritiska förhållningssätt 

som hjälpt mig till ständig utveckling av denna uppsats. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort 

tack till Louise Alvarsson på Karlstad Universitetsbibliotek som kom in i slutet av mitt 

uppsatsskrivande och gav mig ovärderliga råd för att utveckla mitt akademiska skrivande.   
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Inledning 

 Skidlärare är ett yrke där en arbetar med att leda grupp-eller privatlektioner med 

syftet att lära människor i alla åldrar att åka skidor och utvecklas i sitt skidåkande (SLAO, 

2016).  För att arbeta som skidlärare krävs utbildning som Svenska skidanläggningars 

organisation håller i. Utbildningen är på fyra utbildningssteg där deltagarna själva står för 

utbildningskostnaden. Utbildningsstegen innehåller alla skidteknik, men även andra områden 

berörs, exempelvis pedagogik, kommunikation och ledarskap (SLAO, 2016). Redan efter 

första utbildningssteget på sju dagar kan en söka jobb som skidskolelärare och arbeta med 

barn samt vuxna på grundläggande nivå (SLAO, 2018). Arbetet som skidlärare varierar men 

innebär ofta schemalagda skidlektioner under för- och eftermiddagar. Vissa skidlärare 

kombinerar även sin skidlärartjänst med andra arbetsuppgifter, exempelvis liftvärd eller 

barnpassning.  

 I denna uppsats undersöks Trysilguidene AS, ett företag beläget i Trysil, Norge som 

under vintersäsong bedriver skidskola med runt 100 säsongsanställda skidskolelärare. En 

skidsäsong är tidsbegränsad och det är viktigt att personalen som anställs passar för arbetet då 

utrymmet för nyrekrytering mitt i en säsong är begränsad. Dem som bedriver en 

rekryteringsprocess bör vara väl insatta i vad för egenskaper som eftersöks, detta för att den 

anställde ska trivas och prestera sitt yttersta i organisationen. Rekryteringsprocesser är dyra 

och det är därför gynnsamt när anställda återvänder flera säsonger (Hayward, 2010). 

 Trysilguidene AS genomförde säsongen 2016/2017 mätningar som visade en 

kundnöjdhet på 95 procent och att 9,5 procent av alla liftkortsköpare i Trysil även varit elever 

i Trysilguidene AS skidskola. Detta är höga siffror i jämförelse med andra skidanläggningar i 

såväl Norge som Sverige. Det finns därför en nyfikenhet att undersöka medarbetarnas 

betydelse i denna framgångsrika organisation utifrån de speciella arbetsvillkor som råder för 

säsongsanställda. Det är en intressant aspekt att flesta skidlärare flyttar till Trysil enbart för 

arbetet, detta skapar utmaningar för arbetsgivaren då det är viktigt att individen trivs på och 

utanför arbetet. Välbefinnande är en viktig del i upplevelsen av arbetet och Schulte & Vainio 

(2010) menar att välbefinnande är när individen trivs med livet och känner att dennes 

psykiska, sociala och emotionella behov är tillgodosedda. Idag när vi pratar om 

välbefinnande hänger arbete och fritid ofta ihop. Det innebär att allt fler upplever att arbetet 

påverkar upplevelsen av fritiden och vice verse (Schulte & Vainio, 2010; Grönlund, 2004). 

             Tidigare forskning visar att en god arbetsmiljö har betydelse för välbefinnandet och 

gynnar såväl upplevelsen av arbetet som medarbetares prestation (Lindberg & Vingård, 2012: 

Schulte & Vainio, 2010; Prevent, 2012; SOU 2009:47). Det är därför viktigt att ta 
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arbetsmiljön i beaktande när en undersöker upplevelsen av arbetet som skidlärare. 

Arbetsmiljö innefattar en god fysisk och god psykosocial arbetsmiljö (Näslund & Jern, 2015). 

Näslund & Jern (2015) definierar psykosocial arbetsmiljö som de sociala och psykologiska 

faktorer som individen upplever på arbetsplatsen. Faktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön och individens upplevelse av arbetet är bland annat relationer, ledarskap och 

kommunikation (Lindberg & Vingård, 2012; Angelöw, 2002). Det är viktigt att det finns ett 

socialt stöd på arbetsplatsen, vilket innebär att känna tillhörighet och support från sin 

omgivning. Såväl chefer som medarbetare är viktiga för att skapa förutsättningar för en 

välfungerande grupp (Ljungblad & Näswall, 2009; Angelöw 2002). Dessa komponenter 

tillsammans utgör framgångsfaktorer för en god psykosocial arbetsmiljö. (Ljungblad & 

Näswall, 2009; Angelöw, 2002).  

 Skidlärarna har utrymme att planera och genomföra skidlektioner efter eget intresse. 

Enligt Self Determination Theory (SDT) är frivillighet utifrån eget intresse och engagemang 

av stor betydelse för individers välmående och motivation (Deci & Ryan,2000). SDT 

fokuserar på prestation utifrån vilken typ av motivation vi drivs av istället för mängden 

motivation (Deci & Ryan, 2000). Teorin framhäver tre centrala begrepp: kompetens, 

autonomi och samhörighet. Kompetens innebär att individen vill passa in i omgivningen 

genom en förmåga att förhindra oönskade händelser genom att nå önskvärda resultat (Deci & 

Ryan, 2000). Autonomi syftar till en fri vilja att utföra en uppgift, en möjlighet att som 

individ själv få skapa och utvecklas på sitt eget sätt. (Deci & Ryan, 2000). Samhörighet 

innebär en känsla av delaktighet, en tillhörighet till ett visst sammanhang. (Deci & Ryan, 

2000).  Tillfredsställelse av dessa tre psykologiska behov leder till ökad motivation och ett 

ökat välbefinnande (Deci & Ryan, 2000). Forskning visar även motsatsen, att om de tre 

behoven icke är uppfyllda minskar motivationen och välbefinnandet (Deci & Ryan, 2000).   

 Hayward (2010) menar att engagerade medarbetare är grunden för framgång i alla 

organisationer och leder till ett stort antal vinster, exempelvis högre produktivitet, ökad 

lönsamhet och en ökad sannolikhet att anställda stannar kvar i organisationen. Vidare 

framhäver Deci & Ryan (2000) att motivation leder till ökad produktivitet. 

Säsongsanställning innebär som tidigare påvisats speciella förutsättningar och denna studie är 

viktig för att ta avstamp i och beskriva hur skidlärare upplever sitt arbete. Med brist på 

forskning inom området kommer denna studie utgå ifrån medarbetarnas perspektiv. Vad är 

det som gör organisationen så framgångsrik? Vad är det som gör att ett flertal skidlärare 

väljer att återkomma flera säsonger? Förhoppningen är att studien ska bidra till att hjälpa 
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organisationer att fortsätta utvecklas genom att anställa rätt medarbetare som kan vara med 

och bidra till en framgångsrik organisation. 

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur skidlärare upplever sitt arbete.  

 

Metod 

 

Deltagare  

 Studien har genomförts bland skidlärare vid skidskolan i Trysil. På orten finns cirka 

hundra anställda skidlärare och i denna studie har nio skidlärare intervjuats. Deltagarna i 

studien var runt 20 - 70 år, varav sju kvinnor och två män. Ändamålsenligt urval användes i 

studien och ett inklusionskriterium för att deltaga i studien var anställning som skidlärare i 

den valda organisationen. Respondenter med mycket erfarenhet och kunskap att dela med sig 

av var av intresse. Detta för att kunna få ut det mesta av intervjun då fokus var på den 

enskilde skidlärarens upplevelser och erfarenheter. 

 

Datainsamlingsmetod 

  I studien användes kvalitativ metod och en semistrukturerad intervjuguide, detta för 

att på ett detaljerat sätt höra hur respondenterna upplevde sitt arbete (Smith, 2015). En 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor arbetades fram för att hjälpa respondenterna 

att svara på uppsatsens syfte genom att tala fritt och utan att påverkas av ledande frågor (se 

bilaga 1). Genom semistrukturerade intervjuer gavs möjlighet att få höra respondenternas 

personliga erfarenheter och upplevelser, vilket var av intresse för studien (Smith,2015). 

 Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor för att skapa en bra relation mellan 

respondent och intervjuare så att respondenten under intervjun skulle ha förtroende att prata 

öppet om egna upplevelser och erfarenheter. Intervjun fortsatte sedan med öppna frågor som 

rörde studiens syfte. Exempelvis upplevelsen av arbetet, motivationsfaktorer, ledarskap och 

relationer till medarbetare samt frågor rörande organisationen. Valet av en semistrukturerad 

intervjuguide medförde en möjlighet att kunna ställa följdfrågor när något intressant i en 

intervju uppstod. Avslutningsvis fanns en möjlighet för respondenten att tillägga något extra 

om de var något respondenten ville tillföra till den föreliggande studien. 

 En pilotstudie hölls innan de riktiga intervjuerna genomfördes, detta för att se hur 

intervjuguiden fungerade och om något kunde förbättras gällande frågor eller annat rörande 
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intervjusituationen. Denna pilotstudie innebar inga korrigeringar gällande intervjuguiden, 

däremot gav det intervjuaren en erfarenhet i situation som intervjuare. 

 

Genomförande 

 Innan intervjuerna genomfördes skedde kontakt med personer från företagets ledning 

för att få ytterligare information om företagets verksamhet. Företaget stod till förfogande med 

plats för intervjun samt urval av lämpliga respondenter. Intervjuerna genomfördes under fem 

dagar i december. Innan intervjuerna inleddes fick deltagarna läsa igenom ett 

informationsbrev (se bilaga 2) samt ta del av muntlig information utifrån informationsbrevet. 

Respondenterna tillfrågades om inspelning av intervjun och en mikrofon placerades på 

bordet, cirka en armlängds avstånd från respondenten och intervjuaren. Intervjuerna tog 

mellan 20–50 min och genomfördes på Trysilguidene AS kontor.  

   

Databearbetning  

 Studien byggde på respondenternas upplevelser och erfarenheter och utgick från en 

induktiv ansats där fokus var att skapa teman utifrån den transkriberade texten (Braun & 

Clarke, 2006). Intervjuer genomfördes under fem dagar. Därefter transkriberades intervjuerna 

ordagrant och analyserades med tematisk analys. Tematisk analys är en metod med fokus på 

att finna mönster och struktur i det erhållna datamaterialet, utifrån det som anses vara av 

intresse för studiens syfte (Braun & Clarke, 2006).  Den tematiska analysen tog utgångspunkt 

i Braun & Clarkes sex steg (Braun & Clarke, 2006). Ett utdrag ur denna studiens 

kodningsprocessen finns i bilaga 3.  

 Det första steget innebär att transkribera och lära känna datamaterialet. Detta då det är 

av stor vikt att ha en omfattande förståelse för att kunna se datamaterialet utifrån olika 

infallsvinklar och perspektiv (Braun & Clarke, 2006).  Transkriberingen inleddes med att en 

intervju i taget lyssnades igenom och samtidigt skrevs det som sades ner ordagrant. 

Materialet lästes därefter igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med det innan kodning.   

 Det andra steget innefattar att identifiera intressanta och meningsfulla koder. Dessa 

koder är mer specifika än de teman som blir det slutgiltiga resultatet av analysen (Braun & 

Clarke, 2006). Vid kodning bifogades kommentarer i texten och sedan kopierades text som 

kunde identifieras till forskningsfrågan över till ett nytt dokument. Där färgmarkerades texten 

och en lista med temakoder skrevs fram.   

 Det tredje steget innebär att sortera koder till tema. Ett tema ska enligt Braun & 

Clarke (2006) bygga på viktiga delar i datamaterialet utifrån forskningsfrågan, dessa ska även 
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vara återkommande. För att hålla reda på vart informationen från datamaterialet hämtats 

tillskrevs varje respondent ett nummer mellan ett till nio, som sedan kännetecknade att det 

var här textkoden hämtats från.  Detta för att underlätta vid eventuell spårning tillbaka till 

varje enskild intervju. I nästa steg skrevs textkoderna i en lista och utifrån denne sorterades 

de utifrån innehåll i olika kluster som sedan fått en rubrik vilket bildade ett flertal 

prototeman. 

 I det fjärde steget går en djupare in i materialet, slår ihop, tar isär och tar bort teman 

för att få fram teman där data hänger ihop på ett meningsfullt sätt (Braun & Clarke, 2006). 

Efter att prototeman bildats jämfördes textkoderna med den ursprungliga texten och textkoder 

flyttades då utifrån vilket prototema som var mest relevant för textkoden. 

 I det femte steget utkristalliseras slutgiltiga huvudteman (Braun & Clarke, 2006).  

Temana gavs här namn och beskrevs med en sammanfattande text med tillhörande citat  

 I det sjätte steget skrevs tolkningsbara texter fram och exempel från intervjuerna 

lyftes fram för att skapa en större förståelse för läsaren. Det är viktigt att temana som 

utkristalliserats har en klar koppling till forskningsfrågan och att det framskrivna resultatet av 

analysens övertygar läsaren, det är därför viktigt att även koppla resultatet till relevant 

litteratur (Braun & Clarke, 2006).  

 

Reliabilitet och validitet  

 Mycket tid lades på att utforma en bra intervjuguide med öppna och tydligt 

formulerade frågor vilket ökar studiens reliabilitet eftersom att risken för ledande frågor 

minskas (Kvale & Brinkmann, 2009). I intervjusituationen lades stor vikt på att respondenten 

kände sig bekväm. Respondenten uppmuntrades att berätta fritt om egna upplevelser samt 

erfarenheter. Kvale & Brinkmann (2009) menar att förhållandet mellan intervjuare och 

respondent är viktigt inom kvalitativ forskning, detta då respondentens uppfattning inte 

behöver vara bestående över tid utan kan förändras utifrån föreliggande förhållande i en 

situation.  För att säkerställa att förhållandena i intervjuerna skulle bli så bra som möjligt 

genomfördes en pilotstudie där intervjuguidens kvalité kunde fastställas samt att intervjuaren 

fick möjlighet att utveckla sin intervjufärdighet. 

 En semistrukturerad intervjuguide användes och fokus låg på att hålla sig till syftet 

med i studien, hur skidlärare upplever sitt arbete utifrån dennes upplevelser och erfarenheter. 

Det var av stor vikt att samtliga områden i intervjuguiden skulle beröras, ordningen på 

frågeområdena var dock inte av relevans. För att säkerställa att inga missförstånd skedde 
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mellan respondent och intervjuare användes följdfrågor och upprepningar av respondentens 

svar.  

 Under hela processen är det föreliggande student som konsekvent arbetat med 

studien, detta stärker studiens validitet då ett sammanhängande arbete enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är en styrka då det garanterar att tolkningar som gjorts kan reflekteras till 

den föreliggande forskningsfrågan. Även inspelning av samtliga intervjuer är en styrka då 

riskerna för feltolkning av materialet minskar (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 Det är viktigt att studiens tillvägagångssätt beskrivs utförligt så att läsaren har 

kännedom om förutsättningar för tolkningar och analyser (Smith, 2008). Genom transparens 

och öppenhet genom hela studien ökar trovärdigheten och möjligheterna för andra att 

kontrollera resultaten (Vetenskapsrådet, 2011). I föreliggande studie har den tematiska 

analysens steg tydligt beskrivits och bilagor finns med.  

 

Etiska överväganden 

 Innan insamling av data påbörjades gjordes ett etiskt protokoll för att minska risken 

för etiska problem i samband med genomförandet av föreliggande studie (se bilaga 4). Då 

organisationen var med i valet av respondenter identifierades riskerna med att uppsatsen är 

knuten till ett företag och att de varit med vid urvalet. Det var därför av stor vikt att lyfta 

innebörden av konfidentialitet och att insamlad data inte kommer kunna spåras till enskilda 

individer. Då denna risk identifierats innan genomförandet av intervjuerna kunde åtgärder 

vidtas för att minska riskerna för påverkan av detta i intervjusituationen.  

 I uppsatsens arbete gällande etik har Vetenskapsrådets (2011) fyra grundkrav 

uppfyllts gällande god forskningssed. De fyra grundkraven var information, samtycke, 

konfidentialitet, samt nyttjande av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet säkerställdes genom att respondenterna innan genomförande av intervjun 

fick ta del av ett informationsbrev angående studien. Samtyckeskravet säkerställdes då varje 

respondent gav sitt samtycke före genomförandet av intervjun. Konfidentalitet har uppfyllts 

genom att inga namn på personer eller platser redovisas i den slutgiltiga uppsatsversionen. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts då inga personuppgifter kring respondenterna samlats in 

samt att insamlad rådata endast varit tillgänglig för ansvarig och dennes handledare. När 

undersökningen är avslutad och godkänts för publicering förstörs allt insamlat datamaterial i 

form av inspelade ljudfiler och transkriberingar. 
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Resultat 

 Fyra teman genererades utifrån den tematiska analysen. Dessa teman skapar en bild 

över de anställdas upplevelse av att arbeta som skidskolelärare. De fyra temana är Relatera 

till företagets värderingar, Gemenskapen är betydelsefull, Bidra till en nöjd gäst och En 

rädsla av att inte passa in. Nedan finner du temana med en beskrivning följt av stödjande 

citat utifrån det insamlade datamaterialet.  

 
Relatera till företagets värderingar   

 Temat sammanfattar de egenskaper som eftersöks hos skidlärarna. Det är viktigt att 

som anställd kunna relatera till företagets värderingar. Att ha ett intresse för skidåkning, en 

entusiasm för skidor är viktigare än hur duktig du är på skidor. ”Vi har några stycken eller 

någon som inte ens har åkt skidor”. Därav kan du bli anställd utan att egentligen kunna åka 

skidor då intresset, de personliga egenskaperna och hur individens värderingar går hand i 

hand med företagets väger tyngre än hur duktig du är på att åka skidor.  

 De som har ansvar för rekryteringsprocessen är utbildade skidlärare och detta menar 

en del respondenter är av stor vikt då de har erfarenhet av såväl yrket som företagskulturen. 

De vet alltså vad för egenskaper som behövs för att arbeta i verksamheten. ”Dem som driver 

skidskolan dem har det spacet, dem vet vilka dem ska plocka in, alltså anställa och så”. 

Deltagarna är välbekanta med företagets värdeord och de lyfter vikten av att kunna relatera 

till företagets värderingar som grundläggande för att trivas i organisationen. ”Det tycker jag 

är väldigt viktigt att man tänker på innan man börjar jobba här, för dem presenterar allt det 

här på intervjudagarna”. 

 Skidläraryrket handlar om det personliga mötet med människor och en förmåga att 

dela med sig av sin passion för skidåkning på ett lekfullt sätt. Även möjligheten att dela sin 

passion och utveckling med andra människor är positivt för individen själv. ”De viktigaste i 

rollen som skidlärare är väl att sprida det man tycker är kul. Ta hand om andra”. 

 Trysilguidene AS har ett stort fokus på utveckling, såväl inom organisationen som 

vad gäller individernas personliga utveckling. ”Det är en speciell form av professionalism 

här och en viss form av önskan om att utvecklas hela tiden, det känns väldigt tydligt när man 

kommer in i huset tycker jag”. Trysilguidene AS uppmuntrar och motiverar sina anställda till 

personlig utveckling genom att arrangera internutbildningar för skidlärarna ett flertal gånger i 

veckan. ”Ja man får ju stöd för att utvecklas, många av dem här clinicsen är ju ofta att du 

ska bli bättre på något. Både som skidlärare och som skidåkare”. Dessa aktiviteter 

uppskattas då skidlärarna får möjlighet att utvecklas tillsammans. Utveckling spelar en 
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betydande faktor när skidlärarna väljer att återkomma, detta då vi människor har en 

nyfikenhet och mår gott av att utvecklas hela livet.” Det är en fantastisk förmån att vi har 

det, för det är inte många platser som har, och flera dagar i veckan”. Det finns även 

individuell coachning där en erfaren skidlärare åker med under en skidlektion med syfte att 

efteråt ge feedback för att skidläraren ska utvecklas i sin roll som skidlärare. ”Men vi har 

också coachningar där dem åker med på två lektioner per säsong brukar det vara och sen 

ger feedback”. 

 

Gemenskapen är betydelsefull 

 Temat beskriver betydelsen av de nära relationerna medarbetarna har till varandra 

inom organisationen. I många av intervjuerna nämner medarbetarna hur de tillsammans blir 

som en familj då det spenderar mycket tid med varandra och samtidigt känner en samhörighet 

i det gemensamma intresset för skidåkning. ”I Trysilguidene blir det som en liten extra familj 

typ. Man är väldigt nära alla som är här uppe så det e väldigt skönt […]. Alla går under 

samma familjetak eller vad man ska säga, som en enda stor familjefest på juletid”. 

 Vikten av att ta hand om varandra, hjälpas åt och visa omtanke är något som är 

genomgående i många respondenters berättelser. ”Alltså det här hjälpsamma tänket och 

omtänksamheten som finns i väggarna och att i den här omtänksamheten, ta hand om och ha 

roligt ihop”. Det är viktigt att medarbetarna trivs och har kul med varandra, dels för att 

individen själv ska må bra. Men det skapar även förutsättningar för att gruppen i sin helhet 

ska må bra. Det bidrar till ett gott klimat och goda relationer. ”Det här är ett jobb där man 

också har mycket gemenskap med kollegorna. Alltså vi umgås ju hela tiden typ, för man bor 

ju även med dem”.   

 Många av de anställda väljer att återkomma år efter år och åldersspannet är stort där 

den yngsta skidläraren är runt 19 år och den äldsta runt 80 år. Det stora åldersspannet gör att 

Trysilguidene AS sticker ut jämfört med andra skidskolor. Gemenskapen individerna har med 

varandra i arbetsgruppen är en anledning till att många av de anställda väljer att återkomma. 

”Det är liksom därför alla som jobbat här för tio år sen också̊ kommer tillbaka för att det är 

TG andan som vi kallar för familjen som blir”.  

 

Bidra till en nöjd gäst 

 Gästerna investerar både tid och pengar i skidlektioner och det är då viktigt att deras 

förväntningar blir uppfyllda eller till och med överträffade för att gästerna ska få en positiv 

bild och upplevelse av Trysilguidene AS som de kan sprida vidare. Här har skidlärarna en 
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viktig roll då gästen förväntar sig att få en bra upplevelse och som skidlärare är det ens ansvar 

att uppfylla dessa förväntningar. De ultimata förutsättningarna för att upplevelsen i backen 

ska bli bra är att personkemin mellan gäst och skidåkare stämmer överens berättar 

respondenterna. ”Gästerna känner sig viktiga, samtidigt som varje enskild gäst får en bättre 

upplevelse när de tilldelas skidlärare som passar speciellt för dem”. 

 Människor vill känna sig sedda och hörda och det är därför viktigt att en som 

skidlärare ger gästen uppmärksamhet berättar respondenterna. Gästerna har en stor betydelse 

för skidlärarna upplevelse av sitt arbete då skidlärarna känner sig betydelsefulla när de kan 

bidra till gästernas utveckling och framsteg. ”Jag får en elev och jag vet med mig att jag 

kommer kunna lära den mycket, de är liksom och den känslan är ju den bästa som finns”. 

Känslan av att känna sig betydelsefull och viktig är faktorer som gör att människor mår bra 

och det leder även till att en blir mer motiverad till att fortsätta utföra sitt arbete.  

 Större delen av respondenterna anser att det är viktigt med beröm och uppskattning 

från ledningen. Att få bekräftelse för sin prestation är viktigt.  ”Man blir ju väldigt mycket 

gladare när andra kommer in och säger att man gjort någonting bra, gud vad duktig du var 

med gruppen eller vad som helst”. 

 

En rädsla av att inte passa in 

 Trysilguidene AS vision lyder ”att man vill bara bäst på guidade upplevelser” och det 

genomsyrar hela verksamheten. Det kan dock också leda till en outtalad press att som 

skidlärare hela tiden förväntas prestera på topp. Detta leder till att en del skidlärare blir 

självkritiska och oroar sig för att inte uppfylla de outtalade kraven. ”Jag kan känna att det är 

hetsigt också och det är väl mer på det negativa att till exempel banträningar och så vidare, 

man ska åka snabbast, man ska vara bäst”.  

 Människor jämför sig lätt med varandra och detta kan resultera i att en känner sig 

sämre än andra. Vilket kan leda till dåligt självförtroende som i sin tur kan utlösa negativa 

tankar och känslor om att en inte är lika bra som alla andra, skidåkningen kan då bli en 

tävling där en sätter press på sig själv att utvecklas så snabbt som möjligt för att och att passa 

in. ”Första säsongen så pressade jag mer mig själv, för jag kände att jag upplevde en liten 

press”. 

 De som är bra på skidor dem tillskrivs också en högre status av de resterande 

skidlärarna. Detta gör att det skapas en dold hierarki mellan skidlärarna och leder till att de 

duktigaste skidåkarna har lättare att passa in då de andra skidlärarna ser personen som en 
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förebild. ”Skidor det är väldigt om man är bra på skidor så är det bra. Alltså då är man lite 

extra duktig, cool, framgångsrik, lite högre status om man är duktig”.  

 Det finns även en outtalad press om att en ska gå på så många internutbildningar som 

möjligt, speciellt de som arbetar första säsongen. De som gör sin första säsong som skidlärare 

går många gånger på clinics för att dem känner en press, inte för att dem egentligen vill. ”Det 

är också jättebra och man får ju välja vilka man ska gå på. Men det kan vara lite såhär press 

typ att man ska gå på så många som möjligt helst”. Ett osynligt krav utvecklas och istället för 

att exempelvis vila en dag tvingar man sig själv att gå eftersom en inte vill missa en enda 

chans till utveckling men även att passa in. 
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Diskussion 

 Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur skidlärare upplever sitt arbete. 

Sammanfattningsvis lyfte skidlärarna engagemang och gemenskap som viktigt för att trivas. 

Engagemanget för skidåkning och intresset att bidra till utveckling är något som är 

framträdande. Det är viktigt att individerna i organisationen delar företagets värderingar och 

detta skapar en samhörighet. Samhörigheten skapar en gemenskap och detta uppskattas vilket 

leder till att individen känner en meningsfullhet med sitt arbete. En del skidlärarna upplever 

även en viss press att prestera och detta kan påverka individens inre motivation då en känsla 

av att inte leva upp till förväntningarna uppstår.  

 I temat Relatera till företagets värderingar lyfter skidlärarna sin entusiasm och 

passion för skidåkning. Wikman (2005) och Vallerand (2012) menar att medarbetare med 

högt arbetsengagemang presterar bättre och har en större vilja att stanna kvar i en 

organisation. Skidlärarna bekostar sin utbildning själva och detta är redan vid anställning 

något som visar på ett engagemang.  Även företaget lyfter i rekryteringsprocessen intresset 

för skidåkning. Detta leder till att samtliga medarbetare i organisationen redan från början har 

ett engagemang vilket är en betydande framgångsfaktor för organisationen.  

 I temat Gemenskapen är betydelsefull lyfts vikten av goda relationer för att trivas på 

arbetet. Goda relationer påverkar medarbetarnas upplevelse av arbetet positivt, detta då 

relationer är en viktig del i upplevelsen av arbetet (Lindberg & Vingård, 2012; Schulte & 

Vainio, 2010; Prevent, 2012; SOU 2009:47). Relationerna skapar även en motivation till att 

gå till arbetet vilket Deci & Ryan (2000) menar är medfött då människor föds med en strävan 

att vilja utvecklas och ingå i sociala sammanhang. Relationerna som byggs på arbetsplatsen 

är värdefulla för individerna och relationerna blir därav även en del av yrkesidentiteten som 

skidlärare. Gemenskapen kan vara till hjälp när individen upplever press. Temat En rädsla av 

att inte passa in behandlar den press som respondenterna upplever i verksamheten, en press 

om att inte vara tillräckligt bra på skidor eller inte leva upp till förväntningarna. Det finns 

även en press att gå på clinics, anledningen till detta skulle kunna vara att en vill ta alla 

möjligheter att utvecklas och bli bättre i sin skidåkning. Ryan och Decis (2000) Self 

Determination Theory (SDT) passar in i denna studie. Fokuset i SDT är att tillfredsställa 

medarbetares psykologiska behov av kompetens, samhörighet och autonomi. När dessa 

behov tillfredsställs skapas förutsättningar för den inre motivationen att blomstra och 

möjligheten för medarbetarna att prestera och uppnå sin fulla potential. SDT lägger fokus på 

självständighet och inre engagemang istället för yttre motivationsfaktorer.  
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 Frivillighet är viktigt för tillfredställandet av autonomibehovet. I detta fall ges skidläraren av 

organisationen ett eget ansvar för att uppnå sin fulla potential då det är frivilligt att delta på 

clinics. I organisationen verkar detta dock inte vara något problem då det finns en hög inre 

motivation och en vilja att utvecklas.  

 Deci & Ryan (2000) menar att individer med en inre motivation presterar bättre än 

individer som endast drivs av yttre motivation. I Trysilguidene AS har medarbetarna 

gemensamt en inre motivation för skidåkning, det kan ses bland annat genom den 

uppskattning som visas gentemot de clinics som erbjuds. Medarbetarna får genom clinics 

möjlighet till kompetensutveckling, en chans att utvecklas i sin egen skidåkning samtidigt 

som kunskapen kan användas i arbetet 

 Den goda psykosociala arbetsmiljön med gemenskap och välmående verkar vara en 

viktig del i företagets framgång. Det psykologiska behovet av samhörighet i SDT tillgodoses 

i Trysilguidene AS genom de värdefulla relationerna och den starka samhörigheten. 

Samhörigheten tycks även bidra till att företagets värderingar blir en självklarhet och en 

naturlig del av individernas egna värderingar. Detta leder vidare till att medarbetarna delar en 

gemensam meningsfullhet i arbetet där förväntningarna från ledningen och ens kollegor är 

tydliga. Det verkar även finnas en flexibilitet i hur värdegrunden anammas och är 

anpassningar för varje individ. Det är möjligt att detta även bidrar till goda förutsättningar för 

nya medarbetare att på ett naturligt sätt integreras med företagets värderingar. Angelöw 

(2002) menar att mentorer är ett framgångsrikt sätt att låta en arbetsplats växa i en god anda 

och innebär ett naturligt sätt att skapa ett socialt stöd från början. I detta arbetet verkar 

Trysilguidene AS göra ett bra jobb då de inte tycks behöva uttalade mentorer utan 

samhörigheten leder till att de nyanställda på ett bra sätt integreras i verksamheten.  

 Det psykologiska behovet av kompetens inom SDT uppfylls då individen i 

organisation ges möjlighet till fortsatt kompetensutveckling. Individerna tycks drivas av att 

de hela tiden får möjlighet att tillfredsställa sitt utvecklingsbehov då en oavsett 

kompetensnivås ges möjlighet att utmanas och utvecklas.   

 I temat Bidra till en nöjd gäst lyfter respondenterna att mötet med gästen är av stor 

betydelse för arbetsengagemanget. Skidläraren har en betydande roll i gästens upplevelse och 

beröm av gästen verkar vara den bästa bekräftelsen på en god arbetsprestation, vilket blir en 

form av yttre motivation. Respondenterna berättar även att beröm från ledningen är viktigt. 

Det är således viktigt att ledningen är medveten om detta, för att på bästa sätt kunna motivera 

de anställda till att prestera sitt yttersta i arbetet. Den inre motivationen tillsammans med den 
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yttre motivationen i form av beröm skulle kunna påverka kundnöjdheten och ge goda 

förutsättningar till en välmående personal, samtidigt som företaget går framåt. Detta påvisar 

att rätt förutsättningar i form av ledning och styrning av verksamheten är av stor vikt för att 

medarbetarna i en organisation ska kunna använda sin motivation på rätt, för att på så sätt öka 

prestationen (Deci & Ryan, 2000).  

 Deci & Ryan menar att de tre behoven kompetens, autonomi och samhörighet är 

starkt kopplade till individens personliga välbefinnande och utveckling. Genom ett aktivt 

arbete med de tre behoven kommer en rad hälsovinster för den enskilda individen i form av 

ett ökat välmående, som i sin tur påverkar individens prestation i arbetet. Det skulle även 

kunna innebära en rad vinster för organisationen då en engagerad, motiverad och välmående 

medarbetare innebär mindre omkostnader i form av sjukskrivning och nyrekrytering.  Detta 

visar på att det är viktigt att organisationen aktivt arbetar för att främja de psykologiska 

behoven av kompetens, autonomi och samhörighet.  Organisationer och personer i ledande 

roller har stor nytta av att veta vad som motiverar då detta för både organisation och enskilda 

medarbetare framåt. De är viktigt att ledningen är medveten om att de tre psykologiska 

behoven hänger ihop och att motiverade medarbetare presterar bättre, vilket ger nöjdare 

gäster och en mer framgångsrik organisation.  

 I föreliggande studie användes kvalitativ metod för att undersöka hur skidlärare 

upplever sitt arbete. En begränsning med denna undersökning är urvalet, detta då företagets 

ledning var med och valde ut respondenter. Detta kan ha lett till ett snedvridet urval vilket 

skulle kunna medföra ett snedvridet resultat, då det alltid finns en risk att företaget kunnat 

valt ut respondenter till sin fördel. Urvalet var även relativt litet då det bestod av nio 

respondenter, det kan vara en nackdel men däremot är vi inte i en kvalitativ studie ute efter 

att generalisera vårt resultat till populationen, utan är intresserade av det unika (Smith 2008).  

 Intervjuguiden var uppbyggd så att den innehöll teman med öppna frågor och det 

fanns möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor vilket medförde ett innehållsrikt rådata 

material (Joselsson, 2013). Positivt med denna studie var även att en pilotintervju 

genomfördes i förberedande syfte. Dels för att se att intervjuguiden fungerade men också för 

att intervjuaren skulle komma in i sin roll, detta ökade studiens reliabilitet enligt Kvale & 

Brinkmann (2009). Intervjuaren i studien har tidigare inte genomfört intervjuer vilket innebar 

en brist på erfarenhet vilket kan gett en negativ påverkan på studiens reliabilitet. För att höja 

studiens reliabilitet skulle respondenterna kunnat ges möjlighet att läsa det transkriberade 

materialet, detta för att undvika missförstånd som skulle kunna uppstå (Kvale & Brinkmann 

2009). I denna studie fanns det dock ingen möjlighet för detta. Med intervju som 
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datainsamlingsmetod blir materialet unikt och i framtida studier hade det varit intressant att 

göra en kvantitativ studie inom samma område för att på sätt kunna få ett generaliserbart 

resultat.  

 Studiens slutsats är att arbetet som skidlärare kräver ett engagemang för skidåkning 

och ett intresse att bidra till utveckling. Det är viktigt att skidläraren delar företagets 

värderingar då detta bidrar till en gemenskap med kollegorna som i sin tur skapar en 

meningsfullhet med arbetet. En del skidlärare upplever en viss press att prestera och detta kan 

påverka individens inre motivation då en känsla av att inte leva upp till förväntningarna 

uppstår. Men det blir lättare att hantera pressen om man har ett socialt stöd i form av sina 

kollegor. Det är även viktigt med möjlighet till självständighet, en frihet att få skapa och 

utvecklas utifrån sig själv. Föreliggande studie påvisar att engagerade och välmående 

medarbetare som känner en gemenskap är viktigt för framgång. De tre psykologiska behoven 

som Deci & Ryan (2000) lyfter tillfredsställs i organisationen, vilket leder till att resultat i 

denna studie stöder Self Determination Theory. Goda förutsättningar ges för att skidlärarna 

skanå sin fulla potential och bidra till en framgångsrik organisation. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide    

Ålder? 

Vad har du för utbildning? 

 

Skulle du kunna beskriva kort om ditt arbete. 

- Berätta om hur en typisk dag på jobbet ser ut för dig? 

-  Arbetsuppgifter, hur länge du arbetat på Skistar etc.?  

 Berätta om vad som får dig att vilja arbeta som skidlärare.  

    - Vad är viktigt för dig i rollen som skidlärare?  

Hur är det att arbeta här, hur trivs du med ditt arbete? 

- Vad är det som får dig att vilja gå till arbetet?  

Hur upplever du relationen till dina medarbetare? 

 Hur upplever du ledarskapet? Berätta om relationen till dina chefer. 

Hur påverkar ledningen ditt arbetsengagemang och din prestation? 

- Beskriv hur organisation kan hjälpa dig att öka ditt engagemang och din prestation? 

 Hur upplever du din delaktighet i verksamheten? 

Hur upplever du företagskulturen? Ex. normer, värderingar och attityder.  

Hur upplever du företagets värderingar? Är du medveten om dem?  

  - Känner du att  du är en del av dem?  

Hur upplever du Ditt värde för företaget? 

Vad gör att du återkommer som skidlärare i Trysil?   
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Rebecka Ingsmy och jag skriver en C-uppsats i psykologi vid Karlstads 

Universitet. Min uppsats handlar om att undersöka hur skidlärare upplever sitt arbete och nu 

söker jag personer som tänka sig att delta i studien. Intervjun förväntas ta cirka 45-60 minuter 

och det är valfritt att delta i studien, du har rätt till att när som helst avbryta din medverkan. 

Genom att delta i denna studie kan du som deltagare medföra nytta för arbetsgivare och 

organisationer om hur skidlärare upplever sitt arbete. 

 

Jag vill gärna spela in intervjun om du ger ditt samtycke. Detta för att kunna transkribera, 

vilket innebär att jag kommer skriva ner hela intervjun ord för ord. Transkriberingen kommer 

förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer kunna ta del av den. All data kommer endast 

användas i syfte med denna uppsats och behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga 

enskilda personer kommer att kunna identifieras i uppsatsen. 

 

Om du som deltagare har frågor eller funderingar så kan du alltid höra av dig till mig som 

student eller mina handledare via nedanstående kontaktinformation.  Du kan även få ta del av 

resultatet när uppsatsen är klar, genom att höra av dig till mig eller via den digitala portalen 

diva där uppsatsen kommer laddas upp: diva-portal.org.  

 

  

 

Student:      Handledare: 

Rebecka Ingsmy    Henrik Bergman 

rrebeckai@gmail.com    henrik.bergman@kau.se 

      

         Nina Svensson 

      nina.svensson@kau.se 

 

 

 

http://diva-portal.org/
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Bilaga 3 

Utdrag och exempel ur kodningsprocessen  

Kodning: 

Socialt arbete 

Bra med olika åldrar 

Roligt 

Viktigt med personlighet 

Engagemang för skidor, intresse 

Se människor utvecklas 

Möjlighet att själv utvecklas  

Positiv arbetsmiljö 

Bra arbetsmiljö 

Viktigt med gemenskap 

Prototeman: 

Prototema 1 - Kul att vara sociala tillsammans  

Socialt arbete 

Bra med olika åldrar 

Roligt 

 

Prototema 2 - Varmt hjärta 

Viktigt med personlighet 

Engagerade, intresse 

Se människor utvecklas 

Protoema 3-Den egna utvecklingen 

Personlig utveckling  

Clinics  

 

Prototema 4-Miljö där man mår bra 

Positiv arbetsmiljö 

Bra arbetsmiljö, viktigt med gemenskap 
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Slutgiltiga huvudteman: 

Relatera till företagets värderingar  

Gemenskapen är betydelsefull 
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Bilaga 4 

Etiskt protokoll  

Vilken nytta medför studien? 

 Syftet är att beskriva skidlärares upplevelse av deras arbete, vilket kan ge information 

som kan innebära att arbetsmiljön kan förbättras. Fokus ligger på positiv psykologi och hur 

den psykosociala arbetsmiljön kan ge effekter på såväl individ som verksamhet och 

organisation. Detta innebär ny kunskap till vetenskapen och kan även medföra nytta till 

framtida forskning. Deltagarnas insats innebär att arbetstagare kan inse vad som är viktigt för 

skidläraren i sitt arbetet och detta kan leda till att bland annat arbetsmiljön för dem och andra 

arbetstagare kan förbättras. För organisationer och företag kan studien även innebära att få 

reda på framgångsfaktorer som kan bidra till en förbättrad arbetsprestation hos de anställda. 

 

Vilka risker finns för deltagaren? 

 Respondenten kommer ej utsättas för risker som medför att denne mår dåligt efter 

deltagande i föreliggande studie. Däremot kan respondenten känna sig utlämnad och tycka 

det är jobbigt att öppet prata om sitt arbete, exempelvis om känslig information skulle 

framkomma. Missförstånd är den största risken jag ser med studien, att respondenten och jag 

som intervjuare misstolkar varandra.  

 

Det är även viktigt att  informera respondenten om konfidentialitet, speciellt eftersom att 

uppsatsen är knuten till ett företag och respondenten annars kan se det som osäkert att tala 

sanning för mig som intervjuare.  Det är även viktigt att belysa i början av intervjun att det 

inte finns några rätt eller fel, utan att intresse finns av att få reda på respondentens egna 

upplevelse. Under intervjun gäller det även att ha ett tydligt språk för att minimera riskerna 

för missförstånd . Intervjuguiden är konstrurerad så att den ej innehåller frågor som anses 

stötande och bör därmed inte väcka något motstånd. 

 Intervjun kommer spelas in för att underlätta transkribering, när transkreringen sedan 

är genomförd kommer ljudfilen att raderas.  

 

Hur kan riskerna minskas? 

 För att minska riskerna är det viktigt med ett tydligt utformat informationsbrev som 

respondenten får möjlighet att läsa i lugn och ro. Det är även viktigt att  informera 

respondenten om konfidentialitet, speciellt eftersom att uppsatsen är knuten till ett företag 
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och respondenten annars kan se det som osäkert att tala sanning för mig som intervjuare.  Det 

är även viktigt att belysa i början av intervjun att det inte finns några rätt eller fel, utan att 

intresse finns av att få reda på respondentens egna upplevelse.. Under intervjun gäller det 

även att ha ett tydligt språk för att minimera riskerna för missförstånd . Intervjuguiden är 

konstrurerad så att den ej innehåller frågor som anses stötande och bör därmed inte väcka 

något motstånd. 

 Intervjun kommer spelas in för att underlätta transkribering, när transiteringen sedan 

är genomförd kommer ljudfilen att raderas.  

 

Vilken information ska deltagaren få? 

 Den information som varje deltagare bör erhålla tillgodoses i informationsbrevet som 

finns bifogat.  

 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? Ska någon mer ge samtycke? 

 Företaget ger sitt samtycke. Jag har redan fått godkännande av företaget att intervjua 

skidlärare på deras anläggning, samt fått godkännande att nämna Trysilguiden i uppsatsen. 

Deltagarna i studien ger sitt samtycke såväl som muntligt som skriftligt efter att ha läst 

igenom informationsbrevet. 

 

Hur ska data hanteras? (Hur ska till exempel transkriberingar hanteras? Ska data 

lagras? Hur ska data analyseras?)  

 All insamlad data kommer endast nyttjas i utbildningssyfte av författaren och 

ansvariga lärare. Inga obehöriga kommer att få ta del av data. Efter slutförandet av studien 

kommer samtlig insamlad data att förstöras. Data kommer transkriberas och analysers av 

författare.  

 

Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas? 

 Konfidentalitet garanteras av författaren som enbart kommer att hantera datan i 

professionellt syfte. Svar och resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 

av dem och insamlad data kommer inte kunna spåras till enskilda individer. Fiktiva 

benämningar kommer att användas i denna studie, exempelvis citat som används kommer ej 

gå att identifiera till en specifik respondent. 
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Hur får deltagarna del av resultatet? 

 Varje deltagare kan behålla informationsbrevet. Där kommer kontaktuppgifter att stå 

angivet och dit hänvisas de deltagare som önskar att ta del av resultatet. Deltagarna kommer 

även informeras om att uppsatsen kommer laddas upp på den digitala portalen diva: diva-

portal.org , där den även går att läsa. 
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