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Sammandrag!

Studiens utgångspunkt är frisörbranschens problematik med en genomsnittlig 

yrkeslängd på endast 8 år. Syftet är att utveckla en modell som förklarar individens 

motivation inom branschen. Uppsatsens teoretiska referensram utgår från tidigare 

erkända teorier som behandlar motivation. Litteraturen har analyserats och delats in i 

olika analysnivåer med relevanta motivationsfaktorer för att kunna studera den 

eventuella variation som kan finnas. Datainsamlingen utgick från semistrukturerade 

intervjuer baserat på ett urval av analytiska grupper med olika erfarenheter och 

arbetslängd i yrket. Resultatet visade skillnader mellan de olika grupperna men 

gemensamt påvisades den individuella känslan av meningsfullhet som den mest 

betydande motivationsfaktorn. Studien visar att oavsett tid i branschen är det vanligt att 

frisörers motivations varierar beroende på hur pass tillräckliga de känner sig inför sina 

egna, kunders och organisationens förväntningar. 

Nyckelord: Motivation, Frisörbranschen, Motivationsteorier, Motivationsfaktorer, 

Service 
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1.4Inledning4

“En organisations framgång beror på människorna som utför arbetet och på hur väl de 

blir motiverade att vara kreativa och använda sina kunskaper i syfte att utföra ett bra 

jobb.” - Reis och Peña 2001. 

Svenskt näringsliv (2014) genomförde 2013-2014 en personalomsättningsundersökning. 

Resultatet visade att tjänste- och serviceverksamheten hade högst procentandel på 39 % 

gällande personalomsättning. Resultatet tyder på en problematik inom denna sektor vad 

gäller att behålla, och därmed eventuellt motivera de anställda på arbetsplatsen. Därför 

kan en viktig uppgift för ledningen innebära att skapa ett bra arbetsklimat. Myers och 

Tietjen (1998) förklarar bra arbetsklimat med att de anställda ska känna 

arbetstillfredsställelse, lojalitet och motivation för arbetsplatsen och därmed vilja arbeta 

kvar. Motiverad personal är enligt Baron (1991) en stor konkurrensfördel. Företag som 

förlorar personal kan få konsekvenser i bemärkelsen att verksamheten stannar av men 

också kostnader i tid och pengar att lära upp och utbilda ny personal. Eftersom 

motiverade medarbetare är en essentiell del av en organisations överlevnad och 

framgång bör arbetstillfredsställelse eftersträvas (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Motivation förklarar varför människor handlar på ett visst sätt och är ett resultat av 

interaktion mellan individer och situationer (Hansen et al., 2010). Människan har behov 

att ha mål för att växa och utvecklas (Taylor, 2015). Alla individer är olika och 

motiveras av olika saker. Motivation kan delas upp i två kategorier, inre samt yttre 

motivation. Individer kan dels motiveras av att göra uppgifter på grund av intresse och 

för att de tillfredsställs av själva aktiviteten men också av konsekvenser som aktiviteten 

leder till, så som materiella eller verbala belöningar (Deci, 2005). Rent generellt bygger 

motivation på att individer har olika behov och viljor, vilket kan förknippas med 

individens drivkraft. För att skapa ett bra arbetsklimat med motiverad personal kan det 

därför vara viktigt att ta reda på vad som motiverar och driver de anställda. Dock kan 

det vara en utmaning att definiera olika motivationsfaktorer då motivation inte är något 

som syns. Det ligger även en problematik i att alla individer motiveras av olika saker 

vilket kan göra det svårt för företag att veta hur de generellt ska arbeta för att motivera 

samtliga anställda. 

En bransch som ingår i service- och tjänsteverksamheten är frisörbranschen, där 

motivation bland anställda fortfarande är relativt outforskad. Ett stort problem för 
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frisörbranschen är den genomsnittliga yrkeslängden på endast 8 år (Axelsson, 2013). En 

av de potentiella förklaringarna till den låga yrkeslängden kan vara att arbetet som frisör 

medför att dagligen vistas i en miljö som innehåller risker för både fysisk och psykisk 

ohälsa. Enligt Loodh & Ohlsons (1997) tidigare forskning avslutade drygt hälften av 

frisörerna sitt yrke på grund av den anledningen. Personalen är ständigt i kontakt med 

kemikalier, vatten och tensider som kan förstöra både hud och luftvägar. Yrket innebär 

även påfrestande arbetsställningar vilket kan ha en negativ påverkan på muskler och 

leder som gör att många får ont i kroppen. På grund av riskerna och arbetsförhållanden 

är det många som väljer eller tvingas avsluta sitt yrke som frisör (Arbetsmiljöverket, 

2015). Enligt en undersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) gjorde 2014 visade 

sig 28 % av de yrkesverksamma frisörerna som deltog i studien har upplevt 

arbetsrelaterade besvär under de senaste 12 månaderna (SCB, 2015).  

När anställda inom servicebranschen känner sig nöjda på sin arbetsplats och där de ges 

utrymme att utvecklas och förbättra sina prestationer avspeglas det enligt Schneider 

(1985) i en positiv helhetsbild av verksamheten. Eftersom det är en kostnad för 

arbetsgivare att anställa ny personal är det viktigt att personalen är tillfredsställd för att 

verksamheten på längre sikt ska uppnå bra resultat. På grund av branschens korta 

yrkeslängd syftar denna studie att förklara motivation inom frisörbranschen. Det kan 

tänkas finnas skillnader för hur motivation kan förklaras beroende på den erfarenhet och 

antal arbetade år individer har i yrket. Studien kan därför bidra med att hjälpa aktörer 

inom branschen att skapa en bra arbetsmiljö och implementera arbetssätt som är rätt 

anpassade för att motivera anställda utifrån deras yrkeslängd. Med hänsyn till ovan 

beskrivna förutsättningar för yrket väcks frågan hur frisörer motiveras på sin 

arbetsplats.  

1.14Syfte4

Syftet med undersökningen är att utveckla en modell som förklarar individens 

motivation inom frisörbranschen. 

4 4
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1.24Praktisk4och4teoretisk4relevans4

Då motivation inom frisörbranschen är relativt outforskat finner vi teoretiskt utrymme 

att genomföra en studie inom området. Genom att studera variationen av motivation på 

organisations-, grupp- samt individnivå samt undersöka möjliga samband ämnar 

uppsatsen bidra med ny teoretisk kunskap. Den teoretiska kunskapen sammanfattas i en 

förklarande modell för att i praktiken hjälpa branschen med dess problematik med den 

korta genomsnittliga yrkeslängden på 8 år. 

2.4Teori4

Litteraturgenomgången inleds med att definiera vad motivation är och hur det skiljer sig 

mellan inre- och yttre motivation. Det kan antas att motivation påverkas av olika 

faktorer som eventuellt skiljer sig mellan arbetsplatser, arbetskolleger samt individuella 

preferenser. Av den anledningen är syftet att studera motivation ur olika analysnivåer 

för att se hur individens motivation kan variera beroende på vilken analysnivå som 

undersöks, se figur 1. Hur organisationer använder sig av feedback och belöningssystem 

kan variera beroende på vilken organisation som studeras. Detsamma gäller 

arbetsförhållanden och arbetssätt. Därför definieras variationen som sker mellan olika 

organisationer som organisationsnivå. Vidare definieras gruppnivå som variationen som 

sker mellan olika grupper där samhörighet och relationer används som 

motivationsfaktorer. Slutligen definieras individnivå som den variation som 

förekommer mellan enskilda individer där motivationsfaktorerna är användandet av 

feedback, olika arbetsförhållanden som föredras samt olika individuella behov. 

Slutligen presenteras en sammanställning av analysnivåerna och respektive 

motivationsfaktor. 

 

Figur 1. Analysnivåer.  
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2.14Motivation4

Ryan & Deci (2000) förklarar att anledningen till att vi beter oss på ett visst sätt beror 

på vår motivation att utföra saker. En individ som är inspirationslös och inte känner 

någon kraft till att göra något anses omotiverad, medan en person som är aktiv eller 

arbetar mot ett mål anses vara motiverad. Motivation är ett fenomen som kan variera 

både i storlek och typ. 

Motivation kan delas in i två olika kategorier som inre- och yttre motivation. Inre 

motivation kommer från individens egenintresse och dess önskan att göra något. 

Individer som drivs av inre motivationsfaktorer blir tillfredsställda genom sin 

nyfikenhet, sökande av personliga utmaningar och utforskande av nya möjligheter 

(Bratton, 2010). Ryan & Deci (2000) poängterar den inre motivationens betydelse för 

lärande i form av intagande av ny kunskap och färdigheter. Därför är inre motivation en 

viktig del i människans kognitiva, sociala och fysiska utveckling. Yttre motivation 

definieras istället som den del av individens motivation som uppstår ur yttre faktorer 

som individer får genom att uppnå målet. Individer som drivs genom yttre motivation 

har bland annat lön, befordran och status som motivationsfaktorer.   

Både inre och yttre motivation är influerade av typiska samhällsvärden, sätt att tänka på, 

beteenden och sociala faktorer (Bratton, 2010). Eftersom denna uppsats avser behandla 

motivation på arbetsplatsen är det relevant att förstå hur inre och yttre motivation kan 

fungera där. Amabile (1993) menar att kunskapen och förståelsen är viktig då 

motivationen inte är stabil och ständigt fluktuerar och ändras, vilket medför att den lätt 

kan påverkas av organisationsförändringar. 

2.24Motivationsfaktorer4på4organisationsnivå4

2.2.14Feedback4

Betydelsen av feedback kan vara avgörande för hur en anställd presterar. Om en 

organisation arbetar med feedback kan den anställde utföra bättre prestationer och 

resultat än om ingen feedback och uppföljning skulle utföras (Robbins & Judge, 2015). 

Feedback har därför stor betydelse i en organisations målsättning, som Locke (1968) 

menar är en stor källa till arbetsmotivation. Organisationer som styrs genom mål vilka 

förs vidare till att utföras av arbetsenheter och enskilda arbetare är det system som är 
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mest känt som tillämpning av hans teori (Bratton, 2010). Locke (1968) poängterar att 

målsättning kan ge positiva effekter på resultatet. Om målen specificeras och följs upp 

tydliggörs det för den anställde vad som förväntas av personen. En organisation som ger 

individer erkännande för prestationer kan ses som en form av positiv feedback. Ifall en 

individ ges erkännande förklarar Herzberg (1968) att en individs motivation kan öka. 

Det kan resultera i att individen känner möjlighet till avancemang, befordran eller 

ansvar från organisationens sida vilket kan ge positiva effekter. 

2.2.24Belöningssystem4

När organisationer använder sig av yttre belöningar för att uppmärksamma en bra 

prestation kan anställda känna att det tränger ut dennes inre motivation. Inre motivation 

kan påverkas ifall känslan av bra prestationer överskuggas av vetskapen att endast ha 

gjort det som organisationen vill menar Deci (2005). Belöningar kan minska den inre 

motivationen hos anställda ifall de upplever att belöningarna är för att kontrollera eller 

tvinga. Enligt Deci (2005) kan yttre belöningar därför vara mer framgångsrika om de 

används på ett mer spontant än rutinartat sätt. Det kan medföra att kreativiteten och 

motivationen hos anställda lättare behålls. I vissa fall kan bäst resultat uppnås om viss 

typ av yttre organisationsbelöning avlägsnas helt. Då kan den inre motivationen hos 

individer öka för att dess uppfattning om varför uppgiften utförs går från att ha en yttre 

till en inre förklaring, och därmed en positiv påverkan på motivationen (Robbins & 

Judge, 2015). Medan belöningar kan tränga ut den inre motivationen hos individen 

menar Herzberg (1968) dessutom att belöningar som lön eller förmåner nödvändigtvis 

inte behöver innebära någon förändring av motivationen. Enligt författaren existerar inte 

sambandet mellan motivation och belöningar. Istället kan det endast tillföra att 

individen blir mer eller mindre nöjd. Däremot menar Herzberg (1968) att individens 

motivation kan påverkas både positivt och negativt om individen blir befordrad eller 

delegerad ett större ansvar inom organisationen. Det kan både stärkas eller motsägas av 

Mc Gregor (1966) om hans negativa syn att se arbetare tolkas. Då kan den Tayloristiska 

synen på människan användas som innebär att arbetare är lata och saknar ambitioner. 

Därför ogillar de ansvar varför befordran och delegering av ansvar mest troligt inte 

leder till en positiv påverkan av en individs motivation. 

4 4
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2.2.34Arbetsförhållanden4

Om en organisation arbetar med målsättningar kan det innebära att den anställde 

motiveras och anstränger sig mer för att nå målet och därför presterar bättre. Svårare 

och tydliga mål kan ofta ge ett bättre resultat än om mer generella mål väljs. Det är 

under förutsättning att individen är engagerad i målen som den deltar i och är beslutsam 

att fullfölja det. En organisation med ett för målinriktat arbetssätt kan dock få som 

konsekvens att fokus läggs för mycket på dit de vill komma, vilket därför verkar 

hämmande för kreativitet, motivation och anpassning av förändrade omständigheter 

som kan uppstå (Robbins & Judge, 2015).  Enligt Deci (2005) kan det för en individ 

dessutom finnas ett samband mellan motivationen och hur mycket den från 

organisationens sida ges inflytande och förmågan att själv få bestämma över sin 

arbetsprocess. Herzberg (1968) menar att faktorer som är källor till att individer kan 

känna sig motiverade och tillfredsställda på arbetsplatsen kan skilja sig ifrån källor som 

är knutna till missnöje. Det som kan motivera individer är inre faktorer, medan yttre 

faktorer som företagets policy, arbetsvillkor eller säkerhet på arbetsplatsen inte kan det. 

Om individer inte känner säkerhet på arbetsplatsen eller är tillfreds med sina 

arbetsvillkor leder det till missnöjdhet och sämre trivsel, däremot behöver det inte 

automatiskt innebära trivsel och nöjdhet om de finns. 

2.34Motivationsfaktorer4på4gruppnivå4

2.3.14Samhörighet4och4relationer4

Människor som har och omhändertagande egenskaper och sociala behov är ofta mer 

motiverade att arbeta i team och grupper (Robbins & Judge, 2015). Samhörighet är 

något som vi människor behöver i form av vänskapliga och nära relationer. McClelland 

(citerad i Robbins & Judge, 2015) behandlar vikten av samhörighet för att kunna 

förklara hur en individs motivation fungerar. De människor som har samhörighet som 

en stor källa till motivation känner ofta ett stort behov att vara omtyckt av omgivningen 

och undviker helt konflikter med andra (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Enligt Maslow 

(1954) bör alla människors olika behov tillfredsställas sekventiellt. För att en individ 

ska kunna känna samhörighet bör de fysiska behoven först vara uppfyllda och 

tillfredsställda. Samhörighet inkluderas i en individs sociala behov och innebär också att 

individen känner sig accepterad och har tillhörighet med andra. Genom att skapa sig en 
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plats i en grupp kan människor fylla ett behov av bekräftelse och uppskattning (Maslow, 

1954).  

Vänskap och kärlek från andra är viktiga faktorer för att en individ ska fylla sitt sociala 

behov, må bra och därmed ha bättre förutsättningar för att vara motiverad. De individer 

som vill men inte har det strävar ofta efter att skapa sig platser i olika grupper och knyta 

relationer med andra människor (Solomon, 2010). Goda arbetsrelationer är dock inte 

något som med säkerhet påverkar motivationen hos individen menar Herzberg (1968). 

Herzberg förklarar att om individen från början känner sig missnöjd med någon eller 

några av sina arbetsrelationer, behöver det inte automatisk betyda att personen blir nöjd 

bara för att personen som individen i fråga inte tycker om plockas bort. Det kan däremot 

leda till att denne inte längre är missnöjd, vilket betyder att goda arbetsrelationer inte är 

en faktor som nödvändigtvis påverkar en individs motivation. 

2.44Motivationsfaktorer4på4individnivå4

2.4.14Feedback4

Feedback mellan individer på arbetsplatsen kan ha stor betydelse för hur människor 

känner motivation. Det gör att exempelvis en chef som individ kan ha ett stort 

inflytande över en anställds motivation och hur den kan påverkas. Det kan ske genom 

feedback och beröm (Hansen et al., 2010). Enligt Maslow (1954)  är det av den 

anledningen också viktigt att chefen förstår vad den enskilde individen har för behov 

och vad den motiveras av för att maximera dennes motivation. I enlighet med det som 

Maslow poängterar, instämmer även Herzberg (1968) i betydelsen av feedback och 

erkännande som motivationsfaktorer. Författaren tillägger att chefen har möjlighet att 

påverka den anställdes motivation genom att se till att den har intressanta 

arbetsuppgifter av utmanande karaktär.  Feedback kan också ha betydelse för hur en 

individ uppfattar målsättning som motiverande eller inte. Målsättning upplevs inte lika 

motiverande om ens prestation genom feedback inte följs upp. Ur en 

motivationsynvinkel kommer feedback med stor sannolikhet därför att leda till en högre 

prestation (Bratton, 2010). 

4 4
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2.4.24Arbetsförhållanden4

En individ kan enligt Mc Gregor (1966) motiveras av att vara självstyrande. Det innebär 

att en chef kan låta individen lägga upp sin egen arbetsdag och sätta upp egna mål. De 

individer som motiveras på det sättet är ofta kreativa och söker eget ansvar. De ser 

arbetsuppgiften i sig som intressant och motiverande, vilket därför gör det möjligt att 

låta dem vara självstyrande. Även Deci (2005) poängterar hur viktigt individens behov 

att känna att den har inflytande över sin egen arbetsprocess är. Finns inte det eller 

känslan att få vara med och påverka sina arbetsuppgifter finns det risk att det påverkar 

motivationen på ett negativ sätt. McClelland (citerad i Robbins & Judge, 2015) 

förstärker också betydelsen av det behovet med att individer är intresserade av att deras 

egna resultat blir bra vilket gör att prestationerna blir viktiga för dess motivation. 

Dessutom menar Vroom (citerad i Robbins & Judge, 2015) att motivationen också kan 

bero på hur pass en individ utifrån utförd prestation förväntar sig en viss typ av 

belöning, och hur viktig och lockande den i sin tur är för individen. 

En individs prestation kan dessutom kopplas ihop med målsättning. Enligt Locke (1968) 

kan utmanande mål för anställda ha en positiv påverkan på en individs prestation och 

därför ge en förbättrad motivation. Målsättningen kan ske genom chefen som sätter upp 

dem på egen hand. Ett annat alternativ är att de individer som ska delta i 

måluppfyllelsen också deltar i att sätta dem.  Om individen deltar i målsättningen finns 

det däremot inget som garanterar att deltagandet leder till ökad ansträngning, däremot 

ökar chansen att den anställde accepterar målen. Acceptansen i sig kan i sin tur leda till 

högre prestation i jämförelse med om chefen sätter upp egna mål och den anställde inte 

accepterar dessa (Robbins & Judge, 2015). Målsättningen bör också vara specifik, så att 

den anställde vet vad som krävs för att kunna nå dem och hur stor ansträngning som 

behövs. Blir målen vaga och ospecificerade kan det istället få motsatt effekt (Hansen et 

al., 2010). 

2.4.34Behov4

Individer på en arbetsplats såsom en chef eller medarbetare kan beakta och arbeta mot 

att få anställda att känna sig uppskattade för att främja och ge möjligheten till personlig 

utveckling. Det för att belöningar som tillfredsställer en individs inre behov ofta kan ha 

en bättre påverkan på motivationen än vad yttre belöningar kan ha. Yttre belöningar kan 

ersätta den anställdes intresse för själva arbetsuppgiften och istället börja fokusera på 
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belöningen vilket i längden kan påverka motivationen negativt (Hansen et al., 2010). 

Deci (2005) menar att det finns olika individuella behovsförhållanden som motiverar 

individer till att utföra sitt arbete. Individen kan stimuleras om den känner att 

arbetsuppgifterna är tillräckligt utmanande vilket leder till en känsla av kompetens, att 

vara bra på det man gör och därför har möjlighet att uppnå eftertraktade resultat. En 

annan motivationsfaktor är hur individen ur eget intresse känner meningsfullhet inför 

sina arbetsuppgifter. Om den anställde inte anser arbetet meningsfullt kan motivationen 

att utföra arbetet att minska. Graden av motivation kan enligt Vroom (citerad i Robbins 

& Judge, 2015) också bestämmas utifrån hur stora behov och förväntningar en individ 

har på att dennes prestation kommer att leda till ett visst resultat, och hur attraktivt det 

resultatet är för individen. Dessutom kan individens motivation också påverkas 

beroende på hur eventuella belöningar tillfredsställer individens egna behov och 

huruvida individen därför anser de vara attraktiva och viktiga eller inte (Bratton, 2010). 

Tabell 1 visar en översiktsbild av analysnivåerna och dess motivationsfaktorer. 

Tabell 1. Sammanställning av analysnivåerna och dess motivationsfaktorer. 

 

Analysnivå Motivationsfaktorer 

Organisationsnivå Feedback 
Belöningssystem 
Arbetsförhållanden 

Gruppnivå Samhörighet 
Relationer 

Individnivå Feedback 
Arbetsförhållanden 
Behov  
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3.4Metod4

3.14Forskningsmetod4

Enligt Saunders et al. (2012) är det lämpligt att använda sig utav en kvalitativ ansats vid 

förklarande studier. Även om kvantitativa metoder enligt författarna ger en mer generell 

bild av populationen och gör forskningen mer generaliserbar, är det mer lämpligt att 

genomföra kvalitativa intervjuer eftersom studien ämnar gå in mer på djupet av 

motivation då det är ett komplext ämne. Respondenterna får då möjligheten att förklara 

motivation utifrån deras egna upplevelser och erfarenheter vilket ökar förståelsen av 

fenomenet. Studien är induktiv då den ämnar utveckla en förklarande modell gällande 

motivation i frisörbranschen (Saunders et al., 2012). 

3.24Respondenter44

Den empiriska undersökningen i form av intervjuer har begränsats till salonger i 

centrala Uppsala. Avgränsningen har skett utifrån ett bekvämlighetsurval då en av 

uppsatsförfattarna har arbetat som frisör i Uppsala vilket har givit access till olika 

salonger i området. Bekvämlighetsurval kan dock enligt Alvehus (2013) leda till risken 

att endast en viss grupp avspeglas snarare än ett bredare fenomen. För att minimera 

risken har urvalet skett utifrån respondenternas olika erfarenheter, vilket också gjort att 

studien kommit åt en bredd i uppfattning kring motivation. Respondenterna som valts ut 

har baserats på deras olika bakgrunder och erfarenheter som yrkeslängd, chefsposition, 

anställd, egen företagare, samt karriärbyte. Då branschen har problematik med en 

genomsnittlig yrkeslängd på endast 8 år har frisörernas yrkeslängd varit en central del 

av urvalet. Respondenterna har delats in i olika analytiska grupper efter om de är nya i 

yrket, arbetat omkring 8 år eller arbetat över 20 år i branschen för att kunna urskilja 

eventuella skillnader i motivation beroende på antal arbetade år i branschen. Samtliga 

respondenter har arbetat på mer än en salong vilket gjort att de har haft möjlighet att 

jämföra olika arbetssätt, det vill säga arbetssätt som varit bra och dåliga och hur de 

eventuellt har skiljt sig. Således har en mångfald studerats baserat på erfarenheter och 

upplevelser för att undvika att endast en viss grupp avspeglas. 

Totalt har 9 intervjuer utförts, vilket skulle kunna anses vara otillräckligt för att säga 

något om en hel bransch. För att säkerhetsställa att antalet respondenter varit tillräckligt 

och erhålla en bredare bild av fenomenet har intervjuer och analys varvats. Då analysen 
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och intervjuerna varvades uppnåddes vad Ahrne & Svensson (2011) förklarar som 

empirisk mättnad. Liknande resultat, det vill säga de tydligaste sambanden, framkom ur 

intervjuerna vilket gjorde att ytterligare intervjuer inte gav någon helt ny kunskap. En 

ytterligare faktor som påverkade valet av antalet intervjuer var tidsbegränsning.  

 

För att tydliggöra resultatet och behålla anonymiteten har respondenterna tilldelats 

kodnamn. En översiktsbild på bakgrundsinformation av respondenterna visas i tabell 2 

nedan. Respondenterna har kategoriserats i olika analysgrupper efter yrkeslängd och 

därmed olika förhållanden till den genomsnittliga yrkeslängden. R1-R4 har arbetat över 

20 år i branschen, R5-R7 omkring 8 år och R8-R9 är nya i yrket. 
 

Tabell 2. Översikt av respondenterna 

 

Respondent Antal år i 
branschen 

Antal 
arbetsplatser 

Behörig 
utbildning 

Erfarenheter Slutat 

R1 20 år 9 Ja Anställd och egen 
företagare 

 

R2 20 år 2 Ja Anställd och 
delägare 

 

R3 36 år 8 Ja Anställd och egen 
företagare 

 

R4 22 år 7 Ja Anställd  
R5 8 år 4 Nej Anställd och egen 

företagare 
 

R6 7 år 3 Ja Anställd Ja 
R7 10 år 3 Ja Anställd och egen 

företagare 
Ja 

R8 2 år 2 Nej Anställd  
R9 3 år 3 Ja Anställd Ja 

 

3.34Datainsamlingsmetod!4

Material har samlats in genom att studera tidigare erkända forskningsteorier vilka har 

tolkats och analyserats. Vidare har materialet delats in i tre olika analysnivåer för att 

tydligt kunna undersöka hur och vad som påverkar individers motivation på 

arbetsplatsen på organisationsnivå, gruppnivå samt individnivå. Motivationsfaktorerna 

som är hämtade ur litteraturundersökningen har sedan kopplats ihop med relevant 

analysnivå vilket sammanställts i tabell 3. 
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Tabell 3. Operationaliseringstabell 

MOTIVATIONSFAKTORER 
ANALYS-

NIVÅ 
Feedback Belönings-

system 
Arbets-

förhållanden 
Behov Samhörighet Goda  

relationer 
 

Organisations-
nivå 

Erkännande Förmåner 
Avancemang 
Ansvar 

Säkerhet 
Arbetsuppgifter 
Målsättning 

   

 
Gruppnivå 

    Gemenskap 
Bekräftelse 
Uppskattning 

Vänskap 
Relationer 

 
Individnivå 

Erkännande 
Beröm 

 Självstyre 
Eget ansvar 
Makt 
Mål 

Själv-
uppfyllelse 
Menings- 
fullhet 

  

 

Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer då det enligt Saunders et al. 

(2012) används med fördel vid förklarande studier. Respondenterna ges då möjligheten 

att berätta om sina upplevelser och erfarenheter samt även möjlighet att förklara och 

vidareutveckla sina svar. Även forskarna Ahrne & Svensson (2011) anser att intervjuer 

lämpar sig bäst vid kvalitativa studier eftersom forskaren då kommer närmare den 

situation och miljö som studeras, samt att de då ges möjlighet att anpassa frågorna och 

ordningsföljden. Vid intervjuer finns det dock risk för intervjuareffekt enligt Ahrne & 

Svensson (2011). Det innebär att intervjuaren påverkar respondenterna genom 

frågeformuleringar och följdfrågor. För att minimera risken för intervjuareffekt har 

frågorna formulerats öppet och brett för att behålla neutralitet. Dock förekommer viss 

typ av standardiserade frågor eftersom det enligt Ahrne & Svensson (2011) gör det 

möjligt att jämföra svar.  

 

Respondenterna kontaktades via telefon och tillfrågades om de vill medverka i en 

intervju. Vid samtalet informerades respondenten om intervjuns innehåll samt att den 

skulle vara anonym i sitt deltagande. Samtliga tillfrågade svarade ja och fick själva välja 

plats och tid för intervjun som passade dem. I telefonsamtalet presenterades endast 

syftet med studien. Vidare utfördes intervjuerna en och en, sex av nio intervjuer 

genomfördes på frisörernas salonger, medan tre av intervjuerna genomfördes på ett café 

i centrala Uppsala. De intervjuer som genomfördes på salonger utfördes i avskilda rum 

så att ingen skulle ha möjlighet att höra vad som sades. Anonymiteten kan diskuteras 

gällande intervjuerna som utfördes på café, dock var det respondenterna själva som 

valde plats varför det kan antas att ämnet inte var allt för känsligt att prata om offentligt. 

Samtliga intervjuer har skett på liknande sett. Inledningsvis har en presentation av 
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studien gjorts, följt av förklaring hur de olika analysnivåerna används för att studera 

motivation. Samtliga intervjuer har haft utgångspunkt från en intervjuguide (se bilaga 

1). Vidare har intervjuerna efter respondenternas godkännande spelats in. Totalt har 

intervjuerna tagit mellan 40-60 minuter vilka har avslutats då tillräckligt detaljerade 

svar har erhållits. 

3.44Analys4av4data4

I analysprocessen av datamaterialet har det funnits en medvetenhet om att interaktionen 

med respondenterna kan ha påverkat datainsamlingen. Inledningsvis gjordes en 

indelning av intervjuerna efter den analytiska grupp som de tillhörde. Därefter 

transkriberades materialet från de inspelade intervjuerna för att säkerställa att inga 

misstolkningar gjorts. Vidare analyserades data och delades in efter de olika 

analysnivåerna. se tabell 2. Därefter sorterades den med utgångspunkt från olika 

motivationsfaktorer på respektive analysnivå. Materialet delades sedan in efter vad som 

hade en direkt påverkan på motivationen samt det som hade en indirekt påverkan genom 

andra motivationsfaktorer. De motivationsfaktorer som hade en indirekt påverkan på 

motivationen hade en direkt påverkan på andra motivationsfaktorer. De 

motivationsfaktorer som mest frekvent hade påverkan på andra motivationsfaktorer 

inom respektive analytisk grupp resulterade i samband som utgör grunden för studiens 

förklaringsmodeller. 

3.54Reliabilitet,4validitet4och4generaliserbarhet4

3.5.14Reliabilitet4

Då studien baserats på semi-strukturerade intervjuer kan det vid upprepade mätningar 

bli svårt att erhålla samma svar eftersom intervjuerna reflekterat respondentens 

verklighet vid intervjutillfället. Reliabiliteten kan även diskuteras med vad Saunders et 

al. (2012) förklarar som en icke standardiserad undersökning, dock är syftet att förklara 

ett komplext ämne vilket gör att standardiserade frågor inte lämpar sig för denna typ av 

undersökning. Vid intervjuerna har vi varit medvetna om att våra kommentarer, sättet 

att möta respondenterna på samt vårt kroppsspråk kan påverka respondenterna och 

således även reliabiliteten. För att undvika påverkan har ledande frågor undvikits. 

Dessutom har följdfrågor ställts för att ge respondenterna möjlighet att vidareutveckla 

och förtydliga sina svar. För att stärka reliabiliteten har intervjuerna dels antecknats 
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skriftligt men också spelats in för att noggrant kunna analysera data och ha möjlighet att 

kunna återspela intervjun för att undvika missförstånd. 

3.5.24Validitet4

Då studien kräver att undersökningsmetoden går in på djupet av fenomenet har 

operationaliseringen baserats på tidigare erkänd forskning. Vidare har 

operationaliseringen använts vid intervjuerna för att få tillgång till respondenternas 

kunskap och erfarenheter vilket har stärkt validiteten. Semistrukturerade intervjuer har 

gjort det möjligt att tydliggöra frågorna under intervjun samt att utforska svaren ur olika 

vinklar genom att ställa följdfrågor som respondenterna vidareutvecklat vilket stärkt 

validiteten ytterligare (Saunders et al., 2012) 

3.5.34Generaliserbarhet4

Antalet respondenter kan ses som en svaghet när det kommer till generaliserbarheten av 

studien då det inte går att göra statistiska generaliseringar för en hel population utifrån 

våra semistrukturerade intervjuer. Det ska däremot tilläggas att generaliserbarhet inte 

kopplas ihop till populationen utan till teorin i denna studie, där våra upptäckter kan 

relateras till redan existerande teorier (Saunders et al., 2012). För att bredda studien och 

göra den mer generaliserbar valdes respondenter med olika bakgrund och erfarenheter 

ut för att uppnå mångfald i största möjliga mån. 
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4.4Resultat4

4.14Information4om4frisörbranschen4

Idag arbetar 25 000 som frisörer i Sverige med en könsfördelning på 90 % kvinnor och 

10 % män (Gemzell, 2015). Frisörer kan antingen arbeta genom att vara anställda, hyra 

en stol på en salong som drivs av någon annan eller själv driva en salong. För att bli 

behörig frisör krävs att en grundutbildning genomförs, vilken för frisörer kan göras 

genom tre olika vägar. Dels genom ett gymnasialt hantverksprogram, en privat 

frisörutbildning eller gå en traineeutbildning som är förlagd på ett företag. Efter 

grundutbildningen finns ett krav på en färdigutbildning genom en avlönad praktik som 

omfattar 3000 timmar. Efter det finns möjligheten att göra branschens yrkesprov som 

kallas gesällbrev, där godkänt resultat innebär en titel som behörig frisör 

(Frisörföretagarna, 2015). Som behörig frisör utgörs lönen av en grundlön som 

kompletteras med en arbetsprovision och en försäljningsprovision (Handelsanställdas 

förbund, 2015). 

 

Med bakgrund att vem som helst får kalla sig frisör, och att det i Sverige inte finns 

någon reglering av yrket, kommer det under 2016 införas en frisörlicens som berör alla 

aktiva frisörer i branschen. Licensen kommer att utfärdas som ett körkort och ska sitta 

synligt på frisörens spegel så att kunden kan se att frisören har yrkesmässig kunskap och 

utbildning (Frisörföretagarna, 2015). 

4.24Resultat4från4intervjuerna4

4.2.14Organisationsnivå4

Feedback 

Över 20 år i yrket 

För respondenterna som arbetat över 20 år i yrket påverkas motivationen av systematisk 

feedback på olika sätt. Majoriteten anser att de utför bättre prestationer och resultat om 

feedback ges.. Både R1 och R3 känner att återkoppling och uppföljning visar att 

organisationen bryr sig om sina anställda och vill hjälpa dem att bli bättre. R1 menar att 

det också sätter en positiv press och gör att organisationen går framåt då de inte kan 

“låta saker och ting bero”. R1 har däremot erfarenhet att systematisk feedback i första 

hand fokuserat på pengar och företagets resultat istället för att fokusera på individernas 
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bästa, vilket hade motsatt effekt på motivationen. R4 har endast erfarenhet från en 

arbetsplats som arbetar med systematisk feedback, vilket enligt respondenen visade att 

företaget hade koll och kontroll. Däremot menar R4 att för mycket feedback i form av 

återkoppling och mål kan bli tjatigt och stressigt. R2 känner motivation då “systematisk 

feedback ger känslan av ett vi och att man jobbar tillsammans”. Det ger även insikt i 

ekonomin och då påverkas motivationen positivt till att göra ett bra jobb för företagets 

skull. För R2 är det trots lång erfarenhet i branschen något som nyligen introducerats för 

första gången.  

 

Omkring 8 år i yrket 

Generellt anser samtliga att systematisk feedback påverkar motivationen positivt, men 

att det framför allt är syftet med feedback som har betydelse. För R7 påverkas 

motivationen positivt då det ger en inblick i hur företaget går och vart det strävar. R5 

har aldrig upplevt att det funnits någon systematisk feedback eller återkoppling på 

någon tidigare arbetsplats. R6 känner att om feedback enbart utförs för organisationens 

skull och inte för de anställdas påverkas motivation negativt. Exempel på det är att 

ledningen hänger ut personer under möten ifall någon inte sålt tillräckligt mycket 

produkter. 

 

Ny i yrket 

R8 har erfarenhet av en arbetsplats som arbetar med systematisk feedback och en som 

inte gör det. Enligt R8 har systematisk feedback positiv påverkan på motivationen då 

det guidar och visar vad som ska göras. Det fungerar också som påminnelse att göra det 

som behövs. R9 har upplevt systematisk feedback från två av tre tidigare arbetsplatser. 

Vid arbetsplatsen som inte arbetade med systematisk feedback blev respondenten 

snabbt omotiverad eftersom det aldrig hände något nytt. Därför är systematisk feedback 

och uppföljning något som påverkar motivationen positivt för att respondenten vet att 

företaget återkopplar och därmed vill utvecklas och förbättras.   

 

Belöningssystem 

Över 20 år i yrket 

Samtliga anser möjligheten till vidareutbildning och utrymmet för personlig utveckling 

som den främsta motivationsfaktorn. R4 förklarar att utbildningar är viktiga för 

inspiration till att testa nya tekniker och metoder. Att känna sig viktig och uppskattad 
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påverkar respondentens motivation positivt eftersom det ger lust att vara kreativ och 

utveckla ny kunskap. Däremot är den nuvarande arbetsplatsen den första under de 22 år 

som R4 arbetat inom yrket som lyckas få respondenten att känna sig tillräckligt belönad 

och viktig för företaget. Även R1 har erfarenhet från sitt yrkesförflutna att inte känna 

sig tillräckligt uppskattad och belönad. Vid flertal tillfällen har det resulterat i 

depression för att respondenten känt sig otillräcklig. R1 har också upplevt att 

motivationen påverkas negativt av hur lönesystemet fungerar då grundlönen varken tar 

hänsyn till individers kompetens eller erfarenhet. R4 och R2 tycker att möjlighet till att 

få ökat ansvar och befordran på arbetsplatsen är något som påverkar motivationen 

positivt. R2 menar att det är viktigt för motivationen att organisationer ger sina anställda 

olika ansvarsfördelningar och låter dem involveras i verksamheten i större utsträckning 

än bara kundbemötandet. R4 har erfarenhet att få mer ansvar utan någon form av 

belöning eller fördel. Då påverkas motivationen negativt eftersom det känns mer som en 

börda än belöning. R3 har aldrig märkt att det som anställd funnits någon möjlighet till 

ansvar eller befordran, men har däremot aldrig känt något behov av det. 

 

Omkring 8 år inom yrket 

Samtliga respondenter som arbetat omkring 8 år inom yrket anser möjligheten till 

utbildning som den belöning vilken har tydligast betydelse för motivationen. Generellt 

anses utbildningar tillföra ett extra driv och nyfikenhet på att lära sig mer, vilket i sin tur 

gör dem mer motiverade i yrket. R7 upplever dock att möjlighet till utbildning för alla 

kolleger inte är jämställt. Motivationen skulle enligt R7 öka ifall ledningen meddelar 

vad möjligheten att få gå utbildning baseras på. R6 har erfarenhet att endast få gå 

gratiskurser på sin lediga tid. Då möjligheten inte ges på arbetstid har det istället en 

negativ påverkan på motivationen då respondenten inte känner sig tillräckligt 

uppskattad. R5 arbetar nu som egen företagare men har under 5 år som anställd aldrig 

fått möjlighet till någon utbildning. Det gjorde att respondenten inte kände sig 

meningsfull för företaget eller värd att investera i. Respondenten kände sig aldrig 

tillräckligt belönad utifrån sina prestationer “det var aldrig good enough”.  R5 hade 

känt sig mer motiverad ifall engagemang belönats mer, både monetärt och genom 

uppskattning. “Annars kan man lika gärna bara gå till jobbet och göra sin grej utan att 

bry sig”. Som egen företagare kan det periodvis vara osäkert med inkomster enligt R5, 

vilket kan påverka motivationen negativt. Som anställd är det tryggt och säkert, men R5 

menar att “ingen vill vara en slav” och driver av den anledningen eget företag. 
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Ny i yrket 

R8 motiveras genom att känna sig belönad på arbetsplatsen. Dels genom att veta att det 

finns möjligheter till att vidareutbilda sig, men också genom vetskapen att ansträngning 

leder till kompensation på lönen från arbetsgivarens sida. R9 tycker det är viktigt att en 

kombination både av den lön som ges och möjligheten till att vidareutbilda sig finns för 

att motiveras. 

 

Arbetsförhållanden 

Över 20 år i yrket 

Motivationen bland samtliga respondenter påverkas positivt om det finns en 

organisationsmålsättning. Det är främst viktigt då det hela tiden händer saker. Däremot 

upplevs målsättning som ovanligt baserat på erfarenheter bland respondenterna. En 

förutsättning för R1 är att det finns ömsesidig respekt och utrymme för personliga mål 

för att organisationens mål skulle eftersträvas. Respondenten uttrycker baserat på 

tidigare erfarenheter känslan att det enda beslutet som det gick att vara delaktig i var 

ifall R1 skulle sopa golvet med sin högra eller vänstra hand.  Därför menar 

respondenten att vissa slutar för att “De flesta av ägarna har ingen aning om hur man 

driver en verksamhet. Det handlar bara om pengar!”.  R4 beskriver sig alltid göra sitt 

bästa och yttersta, varför målen också kan bli omotiverande ifall det upplevs som tjatigt. 

R3 beskriver målsättning följande “jag har mest erfarenhet av målsättning genom eget 

företagande och då var det enda målet att det skulle gå runt”. R1 och R4 har erfarenhet 

att känna sig stressade i sitt arbete. Båda respondenterna nämner att de kan sig 

otillräckliga inför kunders önskemål eftersom de ibland kan finnas krav från 

organisationen att utföra 16 klippningar per dag. Det resulterar i att fokus är på kvantitet 

istället för kvalitet. R4 beskriver “att arbeta på löpande band och tidspressen är det 

värsta”. R1 berättar om ett tillfälle då denna ringt hem till sin mamma och sagt att “jag 

känner mig som en prostituerad frisör”. R2 tror att problematiken med stressiga 

arbetsförhållanden gör att många inte får den start på yrket som de skulle behöva efter 

avslutad utbildning. “Det gäller att komma till rätt sorts salonger för att tycka det är 

roligt och behålla motivationen”.   

 

Att arbeta på ett företag som är ansluten till branschorganisationer tycker alla är viktigt 

för motivationen. R2 berättar att det ger sig själv ett värde, är ett bevis på att lagar följs 

samt att företaget som respondenten då arbetar på är seriöst. R3 tycker dessutom att de 
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riktlinjer och regler som branschorganisationer kräver framför allt är viktiga på större 

arbetsplatser där det är många anställda och blir en förutsättning för att allt ska fungera. 

Däremot tror R3 att det ligger en problematik i  att branschen erbjuder för låga löner 

varför vissa väljer att sluta i yrket.  R4 känner att motivationen för yrket skulle 

förbättras ifall det vore möjligt att arbeta mer miljövänligt än vad det idag görs i 

branschen. 

 

Omkring 8 år i yrket 

Samtliga respondenter tycker att organisationsmålsättning påverkar motivationen 

positivt. Det som generellt har en negativt följd är ifall målsättningen innebär för 

mycket påtryckningar med fokus på ekonomiska resultat istället för att göra kunder och 

anställda nöjda. R6 och R7 känner att försäljningsmål påverkar motivationen negativt 

och att det blivit påfrestande de gånger de upplevt att de behövt sälja produkter till 

kunderna enbart i syfte att uppnå försäljningsmålen. Samtliga upplever sig påverkas 

negativt av tidspress då det framförallt påverkar kreativiteten och viljan att ta sig an 

utmanande arbetsuppgifter. R5 har som anställd upplevt att varken ha tid för raster eller 

lunch. Lunchtiden användes oftast för att ta ikapp försening. Stressymptom och ohälsa 

blev följden av den typen av arbetsförhållande. Däremot har både R7 och R5 arbetat 

som egna företagare då tidspress inte var ett lika stort problem eftersom det då var 

möjligt att bestämma tider själv. R7 har även jobbat med drop-in system där det inte 

fanns tidspress och kunde därför arbeta noggrant tills arbetet var klart. “Vid tidspress 

kan jag inte göra mitt yttersta vilket gör att jag känner mig otillräcklig.”  För R7 är 

arbetstider en avgörande anledning till varför motivationen kan variera. Främst av 

anledningen att respondenten har småbarn hemma, varför arbete sena kvällar och helger 

inte är optimalt. 

 

Ny i yrket 

Både R8 och R9 anser att organisationsmålsättning är en betydande motivationsfaktor. 

R9 menar att det motiverar för att det blir en utmaning. Däremot tror R9 att det finns för 

få chefer inom frisörbranschen som har tillräckligt med kunskap av hur ett företag med 

anställda ska drivas, och därför inte förstår att det för anställda är betydelsefullt att 

organisationen har uppsatta mål. R8 har tidigare arbetat på en arbetsplats som inte 

arbetat med målsättning vilket gjorde att de anställda på arbetsplatsen inte kände sig 

delaktiga i företaget. Det är även viktigt med målsättningar för organisationen eftersom 
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det leder till förändringar och att företaget utvecklas. R8 anser också att det är viktigt att 

företaget uppdaterar de anställda och ser till att ha kunskap om det senaste i branschen. 

Generellt tror respondenten att många organisationer i branschen behöver mer 

förändring och variation för att de som arbetar där ska hålla i och tycka att det är roligt 

“det måste hända något om man blir kvar på samma ställe. Alla behöver gå på kurser 

eller visningar, annars blir man less”.  Om företaget inte är uppdaterade kommer det 

enligt R8 att vara synligt för kunderna. De kunder som vill ha det senaste modet 

kommer därför inte besöka salongen. Mer utmanande kunder som exempelvis vill ha det 

senaste modet hjälper en att utvecklas, varför R8 motiverar vikten för organisationer att 

vara uppdaterade. 

4.2.24Gruppnivå4

Samhörighet och relationer 

Över 20 år i yrket 

Samtliga anser att det är viktigt att samhörigheten i gruppen fungerar för att 

motivationen inte ska påverkas negativt. R1, R2 och R4 poängterar vikten att känna sig 

uppskattad i gruppen och att kolleger emellan kan ge varandra stöttning och tips. R1 

menar också att bra kolleger och god samhörighet i gruppen kan leda till att alla lär sig 

av varandra. R4 uttrycker att “det är så viktigt att ha jämlika runtom sig. När kolleger 

inte älskar sitt jobb och släpar sig dit bara för pengar så blir jag uttråkad. Då har vi 

ingenting att prata om”. Samtliga har upplevt konflikter inom gruppen som påverkat 

dem på olika sätt. R1 kände sig då omotiverad och deprimerad varför motivationen 

påverkades negativt. Det är inte viktigt att tillhöra en grupp, utan det handlar istället om 

konflikternas innehåll kan göra respondenten deprimerad. R2 och R4 menar att 

konflikter tar onödig energi och stör fokus men aldrig påverkar deras motivation för 

arbetet. För R3 har det påverkat motivationen negativt men “då har jag sagt tack för 

kaffet och sagt upp mig”. 

 

Omkring 8 år i yrket 

Att känna teamkänsla och samhörighet anser alla vara väldigt viktigt för att motiveras 

och tycka att det är kul och roligt att gå till jobbet. R7 menar att “ ibland är jag mer på 

jobbet än hemma så funkar inte relationerna där så påverkar det hela känslan och 

motivationen till att gå och arbeta”. R5 anser att teamkänsla till stor del är viktigt då 
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frisörer arbetar nära varandra och alltid står i samma rum. R7 känner också att god 

samhörighet ofta ger bekräftelse, och känsla av tillhörighet till gruppen är viktig för att 

inte känna sig osynlig. 

 

Ny i yrket 

För R9 är det viktigt att gruppen fungerar och R9 anser att motivationen påverkas 

positivt genom att arbeta bland jämlika. Respondenten har arbetat på en arbetsplats där 

många var missnöjda med ledningen och sättet som organisationen jobbade på. R9 tror 

att det var därför som inte heller gruppen fungerade. R8 blir peppad och motivationen 

påverkas positivt ifall gruppen på arbetsplatsen kan bolla idéer och stötta varandra. “Det 

är viktigt att få råd och tips för att man kan lära så mycket av sina kolleger”. Däremot 

menar R8 att det inte är viktigt att ingå vänskap med alla för att motivationen inte ska 

påverkas negativt. Det som är viktigt är att kunna ha fungerande relationer och en grupp 

där det är möjligt att alla kan säga vad de tycker och tänker. 

4.2.34Individnivå4

Feedback 

Över 20 år i yrket 

Alla respondenter anser kundernas feedback och upplevelse som den mest 

betydelsefulla faktorn för deras motivation. Vetskapen att kunderna är nöjda är av stor 

betydelse för samtliga. Enligt R4 påverkas motivationen för arbetet negativt ifall de inte 

är nöjda, “kunderna ska lämna salongen och känna sig jättenöjda, det är det 

viktigaste!”. R1´s motivation påverkas dessutom positivt av möjligheten att ge 

skönhetsindustrin något annat än det ytliga. Yrket ger möjlighet att ge kunderna känslan 

att de är fina samt stärka och hjälpa dem i deras problem. Dock vill R1 poängtera att det 

finns kunder som kan påverka ens motivation negativt, “alla har sådana, de finns 

överallt och de suger verkligen ut ens energi”. R4 tycker också att det finns ett samband 

mellan den feedback som kommer från kunder och vilken arbetsplats som respondenten 

har, “vissa typer av kunder dras till vissa typer av salonger. Det är viktigt att det blir 

rätt matchning”.  R4, R3 och R1 anser motivationen påverkas positivt av chefer som 

lyssnar och ger medarbetare utrymme att säga till om saker. R4 har erfarenhet att inte ha 

det utrymmet och då har engagemanget och motivationen påverkats negativt. Vidare 

anser R4 att feedback från en chef bör vara konstruktiv. Om feedback inte innehåller 
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förbättringsförslag utan endast syftar att kritisera får det negativa följder på 

respondentens motivation. R1 har erfarenhet av chefer som inte haft intresse i att rikta 

uppmärksamhet för hur enskilda individer mår. Enligt R1 bör det vara prioriterat på en 

arbetsplats. Ifall chefen inte har vetskap om vad som är individens bästa och feedback i 

första hand fokuserar på ekonomiska resultat påverkas motivationen negativt. 

 

Omkring 8 år i yrket 

Alla respondenter anser kundernas feedback ha stor betydelse för om motivationen 

påverkades positivt eller negativt. R5 menar att “kundernas upplevelse och feedback 

betyder allt. Om kunden inte är nöjd kommer jag inte att må bra, det är ett 

misslyckande”. Däremot tror R5 att det för många ibland är påfrestande att ha en nära 

relation till kunder då det kan vara svårt att skilja mellan det som tillhör privatlivet och 

yrkesrollen. R7 motiveras av kundkontakten och det sociala med yrket. För R6 är en 

viktig feedback att ha stamkunder. Vetskapen att de kommer tillbaka är en bekräftelse 

på ens kunskap i sig. För alla var det viktigt att bli sedd och få uppskattning av chefen. 

Chefer som ger positiv feedback har R5 aldrig haft. Feedback har endast varit negativt 

vilket påverkat motivationen att arbeta. R7 har fått feedback från tidigare chefer men 

har ingen erfarenhet av att få feedback på sina arbeten. R7 önskar att det funnits en mer 

personlig kontakt. Vidare menar R6 att det är viktigt att chefen har förståelse för den 

anställde innan feedback ges. “Motivationen påverkas negativt ifall chefens feedback är 

i syfte att förbättra sin egen lön istället för att utbilda sin personal”. Om chefen 

påpekar att besöken tar för lång tid är det lätt att känna sig missförstådd och därför 

behöva försvara sig. Däremot har feedback från chef en positiv påverkan på R6´s 

motivation då den ger vetskap om hur en ligger till och då kan bidra till personlig 

utveckling. Feedback från enskilda kolleger och som dessutom delar med sig av sin 

kunskap anser både R6 och R7 vara viktigt och ha en påverkan på motivationen. 

 

Ny i yrket 

“Kunderna ska känna sig nöjda och glada när de går ifrån salongen. Så länge kunden 

är nöjd är jag nöjd och då är arbetet roligt”. R8 har däremot upplevt att chefen inte ser 

kunderna som enskilda individer utan “det handlade alltid om pengar, pengar, 

pengar”. Det gör att motivationen påverkas negativt då det inte finns förståelse i den 

feedback som chefen ger för att arbeten ibland kan ta längre tid om kunden ska bli så 

nöjd som möjligt. R8 har erfarenhet av chefer som inte lyssnar. Feedback och öppenhet 
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mellan chef och anställd är enligt R8 viktigt för att känna och veta att ens prestationer är 

bra. För R9 är det viktigt att veta att kunderna är nöjda och att återkommande kunder 

upplevs som ett bevis på det. Däremot kan det ibland vara svårt att känna sig tillräcklig 

inför kunderna och därför gör att respondenten känner sig utmattad. 

 

Arbetsförhållanden 

Över 20 år i yrket 

Möjligheten att själv kunna styra och påverka sina klipp- och arbetstider har positivt 

inflytande på motivationen hos samtliga. R3 och R1 har båda erfarenhet av eget 

företagande där de själva fått bestämma och lägga upp egna scheman. Därför har det 

medfört att motivationen kan påverkas negativt av att som anställd ibland kunna känna 

sig låst vid arbetstider. R3 tror vissa slutar att arbeta som frisör för att det är svårt att 

kombinera arbetstider kvällar och helger med familjeliv. För R4 hör möjligheten till att 

påverka sina tider ihop med att utvecklas och få tid för att vara kreativ. Genom att 

anteckna och skriva hur lång tid vissa kunder behöver blir det möjligt att planera in rätt 

tid nästa gång. Den typen av inflytande gör att R4 känner en positiv påverkan på 

motivationen.  

 

Behovet av att ha personliga mål varierar. Både för R1 och R4 är det av eget intresse. 

R1 behöver personliga mål för att motivera sig själv. Vid uppsättandet av personliga 

mål blir det lättare för respondenten att veta hur denne ligger till, och då kan jämföra det 

med sina tidigare prestationer. Däremot känner R1 att yrket inte är utmanande längre 

och att motivationen just nu inte finns för att själv göra det utmanande. R4 sätter upp 

personliga mål varje dag. Framförallt är en stor drivkraft den provisionsbaserade lönen. 

Respondenten menar att vetskapen att ökad försäljning ökar inkomsten påverkar 

motivation positivt. För R2 är personliga mål ett relativt nytt fenomen som inte funnits 

länge men på senare tid upptäckts. För respondenten hjälper uppsättandet av personliga 

mål att lättare motiveras och dras mot mål som en själv bestämt. Anledningen till att 

detta inte gjorts tidigare i lika stor utsträckning är att det känns lättare att arbeta efter 

organisationens mål än sina egna. För R4 har personliga mål ingen betydelse för 

motivationen, “jag har inga personliga mål. Jag tävlar inte ens med mig själv, det blir 

vad det blir”. 
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Omkring 8 år i yrket 

R5 menar att möjligheten till att själv få bestämma arbetstider och lägga upp kundbesök 

har stor betydelse för motivationen. Tiden som anställd innebar lite inflytande vilket 

påverkade motivationen negativt. Idag lägger R5 ner mer än heltid i sitt företag för att 

det ska gå framåt. Den ansträngningen skulle R5 inte ha gjort som anställd. R6 känner 

att det är viktigt att ha inflytande. Ibland har chefen inte haft förståelse för hur lång tid 

kundbesöken kan ta. Det har fått konsekvenser i att R6 inte kunnat stå för sina arbeten 

och därför känt sig stressad och mått psykiskt dåligt. Både R6 och R7 poängterar att 

personliga mål är viktiga att ha för att utvecklas. Däremot har R7 erfarenhet att pressen 

från ledningen blivit för stor och därför överskuggat de egna målen. Det har då fått som 

följd att motivationen att uppfylla dem försvunnit. Dessutom menar respondenten att 

“det är jobbigt att få till familjerelationerna med de obekväma arbetstiderna”. Den 

låga genomsnittliga yrkeslängden tror R7 kan bero på det faktum att majoriteten inom 

yrket är kvinnor vilket kan medföra svårigheter att kombinera barn och de tider som 

frisörsalonger ofta har öppet.   

 

Ny i yrket 

För R8 är personliga mål viktigt eftersom det påminner en om att ha något att jobba för 

med förklaringen “det blir roligare och mer motiverande att ha uppsatta mål, speciellt 

när man fixar dem”. R9 som helt slutat inom yrket menar att det alltid är viktigt att ha 

personliga mål för att utvecklas och motiveras i det som sysselsätter en. Däremot var det 

bristen av viljan att sätta upp personliga mål inom yrket som var anledningen till att 

respondenten slutat. 

 

Behov 

Över 20 år i yrket 

Alla respondenter som arbetat lång tid i branschen poängterar den meningsfullhet de 

känner för sitt yrke samt att få skapa och använda sin kreativitet.  R4 förklarar att “jag 

älskar mitt yrke och jag är hantverkare från hjärtat”. Enligt R4 och R2 blir frisörer 

aldrig fullärda. Av den anledningen påverkas motivationen positivt av att alltid kunna 

utveckla sina kunskaper och ständigt bli bättre. R2 menar att “jag blir aldrig fullärd! 

Har jag inte tillräckligt med kompetens för någonting så får jag skaffa den”. Dessutom 

förklarar R2 sig motiveras allra mest av förmågan att göra människor mer nöjda med sig 

själva genom att de blir glada och att hjälpa dem att må bra. På samma sätt menar R1 att 
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den meningsfullhet och kreativitet som finns för yrket lätt kan påverkas då det blir 

stressigt. Det har påverkat att R1 inte längre känner lika stor motivation för yrket som 

tidigare. R3 har tidigare under sin yrkeskarriär haft ett uppehåll från yrket under tio år. 

Själva frisöryrket påverkade inte det beslutet. Istället handlade det om att R3 aldrig gjort 

något annat och att nyfikenheten därför styrde. “Jag kommer aldrig att släppa 

frisöryrket, det sitter liksom i fingrarna”. R2 och R4 tror att många som börjar inom 

yrket har en drömbild av hur det är att arbeta som frisör. R4 tror att det finns en 

problematik i branschen att endel inte ser sig som hantverkare utan mer har ett intresse i 

att fixa sig själva. “Många är lite lata och bekväma och vill exempelvis inte 

vidareutbilda sig då det på deras fritid. Det funkar inte i detta yrke.” Dessutom menar 

R2 att många börjar med utbildningen under gymnasiet och då gör valet vid 15 års 

ålder. “De tror att vara frisör bara är att styla hår och göra roliga uppsättningar. Men 

det är väldigt mycket vardag också vilket många inte förstår”, varför R2 tror att många 

tidigt tröttnar av branschen. 

 

Omkring 8 år i yrket 

R7 arbetar i dagsläget inte som frisör men säger sig aldrig komma att släppa yrket. “Jag 

älskar yrket och att kunna ge kunderna en bättre känsla”. R7 har aldrig upplevt att 

meningsfullheten eller intresset för jobbet ändrats. Respondentens val att göra något 

annat för en tid grundar sig i intresset utanför frisöryrket om vad som inte har provats 

på. R5 känner att meningsfullheten för yrket är det som har tydligast påverkan på 

motivationen. Möjligheten till att kunna välja mer och bestämma tider själv har öppnat 

upp till en mer personlig kontakt med kunderna och att det inte längre handlar om tid 

och pengar på samma sätt som de erfarenheter som respondenten har från sin tid som 

anställd. R5 och R6 tror båda att många inte vet vad yrket innebär och inte brinner för 

det tillräckligt vilket R5 vidareutvecklar “som ung tror man att yrket bara är kul och 

lattjo. Det är också väldigt slitit och du måste vara tillgänglig hela tiden”.  

 

Ny i yrket 

“Kunderna ska känna sig nöjda och glada när de lämnar stolen. Så länge kunden är 

nöjd är jag nöjd. Då är arbetet roligt och meningsfullt” berättar R8. Vidare motiveras 

R8 av att få vara kreativ och behöva tänka mycket i sina arbetsuppgifter. R9 upplever 

möjligheten att kunna ge människor känslan att de är fina som den tydligaste 

motivationsfaktorn för yrket. Det ger en meningsfullhet med yrket som inte alltid 
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handlar om det ytliga. Bristen på viljan att utveckla kreativiteten och skapandet har 

däremot resulterat i att respondenten valt att sluta. “Jag brann inte för yrket som jag 

från början trodde att jag skulle göra.” R9 tror att det kan ligga en problematik i att 

många väljer yrket som ung och inte riktigt vet vad det innebär eller vet tillräckligt 

mycket om sig själv.  

4.44Resultat4av4intervjuerna4

Tabell 4 är sammanställningen av resultatet som mest frekvent nämndes ha en påverkan 
på motivationen.  
 
Tabell. 4. 

#
#

Mer än 20 år 
 

Omkring 8 år Ny 

 
 
 
 
Organisationsnivå 

Feedback i form av 
återkoppling och 
uppföljning 
 
Utbildningar som 
belöningar  
 
Målsättning. Dock 
viktigt att fokus inte 
enbart handlar om det 
ekonomiska 

Systematisk uppföljning. 
Syftet av uppföljningen 
har betydelse 
 
Utbildning är belöning 
med störst betydelse 
 
Målsättningar. Dock inte 
med påtryckningar på 
ekonomiska resultat 
 
Tidspress 

Systematisk feedback 
och uppföljning 
 
Utbildningar som 
belöningar 
 
Att företaget har en 
målsättning 

 
 
 
Gruppnivå 

Grupp att stöttas och 
lära sig utav 

Teamkänsla!och!
samhörighet!är!viktigt!
för!att!kollegor!
tillbringar!mycket!tid!
ihop!

Fungerande!
relationer!
!
Grupp!att!stöttas!och!
lära!sig!utav!
#

 
 
 
 
Individnivå 

Kundernas upplevelse 
 
Chef som lyssnar och 
ger utrymme 
 
Inflytande att kunna 
styra och påverka sina 
arbetsförhållanden 
 
Möjlighet till att kunna 
skapa och få utlopp för 
sin kreativitet 

Kundernas!feedback!
och!upplevelse!
!
Feedback!och!
kommunikation!med!
chef!som!bestod!av!
negativa!upplevelser!
!
Möjlighet!att!styra!
arbetstider!själv!
!
Meningsfullheten!för!
yrket!

Feedback från 
kunderna och 
vetskapen om att de är 
nöjda 
 
Feedback från chef gör 
att de vet att de gjort 
ett bra jobb. Påverkar 
negativt ifall chefen 
inte lyssnar 
 
Personlig målsättning 
är viktig  
 
Att få vara kreativ 

4 4
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5.4Analys4och4diskussion4

5.14Analys4

Ur intervjuerna som genomförts visade det sig att det generellt finns många direkta 

förklaringar från de olika analysnivåerna för hur individer känner motivation. De 

analytiska grupperna gav tydliga indikationer om att motivationen fungerar olika 

beroende på den längd de arbetat i branschen. Det som resultatet gjorde möjligt var att 

identifiera olika samband och påverkan mellan de motivationsfaktorer och analysnivåer 

som använts i studien. Det fanns en variation mellan de olika individernas motivation, 

men också tecken i varje analytisk kategori som visade på samband. 

5.1.14Över4204år4i4yrket4

Det tydligaste sambandet för hur motivationen påverkas för dem som arbetat mer än 20 

år inom yrket fanns mellan belöningssystem på organisationsnivå och behov på 

individnivå. Samtliga respondenter ansåg att en organisations belöningssystem genom 

att ge utbildningar påverkar individens känsla av meningsfullhet, som i sin tur har en 

påverkan på hur motivationen styrs. Resultatet motsäger därmed Herzbergs (1968) teori 

om att det inte finns något samband mellan belöningar och motivation. Av erfarenheten 

som de tillfrågade hade var det inte vanligt med vidareutbildning, varför möjligheten till 

det också styrde val av arbetsplats. Det utbildningar främst gjorde var att behålla 

kreativiteten och lära sig nya saker. Utbildning öppnar upp möjligheten för att fortsätta 

utvecklas i sin yrkesroll och prestera bättre, vilket i längden påverkar hur individerna 

känner meningsfullhet. Ifall ingen möjlighet till vidareutbildning gavs påverkas också 

känslan av meningsfullhet vilket leder till en negativ påverkan på motivationen.   

 

Tre av fyra respondenter lyfte fram det positiva med organisatorisk målsättning och vad 

det gjorde med gruppen. Organisationer som arbetar med målsättningar som 

arbetsgruppen tillsammans ska uppnå tydde på att samhörigheten i gruppen förbättrades 

och stärktes. Sambandet resulterar i en positiv påverkan på motivationen. Likväl kan 

sambandet ha negativa följder på motivationen hos enskilda individer ifall företaget inte 

arbetar med målsättning, vilket styrker Lockes (1968) teori om att 

organisationmålsättningar kan leda till att de anställda motiveras och anstränger sig mer 

för att nå målet. 
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De olika arbetsförhållanden som organisationer har visade sig ha markant betydelse på 

hur individer i slutändan känner motivation. Tre av fyra respondenter gav tecken på ett 

samband för hur deras behov för meningsfullhet och kreativitet förändrades ifall de 

upplevde att arbetet utfördes på löpande band under tidspress, vilket i slutändan hade 

påverkan i hur de kände sig motiverade eller inte, vilket också Deci (2005) förklarar 

med att individers olika behovsförhållanden påverkar deras motivation att utföra 

arbetet.  Den slutliga påverkan på motivationen kunde likväl vara positiv som negativ. 

Ges utrymmet i form av tid och att arbetsförhållanden då gör det möjligt att bemästra 

utmanande arbetsuppgifter ger det en positiv påverkan på individens känsla av 

meningsfullhet och utlopp för sin kreativitet och ger en mer motiverad arbetare. 

 

Ytterligare ett samband som gav förändring i motivationen, men dock inte lika tydligt 

som de tidigare sambanden var gruppens påverkan av personliga mål. Hälften av de 

som arbetat längre än 20 år antydde på att om en positiv energi och uppskattning ges i 

gruppen påverkar det och inspirerar till att lägga fokus och vilja att uppnå personliga 

mål. Likväl tenderar personliga mål och motivationen att drabbas negativt ifall 

samhörigheten i gruppen är dålig. En dålig gruppdynamik tenderar att ta onödig energi 

och gör att individers fokus skiftar från sina egna mål till att stå ut med dåliga relationer 

på jobbet. Det stärker Malows (1954) teori om att individers behov behöver 

tillfredsställas sekventiellt och att de sociala behoven är viktigare än personliga mål. 

Figur 2 visar en förklaringsmodell av motivation för de som arbetat över 20 år i yrket.   

 

 
Figur 2. Förklaringsmodell för över 20 år i yrket 
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5.1.24Omkring484år4i4yrket4

Ett samband som återfanns hos samtliga respondenter inom denna kategori var hur 

arbetsförhållandet på organisationsnivå påverkade deras individuella känsla av 

meningsfullhet med arbetet. Meningen med yrket anser de är att få vara kreativa och 

göra kunderna nöjda vilket också Deci (2005) menar är viktigt för att individer ska 

motiveras. Om arbetsförhållandena på salonger tillåter sina anställda att vara med och 

lägga upp sin arbetsdag kommer de känna ökad möjlighet för att vara kreativa. Det i sin 

tur ökar känslan av meningsfullhet för yrket vilket förändrar motivationen positivt. 

Tidspress från organisationens sida på grund av ekonomiskt fokus verkar 

återkommande vara något som hämmar frisörernas motivation då det påverkar deras 

meningsfullhet inför arbetet negativt eftersom de känner sig styrda. Det kan konstateras 

vara i enlighet med Decis (2005) resonemang om att individens inflytande påverkar 

motivationen. Sambandet arbetsförhållande och känslan av meningsfullhet förklarar 

varför det ur motivationssynpunkt är viktigt att ha tid för kunderna. Det ökar chansen 

för att de ska känna sig nöjda med sina prestationer och därför påverka känslan av 

meningsfullhet positivt. 

 

Det var dessutom möjligt att se att arbetsförhållande på organisationsnivå även 

påverkade respondenternas egen målsättning. Samtliga ansåg att företagets målsättning 

hade betydelse för hur deras egen målsättning fungerade, bland annat företagets 

målsättning med försäljningsmål av produkter. Försäljningsmålen kunde ofta upplevas 

som pressande vilket gjorde att motivationen för att nå målen försvann. Det verkade 

även hämmande för deras kreativitet. Dock bör det poängteras att det finns personer 

som drivs av försäljningsmål och möjligheten till att tjäna mer pengar. Det handlar mer 

om upplägget från organisationens sida och acceptansen från frisörernas sida. Precis 

som teorin om målsättning och som Locke (1968) poängterar är det för respondenterna 

viktigt att få vara engagerade i målen som de ska delta i och kunna fullfölja dem genom 

deras egna målsättningar. Därför antas det vara viktigt att salongerna tillåter sina 

anställda att delta i uppsättandet av mål. 

 

Ett annat samband som samtliga tydde på var att gruppen på arbetsplatsen påverkade 

deras känsla av meningsfullhet för arbetsuppgifterna, vilket påverkade deras motivation 

positivt. Enligt Maslow (1954) kan grupper på arbetsplatsen fylla ett socialt behov för 
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de anställda och som gör att de känner att det är roligt att gå till jobbet ifall 

samhörigheten är god varför den teorin kan konstateras stämma. Fungerande relationer 

verkar därför vara en förutsättning för att de anställda ska kunna vara motiverade. Det 

verkar dock oklart om respondenterna motiveras av goda relationer med kolleger eller 

om det snarare är dåliga relationer som påverkar motivationen negativt. 

 

Feedback mellan individer på arbetsplatsen har betydelse för hur människor känner 

motivation (Hansen et. al, 2010). Den teorin är i enlighet med resultatet då två av tre 

respondenter upplevt att feedback från chefen förändrat känslan av meningsfullhet 

negativt. Det innebär att chefen indirekt har inflytande att påverka sina anställdas 

motivation. Den feedback som hade upplevts innehöll stor risk till negativa 

konsekvenser. Det visar vikten av att kritik från chef bör vara konstruktiv och inte riktas 

mot enskild individ utan att först ha en förståelse för personens situation som kritiken 

riktas mot. Figur 3 visar en förklaringsmodell av motivation för de som arbetat omkring 

8 år i yrket.  

 

 
Figur 3. Förklaringsmodell för omkring 8 år i yrket 
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vill komma har en positiv påverkan på individuella mål, och därför också en positiv 

påverkan på motivationen. Däremot kunde respondenternas acceptans av 

organisationsmålen påverkas ifall ledningen fokuserade för mycket på ekonomiska mål, 

vilket Locke (1968) menar kan inträffa. Individers känsla av ansvar och vilja att göra 

sitt yttersta påverkades om möjligheten till att arbeta efter ett företags målsättningar 

finns. 

 

Det andra sambandet visade på den påverkan som fanns mellan en organisations 

arbetsförhållande och de individuella behoven. Arbeta på löpande band under ihållande 

tidspress hämmar de individuella behoven av meningsfullhet och kreativitet, som 

slutligen gör att individers motivation för yrket försämras. Som Deci (2005) förklarar 

kan individens motivation påverkas om arbetet i sig inte känns meningsfullt. Resultatet 

överensstämmer också med Herzbergs (1968) påstående om att individens motivation 

påverkas av organisationens arbetsvillkor. Figur 4 visar en förklaringsmodell av 

motivation för de som är nya i yrket.  

 

 

Figur 4. Förklaringsmodell för nya i yrket 

 

 

 

  

! Individnivå ! Gruppnivå !Organisationsnivå 

! Feedback 

!Belöningssystem 

!Arbetsförhållanden 

!Samhörighet'och'
relationer 

!Arbetsförhållanden 

! Behov 

! Feedback 



! 34!

5.24Sammanfattad4förklaringsmodell4

Figur 5 visar samtliga samband från de olika analytiska grupper som utgör en 

förklaringsmodell för individens motivation inom frisörbranschen. Sambanden visar 

framför allt att belöningssystem och arbetsförhållanden på organisationsnivå tydligt 

påverkar arbetsförhållanden och behov på individnivå inom branschen.   

 

 
 
Figur 5. Förklaringsmodell för frisörbranschen 
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urskiljas genom samhörighet och relationer. Vidare var de som arbetat över 20 år i yrket 

den enda analytiska gruppen som visade samband från belöningssystem på 

organisationsnivå.  Belöningarna rörde möjligheten till utbildning varför vikten av att 

det finns verkar höra ihop med bibehållandet av meningsfullhet för yrket. Intressant är 

att just den analytiska gruppen är den som arbetat längre än den genomsnittliga 

yrkeslängden, varför belöningar i form av utbildning kan tänkas vara en förklaring till 

varför frisörer stannar kvar i yrket.  

 

Undersökningen visar att motivationen bland frisörer skiljer sig mellan olika individer 

men också har ett flertal gemensamma nämnare. Framförallt framträdde 

motivationsfaktorer på organisationsnivå som de som hade tydligast påverkan på 

motivationen, både direkt och indirekt genom andra motivationsfaktorer. Det varierade 

delvis mellan olika individer, men inte mellan de analytiska grupperna. Det kan 

ifrågasättas ifall det ges tillräckligt med tid och utrymme för kreativitet för frisörer. 

Genomgående drivs frisörer av en inre motivation som baseras på deras känsla för att 

skapa och vara kreativ vilket har betydelse för behovet av meningsfullhet. Dessutom 

motiveras de av vetskapen att kunderna är nöjda och mår bra. En problematik verkar 

ligga i den situationen som frisörerna ställs inför, det vill säga att göra både kunderna 

och ledningen nöjd. Flera respondenter ur samtliga kategorier pratade om känslan att 

inte räcka till och ändå vara tvungna att arbeta efter de tidskrav som finns. Det i sin tur 

gör att det inte ges utrymme för det som den inre motivationen kräver och som de flesta 

drivs av. Det skulle även kunna diskuteras hur stort fokus som egentligen bör ligga på 

produktförsäljning. Då frisörerna redan upplever tidspress gällande kundbesöken kan 

försäljningsmål utöver den redan upplevda pressen påverka deras motivation negativt.  

 

Utbudet av utbildningar och organisatoriska målsättningar utifrån den efterfrågan och 

behov som finns verkar vara bristfälligt. Flera respondenter uttryckte att de känt sig 

utnyttjade och att deras behov varit förbisedda vilket kan tyda på att 

organisationsledningar generellt bör rikta mer fokus till sina anställda, involvera dem 

och inte se dem som en direkt inkomstkälla. Arbetsgivare bör därför i den mån det är 

möjligt lägga ner tid för att se vad respektive individ styrs och motiveras av, allt för att 

bygga en ömsesidig respekt och förståelse. Generellt så verkar det saknas 

kommunikation mellan ledning och medarbetare. Flertalet respondenter ansåg att 

organisationens ekonomiska fokus var ett problem, samtidigt som det ur ägarsynpunkt 
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var av allra största vikt att företaget ska gå runt. Därför skulle en förbättrad 

kommunikation hjälpa att tillföra en ömsesidig förståelse för olika parter och därför 

behålla frisörers motivation. 

 

Vidare verkar motivationen bland frisörer styras baserat på de personer som finns i 

omgivningen, delvis vilken chef och vilka kunder som finns men framför allt kolleger. 

Det skulle kunna bero på att salonger ofta är mindre arbetsplatser men därför också 

stärker behovet av att bli uppskattad och sedd.  Den inre motivationen innebär att 

frisörer ser sina arbetsuppgifter som intressanta, varför det är av stor betydelse att 

bevara den synen som de har. Därför bör organisationsledningar i en högre utsträckning 

än vad som ser ut att göras idag överväga och ha i åtanke den betydelse utbildningar har 

för att bevara detta. Självklart är det en kostnad för dem att låta sina anställda utbilda 

sig, men kan det istället ses som en investering som i det längre perspektivet är väl värd 

att göra? Dels för en nöjdare och mer motiverad personal, men i längden kanske också 

nöjdare kunder? En av respondenterna menade att många slutar för att de inte vill gå 

utbildningar för att de endast erbjuds att göra det obetalt på sin fritid, men det är också 

möjligt att ifrågasätta rimligheten i de villkoren. Självklart finns det olika strategier och 

arbetssätt som företag väljer och givetvis är det viktigaste att verksamheten är lönsam. 

Men oavsett om det handlar om en lågprissalong eller en av den mer exklusiva typen 

med högre priser innebär det fortfarande att det är viktigt att beakta de 

motivationsfaktorer som har en påverkan i hur frisörer känner motivation. 

 

Studien visar att frisörer har ett stort behov i att skapa och få utlopp för den kreativitet 

och meningsfullhet de känner för yrket, vilket inte går ihop med strategin att arbeta på 

löpande band. Då har det heller ingen betydelse för hur länge frisören arbetat inom 

yrket. Varför är den genomsnittliga yrkeslängden endast 8 år? Utifrån det som de 

yrkesverksamma gav som svar på den direkta frågan fanns ingen skillnad beroende 

vilken analytisk grupp de tillhörde. Intressant var att endast enstaka ansåg att den låga 

genomsnittliga längden berodde på en problematik i kunskapen att leda och styra 

företag inom frisörbranschen, trots att det var den tydligaste problematiken som 

identifierades ur intervjuerna. Från flertalet respondenter handlade svaret på den direkta 

frågan istället om att många väljer yrket i ung ålder och därför byter för att det inte 

motsvarade förväntningarna eller för att det finns en nyfikenhet för andra yrken. En 

annan intressant förklaring var vissa respondenters teori om att många bildar familj och 
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därför möts av problem med att kombinera familjeliv och obekväma arbetstider. Det 

kan även ses som en tänkbar förklaring med tanke på att det är 90 % kvinnor i 

branschen och om utgångspunkten är att majoriteten påbörjar yrket i ung ålder kan 8 år 

ligga inom ramen för den tidpunkten då många kvinnor bildar familj.  

6.4Slutsats4

Syftet med studien var att utveckla en modell som förklarar individens motivation inom 

frisörbranschen med utgångspunkt från den genomsnittliga yrkeslängden på endast 8 år. 

Baserat på de samband som identifierats i de olika analysgrupperna har det resulterat i 

olika förklaringsmodeller för respektive grupp som påvisar tydliga skillnader mellan 

grupperna. Vidare har de olika förklaringsmodellerna resulterat i en sammanfattad 

förklaringsmodell som visar samband och påverkan för hur motivation kan förklaras i 

branschen oavsett tid som yrkesverksam. 

   För det första visade studien att oavsett antal år i branschen var den tydligaste 

motivationsfaktorn den meningsfullhet och intresse i att skapa det som hade tydligast 

påverkan på hur motivationen bland frisörerna fungerade. Studien visade också att den 

motivationsfaktor som har tydligast påverkan på frisörers individuella behov så som 

meningsfullhet är olika arbetsförhållanden som varierar på organisationsnivå. 

   Däremot påvisade studien flertalet märkbara skillnader för hur motivationsfaktorer 

påverkar andra motivationsfaktorer beroende på antal år i branschen. De som arbetat 

över 20 år i yrket var den enda analytiska gruppen där belöningssystem på 

organisationsnivå hade påverkan på andra motivationsfaktorer. Vad som också kan 

konstateras var att nya i yrket var den enda gruppen som förklarade vikten av 

självförverkligande och personliga mål. 

   Slutligen visade studien att det framför allt är vanligt att frisörer upplever att 

motivationen påverkas negativt för att de upplever sig otillräckliga för att arbeta efter de 

arbetsförhållanden som många företag kräver, uppfylla sina egna behov samt att göra 

sina kunder nöjda. 
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7.4Fortsatt4forskning4

Då studiens resultat visar att variationen på organisationsnivå har en markant påverkan 

på frisörernas motivation skulle förslagsvis en vidare studie kunna göras ur ett 

jämförande perspektiv mellan lågpris- och exklusiva salonger. Vid den empiriska 

undersökningen kom det fram att frisörerna är som mest motiverade när de ges 

möjlighet att vara kreativ med sina kunder och att de blir omotiverade när 

organisationer arbetar enligt löpandebandprincipen. Det skulle därför kunna vara 

intressant att studera vidare hur arbetsförhållanden på organisationsnivå skiljer sig 

beroende på om salongen har lågpris eller exklusivitet som strategi och hur det i så fall 

påverkar frisörens motivation. 
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9.4Bilagor4

9.14Bilaga41.4Intervjuguide4

Bakgrund 

Hur många år i branschen? 

Antal arbetsplatser? 

Har du gesäll eller mästarbrev? 

Är du motiverad och engagerad på din arbetsplats idag? 

Vad anser du motiverar dig mest i det dagliga arbetet? 

Vad skulle kunna förbättras på arbetsplats för att få dig mer motiverad? 

Motivationsfaktorer på organisationsnivå 

Feedback 

Vad har du för erfarenheter av hur olika arbetsgivare har arbetat med uppföljning, 

möten och återkoppling av verksamheten? 

• Hur ser du på dessa arbetssystem? 

Belöningssystem 

Hur har kompensation för dina prestationer varierat mellan olika arbetsplatser? 

Vad har du haft för olika materiella belöningar så som lönemodell? Arbetsprovision, 

försäljningsprovision och förmåner (Friskvårdbidrag, arbetskläder) 

• Vad har de haft för betydelse för dig? 

• Har dessa enligt dig motsvarat dina prestationer? 

Vad har du haft för olika icke materiella belöningar så som befordring och ansvar? 

• Hur har det haft för betydelse för dig? 

Hur ser dina erfarenheter ut gällande kurser och vidareutbildningar från olika 

arbetsplatser? 

• Hur har det haft för betydelse för dig? 

Arbetsförhållanden 

Vad har du för tidigare erfarenheter av målsättningar från olika arbetsplatser? 

• Har detta haft någon påverkan på din arbetsinsats? 

Har företagets policy i form av facklig medlem eller ansluten till branschorganisation 

varit något du varit medveten om? 

• Hur har den haft betydelse för dig? 
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Hur har säkerheten (ergonomi, kemikalier, bra arbetsredskap osv) på arbetsplatsen skilt 

sig mellan olika salonger? 

• Hur har dessa påverkat dig? 

Hur har arbetsvillkoren på dina olika arbetsplatser påverkat dig som frisör? (så som tid 

för klippning, öppettider, raster) 

Motivationsfaktorer på gruppnivå 

Samhörighet 

Är teamkänsla och tillhörighet viktigt för att du ska trivas på en arbetsplats? 

Vilken betydelse har det för dig sammansättningen av kolleger fungerar? 

Relationer 

Tycker du det är viktigt att ha goda relationer med alla dina arbetskamrater? 

• På vilket sätt har det betydelse för dig i ditt arbete? 

Har du erfarenheter av att relationer med någon eller några kolleger ej fungerat? 

• Vilken påverkan fick det på din arbetssituation? 

Motivationsfaktorer på Individnivå 

Feedback 

Är det viktigt för dig att få feedback och beröm på din arbetsplats? 

Vad har du för erfarenheter av feedback och beröm från chefer? 

Vad har det haft för betydelse för din motivation? 

Hur påverkar kundernas upplevelse ditt engagemang för arbetet? 

Är beröm, feedback och interaktion med kolleger viktigt för dig? 

• På vilket sätt får det betydelse? 

Behov   

Anser du att det är viktigt att det finns utrymme för personlig utveckling på din 

arbetsplats? 

• På vilket sätt känner du att det påverkar din motivation? 

Känner du meningsfullhet och intresse för ditt jobb? 

• Varför? 

Hur ser du på utmanande arbetsuppgifter? 

Känner du att dina arbetsuppgifter är tillräckligt utmanande? 

Anser du att du har tillräckligt med kompetens för att bemästra utmanande 

arbetsuppgifter? 

Hur påverkar känslan av kompetens dig i ditt arbete? 

Arbetsförhållanden 
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Anser du att det är viktigt att ha inflytande och möjlighet att påverka din arbetsdag? 

• På vilket sätt? 

Har du ett intresse att delta i uppsättande av mål? 

• På vilket sätt kan det påverka dina prestationer? 

 

 


