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Sammandrag 

Studien genomfördes i syfte att undersöka vad som driver en människa att arbeta mot en låg 

eller ingen monetär belöning. Det teoretiska ramverket Self- Determination Theory möjliggör 

kategorisering av en individs motivation i såväl inre som yttre motivation och även att mäta 

graden av motivation. Tidigare studier på området har indikerat att individer kan välja yrken 

med låg lön tack vare inre motivationsfaktorer. Denna studie ämnar fylla ett forskningsgap i 

redogörelsen för huruvida yttre motivationsfaktorer som social bekräftelse och kändisskap 

kan driva personer till att arbeta mot en låg monetär ersättning. Datainsamlingen skedde 

genom besöksintervjuer med människor som arbetar som fotomodell. Studien kunde påvisa 

att yttre motivationsfaktorer som kändisskap och social bekräftelse kan ersätta inre motivation 

i valet av ett yrke som innebär ingen eller låg monetär belöning. 

 

Nyckelord: 

Self-Determination Theory; Motivation; Yttre motivation; Modellindustri; Fotomodell 

 

 

Förord 

Ett stort tack till vår handledare Charlotta Bay för feedback och givande synpunkter under 

uppsatsen gång. Vi vill även tacka samtliga respondenter som ställt upp för intervjuer. 
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1. Inledning 

Inledningen börjar med uppsatsens problematisering, följt av dess syfte och empiriska 

avgränsning. 

1.1 Problematisering 

Vad motiverar en anställd i dagens samhälle? Forskning om motivation har pågått i flera 

decennier, men likväl går både motiverade och omotiverade anställda att finna i 

organisationer (Zenou, 2011). I dagens konkurrensutsatta ekonomi representerar en motiverad 

arbetskraft både en konkurrensfördel och en viktig strategisk tillgång i alla arbetsmiljöer. 

Arbetsmotivation har i organisatorisk forskning varit föremål för fler teorier än något annat 

ämne (Baron, 1991). I och med att konkurrensen mellan företag i världen ökar är det relevant 

att studera vad anställda motiveras av (Strömbäck, 2013). Företag lägger ner mycket tid på att 

bygga incitamentsystem som passar sina anställda, i syfte att styra samt stimulera till 

prestationer utöver det normala (Franzén & Ryden, 2006). En motiverad anställd förväntas på 

hålla en högre kvalitet på sitt arbete, vara mer kreativ samt stanna kvar längre på arbetsplatsen 

(Amabile, 1993). 

 

Monetär belöning mot prestation har under postindustrialismen i västvärlden varit ett ständigt 

återkommande system som har använts av organisationer för att motivera sina medlemmar 

(Gagné & Deci, 2005). Men även om människors motivation kan påverkas på föredraget vis 

av monetära belöningssystem gäller dock inte detta alltid (Gagné & Deci, 2005; Kohn, 1993). 

Tvärtom, argumenterar Kohn (1993), kan belöningar i en professionell miljö vara direkt 

motverkande för motivationen hos en individ då belöningssystem bland annat kan få 

individen att flytta sitt kognitiva fokus ifrån aktiviteten samt att belöningssystemen 

underminerar intresse för uppgiften (Kohn, 1993). 

 

En grundläggande uppdelning av de faktorer som motiverar människor är den mellan inre och 

yttre motivation. Inre motivation är när en person har ett intresse för utförandet av en aktivitet, 

medan yttre motivation innebär att personen utför aktiviteten tack vare de påföljder som 

aktivitetsutförandet innebär. (Gagné & Deci, 2005.) 
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Inre motivation Yttre motivation 

Hög monetär 

ersättning 

Läkare (Bengtsson, 2012) 

Politiker (Hoffman, Lyons 2013) 

Arkitekt (Bengtsson, 2012) 

Värdepappersmäklare 

(Edström, 2012) 

Oljeriggsmekaniker 

(Nilsson, 2012) 

Banktjänstemän (Qayyum, 

2012) 

Låg eller utebliven 

monetär ersättning 

Sjuksköterska (Bengtsson 2012) 

Lärare (Sylvia & Hutchison, 

1985) 

Präst (Bengtsson 2012) 

Voluntärarbete (Deci, 1975; 

Andreoni, 1990; Frey, 1997) 

? 

Tabell 1. Redogörelse för yrken som tycks kunna motiveras av olika kombinationer av motivation 

och lön. 

 

Som synes i tabell 1 har forskningen generellt sett fokuserat på och antytt att det är inre 

motivation som driver människor till att aktivt välja ett yrke som kan innebära låg eller utebliven 

ekonomisk ersättning (Deci, 1975; Andreoni, 1990; Frey, 1997; Sylvia & Hutchison, 1985; 

Bengtsson, 2012). Valet av yrke kan i fallet av inre motivation göras i skepnaden av personlig 

utveckling och bibehållandet av personliga relationer (SDT, 2013a). Det finns även 

forskningsrapporter och samtida tidskrifter som visar på yrken som tycks passa in i de respektive 

kombinationerna inre motivation/ hög lön (Bengtsson, 2012; Hoffman & Lyons, 2013) och yttre 

motivation/ hög lön (tabell 1) (Edström, 2012; Nilsson, 2012; Qayyum, 2012). Men trots att 

arbetsmotivation i organisatorisk forskning har föranlett mer teoribildning än något annat ämne 

(Baron, 1991), tycks det dock finnas lite forskning kring huruvida yttre motivationsfaktorer kan 

påverka människor att aktivt välja, eller medvetet behålla ett arbete som är relativt lågt monetärt 

avlönat. Uppsatsens forskningsfråga är enligt följande: 

 

Vad driver en människa att arbeta mot låg monetär ersättning? 
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1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att nå en ökad förståelse kring vilka motivationsfaktorer som tycks styra 

människor till att aktivt söka arbeten som kan innebära låg eller utebliven monetär belöning. 

Specifikt syftar denna studie till utforska om och i så fall till vilken grad yttre 

motivationsfaktorer kan påverka människor att aktivt välja, eller medvetet behålla ett arbete 

som är relativt lågt monetärt avlönat. Uppsatsen bidrar med att presentera möjliga alternativa 

motivationsfaktorer till inre motivation för det aktiva valet av ett yrke som kan innebära låg 

eller utebliven monetär ersättning. Studien är utförd i formativt syfte vilket innebär 

utforskningen av ett relativt nytt område med målet om att dirigera riktlinjer för framtida 

forskning inom samma område (Seimyr Öqvist, 2013). Då bl. a. inre motivation ej går att 

utesluta i denna studie har forskningsfrågan behållits förhållandevis bred för att inte utesluta 

någon motivationstyp. 

1.3 Empirisk avgränsning 

Den empiriska studien som är genomförd för denna uppsats är avgränsad till att intervjua 

människor som arbetar som modell (fortsatt synonymt skrivet med “fotomodell”). 

Indikationer finns om att modellyrket kan innebära de yttre motivationsfaktorerna: 

kändisskap, social bekräftelse, beröm för yttre karaktärsdrag (SVT, 2013). Dessa indikationer 

var dock ej utförligt forskade kring innan denna studie genomfördes. 

 

En ytterligare anledning för den empiriska avgränsningen är att modellyrket har en potentiellt 

hög löneutveckling, där stor andel av de aktiva modellerna tjänar förhållandevis lite samtidigt 

som en liten grupp modeller kan tjäna miljonbelopp (Wejland, 2013). Trots den låga, eller i 

vissa fall uteblivna, lönesättningen tycks yrket vara populärt. 

Marknadsundersökningsföretaget top7.com (2013) genomförde en internetbaserad enkät i 

vilken respondenten förväntades svara på vilket yrke denne helst skulle vilja arbeta inom där 

modellyrket hamnade på tionde plats. Detta efter att sammanlagt 2232 personer svarat. 

(top7.com, 2013.) 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska redogörelsen för denna studie. Avsnittet är uppdelat 

i ett antal underkategorier med syftet att avsnittet i sin helhet skall bibehålla en röd tråd. 

Avsnittet inleds med en redogörelse för tidigare forskning. Efter det följer stycken om inre och 

yttre motivation, yttre motivationsfaktorer, olika grader av yttre motivation, grundläggande 

psykologiska behov, inre motivation och kritik mot SDT som teori. Avslutningsvis presenteras 

en sammanfattning av den teori som använts för studiens analysdel. 

2.1 Tidigare forskning 

Sedan Fredrick Taylor (1911) lanserade teorin om Scientific Management har forskning om 

vad som kan öka produktivitet inom företag varit relevant för såväl teoretiker som praktiker. 

Forskning om vad som motiverar människor var ett relativt outforskat ämne fram till 

Abraham Maslow (1943) presenterade sin teori om behovstrappan. Behovstrappan är en 

förklaringsmodell för hur människor prioriterar sina behov. De fem behoven är i rangordnade 

från lägst till högst nivå: kroppsliga behov, behov av trygghet, behov av kärlek & gemenskap, 

behov av uppskattning och slutligen behov av självförverkligande. Tanken var att de lägre 

nivåerna behöver vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen. 

 

Douglas McGregor (1960) presenterade i boken The Human Side of Enterprise sin tes om 

Teori X- och teori Y- anställda. Teorierna delade in motivation i de två kontrasterande 

antaganden om anställdas attityd till arbete samt ansvarstagande. Teorin relaterar till Maslows 

behovstrappa i avseendet hur människors beteende och motivation är huvudsakliga 

prioriteringar för att maximera produktiviteten på arbetsplatsen. Teori X- anställda ses av 

ledningen som essentiellt lata personer som enbart arbetar för pengar. Dessa behöver 

kontrolleras eftersom de helst inte arbetar över huvud taget och de är även i behov av ett 

lockande incitamentsystem för att prestera i linje med vad företaget hoppas. I kontrast till teori 

X är teori Y- anställda motiverade av faktorer som är bland de högre i Maslows behovstrappa 

och finner nöje i sitt arbete samt ansvarstagande. 

 

Lyman W. Porter och Edward E. Lawler var bland de första med att definiera vad inre 

respektive yttre motivation innebär. Denna första tanke kring uppdelningen byggde på 
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premissen om att de båda typerna av motivation fungerade additivt för människors motivation 

(Porter & Lawler, 1968). Forskningen på uppdelningen och förhållandet mellan inre och yttre 

motivation har genom åren dock kretsat kring tanken om huruvida det är sant eller inte att 

användandet av olika yttre motivationsfaktorer kan ha negativ inverkan på en person vars 

utförande av en aktivitet styrs av inre motivation (Deci, 1971a; Deci, 1971b; Kreps, 1997). 

Deci (1971c) nyanserar bilden något med påståendet om att bland de yttre 

motivationsfaktorerna tycks monetära belöningssystem ha en negativ inverkan på en redan 

inre motiverad människa medan yttre belöningar i form av social bekräftelse och kändisskap 

kan ha positiv inverkan. 

 

Dessa tankar renderade sedermera i det mer omfattande teoretiska ramverket Cognitive 

Evaluation Theory (CET) (Deci, 1975). CET- modellen föreslår dessutom ytterligare yttre 

faktorer så som bonussystem, deadlines (Amabile, DeJong & Lepper, 1976), övervakning 

 (Lepper & Greene, 1975) och utvärderingar (Smith, 1975). Ur CET utvecklades den ännu 

mer omfattande SDT- modellen vilken är presenterad i efterföljande text. 

2.2 Inre och yttre motivation 

SDT- modellen presenteras nedan för att tydliggöra modellens olika delar samt delarnas 

generella sammanhang. Den mest fundamentala uppdelningen motivationslitteraturen gör är 

den mellan inre samt yttre motivation. Inre motivation får en individ att utföra en aktivitet av 

ren egenvilja, snarare än att utföra den för att nå ett bidragande mervärde som aktiviteten 

innebär (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation innefattar faktorer som gemenskap, personlig 

utveckling och nära förhållanden mellan människor (SDT, 2013a). Om en individ är 

motiverad men inte motiveras av aktiviteten i sig kan det röra sig om yttre motivation, vilket 

är när en person motiveras av omkringliggande faktorer. Yttre motivation innefattar faktorer 

som ekonomisk framgång, social bekräftelse och kändisskap. Inre motivationsfaktorer kan 

exempelvis vara bibehållandet av nära relationer och personlig utveckling (SDT, 2013a). 

2.3 Yttre motivationsfaktorer 

Ekonomisk framgång räknas av SDT- modellen vara en yttre motivationsfaktor. Detta kan 

exempelvis vara i form av lön eller i bonussystem. Arbetsgivare kan använda det som verktyg 

för att motivera sina anställda, och har så gjort sedan lång tid tillbaka (Gagné & Deci, 2005). 
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SDT (2013a) pekar även ut social bekräftelse (fritt översatt från “Appearence” och “Fame”) 

som en möjlig yttre motivationsfaktor. Social bekräftelse definieras som “hur en person 

betraktas, ett intryck från sin omgivning, vilket kan innefatta närstående eller människor som 

personen möter i sin vardag” (Dictionary, 2013a; Dictionary, 2013b). Som en förlängning av 

social bekräftelse finns även kändisskap som en yttre motivationsfaktor (SDT, 2013a). 

Nationalencyklopedin (2013) definierar kändisskap, synonymt med berömdhet, som “(en) 

person som är berömd, ofta på relativt ytliga grunder” (Nationalencyklopedin, 2013). SDT 

(2013a) poängterar främst möjligheten till framtida kändisskap som en möjlig 

motivationsfaktor (SDT, 2013a). 

2.4 Olika grader av yttre motivation 

Graden av självbestämmande avgör enligt Ryan & Deci (2000) hur mycket motivation en 

person känner inför en aktivitet. Som minst självbestämmande är en person vid amotivation, 

och som mest vid inre motivation, där en person fritt får välja vad de vill göra (Se bild 1). En 

minskning av självbestämmande kan medföra negativa konsekvenser för en persons grad av 

motivation. Internalisering, förklarat mer ingående längre ned i detta avsnitt, kan göra att en 

individ ökar graden av motivation. Inom yttre motivation finns det fyra stadier vilka från lägst 

grad av motivation till högst grad av motivation är; external regulation (extern reglering), 

introjected regulation (introvert reglering), identified regulation (identifierad reglering) samt 

integrated regulation (integration reglering). Generelllt för dessa olika stadier är att de kan 

användas som ungefärliga estimat för kategoriseringen för den grad av motivation en 

människa känner, snarare än att alla människor alltid kan sorteras in i en specifik kategori. 

 

 

Bild 1. SDT-modellens olika grader av motivation (Gagné & Deci, 2005). 
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Extern reglering innefattar minst kontakt med självbestämmande och bör betraktas som den 

minst motiverande kategoriseringen av de fyra yttre stadierna och även den mest 

kontrollerande. I detta stadie agerar individen för att erhålla en belöning genom påtryckning, 

tvång eller för att undkomma bestraffning. Ett exempel på detta är en person som arbetar för 

att chefen ser på. (Ryan & Deci, 2000; Gagné & Deci 2005.) 

 

Introvert reglering är kontrollerande i den aspekt att en person utför en uppgift antingen tack 

vare en känsla av att denne behöver göra det för att slippa känna skuld, eller så gör personen 

det för att kunna känna stolthet och därmed öka sitt självförtroende. Skillnaden jämfört med 

de högre graderna av motivation är att individen inte accepterar eller uppskattar handlingen i 

sin helhet. Ett exempel på introvert reglering är att en person arbetar för att känna sig som en 

värdefull person. (Ryan & Deci, 2000; Gagné & Deci 2005.) 

 

Identifierad reglering skiljer sig från introvert reglering på det sätt att individen har börjat 

identifiera att denne gör någonting viktigt och ser det arbete som utförs som en viktig del av 

sig själv. Inom detta stadie går det att se en tydlig koppling med självbestämmande, och 

individen har omvandlat yttre påverkande till egna mål vilket bidrar till att personen enklare 

kan identifiera sig med sina handlingar. (Ryan & Deci, 2000.) 

 

Integrerad reglering är det mest självständiga stadiet av yttre motivation. Detta stadie innebär 

en total identifiering med sina handlingar och individen har tagit till sig de yttre krav från 

omvärlden som har uppkommit och de har i sin tur blivit en del av de mål och värderingar 

personen har. (Gagné & Deci 2005; Ryan & Deci, 2000.) 

 

Tanken om internalisering är att människor uppfattar och tar till sig värderingar, attityder och 

regelverk samt den värdering som ligger bakom dessa och omvandlar dem till sina egna. Det 

är internalisering som gör att en person kan nå en högre grad motivationsgrad. Introvert 

reglering, identifierad reglering och integrerad reglering är i stigande skala stadier av 

självständig motivation. Fullständig internalisering kan i en arbetssituation innebära att en 

anställd arbetar även vid den tidpunkt då en chef inte ser på. (Gagné & Deci, 2005.) 
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2.5 Grundläggande psykologiska behov 

För att nå en hög motivationsgrad i en arbetssituation behöver en person tillgodose tre 

fundamentala psykologiska behov (Gagné & Deci, 2005). Dessa är tillhörighet, autonomi och 

kompetens. Behovet av tillhörighet innebär att en person antingen vill känna igen sig i en 

grupp människors karaktärsdrag eller att denne känner behov av att ha tillfredsställande och 

stödjande sociala relationer (Stone, Deci & Ryan, 2009). Då en person identifierar sig med en 

arbetsgrupp kan detta leda till ett för gruppen föredraget resultat eftersom det möjliggör 

internalisering av gruppvärden vilket enligt SDT är mer motiverande än icke-internaliserade 

gruppvärden (James & Greenberg 1989; Gagné & Deci, 2005). 

 

Centralt för SDT- modellen är uppdelningen mellan kontrollerad motivation och autonom 

motivation. Hög grad av autonomi i en yrkesroll innebär för en person att denne känner 

möjligheten att den egna viljan, genom aktiva beslut, tillåts styra vad personen gör på 

arbetsplatsen. Autonomi inom arbetet innefattar även möjligheten att välja eller välja bort 

arbetsuppgifter som yrket kan innefatta. (Gagné & Deci, 2005.) 

 

Kompetens är behovet av att uppnå känslan som ges av att åstadkomma eftersträvansvärt 

resultat eller att stimuleras av utmanande uppdrag. Denna känsla av kompetens, och tron om 

att det är möjligt att påverka resultat som är viktiga för den egna organisationen, är en 

betydelsefull anledning till möjliggörandet av att kunna uppleva inre motivation (Stone et al., 

2009). Faktorer som främjar känslan av kompetens ökar den inre motivationen, samt 

möjligheten till internalisering (se 2.4 Olika grader av motivation), hos en individ varvid 

faktorer som minskar känslan av kompetens undergräver inre motivation. (Gagné & Deci, 

2005.) 

2.6 Inre motivation 

När en person påverkas av inre motivation till att utföra en aktivitet gör den det för att den 

finner nöje i utförandet av aktiviteten, per se (Gagné & Deci, 2005). Skillnaden mot yttre 

motivation är alltså att personen inte utför aktiviteten tack vare utomstående faktorer som 

utförandet av aktiviteten kan medföra, exempelvis beröm eller monetär belöning (Gagné & 

Deci, 2005). Inre motivation kan bland annat ta formen av personlig utveckling och 

bibehållande av nära relationer (SDT, 2013a). De är lika i den aspekt att båda innehåller 
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autonomi men integrerad reglering i jämförelse med inre motivation är endast relativt 

autonom. Den huvudsakliga skillnaden är att inre motivation är när en person agerar tack vare 

ett eget intresse för uppgiften och för sin egen glädje, medan integrerad reglering snarare 

innebär att utföra aktiviteten för att uppfylla sina egna externa mål. (Gagne & Deci 2005; 

Ryan & Deci, 2000.) 

2.7 Kritik mot SDT som teori 

Den primära skillnaden mellan den del av SDT- teorin som denna studie baseras på och andra 

arbetsmotivationsteorier är SDT- teorins fokus på den relativa styrkan av autonomi jämfört 

med kontrollerad motivation, istället för den totala mängden motivation. Det finns däremot 

studier som tyder på att fri vilja egentligen inte existerar utan snarare menar att människors 

beteenden drivs av sin omgivning än av självvalda principer eller odlade karaktärsdrag. Dessa 

studier hotar SDT- teorins tanke om att behovet av autonomi är en viktig faktor för vilken 

grad av motivation en person känner inför en uppgift eftersom det essentiellt bygger på 

egenvilja. (Isen & Levin, 1972; Nahmias 2007.) 

2.8 Teoretisk analysmodell 

Detta avsnitt är menat att sammanfatta de teoretiska aspekter som sedermera kommer 

presenteras för och analys. För att utforska vad som driver en människa att arbeta gratis eller 

mot låg ersättning är de yttre motivationsbegreppen social bekräftelse och kändisskap av 

central betydelse. Trots att uppsatsen riktar in sig på yttre motivationsfaktorer går det inte att 

utesluta att inre motivation kan finnas med som en faktor och bör därmed inte heller 

exkluderas. För att se till vilken grad yttre motivationsfaktorer kan påverka människor att 

aktivt välja gratisjobb eller arbete mot låg ersättning är autonomi, kompetens och tillhörighet 

centrala begrepp tillsammans med de yttre motivationsfaktorernas fyra huvudkategorier 

varvid extern reglering innefattar minst autonomi och därmed minst självbestämmande och 

introvert, identifierad samt integrerad reglering progressivt är mer självbestämmande och 

därmed innebär en högre grad av motivation. Nedan sammanställs tidigare presenterade 

centrala begrepp som ämnar ha en betydande roll i analysen. 

 

Social bekräftelse: Social bekräftelse är hur en person betraktas, ett intryck från sin 

omgivning. Social bekräftelse kommer från antingen närstående, människor som personen 

möter i sin vardag eller människor i personens omgivning. 
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Kändisskap: Som en förlängning av social bekräftelse finns även kändisskap som 

motivationsfaktor. Vald teori poängterar främst möjligheten till framtida kändisskap som en 

möjlig motivationsfaktor. 

Tillhörighet: Tillhörighet innebär att antingen känna igen sig i en grupp karaktärsdrag eller 

behov av att ha tillfredsställande och stödjande sociala relationer. 

Autonomi: Hög grad av autonomi i en yrkesroll innebär för en person att denne känner 

möjligheten att den egna viljan, genom aktiva beslut, tillåts styra vad personen gör på 

arbetsplatsen. 

Kompetens: Kompetens är behovet av att uppnå känslan som ges av att åstadkomma 

eftersträvansvärt resultat eller att stimuleras av utmanande uppdrag. 

Olika grad av yttre motivation: Människor kan vara olika mycket motiverade för att utföra 

en aktivitet. De olika graderna av yttre motivation innefattar extern, introvert, identifierad och 

integrerad reglering där extern reglering är minst motiverande kontrollerande sett till 

karaktären medan integrerad reglering är mest motiverande och präglad av hög grad av 

autonomi. 

Inre motivation: Inre motivation är när en person utför en aktivitet tack vare att personen 

känner att utförandet i sig medför nöje. 

Kritik mot SDT som teori: Den primära skillnaden mellan SDT och andra teorier är SDT- 

teorins fokus på den relativa styrkan av autonomi. Kritiker till antagandet menar på att hög 

grad av motivation kan förekomma trots utebliven autonomi för en person. 

3. Metod 

I detta avsnitt redogör vi först hur vi har gått tillväga med insamlingen av empirin samt valet 

av respondenter. Sedan förklaras försöksstudien (och insikterna efter densamma), följt av 

inspiration till utformning av frågeformulär samt utformningen av frågeformuläret. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av empirin har skett i semistrukturerad intervjuform och har således 

tillhandahållit primärdata (Lewis, Saunders & Thornhill, 2009). Intervjuer har genomförts 

med totalt 10 personer som arbetar som modell och varje person är representerad av två eller 

fler modellagenturer. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen och varje 

intervju varade i ca 30-40 minuter. Vid intervjutillfället utlovades anonymitet till 
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respondenterna i syfte att öka sannolikheten för ärliga svar (Saunders et al., 2009). Efter 

intervjuerna var avklarade transkriberades samtliga intervjuer och kodades för vidare analys. 

Kodningen av intervjuerna är redogjord för i Bilaga 3 och 4, där det går att finna en 

sammanfattning av svaren respondenternas gav gällande relevanta frågekategorier där 

respondenternas svar har skiljt sig åt till viss del. Vi har även genom korrespondens via e- 

post med en representant för en modellagentur erhållit information om praxis och generella 

företeelser inom branschen. 

 

Metodvalet är gjort för att kunna uppfylla syftet för uppsatsen och på ett formativt vis nå en 

djupare förståelse på ett som tidigare nämnt relativt outforskat område (Seimyr Öqvist, 2013). 

Eftersom ansatsen är formativ lämpar sig intervjuer i detta fall eftersom de i sin essens når 

önskat resultat då respondenten inte är begränsad till specifika svarsalternativ (Dahmström, 

2011). Generellt för formativa studier som redogör för ett förhållandevis outforskat område är 

att bristen på etablerat teoretiskt ramverk gör att analys och jämförelse med tidigare forskning 

blir relativt enkelspårig, medan diskussionsdelen i vilken vi bland annat tillåts peka ut 

riktlinjer för vidareforskning blir mer nyanserad. (Saunders et al., 2009.) Besöksintervjuer 

medför dessutom möjligheten för intervjuaren att ställa komplicerade frågor och för 

respondenten att svara på ett nyanserat sätt (Hultén, Hultman & Eriksson 2007; Dahmström, 

2011). Genomgående för uppsatsen har varit att vid referering till engelska källor har 

terminologin fritt översatts av oss förförfattare till svenska. 

3.2 Val av respondenter 

Vi har valt att vända oss till vår egen bekantskapskrets med förfrågan om personer i 

densamma känner människor som arbetar som modell. Populationen som denna studies 

empiriska undersökning representerar är således fotomodeller i Sverige år 2013. Alternativet 

hade kunnat vara att vända sig till en organisation som bedriver sin verksamhet med 

anknytning till modellbranschen, förslagsvis en modellagentur, med förfrågan om denna 

kunde rekommendera modeller för intervjuer. Detta hade dock kunnat få som påföljd att 

respondenter väljs ut efter organisationens egenintressen (Saunders et al., 2009) och att 

respondenter i sin tur, eftersom de är medvetna om att just de blivit utvalda av organisationen, 

riskerar att svara som de tror att organisationen vill att de ska svara (Hultén et al, 2007; 

Saunders et al., 2009). För att säkerställa en hög validitet, vilket handlar om i vilken mån 

resultatet av en undersökning är trovärdigt, valdes kontakt med respondenter via en 
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modellagentur bort. (Saunders et al., 2009). Då vi sedermera valde de respondenter som 

medverkat vid intervjutillfällena utfördes detta med åtanken om att studien skulle inneha ett 

förhållandevis överensstämmande underlag av respondenter i förhållande till modellbranschen 

i sin helhet, sett till ålders- och könsuppdelning (presenterad i 4.1 Modellbranschen). 

3.3 Försöksstudie 

Innan insamlingen av det empiriska materialet till denna studie genomförde vi en förstudie 

med syftet att klargöra hur den framtida empiriska datainsamlingen kunde genomföras på ett 

för studien lämpligt sätt. Förstudien genomfördes i form av en intervju med en vän som fick 

iklä sig rollen som fotomodell. Efter intervjun fick vi en uppfattning om att det tycks vara 

nära till hands för respondenten att i en intervjusituation snarare svara att det är kul och 

stimulerande att arbeta som modell, än i vissa fall mer sanningsenliga: att de vill få socialt 

bekräftande och bli kända. Viktigt i sammanhanget för denna insikt var dock att vi i egenskap 

av undersökare inte för den sakens skull aktivt sökte svar som tycktes passa inom valt 

teoretiska ramverk, utan det bibelhölls en fortsatt neutral inställning till den undersökning som 

genomfördes. Efter försöksintervjun identifierades tre moment genom vilka vi vid de framtida 

intervjutillfällena hoppades få respondenten att svara så sanningsenligt som möjligt. 

 

1. Det tycktes vara av värde att prata om alldagliga ting med respondenten inför de 

intervjurelaterade frågorna ställs. Detta dels med förhoppningen om att respondenten skall 

känna sig trygg i situationen, och dels för att respondenten skall känna förtroende för oss. 

 

2. Innan de intervjurelaterade frågorna ställs insåg vi dessutom att det kunde vara av värde att 

klargöra för respondenten att det är viktigt för studiens trovärdighet att svaren är så 

sanningsenliga som möjligt. Detta bland annat genom att nämna att vi valt att inte söka 

respondenterna genom en organisation vars arbete bedrivs i relation till modellbranschen, i 

vilket fall svaren kunde tänkas präglas av en tredje parts intressen, i detta fall organisationens 

(Saunders et al., 2009). 

 

3. Dessutom insåg vi att det var av värde för studien att medvetet förlänga intervjutiden genom att 

utöka frågeformuläret. Syftet med detta aktiva val var att få respondenten att känna att intervjun 

inte var menad att genomföras i förbifarten, utan att respondenten uppmanades till att ge 

genomtänkta och utförliga svar. Försöksintervjun tog ca 20 minuter och så länge intervjuer inte 
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hålls så länge att respondenten blir trött har inte förlängningen en negativ påverkan på 

datainsamlingen (Saunders et al., 2009). 

3.4 Inspiration till utformning av frågeformulär 

Frågeformuläret (se Bilaga 1) som är utvecklat för denna studie är till viss del inspirerad av 

riktlinjerna som är presenterade på hemsidan www.selfdeterminationtheory.org (SDT, 

2013b). Som tidigare nämnt är denna studie formativt utförd i relation till en förhållandevis 

icke utforskad bransch. Därför valde vi att utforma ett eget frågeformulär i syfte att specifikt 

kunna utforska den enskilda branschen. 

 

Respektive fråga i frågeformuläret syftar till att utvärdera ett eller ett fåtal områden inom 

självbestämmandemodellen i syfte att kategorisera och systematisera respondenternas svar 

ytterligare. Vi utformade ett tydligt frågeformulär med liten risk för missuppfattning, och 

eftersom intervjuerna utfördes i person fanns möjlighet att tydliggöra om missförstånd skulle 

uppstå, i linje med att hålla en hög validitet igenom studien. Vi har även i stor utsträckning 

arbetat mot att ha öppna frågor, utan att ge respondenten svarsalternativ för att efter intervjun 

kunna analysera. Genom att formulera frågorna på detta vis minskar risken att respondentens 

svar påverkas, vilket skulle minska såväl reliabiliteten som validiteten för utredningen. 

 

I syfte att göra begreppen undersökningsbara har det varit av vikt att bryta ner studiens 

centrala begrepp. Det mest centrala begreppet och även det med störst behov av att brytas ner 

är motivation. En generell uppdelning, och en uppdelning anammad av SDT, är inre och yttre 

motivation. Yttre motivation innefattar, som nämnt i avsnittet 2.3 Yttre motivationsfaktorer, 

ekonomisk framgång, kändisskap samt social bekräftelse. Frågeformuläret har därmed varit 

redogörande för hur dessa faktorer påverkat respondenten i dess val av yrke. 

 

Det var även nödvändigt för oss att vara pålästa om modellbranschen och att vara bekanta 

med branschtermer innan intervjuerna skedde i underlättande syfte vilket möjliggjorde 

exemplifiering samt att sätta frågorna i kontext om en respondent inte uppfattade en viss 

fråga. I och med att förstudien som utfördes gav oss en möjlighet att se vilka frågor som var 

begripliga för en respondent som inte var insatt i terminologin var det en viktig faktor i den 

slutliga utformningen av tydliga frågor. Dessa tydliga frågor minskade i sin tur risken för 

missförstånd hos respondenten. 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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3.6 Utformning av frågeformuläret 

Frågeformuläret (se Bilaga 1) som är anammat vid datainsamlingen för denna uppsats är 

utformat med det främsta syftet att tillhandahålla oss en helhetsbild av vilken motivation 

respondenterna tycks ha för att arbeta som modell. Allmänt för frågorna är att samma variabel 

ofta utforskas i fler än en fråga. Detta i syfte att öka validiteten för studien (Saunders et al., 

2009). 

 

Frågorna som anammats vid intervjuerna för denna uppsats är operationaliserade enligt nedan. 

Dock gäller att fråga 1-5 är menade att presentera bakgrundsvariabler däribland fråga 3-5 

specifikt dessutom har syftet att utgöra en grund för hur frågor senare under intervjun 

formuleras. 

 

Fråga 6-8 är menade att utröna hur modeller drivs sett ur ett tidsperspektiv. Fråga 6 utröner 

anledningen/ anledningarna till att personen valde att börja arbeta som modell, fråga 7 

undersöker anledningen/ anledningarna till varför denne arbetar idag och fråga 8 utforskar 

respondentens syn på en anledning/ anledningar till en framtida karriär inom yrket. Detta 

upplägg är använt eftersom den förstudie som genomfördes gav ett underlag som antydde att 

drivkraften hos respondenten var av olika slag vid de olika tillfällena. Samma syfte gäller för 

utformandet av fråga 9-14. 

 

Fråga 9-12 är menade att utröna den monetära belöningens betydelse för respondenten. Likt 

fråga 6-8 är dessa frågor ställda med samma tidsperspektiv i beaktande.  Fråga 11 ställs som 

följdfråga i det fall att respondenten svarar positivt på antingen fråga 9 eller 10. 

 

Fråga 15-22 innefattar frågor om kompetens, autonomi, tillhörighet, social bekräftelse och 

kändisskap. Dessa frågor är använda med syftet att ge ett underlag för oss för att analysera 

och differentiera de olika graderna av motivation som valt teoretiskt ramverk visar på. 

 

Överlag för frågeformuläret gäller, som tidigare nämnt, att frågorna är svåra att kategorisera 

till ett specifikt område och de är ofta gränsöverskridande inför den tidpunkt då datamaterialet 
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analyseras. Dock gäller att essensen kring respektive frågas övergripande utredningsområde 

enligt nedan: 

 

Fråga 1-5 – Bakgrundsvariabler 

Fråga 6-14 – Utredandet av uppdelningen inre/ yttre motivation 

Fråga 15-16 - Kompetens 

Fråga 17-18 – Autonomi 

Fråga 19-20 - Tillhörighet 

Fråga 21 - Social bekräftelse 

Fråga 22 - Kändisskap 

4. Empiri 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av modellbranschen och en bakgrundsbeskrivning 

av de intervjuade. Sedan presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. Resultaten 

av den empiriska undersökningen inleds med en redogörelse för modellernas yttre 

motivationsfaktorer, följt av grundläggande psykologiska behov. Avslutningsvis presenteras 

en redogörelse av respondenternas inre motivation. 

4.1 Modellbranschen 

I Sverige idag arbetar mellan 4000 och 5000 personer som modell däribland endast en bråkdel 

som har det som heltidssyssla varav tre fjärdedelar är kvinnor (Wejland, 2013). De 

arbetssituationer modeller kan verka i är krasst indelat i antingen modejobb eller reklamjobb. 

Reklamjobben innebär oftast fotograferingar eller TV- reklaminspelningar och dessa 

karaktäriseras generellt som bättre avlönade än de som är av modekaraktär. Modejobben är 

vanligtvis sämre avlönade och kan innefatta arbete i form av fotografering och olika former 

av arbetande som mannekäng. En modell som arbetar som mannekäng kan göra detta genom 

att exempelvis gå på en scen kallad catwalk på modevisningar eller visa kläder för 

återförsäljare och press. Dessutom kan yrket innebära resande till och från uppdrag och att gå 

på castings, d. v. s. uttagningar inför modellarbeten.(Mikas, 2013.) 

 

Yrket innebär även några medföljande aktiviteter som modellen inte nödvändigtvis får betalt 

för att genomföra men vilka likväl ofta är direkt nödvändiga för att modellen ska kunna 
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tillräkna sig vissa jobb. Utlandsresor är exempel på en sådan aktivitet. Möten med agenturen 

och väntande på uttagningar för diverse mannekängjobb är två andra. (Mikas, 2013.) 

Agenturernas roll i sammanhanget är att sköta all typ av administration, logistik och kontakter 

med de arbetsgivande företagen. Agenturerna presenterar vanligen de möjligheter som finns 

för jobb för modellen och så får modellen själv bestämma vilket jobb denne är intresserad av. 

Den faktor som tycks avgöra hur många agenturer en modell har är hur många utlandsarbeten 

som är aktuella. Då en modell är aktuell för arbete i en ny stad kontaktar ofta modellens egen 

agentur en agentur i den nya staden. (Mikas, 2013.) 

 

Agenturer har ofta sina egna specifika mått på kroppslängd, men för kvinnor är spannet 

vanligtvis 173-180 cm och män 183-190 cm. Agenturer söker vanligtvis kvinnliga modeller 

från 15-20 år, och män från 16-30 år. Modeller som enbart jobbar med reklam har inte lika 

höga krav på mått och längd i och med att reklamindustrin efterfrågar varierande utseenden 

för olika typer av fotografier (Wejland, 2013). I genomsnitt slutar män arbeta som modell när 

de är omkring 30 år gamla, medan kvinnors i genomsnitt slutar vid 28 år. Vid vilken ålder 

personer slutar med att arbeta som modell kan dock variera kraftigt. (Mikas, 2013.) 

4.2 Bakgrundsbeskrivning av de intervjuade 

Som synes i Bilaga 2 är respondenterna mellan 16 och 27 år och hur länge de har arbetat som 

modell varierar från ett halvår upp till tio år. Samtliga respondenter har jobbat deltid någon 

gång under karriären, och endast ett fåtal har arbetat som modell på heltid. Samtliga 

respondenter har arbetat med reklam, och 6 av 10 har även arbetat med mode. Samtliga av de 

svarande har uppgett att de arbetar genom flertalet modellagenturer. Lönen för de jobb en 

modell utför betalas alltid genom modellagenturen som mellanhand mellan modellen och det 

arbetsgivande företaget. En majoritet av de svarande uppgav att den största delen av 

modelljobben de accepterar är utförda på projektbasis, och innebär sällan mer än en dags 

aktivt arbetande. 

4.3 Yttre motivationsfaktorer 

Detta avsnitt presenterar empiriunderlaget för yttre motivationsfaktorer. Vid frågan om hur 

viktig den sociala statusen är i val av yrke svarade 8 av 10 att de såg det som en viktig faktor 

när de började arbeta som modell, och 6 av 10 uppgav att de fortfarande känner likadant. En 

av de yngre intervjuade förklarade: 
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Man vill ju alltid att folk ska veta att man existerar, man får uppmärksamhet. Till och med i 

klassen får man mer uppmärksamhet, och av vännerna sedan barndomen. Känslan av att alla 

på skolan vet vem jag är och vad jag gör är för mig mycket viktigare än pengarna från 

plåtningar. (R5) 

 

För respondent 3 var det extra viktigt när hon började som modell i 13-års åldern. Tjejer blev 

avundsjuka och killarna tyckte att hon var snyggare än vad de annars hade tyckt. Hon 

förklarade det som en bidragande anledning till varför hon blev modell från början; att 

människor i hennes närhet såg upp till människor som arbetade som fotomodell och att det 

därför var någonting att sträva efter. Att andra skulle veta att hon var modell var såpass viktigt 

att hon bad sin vän skriva ett inlägg på sin sida på det sociala mediet Facebook i gratulerande 

syfte till hennes nya karriär som modell så att andra människor skulle få reda på det. I 

samband med att hon fick en större insikt i vad modellyrket innefattar ser hon numera inte sitt 

jobb som statusfyllt utan lägger högre status i att studera till arkitekt, vilket är en utbildning 

hon har sökt till efter gymnasiet. 

 

Samtliga respondenter ansåg modellyrket innebära en möjlighet att bli känd. En majoritet 

hoppades själva bli kända genom yrket och såg det som en passande ingångsport till 

kändisvärlden. För många av respondenterna var kändisskap någonting de drömde om i början 

av karriären och i flera fall jämförde agenturerna dem med världsberömda supermodeller 

vilket ytterligare ökade deras hopp om kändisskap. En av de yngre respondenterna uttryckte 

sina känslor enligt följande: 

 

I mitt jobb är det närmsta jag kommit någon form av kändisskap då jag gick på en catwalk i 

Milano. Det var 400 personer i publiken och alla tittade på mig. Dessutom såg jag en känd 

designer i publiken som klappade händerna när jag gick förbi honom. (R10) 

 

Ett fåtal av de intervjuade ville hellre distansera sig och inte förknippas med att vara modell 

och den ytlighet de ansåg att de förde med sig. En av de äldre modellerna ville hellre nå 

kändisskap genom ett annat artistbaserat yrke, musikbranschen, för att bli känd för mer än sitt 

utseende. Modellerna med många års erfarenhet av branschen såg mindre exalterat på sin 

chans att bli känd genom att arbeta som modell, medan de yngre snarare såg möjligheterna 
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och fortfarande hade förhoppningen kvar. En av modellerna med flerårig erfarenhet inom 

branschen gav sin syn på saken: 

 

I början drömde man såklart om det [att bli känd], men nu vet jag att jag inte har den 

möjligheten, och jag vill inte satsa allt på en modellkarriär för att sluta som 30-åring utan 

utbildning. (R3) 

 

Varje respondent har i början av karriären utfört gratisjobb och 8 av 10 modeller uppgav att 

de kunde tänka sig att göra det igen om de känner att de får någonting utav det, exempelvis 

bra bilder till sin portfolio. Trots låg eller utebliven lön i början av karriären såg en majoritet 

av respondenterna möjligheten att potentiellt tjäna pengar i framtiden som lockande. Överlag 

tycktes få respondenter till stor del drivas av de pengar de tjänar i dagsläget. 

4.4 Grundläggande psykologiska behov 

Samtliga respondenter har svarat att de har träffat vänner genom jobbet och att det har skett 

naturligt i och med att de ofta bor tillsammans med andra när de är ute och reser, samt att 

övriga modeller de jobbar med och träffar på diverse castings ofta är i deras ålder. En av de 

äldre respondenterna beskrev det som: 

 

En kul grej med modellandet är att man får träffa likasinnade personer som åtminstone har 

någon sak i gemensamt med en och likt som det är när man träffar andra svenskar i utlandet 

så fick man ganska snabbt en bra kontakt. (R2) 

 

En respondent som började arbeta som modell vid 13-års ålder pekade på aspekten att 

modellbranschen tillåter personer att komma in i arbetslivet i ung ålder, och därmed inleda 

vuxenlivet förhållandevis tidigt: 

 

Själva grejen att gå och jobba när man egentligen ska gå i skolan, vara med äldre människor 

och bli sminkad, bli helt omgjord var ganska cool. I den åldern hade man inte blivit sminkad 

så. Även om det var dåligt betalt i den åldern kunde man fortfarande få tusen kronor för en 

plåtning [fotografering], vilket var lika mycket som barnbidraget. (R6) 
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Dock gav en majoritet av respondenterna som befann sig på den övre delen i åldersspannet 

indikationer på att de, ju längre de varit en del av branschen, började känna en viss distans till 

densamma. 

 

Jag är som en mormor i branschen och det börjar kännas lite konstigt och till och med lite 

frustrerande att 16- åriga tjejer gör exakt samma jobb som jag. (R1) 

 

Samtliga respondenter svarade att de känner att de har liten eller väldigt liten möjlighet till att 

påverka hur de arbetar i arbetssituationen. I situationen då de blir fotograferade var det till stor 

del fotografen och den eller de personer som redigerar bilderna i efterhand som hade störst 

möjlighet att påverka slutresultatet. Modellerna uppgav att reklamarbeten de gjort i en 

fotostudio och när de har arbetat som mannekäng så har de dessutom snarare uppmanats att 

inte sticka ut eller på något sätt uttrycka sin personlighet i arbetssituationen. 

 

Dock uppgav alla respondenter utom en att de känner att de helt och hållet kan välja vilka 

jobb de vill utföra bland de jobb som agenturen har till modellens förfogande. Den enda 

person som sade sig känna sig påverkad till att acceptera vissa projekt som hon egentligen inte 

hade tid med kände så för att hon var relativt ny i branschen och var av uppfattningen att det 

var extra viktigt för en modell som befinner sig tidigt i modellkarriären att marknadsföra sig 

själv. 

 

En respondent uppgav att de utlandsarbeten som vissa personer i branschen får möjlighet att 

göra ofta innefattar modejobb som mannekäng på catwalks i europeiska storstäder som Paris 

och Milano. Som tidigare nämnt har modellerna nästan alltid valet att tacka nej till uppdrag, 

men väl i samband med att de accepterat ett utlandsuppdrag tycks detta medföra långa 

väntetider i samband med castings för diverse modevisningar. En av de äldre respondenterna 

uttryckte sina känslor kring detta enligt följande: 

 

Många av de stora modevisningarna har castings där man får vänta flera timmar på sin tur 

att få visa upp sig för de som har visningen. Det är ofta tråkiga källarlokaler man får sitta i 

och man kan inte lyssna på musik eller så för då kanske man missar att de ropar upp ens 

namn och då går man ju lottlös därifrån. (R1) 
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Flera av de intervjuade nämnde att det är möjligt att träna sig till att bli bättre inom vissa 

aspekter, exempelvis att gå på catwalk eller lära sig vilka poseringar som fotograferna brukar 

uppskatta i studion. Men det främsta av modellens yrkesskicklighet bestäms av dess utseende. 

Även om det är möjligt att bli bättre genom träning poängterade samtliga av de intervjuade att 

det slutligen är utseendet som bestämmer hur långt de kan komma. 

4.5 Inre motivation 

Det finns vissa aspekter av arbetet som modellerna har pekat ut som motiverande och roliga. 

En av de intervjuade som började i tidiga tonåren jämförde sitt jobb som modell som att gå på 

dans och likställde yrket med en hobby. En respondent som har gått på catwalk förklarade 

känslan av att stå på scen som en rejäl adrenalinkick. Att gå på catwalk har flera modeller 

uttryckt sin önskan för men då denna typ av arbete kräver relativt måttspecifika personer 

tillåts inte alla arbeta som det. En av de äldre respondenterna uttryckte positiva känslor inför 

de jobb som är av modekaraktär. 

 

Jag jobbar helst med mode, det tycker jag är det absolut roligaste. Jag är inte så mycket för 

reklamjobben där min enda uppgift är att sälja plagg. Jag gillar kreativiteten modejobben för 

med sig, där handlar det om att inspirera och man får rum att hitta på saker själv. (R1) 

 

En majoritet av modellerna ansåg däremot inte sitt jobb som en rolig aktivitet, per se. 

Framförallt de som har jobbat länge i branschen såg kritiskt på sitt jobb och de nackdelar som 

förs med. Två av de som tillhör de äldre av respondenterna gav sin syn på saken: 

 

Gå på 50 castingar och få ett jobb, det blir mycket nej. En casting kan innebära 8 timmars 

väntan vilket är tid som förblir obetalt om jag inte får jobbet. Det finns en stor osäkerhet och 

man inte vet någonting, får reda på allting sist eftersom att man är längst ner i hierarkin. 

(R1) 

 

  Man börjar känna sig som en produkt, det blir extremt destruktivt i och med att det kan 

kännas som att man inte har mer att komma med än utseendet. Det är lätt att man blir 

självupptagen och utseendefixerad eftersom man blir sin egen produkt. (R2) 
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8 av 10 nämnde industrins hårda krav på att ha rätt mått som ett irritationsmoment. En av de 

yngre påpekade det som en främsta anledning till varför hon anser att det kan vara jobbigt och 

tråkigt att vara modell: 

 

Jag kan inte äta allt jag vill. Vill ju kunna äta skräpmat. Man kommer aldrig vara perfekt, 

bara acceptera det. Man är ju seg hela tiden pga. att man inte får äta. Kan gå ut över skolan 

också att man är så seg. Så sjukt trött på att höra från agenturerna och bokare som vill att 

man ska ha en viss storlek. (R5) 

5. Analys 

Nedan analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska analysmodellen. 

Analysdelens struktur följer den av empirin, därmed analyseras först de yttre 

motivationsfaktorerna. Därefter analyseras modellernas grundläggande psykologiska behov 

samt inre motivation. Slutligen avrundas analysdelen med en gränsöverskridande 

sammanfattning av samtliga analysavsnitt. 

5.1 Yttre motivationsfaktorer 

Av de intervjuade ansåg 8 av 10 social status vara en viktig faktor när de började arbeta som 

modell, och 6 av 10 anser fortfarande att det är viktigt. Modellerna uppgav i flera fall att de 

uppskattade uppmärksamheten som kommer med yrket, och för vissa var statusen en 

avgörande anledning till varför de valde att fortsätta arbeta som modell när de i början av 

karriären utförde mycket gratisjobb. Den sociala statusen var i detta fall en klar 

motivationsfaktor för modellerna dels när de började arbeta som modell dels varför de väljer 

att fortsätta. Detta ligger i linje med SDT (2013a) som pekade ut social bekräftelse som en 

möjlig yttre motivationsfaktor. 

 

En av respondenterna beskrev känslan av att gå på catwalk i Milano och känslan av att en 

känd designer applåderade när hon gick förbi som ett slags bekräftelse på hennes kändisskap. 

Kändisskap kan anses vara en förlängning av social bekräftelse (SDT, 2013a). En majoritet av 

respondenterna såg potentiellt kändisskap som en bidragande faktor till varför de var 

motiverade att bli modeller. Detta ligger i linje med vad som presenteras i SDT (2013a), där 

möjligheten till framtida kändisskap presenteras som en möjlig motivationsfaktor. Dessutom 
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fick flera av de intervjuade tidigt i karriären höra från sina agenturer att de hade liknande 

ansiktsdrag och egenskaper som världskända modeller vilket ytterligare ökade deras hopp om 

att nå kändisskap. I samtliga respondenters fall är det främst hoppet om kändisskap som 

motiverar, det är vad de drömmer om i början av karriären och det är även någonting många 

drömmer om senare i karriären. De äldre modellerna verkar däremot acceptera att de 

antagligen inte kommer bli den världsartist de hoppades på att bli när de började som modell. 

 

Ekonomisk framgång räknas av SDT- modellen vara en yttre motivationsfaktor och kan 

exempelvis vara i form av lön eller i bonussystem (Gagné & Deci, 2005). Överlag tycks en 

liten del av de svarande drivas av att till en så stor grad som möjligt kunna tjäna pengar i 

dagsläget. Alla respondenter har dock uppgett att de särskilt tidigt i modellkarriären hoppades 

kunna tjäna mer pengar i framtiden. Alla respondenter har tidigt i karriären accepterat projekt 

som har inneburit att de inte erhållit någon monetär belöning över huvud taget, och en 

majoritet gör det fortfarande om de övriga förutsättningarna kan anses vara passande. 

5.2 Grundläggande psykologiska behov 

Tillhörighet är behov av att ha tillfredsställande och stödjande sociala relationer (Stone, Ryan 

& Deci, 2009). Tillhörighet är en faktor som tycks påverka respondenterna till att vilja börja 

arbeta och fortsätta arbeta som fotomodell. Detta tycks bland de svarande förekomma i olika 

skepnader och vid olika situationer. 

 

Tillhörigheten till vuxenlivet tycks vara en faktor. Modellbranschen kan i vissa fall innebära 

arbete redan i unga tonåren (se avsnitt 4.1 modellbranschen). En respondent som började 

arbeta som modell vid 13- års ålder påpekade hur entusiastisk hon blev då hon tilläts gå från 

skolan för att gå till jobbet, där hon blev sminkad, tillåts umgås med äldre personer och 

dessutom få betalt för det. På samma sätt tycks de som är lite äldre i branschen tendera att 

börja ta avstånd, däribland den 23- åriga respondent som menade att det till och med lite 

frustrerande att 16- åriga tjejer gör exakt samma jobb som hon själv gjorde. 

 

En annan tillhörighetsaspekt bland en majoritet av respondenterna tycks vara att tillhörigheten 

till modellbranschen, per se. I enlighet med att SDT (2013a) pekar ut social bekräftelse som 

en möjlig yttre motivationsfaktor tycks modellerna se ett egenvärde i att bli associerad med 

och ses som tillhörande utav den kategori människor som kan säga att den är fotomodell. 
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Den tredje och till synes starkast påverkande tillhörighetsfaktorn tycks vara den som får 

respondenterna att känna tillhörighet till andra människor som arbetar som modell. Att 

identifieras med en grupp leder till högre resultat eftersom det möjliggör internalisering av 

gruppvärden (James & Greenberg 1989; Gagné & Deci, 2005.) De svarande tycks vara 

medvetna om vilken situation andra människor som arbetar som modell är i. Dels verkar de 

vara medvetna om den glamorbild som utomstående personer har av branschen vilket är 

beskrivet i 4.3 Yttre motivationsfaktorer. Dels tycks de medvetna om, som nämnt i 4.5 Inre 

motivation, att branschen ofta inte är så glamorös som andra människor tror. Dessa insikter 

tycks leda till att respondenterna uppfattar möten med andra människor som arbetar som 

modell som tillfällen då de snabbt tycks få en bra kontakt med den andra personen. 

 

Modellerna har hög valfrihet i vilka jobb de accepterar. Modellagenturerna kommer med 

jobbförslag men det är alltid modellen som har slutliga bestämmanderätten över vilket jobb de 

vill eller inte vill utföra. Just möjligheten att välja eller välja bort arbetsuppgifter som yrket 

kan innefatta är, som redogjort för i teorin, en del utav autonomi. Sett ur det perspektivet har 

modellerna autonomi då autonomi innebär att en individ har möjligheten att själv styra vad de 

gör på arbetsplatsen. (Gagné & Deci, 2005.) Dock får modellerna inte möjligheten att påverka 

vad de ska göra väl på arbetsplatsen som i deras fall vanligtvis är i en fotostudio eller på en 

catwalk. I enlighet med Gagne & Deci (2005) har de intervjuade därmed en låg grad autonomi 

i sin yrkesroll eftersom att arbetsplatsen betraktas som en kontrollerad miljö där modellerna 

inte anser sig ha möjlighet att själv styra vad de gör på arbetsplatsen. Med andra ord har de å 

ena sidan alternativet att tacka nej till arbeten, men från och med den tidpunkt då modellen 

tackar ja till ett arbete innebär yrket låg grad av autonomi. 

 

Känslan av kompetens är tron om att det är möjligt att påverka viktiga resultat (Stone et al., 

2009). De svarande tycks känna liten möjlighet att påverka sin arbetssituation och har således 

liten möjlighet till att påverka sin yrkesskicklighet och kompetens och i förlängningen liten 

möjlighet för internalisering genom densamma. Vissa respondenter uppgav visserligen att de 

kunde träna på att posera och gå på en catwalk men alla respondenter uppgav samtidigt att det 

i huvudsak är utseendet som i slutändan styr hur framgångsrik en modell är. 
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5.3 Inre motivation 

Inre motivation, som redogjort för i teorin, innebär att en individ utför en aktivitet för att de 

finner ett nöje i utförandet av aktiviteten (Gagné & Deci, 2005). En majoritet av de 

intervjuade såg inte jobbet som modell som en rolig aktivitet. Snarare pekade respondenterna 

på ett antal för den egna personen negativa aspekter av yrket, däribland att ständigt behöva 

vara smal, att yrket ofta innebär besök på diverse castings som i en majoritet av fallen inte 

resulterar i att de får jobbet, och att branschen, per se, tycks få respondenterna att bli mer 

utseendefixerade. 

 

Dock verkade det finnas vissa aspekter av yrket som respondenterna fann nöje i, vilket enligt 

Gagné & Deci (2005) är tecken på inre motivation. Det finns tendenser som tyder på att inre 

motivation kan finnas inom yrket, men det är inte någonting som har visats att slutligen driva 

individen, utan det bör snarare betraktas som roliga inslag i yrket. Att gå på catwalk var för de 

som har testat det visats vara roligt, det beskrevs som en adrenalinkick och en genuint rolig 

upplevelse. Men för att få möjlighet att gå på catwalk behöver modellen gå på castings med 

timmar långa väntetider för att det sedan ska vara slut på bara några minuter. En av de äldre 

modellerna påpekade att mode var roligast att jobba med eftersom hon föredrar kreativiteten 

modejobben för med sig. Men i och med hennes ålder dras hon mot reklamjobb eftersom 

hennes utseende har en större efterfrågan där än på modejobben, som hon helst arbetar med. 

Varvid det finns enskilt roliga aktiviteter i modellens jobb, är aktiviteterna i sig inte 

tillräckligt för att agera som en motivationskälla i och med kringliggande faktorer som följer 

med aktiviteten. 

5.4 Sammanfattning av analys 

Analysen har visat på att människor tycks kunna drivas av förhoppningen om potentiellt 

framtida kändisskap och socialt bekräftande till att välja ett jobb som kan innebära arbete mot 

låg monetär ersättning. Graden av autonomi, möjligheten till att påverka sin egen kompetens 

och monetär belöning som motivationsfaktor tycks alla ha förblivit oförändrat låga, karriären 

igenom. Däremot tycks tillhörighetskänslan till branschen och människor i densamma 

inledningsvis varit hög bland respondenterna för att sedermera minska ju längre in i karriären 

de kommer. Dessutom tycks en majoritet av respondenterna uppskatta och drivas av det 
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sociala bekräftande som yrket innebär och flera respondenter har explicit uttryckt sin 

förhoppning och tro på att kunna bli kända genom yrket. 

 

Eftersom tidigare forskning visat att det främst är inre motivation som driver människor till att 

välja ett yrke som innebär låg monetär belöning utreddes även om modellerna tycktes 

motiverade av det. Studien visade att inre motivation inte tycktes vara en anledning till varför 

respondenterna blev modeller, och det inte heller hade någon nämnvärd inverkan på varför de 

fortsatte arbeta som modell. Det fanns vissa aspekter av yrket som respondenterna betraktade 

som roliga, exempelvis att gå på catwalk, men yrket i sin helhet betraktades inte som 

någonting modellerna jobbade med tack vare intresse för aktiviteten. Den monetära 

belöningen har inte i sig varit en drivande faktor till varför respondenterna valde att bli 

modeller, men hoppet om ekonomisk framgång har funnits sedan de insett hur mycket pengar 

det går att tjäna för en framgångsrik modell. 

6. Slutdiskussion 

I följande konkluderande avsnitt diskuteras respondenternas förändringar i motivation med 

hjälp av centrala delar ur analysen. Vidare presenteras uppsatsens slutsatser följt av dess 

bidrag. Sedan presenteras studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

Uppsatsen ämnade svara på till vilken grad yttre motivationsfaktorer kan påverka en individ 

att aktivt välja eller behålla ett arbete som innebär låg eller utebliven monetär belöning. Vi har 

identifierat ett återkommande mönster bland de intervjuade i hur de drivs av olika 

motivationsfaktorer i olika faser av deras modellkarriär. I inledningsfasen av karriären hade 

respondenterna uppfattningen av modellyrket som ett glamoröst yrke med hög social status 

och de tycktes vara i hög grad motiverade. Modellerna kände även en stark tillhörighet till 

yrket, de träffade vänner i samma ålder på castings och hade börjat identifiera sig med sina 

handlingar och omvandlat yttre påtryckningar till egna mål och värderingar. I takt med att 

modellerna blev äldre och fick större insyn i branschen tycktes de dock börja distansera sig 

från tidigare mål och värderingar. De äldre modellerna såg att personer i unga tonåren utförde 

samma jobb som de och de börjar känna mindre tillhörighet till yrket. De äldre 

respondenterna såg inte heller potentiellt kändisskap som lika motiverande längre i och med 
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att de inte har så många år kvar att nå kändisskap genom yrket. Respondenterna med flerårig 

erfarenhet inom modellyrket har gått från att vara motiverade till den grad att de i stor 

utsträckning var villiga att utföra gratisarbeten i början av karriären, till att endast acceptera 

gratisjobb om de anser att det verkligen gynnar deras egen portfolio. 

 

Två ytterligare anledningar till respondenternas brist i motivation vid vissa tidpunkter i 

karriären har lokaliserats i studien. Dels verkar modellernas behov av autonomi inte uppfyllas 

på arbetsplatsen, utan de känner att de har liten eller ingen möjlighet att påverka slutresultatet 

och har i överlag relativt lite frihet att göra som de vill. Dels känner modellerna att de till en 

viss grad inte heller kan utvecklas kompetensmässigt inom yrket. De når inom kort en 

kunskapsnivå där dess utseende är det som i huvudsak skiljer dem från de andra modellerna. 

Dessa båda anledningar, tillsammans med att de kan känna mindre tillhörighet till yrket när de 

är äldre och därför börjar distansera sig från tidigare anammade värderingar och mål resulterar 

i att den monetära belöningen är den huvudsakliga motivationsfaktorn som finns kvar. Även 

om den monetära belöningen kan ses som en huvudsaklig motivationsfaktor mot slutet av 

karriären, innebär det inte att modellerna motiveras av monetär belöning i högre grad än 

tidigare, utan snarare att andra motivationsaspekter har minskat och den monetära belöningen 

har varit konstant. 

 

Det är därmed möjligt att se en förflyttning i motivationsgrad. Modellernas motivation har 

skiftat från den mer motiverade sidan där internalisering har skett, till den lägre 

motivationsnivån varvid modellerna inte längre identifierar sig med tidigare accepterade 

handlingar och värderingar. Respondenternas motivationsförändring redovisas i Bild 2, där 

modellernas motivation krasst räknat tycks ha förflyttats från identifierad och integrerad 

reglering där tillhörighetskänslan är hög, till extern och introvert reglering där 

tillhörighetskänslan är låg. 
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Bild 2, Respondenternas förändring i graden av motivation, SDT modellen (Gagné & Deci, 

2005). Det rödmarkerade illustrerar förändringen i motivationsgrad för respondenter i denna 

studie. 

 

Med andra ord hade respondenterna en hög grad av motivation till en början, men ju längre in 

i karriären de kom desto lägre grad av motivation kände de. Trots att modellerna hade en hög 

grad av motivation inledningsvis i karriären, har graden av autonomi varit konstant låg. Att de 

var motiverade till en hög grad trots att de har ett lågt behov av autonomi verkar indikera att 

autonomi inte är lika viktigt för att nå en hög grad av motivation i en arbetssituation som 

Gagne & Deci (2005) påstår. Inte heller kompetens verkar ha haft en stor inverkan på 

respondenternas motivation, eftersom modellerna ansåg sig vara relativt fullärda tidigt i 

karriären och att det i stor utsträckning var deras utseende, vilket är svårt att påverka, som var 

avgörande för hur långt de kan komma. 

 

Det psykologiska behovet av tillhörighet, vilket kontinuerligt har följt respondenternas 

motivation, tycks däremot ha varit av stor betydelse. När modellerna kände sig som mest 

motiverade kände de även högst grad av tillhörighet till yrket och i samband med att 

tillhörighetskänslan gick ner minskade även motivationsgraden hos respondenten. Den 

huvudsakliga skillnaden i behov mellan de yngre och de äldre modellerna är just att 

tillhörighetsbehovet i överlag endast är uppfyllt för de yngre, varvid de äldre har börjat känna 

sig mer distanserade från yrket ju tid längre de arbetat. Tillhörighet har i detta fall varit av 

störst betydelse för vilken grad av motivation modellerna har känt. 
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6.2 Slutsats 

Tidigare forskning har visat på att det är främst inre motivation som driver människor till att 

aktivt välja ett yrke som är lågt monetärt avlönat. Inre motivation har i denna studie kunnat 

påvisats i liten grad, men det tycks inte fungera som en drivande motivationsfaktor för 

respondenterna. Denna studie har istället främst syftat till att utreda om människor kan drivas 

till att aktivt välja ett lågt avlönat yrke tack vare yttre motivationsfaktorer. Detta har även 

uppsatsens underlag kunnat påvisa. 

 

En tydlig karriärbana sett till graden av motivation tycktes visa sig i empiriunderlaget. Denna 

grundade sig i att de intervjuade tidigt i karriären tycktes motiverade i hög grad för att senare 

ha en lägre grad av motivation längre in i karriären. I början tycks tillhörighetkänslan bland de 

svarande varit hög men även den verkar ha avtagit. Tillhörighetskänslan och 

motivationsgraden tycks alltså ha följts åt och då graden av autonomi, möjligheten till att 

påverka sin egen kompetens och monetär belöning som motivationsfaktor alla tycks ha 

förblivit oförändrat låga karriären igenom kan detta resultat visa på att tillhörighet kan ha stor 

inverkan på människors motivation relativt andra motivationsfaktorer. 

 

Det empiriska underlaget för denna studie har alltså visat på en avsaknad av det psykologiska 

behovet autonomi. Detta till trots tycktes de svarande vara motiverade i hög grad vid ett skede 

i karriären. Detta motsäger Gagné & Decis (2005) grundtanke om att det är autonom 

motivation, snarare än kontrollerad motivation som är det enskilda grundläggande 

psykologiska behov som avgör om en person känner i hög grad är motiverad eller inte. 

6.3 Studiens bidrag 

Kortfattat är denna studies bidrag till forskningen att det tycks finnas yttre motivationsfaktorer 

som social bekräftelse, potentiellt framtida kändisskap och tillhörighet i olika former som kan 

få människor att aktivt välja ett yrke som innebär låg eller utebliven monetär ersättning. 

Dessutom har studien gett indikationer på att autonomi inte tycks vara lika avgörande för att 

en person ska nå hög grad av motivation, som SDT- förespråkar. 

 

Motivationsgraden tycks vara relativt låg under delar av modellkarriären hos de svarande. 

Samtidigt tycks modellerna inneha låg grad av autonomi vilket enligt Gagné & Deci (2005) är 
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en grundläggande behov hos människor för att de ska kunna känna hög grad av motivation för 

sitt arbete. För att arbetsgivare av fotomodeller ska kunna ha anställda som är motiverade i 

hög grad kan det därför vara av intresse att utreda möjligheterna till utökade möjligheter för 

modellerna att kunna påverka det slutresultat som arbetet renderar i. Resultaten i denna studie 

kan för arbetsgivare överlag indikera att människor kan drivas av yttre motivationsfaktorer till 

att välja ett yrke som kan innebära låg monetär ersättning. 

6.4 Studiens begränsningar samt förslag på vidare 

forskning 

6.4.1 Studiens begränsningar 

En potentiell begränsning med denna studie att den endast är utförd i relation till en bransch i 

ett land och att antalet respondenter är relativt få (10 personer). Därför tycks det vara lämpligt 

för vidareforskning inom ämnet att utföra studier i relation till andra branscher eller i andra 

länder och om möjlighet finns; med ett större respondentantal. 

 

  Modellyrket tycks ha karaktärsdrag som är skilda från andra branscher. Personer som arbetar 

som modell är ofta unga människor och de intervjuade i denna studie var mellan 16 och 27 år 

gamla (se 4.2 Modellbranschen). Därför är en möjlighet att resultaten främst representerar 

unga människor överlag. En annan möjlighet är att respondenterna endast representerar unga 

människor av sin egen generation. Campbell & Twenge (2010) argumenterar att människor 

som växer upp i dagens samhälle tenderar att vara i större behov av social bekräftelse på 

grund av sociala mediers möjliggörande av detsamma. Med andra ord är det möjligt att 

materialet är tidsbundet till den generation människor som är unga just nu, och alltså inte 

generaliserbart för föregående eller kommande generationer unga människor. 

 

  Modellyrket innebär, som nämnt i 4.2 Modellbranschen av de intervjuade, arbete på 

projektbasis där lejonparten av de uppdrag modellerna utför är endagarsuppdrag. Därför är det 

möjligt att resultaten i denna studie liknar de som är utförda i relation till andra yrken som 

även de innebär kan innebära kortare anställning. 
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6.4.2 Förslag på vidare forskning 

Ett antal av respondenterna har uttryckt viljan om att få ge utlopp för det egna uttrycket 

genom arbetet. En respondent såg modellarbetet som en möjlig inkörsport till en framtida 

musikkarriär, en annan studerade till arkitekt parallellt med modellarbetet och en tredje 

respondent slutade temporärt att arbeta som modell men började igen av anledningen att hon 

såg modellyrket som det enda kreativa yrket hon bemästrar. Det tycks alltså vara så att 

modellbranschen, trots utseendefixeringen som verkar som en typ av introduktionströskel 

kompetensmässigt, i viss utsträckning lockar människor med en artistisk läggning. Med andra 

ord är det möjligt att generaliserbarheten för denna studie främst gäller för människor som är 

intresserade av att arbeta med olika typer av artisteri. Det kan därför vara av värde att forska 

kring huruvida det bland andra artistiska yrken kan lokaliseras samma yttre 

motivationsfaktorer som denna studie har hittat som tycks fungera som faktorer som har drivit 

människor till att arbeta mot låg monetär ersättning. 

 

Trots att resultaten i denna studie antyder att yttre motivationsfaktorer kan få personer att 

aktivt välja ett lågavlönat yrke så verkar det dock gälla att graden av motivation under vissa 

perioder och främst under den senare delen av karriären förhållandevis låg. Detta betyder att 

osäkerheten är hög kring huruvida yttre motivationsfaktorer kan verka som bestående 

drivkraft genom ett helt yrkesliv, eller om dessa endast kan verka mer kortsiktigt. Därför kan 

det vara av värde att utföra en longitudinell studie i vilken datainsamlingen sker över en 

längre tidsperiod. 

 

Eftersom de svarande tycktes motiverade av olika faktorer till olika grad under olika 

tidpunkter, vilket är redogjort för mer ingående i 6.1 Diskussion, kan det vara av värde om 

vidare forskning görs gällande huruvida andra typer av karriärvägar kan urskiljas i andra 

branscher. Detta för att möjliggöra en säkerställning kring hur pass generaliserbar denna 

studies funna karriärväg. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Frågeformulär: 

1.  Ålder 

2.  Kön 

3.  Hur länge har du arbetat som modell? 

4.  Vilken typ av modelluppdrag arbetar du främst med? 

5.  Arbetar du, eller har du arbetat med andra typer av uppdrag tidigare? 

6.  Vad var anledningen till att du började arbeta som modell från första början? 

7.  Varför väljer du att fortsätta som modell? 

8.  Vad talar för en fortsatt karriär som modell? Vad talar emot? 

9.     Har det hänt tidigare i karriären att du har tackat ja till modelljobb som inte ger någon 

lön? 

10. Händer det att du idag tackar ja till modelljobb som inte ger någon lön? 

11. Vad var den främsta anledningen till att du tackade ja? 

12.   Lockas du av att i framtiden ha möjlighet att tjäna mycket pengar som modell? 

13.  Av de olika typerna av modell man kan arbeta som, vilken är den du helst arbetar som? 

Varför? 

14.  Finns det olika aspekter eller aktiviteter som yrket innefattar som du upplever som extra 

roliga eller stimulerande? 

15.  Känner du att du är duktig på det du gör? Är detta viktigt för dig? 

16.    Hur är den känslan jämfört med när du började med modellandet? 

17.   Känner du att du har frihet och självständighet för ditt arbete och det resultat som du 

förväntas leverera? 

18.   Gör agenturen något som påverkar din känsla av självständighet i ditt arbete? (Frågan 

ställs endast i det fall att respondenten svarat att denne är medlem i en agentur) 

19.  Är du medlem i en modellagentur? Om nej: Varför inte? Om ja: Varför just den? 

20.  Om du i en diskussion pratar om ditt arbete som modell, skulle du säga att du arbetar som 

modell, eller att du är modell? 

21.   Är det viktigt att ditt val av yrke innebär en social status? 

22.   Ser du modellyrket som en möjlighet att bli känd? 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Redogörelse för bakgrundsvariabler bland de olika svarande som medverkat i 

studien 

Respondent: Ålder Kön År i Branschen 

R1 23 Kvinna 2,5 

R2 25 Man 4 

R3 19 Kvinna 5 

R4 23 Kvinna 10 

R5 18 Kvinna 1 

R6 23 Kvinna 8 

R7 23 Kvinna 0,5 

R8 16 Kvinna 1 

R9 27 Man 3 

R10 18 Kvinna 2 

 

  



44 
 

Bilaga 3 

Tabell 3. Sammanställning av intervjuer, kodning - för de teoretiska områdena social 

bekräftelse, kändisskap och ekonomisk framgång. 

 

Social bekräftelse Kändisskap Ekonomisk framgång 

Respondent 

1 

Hon säger att det är 

klart att social 

bekräftelse spelar in, 

men samtidigt menar 

hon att nu för tiden 

snarare lägger en 

högre social status i 

ett framtida arbete 

som jurist. Den 

sociala statusen 

kändes mer påtaglig 

tidigare i karriären. 

Hon tycker att det 

skulle varit roligt att ha 

blivit känd genom 

modellandet, men säger 

ändå att i och med att 

hon ännu inte blivit det 

så kommer det troligen 

heller inte ske i 

framtiden då hon anser 

sig vara gammal i 

branschen. Dock tycks 

det vara en faktor som 

gör yrket mer 

intressant. 

Hon säger att hon 

fortfarande accepterar 

gratisjobb ibland, men 

tillägger att även de mest 

framgångsrika 

modellerna gör det. I 

början hoppades hon på 

att i framtiden kunna 

tjäna mycket pengar på 

modellandet. För 

närvarande ser hon de 

extrapengar jobbet 

innebär som en bonus 

som gör studentlivet lite 

enklare. 

Respondent 

2 

Många sade till 

honom långt innan 

han började arbeta 

som modell att han 

borde testa det för att 

hans utseende 

passade för det, och 

tidigt uppskattade han 

även den typen av 

komplimang. Nu 

säger han dock att 

han inte känner 

någon speciell 

stolthet inför att 

arbeta som just 

modell. 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd. 

Modellandet har dock 

aldrig varit den väg han 

helst blir känd igenom. 

Däremot tror han att ett 

eventuellt kändisskap 

genom modellandet 

skulle kunna öppna 

dörrar för en karriär 

inom musikbranschen, i 

vilken han hellre jobbar 

i i framtiden. 

Har utfört gratisjobb. Till 

en början drevs han av 

möjligheten om att 

kanske kunna tjäna 

pengar i framtiden. Nu 

tjänar han inte så mycket 

som han hade hoppats 

men ser ändå den summa 

arbetet innebär som 

bättre än ingenting. 

Respondent 

3 

Hon säger att hon inte 

direkt är stolt över att 

vara modell, men att 

det är kul att folk 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd 

och hon hoppas 

fortfarande på det. 

Hon har utfört gratisjobb. 

Hon ser det som en 

väldigt liten chans att 

kunna tjäna stora pengar i 
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tycker att hon är 

snygg. Tidigare var 

social bekräftelse 

viktigare än nu. Då, 

menar hon, såg 

människor helt 

annorlunda på henne 

när de fått veta att 

hon börjat arbeta som 

modell. Andra tycks 

fortfarande tycka det 

är beundransvärt att 

hon är modell. 

Dock menar hon att det 

krävs mycket satsning 

på modellandet för att 

lyckas fullt ut, och hon 

vill samtidigt inte ge 

upp en stor del av sitt 

liv för den 

förhållandevis låga 

chansen att bli känd. 

framtiden på 

modellandet, men den 

förhållandevis lilla 

ekonomiska belöning hon 

får genom 

modellarbetetet tycks 

ändå hålla henne 

motiverad till att 

fortsätta. Hon säger själv 

att lönen är en viktig 

faktor. 

Respondent 

4 

Social bekräftelse 

tycker hon yrket 

innebär. Dock är det 

ingenting hon aktivt 

berättar för att hon 

arbetar som modell, 

men hon menar att 

det är kul att andra 

uppskattar hennes 

utseende. 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd. 

Dock blir det svårt för 

henne att bli det nu då 

hon har arbetat länge i 

branschen, och menar 

att det blir svårt m. t. p. 

hennes ålder. 

Har utfört gratisjobb men 

gör det inte längre. I och 

med att hon har arbetat 

länge i branschen säger 

hon att hon inte ser 

möjligheten att kunna 

tjäna mycket pengar i 

framtiden på 

modellarbetet. Dock 

tycks de pengar hon 

faktiskt tjänar kunna göra 

skillnad i 

studentvardagen. 

Respondent 

5 

Många i hennes 

började bete sig 

annorlunda när de 

hörde att hon börjat 

arbeta som modell. 

Det var överlag 

positiva reaktioner 

och hon uppskattar 

överlag den sociala 

ställning som 

modellandet innebär. 

Den sociala statusen 

är viktigare än 

pengarna jobbet 

innebär. 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd 

och det potentiella 

kändisskapet lockar. 

Hon satsar på att arbeta 

till hon är cirka 22 år 

gammal, och är hon 

inte framgångsrik och 

känd vid den 

tidpunkten säger hon 

att hon kommer 

utvärdera situationen 

ännu en gång om det är 

värt att satsa eller ej. 

Har utfört gratisjobb. 

Säger sig tjäna 

förhållandevis lite pengar 

på de jobb hon får, men 

har dock en förhoppning 

om att kunna tjäna mer i 

framtiden. 
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Respondent 

6 

I början var social 

status viktig för 

henne. Numera ser 

hon dock en betydligt 

mindre grad av 

socialt erkännande i 

yrket. Nu är hon 

dessutom mindre mån 

om att ens berätta för 

personer hon endast 

känner ytligt att hon 

arbetar som modell, 

då hon menar att det 

finns en del negativa 

fördomar mot 

modeller. 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd 

genom branschen. 

Dock vill hon inte helst 

bli känd genom sitt 

utseende, utan snarare 

om hon har presterat 

något själv. 

Har utfört gratisjobb. 

Hoppas kan man ju alltid 

göra, säger hon, men hon 

tillägger att hon inte tror 

att hon kommer kunna 

tjäna stora pengar i 

framtiden, och i 

dagsläget tjänar hon 

förhållandevis lite. Lönen 

är dock en framträdande 

motivationsfaktor enligt 

henne själv. 

Respondent 

7 

Hon säger sig vara 

stolt över att få arbeta 

som modell. Dock 

arbetar hon hellre för 

att det är kul, allra 

helst på catwalks, än 

att hon gör det för att 

få en social status. 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd. 

Från allra första början 

var inte kändisskap 

någonting hon tänkte 

på men när hon väl 

började känna 

människor i branschen 

och samtidigt blev 

jämförd med kända 

fotomodeller så tycks 

kändisskap ha blivit en 

mer aktuell 

förhoppning för 

framtiden. 

Har utfört gratisjobb. 

Hon hörde nyligen om en 

modell som tjänade 200 

000 kr på två dagars 

arbete så en potentiellt 

hög lön i framtiden 

lockar. Just nu tar dock 

många gratisjobb då hon 

är förhållandevis ny i 

branschen. 

Respondent 

8 

Hon ser det som “en 

egoboost att folk i 

skolan vet vem man 

är”. Hon anser det 

som viktigt att 

människor ser det 

man arbetar med som 

intressant och viktigt 

vilket hon själv ser 

modellyrket som. 

Hon tycks även se 

kändisskap som något 

som gäller för de 

modeller det går riktigt 

bra för. Förhoppningen, 

säger hon, har alltid 

funnits där om att bli 

känd, och hon ser 

modellyrket som en 

klar möjlighet att nå 

Har utfört gratisjobb. 

Hon säger sig kunna 

tjäna en summa som är 

lite mer än 

studiebidraget, och det 

ser hon som positivt. 
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kändisskap. 

Respondent 

9 

Det tycks vara väldigt 

viktigt att det han 

arbetar som innebär 

en hög social status. 

Denna känsla har 

ökat med åren. 

Han hoppas och tror att 

han kan bli känd 

genom modellandet. 

Har utfört gratisjobb och 

han säger sig vara öppen 

för fler gratisjobb. Dock 

arbetar han heltid som 

modell just nu, och vill 

fortfarande kunna ha 

pengar till hyra och mat. 

Att tjäna stora pengar 

genom modellandet tycks 

inte vara en drivande 

motivationsfaktor. 

Respondent 

10 

Social status tycks 

vara viktigt för 

henne. Hon säger att 

hon var blyg förut, 

men nu när hon så 

ofta får beröm från 

andra i och med att 

de ser henne i 

tidningar och 

liknande så säger hon 

att hon har blivit mer 

självsäker. Hon gillar 

när folk i publiken 

klappar händerna när 

hon går på en 

catwalk. 

Ser arbetet som en 

möjlighet att bli känd. 

Hon menar att hon på 

sätt och vis redan är 

känd då så många som 

400 personer kan sitta i 

publiken och titta på 

just henne. Dock säger 

hon även att det är 

inspirerande att tänka 

att yrket faktiskt kan 

leda till att hon får 

synas ännu mer i 

tidningar och på TV. 

Har utfört gratisjobb och 

gör det på regelbunden 

basis fortfarande. Just nu 

ser hon alla pengar hon 

kan få som bonuspengar 

eftersom hon studerar 

parallellt med 

modellandet. Hon säger 

att hon inte vill tänka 

långt in i framtiden kring 

huruvida hon kommer 

tjäna mycket pengar 

genom modellandet. 
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Bilaga 4 

Tabell 4. Sammanställning av intervjuer, kodning - för de teoretiska områdena tillhörighet, 

autonomi och kompetens. 
 

Tillhörighet Autonomi Kompetens 

Respondent 

1 

Känner sig som en 

mormor i branschen 

och börjar bli trött på 

att 16-åriga tjejer kan 

göra samma jobb som 

henne. 

Finns viss frihet i vissa 

delar av yrket, inom mode 

får kreativiteten flöda mer 

än inom reklam. Men på 

grund av åldern dras hon 

mot reklam. 

Hon känner att hon 

är duktig på det hon 

gör, men konstaterar 

samtidigt att hon inte 

är någon 

världskändis. 

Respondent 

2 

Träffade många 

likasinnade vänner 

genom yrket, men 

kände ingen som helst 

stolthet över att vara 

modell. 

Kände sig kontrollerad av 

fotografen för det mesta, 

men ibland var det 

möjligt att själv välja 

poser beroende på vilket 

sorts jobb det var. 

Ansåg sig inte vara 

duktig på vad han 

gör. Det går enligt 

honom aldrig att vara 

duktig genom att 

bara synas, men till 

viss del går det att 

öva sig till att få en 

bättre självsäkerhet 

framför kameran och 

känna sig bekväm. 

Respondent 

3 

Får träffa många 

vänner i samma ålder 

och personer hon 

träffar tycker det är 

coolt att hon är modell. 

Har bara arbetat med 

reklam som är den mest 

kontrollerade formen, 

finner heller ingenting 

stimulerande med yrket. 

Anser inte sig själv 

som framgångsrik i 

sitt arbete, det är 

bara utseendet som 

bestämmer hur långt 

man kan gå. Hon 

skulle inte gå ner i 

vikt för att få jobb, 

vill inte lägga ner 

extra energi på att få 

fler jobb heller. 

Respondent 

4 

Fortsatte arbeta som 

modell i syfte att 

behålla sin ”plats” i 

branschen. Ville med 

andra ord inte förlora 

sin plats. 

Uppgav att det inte finns 

någon frihet i yrket, men 

att hon själv får välja 

vilka poseringar hon vill 

göra, men har exempelvis 

ingen makt över 

stylingen. 

Anser sig inte vara 

en framgångsrik 

modell utan menar 

att man inte kan bli 

så bra om man går in 

halvhjärtat. Men 

menar att det man 
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kan bli lite bättre om 

man övar. 

Respondent 

5 

Känner en stark 

tillhörighet till yrket. 

Hon anser att man ”är 

modell” och inte bara 

”jobbar som modell”. 

Känner en stolthet över 

att vara modell, har fått 

sin gångstil och 

utseende jämfört med 

kända modeller. 

Kan knappt påverka 

fotograferandet någonting 

eller vad slutresultatet 

blir. Men uppgav även att 

det är skönt att inte kunna 

påverka. Har rätta 

måtten/utseendet för att 

välja mellan om hon vill 

arbeta med catwalk, mode 

eller reklam. 

Uppgav att hon var 

katastrof i början, 

men att man sedan 

vänjer sig. Man lär 

sig sina bästa sidor. 

Respondent 

6 

Istället för att gå i 

skolan fick hon börja 

gå till jobbet när hon 

var 13 år gammal. Hon 

fick umgås med äldre 

människor och har 

träffat många vänner 

genom åren i 

branschen. Men pga 

fördomar mot yrket 

nämner hon helst inte 

för andra att hon är 

modell. 

Arbetar med reklam eller 

mode, får ej gå catwalk 

pga hennes längd. Som 

övriga modeller ser hon 

en svårighet att påverka 

resultatet. 

Hon verkar lämpa 

sig bättre för reklam 

eftersom hon har 

utseendet som 

efterfrågas. Har varit 

med i branschen 

länge och säger att 

man kommer till en 

nivå där man känner 

sig färdiglärd. 

Respondent 

7 

Får träffa mycket 

människor och känner 

en gemenskap med 

andra modeller, anser 

att man blir som en 

familj eftersom alla 

sitter i samma båt. Sägs 

vara lik några kända 

supermodeller i dess 

utseende. 

Hade friheten att komma 

på egna poser, men 

annars fanns ingen 

egentlig chans att påverka 

resultatet. 

Ny i branschen och 

tycker att det är kul, 

men gillar inte att bli 

bedömd efter sitt 

utseende, ser vikten i 

att hålla sina mått. 

Respondent 

8 

Har träffat en hel del 

kompisar genom yrket 

med samma agentur 

Känner ingen egentlig 

chans att påverka 

slutresultatet, fotografen 

säger hur hon ska agera 

och kläderna bestäms 

Känner att det är lätt 

att vara en bra 

modell, eftersom det 

bara är att göra som 

fotografen vill att 
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även de åt henne. Men 

hon har stor valfrihet i 

vilka jobb hon vill ta så 

hon exempelvis inte 

måste resa när hon 

fortfarande går i skolan. 

hon ska göra. Blir 

fotografen nöjd har 

hon gjort ett bra 

jobb. 

Respondent 

9 

Identifierar sig med 

yrket, anser inte att 

man ”jobbar som 

modell” utan att ”man 

är modell”. 

Har knappt någonting att 

säga till om alls. I 

modellbranschen är det 

inte modellerna som får 

bestämma, utan de ska 

bara lyda och le. 

Anser att det är svårt 

att bli bättre på att 

arbeta som modell, 

eftersom att det är 

ens utseende som 

bestämmer hur bra 

det kan gå. Men 

tycker ändå att det 

går att bli lite bättre 

om man känner sig 

mer avslappnad. 

Respondent 

10 

När hon talar om sig 

och sitt jobb säger hon 

att hon ”är modell” och 

inte att hon ”jobbar 

som modell”. Har blivit 

jämförd med en 

världskänd modell. 

Att jobba med mode 

innbär mer frihet än 

exempelvis reklam. 

Annars finns det ingen 

frihet, utan är enbart de 

som håller i det hela som 

får bestämma. 

Anser att hon är 

duktig på vad hon 

gör och att hon har 

gått ifrån att vara 

osäker från början 

till att vara mer 

självsäker och ofta få 

beröm av fotografen 

för att hon är duktig. 

 

 


