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Är den psykosociala arbetsmiljön associerad med avund?  

En studie på kvinnodominerade arbetsplatser 

 

Anna Gladh och Karin Haarala 

                                                        

 

Avund bland anställda är en negativ emotion som drivs av att 

anställda jämför sina kvaliteter och prestationer med varandra. Syftet 

med studien var att undersöka om känslor av avund, såväl att avundas 

som att bli avundad, är associerade med uppfattningar om 

psykosociala faktorer på kvinnodominerade arbetsplatser. 

Undersökningens deltagare bestod av 127 kvinnor inom vårdsektorn i 

Mellansverige. Deltagarnas uppfattningar om psykosociala faktorer i 

arbetslivet mättes med mätinstrumentet QPSnordic. Deltagarna fick även 

besvara åtta påståenden ur Workplace envy som mäter två 

dimensioner av avund. Studiens resultat visade att flera faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön är associerade med avund. Att vara 

avundad på arbetet kan höja arbetstillfredsställelsen medan att 

avundas en kollega kan minska motivationen och sänka skickligheten 

att utföra sitt arbete, då relationer kan påverkas negativt. 

 

Keywords: psychosocial factors at work, social comparison, envy at 

work, women’s envy 

 

 

Inledning 
 

I dagens samhälle tillbringar människan mer tid på arbetet än någon annanstans och 

arbetsmiljön är essentiell för individens välmående. När arbetet gynnar individens 

personlighet och livsvärderingar bidrar det till goda psykologiska utfall (Hyvönen, Feldt, 

Kinnunen & Tolvanen, 2011; Stansfeld &, 2006). Arbetslivet ska uppmuntra individen till att 

ta nya steg och utvecklas i sin yrkesroll (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Enskilda individer 

känner sig många gånger inte kapabla att hantera de krav som ställs på dem i arbetslivet 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). En av de huvudsakliga 

orsakerna till arbetsrelaterad ohälsa är den ökade arbetsbördan. Det har under de senaste tio 

åren förekommit höga sjukskrivningssiffror, orsakat av psykisk ohälsa (Allvin et al., 2006). 

Kvinnor överlag är mer påverkade än män, då kvinnor ofta återfinns i emotionellt belastade 

yrken som inom vårdsektorn (Allvin et al., 2006). Hög arbetsbelastning kan ha en negativ 

effekt på individens motivation och lärande, såväl som organisationens kapacitet och 

produktivitet (Karasek & Theorell, 1990). Att arbeta under hög press och att ständigt 

konkurrera med sina jämbördiga arbetskamrater kan ge negativa konsekvenser då individen 

jämför sig med andra (Cullberg, 2010). Festinger (1954) utvecklade social jämförelseteori och 

hävdade att individen jämför sig själv med andra för att få en värdering av det egna självet. 

Värderingen av den egna förmågan kommer att inverka på individens beteende (Festinger, 

1954). Avund bland anställda är en negativ emotion som drivs av att anställda jämför sina 
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kvaliteter och prestationer med varandra (Festinger, 1954). Arbetsgivaren har det 

huvudsakliga ansvaret för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, dock har även medarbetaren 

ett viktigt ansvar att verka för en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Att arbeta 

för hälsa och välbefinnande hos individer i organisationer är av betydelse. En god psykosocial 

arbetsmiljö med hanterbarhet, meningsfullhet och bra gemenskap skapar en starkare 

verksamhet samt ökat välmående hos de anställda (Karasek & Theorell, 1990).  

 

 

Psykosociala faktorer på arbetet 
 

Psykosociala faktorer syftar till individuella psykologiska processer såsom kognitiva, 

affektiva och beteendemässiga. Dessa processer samvarierar med individens sociala miljö och 

omgivning (Chan, Steel, Brooks, Heung, Erlich, Chow & Suranyi, 2011). Menckel och 

Österblom (2000) menar att psykosocial arbetsmiljö kan beskrivas genom följande faktorer: 

väl avvägd arbetsbelastning, arbetsgemenskap, stimulans från arbetet, egen kontroll i arbetet, 

möjlighet till kompetensutveckling, upplevelse av arbetsglädje, uppmuntrande och stödjande 

arbetsledning. Arbetsmiljön är likaså påverkad av arbetstagarens subjektivt upplevda 

arbetssituation. Hur arbetstagaren uppfattar sig själv har betydelse för hur hennes 

arbetsförhållanden ser ut. Den anställdes självbild formas av yrkesrollen i arbetslivet och när 

individen trivs på arbetet genererar det en inre styrka som ger möjlighet att utveckla 

personligheten (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1980:14). Positiva psykiska 

effekter formas av att individen själv kan påverka sin arbetssituation i den mån det är möjligt. 

Betydelsefullt för individens välbefinnande är att det utförda arbetet känns meningsfullt för 

personen och dess omgivning. Det är av betydelse att individen har goda inre motiv vilket 

också genererar en motivationsfaktor till att utföra det egna arbetet (Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling, 1980:14). Samspelet mellan psykologiska krav och individens egna 

kontrollmöjligheter är grunden till en god och trivsam arbetsmiljö (Stordeus, D´hoore  &  

Vanderberghe,2001).  

   De tre mest studerade faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön är: arbetskrav, kontroll och 

socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Karasek och Theorell (1990) har utvecklat krav- och 

kontrollmodellen, vilken innefattar ovanstående faktorer. Arbetskrav inrymmer: arbetets 

omfattning, oförutsedda arbetsuppgifter och att arbeta under tidspress. Kontroll består av: 

arbetstagarens kontroll över den egna arbetssituationen och möjligheten att påverka sitt eget 

arbete (Karasek & Theorell, 1990 ). På arbetet ska det finnas utvecklingsmöjligheter som bör 

vara varierande och omväxlande. Ökat inflytande för de anställda innebär inte endast 

demokratiska omröstningar utan också delaktighet och engagemang. Theorell (2003) 

understryker att individens möjlighet att utöva kontroll i arbetslivet medför både god hälsa 

och hög grad av effektivitet. Krav- och kontrollmodellen påvisar att ohälsa, såväl fysisk som 

psykisk, är relaterad till hög psykisk arbetsbelastning och lågt beslutsfattande på arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990 ). Även på denna punkt har Bourbonnais, Comeau och Vézina 

(1999) redovisat resultat som pekar på att individer utsatta av för hög arbetsbelastning med 

låg kontroll och höga krav riskerar att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, såsom lägre 

arbetstillfredsställelse, depression och utbrändhet. En positiv arbetsupplevelse karaktäriseras 

också av att individen upplever trygghet och tillit i sin omgivning (Hallqvist, Diderichsen, 

Theorell, Reutervall & Ahlbom, 1998). Sista faktorn omfattar socialt stöd på arbetet, vilket 

förknippas med goda relationer emellan de anställda såväl som med ledarskapet (Karasek & 

Theorell, 1990). Att få sitt arbete värderat positivt av arbetsgivaren frambringar en starkare 

jag-känsla för individen. Ett svagt chefskap å andra sidan kan leda till sämre kreativitet och 

utveckling bland organisationens medlemmar (Nolan, Soares, Dallender, Thomsen & Arnetz, 

2001). Socialt stöd bidrar till att stärka individens identitet och ge henne en positiv känsla när 

http://spider.apa.org/ftdocs/ocp/1999/april/ocp4295.html#c34#c34
http://spider.apa.org/ftdocs/ocp/1999/april/ocp4295.html#c34#c34
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hon står inför en utmaning (Karasek & Theorell, 1990). Ett gott förhållande till chef och 

arbetsledning har en central betydelse för individens upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön. I enlighet med Cohen och Wills (1985) skapar socialt stöd en god hälsa och bra 

konflikthantering. 

 

 

Definitionen av begreppet avund med den sociala jämförelseteorin som teoretisk 

utgångspunkt 

 
Varje individ har ett värde, vilket hon också har ett behov av att bevara. I tidig ålder lär sig 

människan av samhällets struktur och förutsatta värderingar vad som betraktas som viktiga 

kvaliteter och egenskaper (Alberoni, 1991). Festinger (1954) utvecklade den sociala 

jämförelseteorin, vilken förklarar hur individen värderar sin egen förmåga utefter vad som 

upplevs vara en önskvärd kvalitet hos andra. På så vis är individens egen självbedömning 

styrd och påverkad av andra individers uppfattning (Festinger, 1954). I enlighet med nyare 

forskning (White, Langer, Yariv & Welch, 2006) sätter individen sina förmågor, prestationer 

och personliga attribut i relation till andra människor. Denna process höjer välmående och 

självkänsla för det aktuella tillfället. Följaktligen har individens kognitionsmönster en 

betydande inverkan på hur individen agerar i en situation och hur beteenden formas. Vad 

personen eftersträvar är att uppnå så tillförlitliga bedömningar av sig själv som möjligt och 

genom det finna en meningsfull identitet (Taylor & Lobel, 1989). Forskning visar att 

långvarig social jämförelse kan ge negativa utfall och ett sänkt välbefinnande (Festinger, 

1954). Att ständigt vara beroende av yttre bekräftelse kan, enligt empirisk forskning, leda till 

ett negativt beteendemönster med social jämförelse, vilket gör det svårare för individen att 

betrakta sig själv ur sin egen subjektiva synvinkel (Giordano, Wood, & Michela, 2000; 

Lyubomirsky, Tucker, & Kasri, 2001; White et al., 2006).  

   Det är den specifika sammanvävda kombinationen av negativ social jämförelse och negativa 

emotionella tillstånd som leder till avund (Cohen, 2009). Vidare menar Vidaillet (2007) att 

avund uppkommer i en situation där individens självbild upplevs vara hotad. Avund har en 

stark inverkan på människors beteende. En del människor tenderar att uppleva känslor av 

avund betydligt mer frekvent än andra. Känslor av avund kan dock bero på en enstaka 

specifik situation. Social jämförelse och avund karaktäriseras därför som temporära och 

situationsbundna, så kallad episodisk avund (Cohen, 2009; Schalin, 1979). Däremot kan 

avund ha en paradoxal effekt. Vidaillet (2007) och Bedeian (1995) menar att avund kan 

klassificeras i två olika typer, den beundransvärda avunden och den ondskefulla avunden. 

Den förstnämnda präglas av goda intentioner och innefattar att en individ upplever känslor av 

beundran. Dessa känslor kan fungera motiverande och prestationshöjande där individen 

strävar efter att uppnå likvärdiga resultat. Den sistnämnda däremot är av mera destruktiv art 

och anses vara en socialt skamlig emotion i samhället. Den innefattar en stark illvilja och ett 

förakt mot en annan individ. Detta klassificeras som en oönskad egenskap, där en individ 

missunnar en annan individs framgång och lycka (Bedeian, 1995). Däremot är svartsjuka och 

avund inte att förväxla med varandra. Svartsjuka uppstår när en individ är rädd att gå miste 

om en värdefull relation. Svartsjuka uppkommer som en skyddande reaktion på ett potentiellt 

hot, en misstänkt fiende eller rival, som kan hota en relation eller en vänskap (Bedeian, 1995). 

Avund skapas oftast när personen identifierar sig med någon annan som lyckats där hon har 

misslyckats, någon som haft samma utgångsläge (Alberoni, 1991). Kast (1996) menar att 

andras framgång kan frambringa känslor av maktlöshet, eftersom personen känner sig 

underlägsen i relation till andra människors framgångar. På så vis framkallar avund en känsla 

av mindervärde (Kast, 1996). Ångest, depression, negativ sinnesstämning och fientlighet är 

exempel på negativa emotionella reaktioner. Individen har vanligtvis inte något försvar mot 
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dessa aggressionskänslor utan de yttrar sig oftast genom andra sätt att agera på, såsom förtal 

och sammansvärjningar (Smith & Kim, 2007). 

 

 

Avund på arbetsplatsen 

 
Vidaillet (2007) framhäver att avund är en utbredd emotion i arbetslivet och samhället i stort, 

men trots det har det fram till det senaste årtiondet gjorts få studier om avund på arbetet. 

Individen skapar inte ett begär av det som känns ouppnåeligt, men om en arbetskollega visar 

upp en åtråvärd personlighet eller en lyckad framgång kan tankar väckas att själv vilja uppnå 

dessa (Alberoni, 1991). Negativa känslor föds när individen upplever att arbetsplatsen har 

orättvist fördelade arbetsförmåner eller att en kollega får ovanligt mycket beröm för sina 

prestationer. Individen i fråga upplever en orättvisa, en särbehandling, vilket kan ge utlopp för 

avund (Bedeian, 1995; Ben-Ze’ev, 1992). Välgången eller förmånen kan vara rättvist fördelad 

utifrån ett socialt kriterium, men det är när känslan av orättvisa får ett subjektivt djup som 

känslan av avund skapas (Alberoni, 1991). Det kan handla om att en individ på en arbetsplats 

upplever att hon gjort ett bättre utfört arbete än någon annan, trots detta erhåller inte individen 

någon belöning. Eller ett annat tänkbart scenario där kollegan belönas med löneförhöjning när 

samma arbete utförts av de båda. Individen upplever således en orimlig och ojämlik 

behandling (Bedeian, 1995). Att jämföra sig med någon på arbetet som har en högre position 

har visat sig vara en särskilt vanlig orsak till avund (Fischer, Kastenmüller, Frey & Peus, 

2009). Relativ deprivation kallas den situation då individen uppfattar sig ha mindre än den 

man jämför sig med (Crosby, 1976). Crosby (1976) hävdar att missnöje inte beror på 

personens egen nivå, utan personens position i förhållande till någon annan. Relativ 

deprivationsteori förklarar huvudsakligen att objektivt och subjektivt välmående inte alltid är 

förenliga med varandra. Ibland kan en person som är mer välbärgad objektivt känna sig 

mindre välbärgad subjektivt. Väsentligt med teorin är att den jämförande känslan, 

deprivationen, är föränderlig och inte absolut (Crosby, 1976).                  

   Korvela (2008) har undersökt avund på arbetsplatsen. Resultaten i studien påvisade att det 

fanns en signifikant skillnad i olika emotionella reaktioner i förhållande till rättvis såväl som 

orättvis behandling på en arbetsplats. Korvelas (Work performance and wages: Distributive 

justice and emotional reactions, 2008) studie visade att avund framförallt uppkommer när 

individen jämför sig med sina jämbördiga arbetskollegor som fått en löneökning. När 

medarbetaren presterat bättre än kollegan, men inte erhållit någon löneförhöjning angav 

deltagarna i studien att de reagerade starkt mot ledarskapet och även kände avund mot 

kollegan. Ytterligare påvisat resultat, mest oväntat i studien, var i det fall då kollegan presterat 

bättre än personen i fråga. Deltagarna tyckte då att det var rättvist att kollegan fick 

löneförhöjning, men trots det var avund mot kollegan den starkaste känslan (Korvela, 2008). 

Att vara avundad och att avundas andra är två helt vittskilda upplevelser. Att vara avundad på 

arbetet kan både skapa en känsla av personlig tillfredställelse och en inre styrka. Att avundas 

andra kan däremot vara förknippat med personens självkänsla, samarbete med chefen, och 

lagarbete i gruppen (Vecchio, 2005). Särskilt konkurrenskraftiga befattningar uppmuntrar till 

social jämförelse och kan hindra samarbete och gemensam assimilation. Assimilation innebär 

att individen anpassar nya erfarenheter till gamla tankemönster (Vecchio, 2005). 

 

  

Sambandet mellan avund och psykosociala faktorer på arbetsplatsen 

 
En god psykosocial arbetsmiljö karaktäriseras av positiva attityder bland de anställda. I en 

organisation bör det ges tillfälle till utveckling och främja ny kunskap. En god 

http://tyda.se/search/isomorfisk
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arbetsgemenskap bland de anställda resulterar i trivsamt lagarbete, färre konflikter, god 

trygghet och säkerhet på arbetsplatsen (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Att hämta kraft ur den 

egna arbetsgruppen är en viktig faktor i återhämtningsprocessen när arbetet är slitsamt 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2004). Vecchio (2005) menar att den vanligaste orsaken till 

avund på arbetsplatsen är statusskillnaden i arbetsgruppen. Avund kan framkalla destruktiva 

konsekvenser för individen och organisationen som helhet. På så vis tar kollektivet och 

arbetsgrupper skada av dessa avundsmönster och det förstör arbetsglädjen och förmågan att 

utföra arbetet (Duffy & Shaw, 2000). Känslor av avund kan vara svåra att kontrollera, gömma 

eller förändra. Det är socialt motbjudande att utagera känslor av avund då de visar sig som 

självhotande känslor av vrede och fientlighet. Människan är oftast så pass medveten om detta 

att hon hittar ett annat, mer accepterat sätt att visa dessa känslor på (Smith & Kim, 2007). I 

värsta fall blir avunden ett destruktivt beteende på arbetsplatsen i form av självömkan, 

lögnaktigt skvaller, pessimism, misstro och självbelåtenhet (Alberoni, 1991). Andra studier 

pekar i samma riktning (Parrott & Smith, 1993; Vidaillet, 2007) och resultatet visar att brist 

på en rak kommunikation i arbetsgruppen kan framkalla sammansvärjningar och utanförskap. 

Fischer et al., (2009) hävdar att den sociala relationen på arbetet huvudsakligen är baserad på 

kommunikationsprocessen. Utbytet av information på arbetet är så pass viktigt att det kan 

vara den avgörande faktorn för en framgångsrik organisation (Fischer et al. 2009). Ytterligare 

en psykosocial faktor som påverkas av den arbetsplatsrelaterade avunden är när medarbetarna 

inte har likvärdiga relationer till chefen. Om ledaren endast uppmuntrar ett fåtal medarbetare 

för deras arbetsprestationer kan missnöje uppstå och individen kan uppleva fientliga känslor 

mot sin kollega (Vidaillet, 2007).  

   Avund i kvinnans psykosociala arbetsmiljö. Det kvinnliga beteendemönstret karaktäriseras 

av att hon aktivt söker en grupptillhörighet och harmoniska relationer på arbetsplatsen 

(Orbach & Eichenbaum, 1989). Enligt Cross och Madson (1997) stärker ofta kvinnan sitt eget 

själv genom att värna om eller förstärka personliga relationer. Orbach och Eichenbaum (1989) 

lyfter fram psykologiska förklaringar till hur kvinnan utvecklat ett relationsinriktat beteende 

gentemot andra kvinnor i sin omgivning. De hävdar att modern är kvinnans första primära 

relation till en annan kvinna. Deras relation präglas av empati, känslomässig inlevelse och 

igenkänning. Identifikationen skapar en symbiotisk bindning mellan mor och dotter. Denna 

relation kan utgöra en förklaring till hur kvinnan hanterar relationer senare i livet (Orbach & 

Eichenbaum, 1989). Personliga relationer bildas på arbetsplatsen och den kvinna som vill 

göra karriär eller söker personlig utveckling i sitt yrke kan riskera att obalans skapas i 

arbetsgruppen. Hon strävar efter att identifiera sig med individer som har snarlika förmågor 

som hon själv (Cross & Madson, 1997). Att identifiera sig med sina arbetskamrater kan dock 

ge konsekvenser i form av avund. Avund skapas av den subjektiva känslan att en kollega 

lyckats där hon själv misslyckats (Alberoni, 1991). Avund har på så vis en negativ inverkan 

på individens karriärutveckling. Det kan innebära att individen utsätts för social jämförelse 

och att arbetskollegor kan se varandra som motståndare istället (Cullberg, 2010). Kvinnan 

som når framgång kan riskera att förlora relationen och identifieringen till sina kvinnliga 

kollegor, vilket kan skapa en känsla av underläge hos de övriga på arbetsplatsen (Orbach & 

Eichenbaum, 1989). Kvinnan tenderar därför att dra sig tillbaka för att inte äventyra sina 

personliga relationer. Kvinnan kanske rent av avstår från att ta för sig på arbetet på grund av 

rädsla för de övrigas reaktioner (Cullberg, 2010).    

 

 

 

 

 

 



6 

Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien var att undersöka om känslor av avund, såväl att avundas som att bli 

avundad, är associerade med uppfattningar om psykosociala faktorer på kvinnodominerade 

arbetsplatser. Det finns en del tidigare psykologisk forskning om avund på arbetsplatsen, vad 

som dock inte har studerats i någon större utsträckning är huruvida kvinnors förhållningssätt 

till varandra påverkar den psykosociala arbetsmiljön (Smith & Kim, 2007; Vidaillet, 2007).  

Genom att aktivt motarbeta destruktiva mönster på arbetsplatsen främjar det verksamheten 

och de anställda till en god psykosocial arbetsmiljö. Resultatet kan bli en hjälp till 

medarbetare och chefer att identifiera konflikter och förebygga dessa i ett tidigt skede. 

Kunskapen kan bli betydande i ett praktiskt sammanhang och kan därmed utgöra grund för 

interventioner och åtgärdsplaner vid förändringsarbeten. Att studera psykosociala faktorer i 

arbetslivet är även betydande i ett teoretiskt perspektiv för forskningsändamål (Dallner, 

Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl & Orhede, 2000; Wännström, 

Peterson, Åsberg, Nygren & Gustavsson, 2009). Frågeställning för att besvara syftet var: är 

den psykosociala arbetsmiljön associerad med avund? 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Undersökningens deltagare bestod av 127 kvinnor inom vårdsektorn i Mellansverige. 

Målgruppen för studien var kvinnliga vårdbiträden och undersköterskor som arbetar på 

kvinnodominerande arbetsplatser, deltagarna valdes utifrån ett tillgänglighetsurval. Att endast 

använda kvinnliga deltagare i undersökningen motiveras med att kvinnor ofta återfinns i 

emotionellt belastade yrken med höga arbetskrav och låg kontroll. För att i största möjliga 

mån skapa en variation i materialet fördelades enkäterna ut på sju vårdenheter inom tre olika 

kommuner i Mellansverige. Endast kvinnliga deltagare räknades med i studien. I de fall där 

enkäten var ifylld av en manlig deltagare, uteslöts dessa ur undersökningen. Sammanlagt 

delades 348 enkäter ut. Det externa bortfallet uppgick till 216 stycken. I de fall enkäterna 

saknade svar på mer än fem påståenden, valdes de bort ur undersökningen. 36 enkäter 

saknade svar på mindre än sex påståenden. Dessa räknades dock med i undersökningen, men 

de påståendena lämnades blanka. Kvinnorna var mellan 20 år och 65 år. Kvinnornas 

medelålder var 45,40 år (SD= 11,67). I genomsnitt hade kvinnorna arbetat i 13,54 år (SD= 

8,52). Deltagarnas yrkestitlar kategoriserades i grupperna undersköterska, vårdbiträde, 

sjuksköterska och övriga yrkestitlar. Av studiens sammanlagda 127 deltagare var 94 stycken 

undersköterskor, 26 vårdbiträden, 4 sjuksköterskor och resterande 3 angav annan yrkestitel.  

 

 

Material 

 
Psykosociala faktorer i arbetslivet.  Deltagarnas uppfattningar om psykologiska och sociala 

faktorer i arbetslivet mättes med en svensk version av Det Nordiska Frågeformuläret (eng. 

General Nordic Questionnaire, QPSnordic). Det fullständiga frågeformuläret QPSnordic 

innehåller 123 frågeställningar som är fördelade över 13 dimensioner vilka är uppdelade i tre 

nivåer: arbets-, organisations- och individnivå. Frågeformuläret mäter faktorer som gäller för 

de flesta arbetsplatser och typer av arbeten (Dallner et al., 2000; Wännström et al., 2009). 

Under valideringsprocessen av QPSnordic gjordes två datainsamlingar i de fyra Nordiska 

länderna. Validiteten och reliabiliteten var tillfredsställande. Inre homogenitet och test-retest 
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reliabilitet beräknades för varje skala. Resultatet visade att såväl innehålls- begrepps- som 

kriterievaliditet samt reliabiliteten var god. Vid första mätningen konstruerades skalorna och 

faktorstrukturen hos frågeformuläret studerades. Skalornas inre homogenitet undersöktes och 

reliabiliteten mättes. Cronbach's alpha var tillfredsställande i QPSnordic (.62 - .86). Vid den 

andra mätningen testades begreppsvaliditeten och kriterievaliditeten hos skalorna. Test-retest 

reliabiliteten var också i de flesta fall tillfredsställande (.57 - .84). Vid jämförelsen av 

resultaten från de olika arbetsplatserna i Sverige så hade QPSnordic en bra sensitivitet. Detta 

indikerar likaså på en god innehållsvaliditet (Dallner, Gamberale, Olsson & Örelius,1999). 

Föreliggande studie innehöll 52 utvalda påståenden fördelade över sammanlagt 12 

dimensioner. De 52 påståendena valdes ut från det fullständiga QPS formuläret. Eftersom 

studien avsåg att undersöka den psykosociala arbetsmiljön, valdes dimensionen ”samband 

mellan arbete och privatliv” bort. De kvarstående dimensionerna användes i undersökningen. 

Författarna selekterade ut 52 påståenden ur de 12 dimensionerna som ansågs vara relevanta 

för undersökningens syfte. Författarna valde ut påstående ur varje dimension i QPSnordic , detta 

för att inte utesluta någon psykosocial faktor på arbetet. Enkäten inleddes med demografisk 

information om deltagarna där det efterfrågades kön, födelseår, yrkestitel och antal arbetade 

år. Resterande påståenden i frågeformuläret bestod av skattningssvar, där deltagarna fick 

besvara påståendena utifrån en femgradig skala från 'mycket sällan eller aldrig' till 'mycket 

ofta eller alltid'. Frågeformuläret omfattar flervalsfrågor som berör följande psykologiska och 

sociala dimensioner i arbetet: 1. Arbetskrav innefattar krav hos den anställde i sitt arbete t.ex. 

mental arbetsbelastning, krav på utveckling, ett högt arbetstempo och fysisk uthållighet. Krav 

på utveckling och utmaningar i arbetet inbegriper att den anställde har nytta av sina 

kunskaper, positiva utmaningar, krav på nya kunskaper och mer utbildning (Dallner et al. 

2000). 2. Rollförväntningar består av bland annat rolltydlighet, det vill säga, att den anställde 

är medveten om sina arbetskrav. Det inbegriper också att den anställde är väl medveten om 

sina ansvarsområden och de mål som är uppsatta (Dallner et al., 2000). 3. Kontroll i arbetet 

involverar kontroll av arbetssätt, arbetsmängd och arbetstakt samt paustillfälle. 4. 

Förutsägbarhet i arbetet innebär huruvida den anställde kan förutsäga hur arbetet ser ut i en 

månad framåt. Det vill säga om man är medveten om vilken chef man har, typ av 

arbetsuppgift och arbetskamrater (Dallner et al., 2000). 5. Skicklighet i arbetet innefattar att 

den anställde behärskar och bemästrar sitt arbete samt den anställdes förväntningar på ett 

positivt resultat av det egna arbetet likaså att vara nöjd med mängden information angående 

kvaliteten på sitt arbete. 6. Social interaktion involverar socialt stöd från chefen och 

arbetskamrater (Dallner et al., 2000). 7. Ledarskap benämns med att chefen tar itu med 

problem som uppkommer, utvecklar de anställdas kunskaper, låter de anställda delta i viktiga 

beslut som rör arbetet. 8. Organisationskulturen innefattar arbetsklimatet och huruvida det 

karaktäriseras av ett konkurrensinriktat klimat, stelt och regelstyrt, avslappnat och 

uppmuntrande eller misstroget. 9. Arbetets plats i livet. De anställdas mål i livet rör arbetet 

samt hur betydelsefullt arbetet är i den anställdes liv (Dallner et al., 2000). 10. Engagemang i 

organisationen/arbetsplatsen. Att de anställda verkligen inspireras till att göra sitt bästa och 

att de anställdas värderingar är mycket lika organisationens. 11. Grupparbete innefattar 

huruvida de anställda uppskattar att ingå i en fast arbetsgrupp, om de har ett flexibelt 

arbetssätt samt är bra på att lösa uppkomna problem i gruppen (Dallner et al., 2000). 12. 

Arbetsmotiv. Vad de anställda har för inre motiv till att arbeta. Vetskapen att man gör 

någonting värdefullt, att få använda kreativitet samt att få utveckla sin personlighet (Dallner et 

al.2000). Ett medelvärdesindex skapades för varje dimension i QPSnordic. De påståenden som 

mätte varje enskild dimension bildade ett index. Varje påstående i frågeformuläret bestod av 

en femgradig skala från 'mycket sällan eller aldrig' till 'mycket ofta eller alltid'.  

   Episodisk avund. Deltagarna fick besvara sammanlagt åtta påståenden ur Workplace envy 

(Vecchio, 2005). I studien användes en svensk översättning av frågeformuläret och en 
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backtranslation gjordes. Formulären översattes först från engelska till svenska av en 

yrkesverksam översättare. Sedan översattes den svenska översättningen tillbaks till engelska 

av en person med engelska som modersmål. Dessa översättningar gjordes av två oberoende 

individer. Sedan diskuterades och utreddes eventuella diskrepanser mellan originalformuläret 

och översättningarna. De diskrepanser som uppstod var svårigheten att översätta resent till 

svenska på ett adekvat sätt. Engelska ordet är mer nyanserat än det svenska ordet ogillar, vars 

engelska motsvarighet blir dislike. Både den person som översatte frågorna och den person 

som genomförde backtranslation framhöll denna svårighet. Frågeformuläret innehöll två 

dimensioner och mätte deltagarnas tendens till att avundas andra (Cronbach’s alpha = .71) 

samt att bli avundad (Cronbach’s alpha = .85)  på arbetsplatsen. Originalet bestod av 

skattningssvar utifrån en sjugradig skala från 'instämmer inte’ till ’instämmer helt’. 

Författarna valde att anpassa dessa skattningssvar till resterande påståenden i enkäten, därför 

kortades den sjugradiga skalan ner till en femgradig skala från 'mycket sällan eller aldrig' till 

'mycket ofta eller alltid'. Exempel på påståenden som mätte tendensen till att avundas andra: 

”de flesta av mina arbetskamrater har det bättre än jag” och ”min chef värderar andras 

ansträngningar högre än han/hon värderar mina ansträngningar” De påståenden som mätte 

känslan av att bli avundad på arbetsplatsen var: ”på grund av mina framgångar på arbetet 

ogillas jag ibland av mina arbetskamrater” och ”på grund av att jag har en nära arbetsrelation 

med min chef ogillas jag ibland av mina arbetskamrater”. Ett medelvärdesindex skapades för 

de två dimensionerna, att vara avundad och att avundas. De påståenden som mätte varje 

enskild dimension bildade ett index.  

 

 

 

Procedur 
 

För att komma i kontakt med deltagare till studien kontaktades enhetschefer för vård- och 

omsorg vid tre olika kommuner i Mellansverige. Enhetscheferna kontaktades via telefon och 

e-post och i första hand kontaktades arbetsplatser där könsfördelningen var övervägande 

kvinnor. Tid och datum för utdelning av enkäter bestämdes i samtycke med berörd 

enhetschef. Enkäterna delades sedan ut personligen till enhetschefer på respektive arbetsplats. 

Enhetscheferna i sin tur delade ut enkäterna till berörd personal. Undersökningsledarna 

hämtade återigen enkäterna efter 21 dagar. Vid mötet med respektive enhetschef informerades 

att deltagandet var frivilligt men att datainsamlingen skulle underlättas om en stor grupp 

enkäter blev ifyllda. Vid utdelningen av enkäterna medföljde ett kort missivbrev där studiens 

syfte presenterades. Deltagarna informerades även om enkätens omfattning, deras rättigheter i 

fråga om deltagarfrivillighet och att insamlad data endast skulle användas i den aktuella 

studien som omfattade ett examensarbete. Undersökningsledarnas skyldighet att hålla det 

insamlade materialet anonymt framhölls också i missivbrevet. Deltagarna blev även försedda 

med undersökningsledarnas kontaktuppgifter om de ville ta kontakt eller hade frågor om 

undersökningen. Enkäten tog mellan 10 och 15 minuter att fylla i och inlämnad enkät 

räknades som samtycke. Ingen belöning utdelades till respondenterna för ifylld enkät och 

deltagande. 

 

 

Databearbetning 
 

Metoderna som valdes i föreliggande studie är Pearsons korrelation för att se om det finns ett 

samband mellan psykosociala faktorer och att bli avundad respektive att avundas på arbetet. 

Den deskriptiva statistiken uträknades även för samtliga variabler. En multipel linjär 
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regressionsanalys användes för att undersöka den totala variansen och effekten som 

psykosociala faktorer hade på känslan av att bli avundad respektive att avundas. 

 

  

Resultat 

 
De oberoende variabler som ingick i undersökningen var: ålder, yrkestitel, antal arbetade år, 

arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, 

socialt stöd, ledarskap, organisationskultur, arbetets plats i ditt liv, engagemang i 

organisationen, grupparbete, arbetsmotiv. Det beroende variablerna som ingick i 

undersökningen var att vara avundad och att avundas. De analysmetoderna som ingick i 

undersökningen var Pearsons korrelation och multipel linjär regressionsanalys.  
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Tabell 1.  

Pearsons korrelationer mellan indexerade oberoendevariablerna och beroendevariabler, samt deskriptiv statistik.  

 

 

 Not. Cronbach’s alpha i diagonalen. 

* p<0.05 

** p<0.01 

 

 

 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M SD 

Oberoende variabler                 

1. Ålder -              45,40 11,67 

2. Antal arbetade år .366
**

 -             13,54 8,52 

3. Kontroll i arbetet .106 .037 .48            1,64 0,73 

4. Förutsägbarhet i arbetet .001 -.024 .348
**

 .50           2,02 0,59 

5. Skicklighet i arbetet .168 -.009 .532
**

 .461
**

 .50          2,75 0,43 

6. Socialt stöd -.091 -.022 .307
**

 .081 .166 .52         2,12 0,43 

7. Ledarskap .026 -.022 .371
**

 .198
*
 .330

**
 .323

**
 .50        1,76 0,78 

8. Organisationskultur -.034 -.114 .224
*
 .276

**
 .262

**
 .341

**
 .530

**
 .51       1,90 0,47 

9. Arbetets plats i ditt liv .013 .143 .073 .194
* 

.133 -.010 .144 .210
*
 .48      2,21 0,77 

10. Engagemang i 

organisationen 

.003 -.038 .035 .217
**

 .241
**

 .174 .134 .227
*
 .416

**
 .50     2,24 0,73 

11. Grupparbete  .061 .047 .278
**

 .048 .283
**

 .253
**

 .312
**

 .285
**

 .095 .093 .52    3,25 0,70 

12. Arbetsmotiv  .183
*
 .064 .278

**
 .370

**
 .324

**
 .174 .330

**
 .321

**
 .175

*
 .225

*
 .208

*
 .49   2,81 0,63 

Beroendevariabler                 

13. Att vara avundad .088 .212
*
 -.091 .064 -.138 -.108 -.196

*
 -.208

*
 .207

*
 .139 -.259

**
 -.142 .52  0,60 0,71 

14. Att avundas .033 .039 -.354
**

 -.119 -.376
**

 -.208
*
 -.460

**
 -.179

*
 .032 -.010 -.375

**
 -.307

**
 - .58 0,75 0,73 
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Samband mellan variablerna 

För att undersöka de eventuella sambanden mellan variablerna beräknades Pearsons 

korrelation mellan variablerna; ålder, antal arbetade år, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i 

arbetet, skicklighet i arbetet, socialt stöd, ledarskap, organisationskultur, arbetets plats i ditt 

liv, engagemang i organisationen, grupparbete, arbetsmotiv, att vara avundad och att avundas. 

Dessa redovisas i Tabell 1. Två variabler, arbetskrav och rollförväntningar, visade inget 

samband med studiens beroende variabler. Dessa två variabler plockades bort från 

undersökningsmaterialet. Den oberoende variabeln yrkestitel ingick inte i 

korrelationsanalysen då den ligger på nominalnivå. Den deskriptiva statistiken för alla 

variabler i denna studie presenteras i Tabell 1. Cronbach’s alpha värdena varierade mellan .48 

-.58 i de 10  indexvariablerna.                                                 

   Korrelationen mellan psykosociala faktorer på arbetet och att vara avundad. 

Medelvärdesindex och standardavvikelse för beroendevariabeln att vara avundad (M=0.60, 

SD=0.71). Korrelationen mellan antal arbetade år och att vara avundad var .212 (p < .05). Det 

betyder att ju längre individen arbetat desto större sannolikhet att vara avundad. Korrelationen 

mellan grupparbete och att vara avundad var -.259 (p < .001), vilket innebär att individer som 

jobbar i grupp inte blir avundade. En signifikant negativ korrelation fanns mellan att vara 

avundad och organisationskultur -.208 (p < .005). Detta indikerar att ju mer avundad 

individen var desto lägre skattat var organisationskulturen. Arbetets plats i ditt liv och att vara 

avundad korrelerade positivt .207 (p < .005). Detta pekar på att ju mer avundad individen var 

desto större plats i livet tar arbetet. Att vara avundad korrelerade även med ledarskap och 

visade ett signifikant negativt samband -.1.96 (p < .005). Det betyder att ju mer avundad 

individen är desto sämre uppfattas ledarskapet.  

   Korrelationen mellan psykosociala faktorer på arbetet och att avundas Medelvärdesindex 

och standardavvikelse för beroendevariabeln att avundas (M=0.75, SD=0.73). Den starkaste 

korrelationen var mellan att avundas och ledarskap -.460 (p < .001). Det betyder att ju mer 

individen avundas desto lägre skattades ledarskapet. Avundsjuka personer skattar ledarskapet 

lågt. Ytterligare ett negativt signifikant samband var mellan att avundas och skicklighet i 

arbetet -.376 (p < .001). Detta visar att ju mer individen avundas desto mindre skattades 

skicklighet i arbetet. Att avundas och grupparbete hade ett signifikant negativt samband -.375 

(p < .001),  vilket pekar på att avundsjuka personer inte jobbar i grupp. Vidare korrelerade att 

avundas och kontroll i arbetet -.354 (p < .001). Det tyder på att ju mer avund individen känner 

desto mindre skattades kontroll i arbetet. En signifikant negativ korrelation fanns mellan att 

avundas och arbetsmotiv -.307(p < .001), vilket innebär ju mer individen avundas desto lägre 

skattades arbetsmotiv. Socialt stöd och att avundas visade ett negativt samband -.208 (p < 

.005), vilket indikerar på att mer individen avundas desto mindre skattades det sociala stödet. 

Sistnämnda signifikanta korrelationen är att avundas och organisationskultur -.179 (p < .005). 

Detta antyder att ju mer individen avundas desto lägre skattat var organisationskulturen. 

Sammanfattningsvis uppfattar både avundade kvinnor och de som avundas andra att 

ledarskapet och organisationskulturen är sämre på arbetet och de jobbar mindre i grupp.  

 

Regressionsanalys 

Två separata multipla linjära regressionsanalyser, med ”backwards” metoden utfördes, för att 

analysera det unika sambandet mellan de två beroende variablerna och de oberoende 

variablerna.  
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Tabell 2 

Regressionsanalys för att vara avundad och att avundas.  

Variabel β
1
                        β

2
 

  
Oberoende variabler  

Ålder
a
  

Antal arbetade år
b
 .278

***
 .161

*
 

Kontroll i arbetet  

Förutsägbarhet i arbetet  

Skicklighet i arbetet -.277
***

 

Socialt stöd  

Ledarskap -.309
***

 

Organisationskultur  

Arbetets plats i ditt liv .211
*
 

Engagemang i organisationen .134
†
 

Grupparbete -.273
***

 -.270
***

 

Arbetsmotiv -.145
†
 

  

Modell sammanfattning  

Model F 8.338
** 

4.193
**

 

(df) (4,117) (6,115) 

R
2
 .222 .385 

Adjusted R
2
 .195 .353 

β
 1 = 

 standardiserade koefficienten för variabeln att vara avundad. 

β
2 = 

 standardiserade koefficienten för variabeln att avundas.  
†
 p < .10 

*  p < .05 

**  p < .01 

***  p < .001
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Att vara avundad var associerat med antal arbetade år, uppfattningen om att arbetet tar stor 

plats i livet och låg arbetsmotivation Dessa variabler förklarade tillsammans 22 % av 

samvariationen (se Tabell 2). Personer som blir avundade har således jobbat länge, jobbar 

mycket men känner låg arbetsmotivation. Att avundas var associerat med antal arbetade år, 

mindre skicklighet i arbetet, sämre ledarskap, högre engagemang i organisationen och att inte 

jobba i grupp och de förklarade 38,5 % av samvariationen (se Tabell 2). Avundsjuka personer 

har jobbat länge och känner högt engagemang i organisationen men är mindre skickliga i 

arbetet och jobbar ensamma.  

 

 

Diskussion 

 
Studiens resultat påvisade ett unikt samband mellan beroende variabeln, att vara avundad, och 

följande variabler: antal arbetade år, arbetets plats i livet, grupparbete och arbetsmotiv. Vidare 

påvisade studien likaså ett unikt samband mellan beroende variabeln, att avundas, och 

variablerna: antal arbetade år, skicklighet i arbetet, ledarskap, engagemang i organisationen 

och grupparbete. 

   Orbach och Eichenbaum (1989) menar att individer som arbetat länge på arbetsplatsen kan 

beundras av yngre kollegor, tack vare deras erfarenhet och kunskap. Föreliggande studie 

uppvisade ett negativt samband mellan att vara avundad och antal arbetade år, vilket visar på 

att de äldre kollegorna kan uppleva sig vara avundade av sina yngre kollegor. Ett positivt 

samband uppvisades mellan att vara avundad och arbetets plats i livet. I enlighet med nyare 

forskning fann Mosquera och Mendoza (2010) att individen kan uppleva sitt arbete viktigt 

och betydelsefullt när hon blir avundad av andra. Individen kan också känna att sin position 

på arbetsplatsen är åtråvärd av andra och att hon gör ett värdefullt jobb. I enlighet med 

Bedeian (1995) så kan den beundransvärda avunden framkalla beteendemönster av goda 

intentioner och innefattar känslor av beundran. Dessa känslor kan fungera motiverande och 

prestationshöjande där individen strävar efter att uppnå likvärdiga resultat. Mosquera & 

Mendoza (2010) menade att motsatt verkan av att vara avundad kan yttra sig i dysfunktionella 

arbetsgrupper och ett svagt samarbete. Vad som kan påverkas är delaktigheten i 

arbetsgruppen, då relationer kan påverkas negativt. Den avundade individen kan uppleva att 

hon inte är delaktig i arbetsgruppen eftersom hennes kollegor uppvisar beteenden formade av 

avundskänslor. Hon kan på så vis uppleva sig oönskad i arbetsgruppen på grund av svag 

sammanhållning och ett svagt samarbete (Vidaillet, 2007). Följderna kan bli att de kollegor 

som känner avund drar sig för att interagera och samarbeta med kollegan som de avundas. Det 

förväntade resultatet stämde överens med studiens sammanställda resultat. Undersökningen 

påvisade ett unikt negativt samband mellan att vara avundad och grupparbete, vilket kan 

förklara att arbetsrelationer försvagas av avundsmönster. En del individer blir tillfredsställda 

av att andra avundas dem, medan andra kan känna utanförskap. Att bli avundad kan vara en 

positiv känsla som stärker individens välbefinnande och självkänsla. Att vara avundad av 

andra kan motivera individen att prestera ännu bättre på arbetsplatsen (Ven, Zeelenberg & 

Pieters, 2011).  

   Resultatet i studien påvisade ett unikt samband mellan att avundas och variablerna: antal 

arbetade år, skicklighet i arbetet, ledarskap, engagemang i organisationen och grupparbete. 

Enligt tidigare forskning har det påvisats ett samband mellan antal arbetade år på 

arbetsplatsen och tendensen till att känna avund (Vecchio, 2005). Likaså påvisades ett positivt 

samband i föreliggande studie mellan att avundas och antal arbetade år. I enlighet med 

Vecchio (2005) uppvisade individer som arbetat längre en starkare benägenhet till att värdera 

social status, vilket innebär att jämföra sig med andra på arbetet. I denna studie var 

skicklighet i arbetat negativt associerat till att avundas. Att avundas andra kan sänka 
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individens motivation till att utföra sitt arbete på ett professionellt och skickligt sätt. Det kan 

vara en förklaring till det negativa sambandet. Tidigare forskning styrker studiens resultat, att 

avundas en kollega kan minska motivationen och sänka skickligheten att utföra sitt arbete 

(Duffy & Shaw, 2000). Skicklighet i arbetet inrymmer även medarbetarens grad av att vara 

nöjd med kvaliteten av sitt arbete. I enlighet med Bedeian (1995) påverkar avund 

interaktionen i en arbetsgrupp, eftersom medarbetaren kan ha en benägenhet att jämföra sin 

relation till chefen. Att avundas andra kan uppkomma när en kollega erhåller fördelar och 

förmåner på bekostnad av någon annan individ. Det vill säga att individen känner sig 

obelönad trots likvärdig arbetsinsats av båda parter. Därtill kan känslor av avund uppkomma 

när individen bevittnar en kollega uppnå lycka och framgång, där hon själv inte anser sig 

uppnått det åtråvärda resultatet. Den arbetsplatsrelaterade avunden kan även yttra sig i att en 

kollega inte har en likvärdig och fördelaktig relation till chefen som sina kollegor (Bedeian, 

1995). Sambandet mellan ledarskap och att avundas visades vara negativt i analysen. Det 

betyder att ju mer individen avundas desto mindre skattades ledarskapet. Empirisk forskning 

styrker studiens resultat, att avund påverkar arbetsgruppen och hur de upplever sin relation till 

ledaren (Bedeian, 1995). Likaså visade det unika sambandet att grupparbete var negativt 

associerat med att avundas. Vad som bör uppmärksammas är att både upplevd orättvisa och 

avund härstammar från den negativa sociala jämförelsen. Individen kan då maskera sina 

känslor av avund genom att påstå sig vara orättvist behandlad istället (Ben- Ze’ev, 1992; 

Miceli & Castelfranchi, 2007; Smith & Kim 2007). Denna kunskap är väsentlig då ett 

uppmuntrande ledarskap leder till personlig utveckling. Uppmuntrande ledarskap betyder att 

chefen tar itu med problem, uppmärksammar konflikter och utvecklar de anställdas kunskaper 

(Dallner et.al., 2000). Dock visade studien inget unikt samband mellan socialt stöd och att 

vara avundad, vilket förväntades eftersom avund har en destruktiv inverkan på individens 

stödjande beteende. Vidare är det av betydelse för individens välmående att personliga 

livsmål och värderingar överensstämmer med organisationens (Stansfeld & Candy, 2006; 

Hyvönen, Feldt, Kinnunen & Tolvanen 2011). När individen investerar tid och kraft i sitt 

arbete önskas beröm och uppskattning i gengäld. Att inte bli uppskattad för sitt arbete kan 

orsaka negativa uppfattningar om den psykosociala arbetsmiljön (Stansfeld & Candy, 2006; 

Hyvönen et al., 2011). Det kan förklara studiens resultat som påvisade ett negativt samband 

mellan engagemang i organisationen och att avundas.   

 

 

Begränsningar och styrkor med studien 
 

För att få styrka i resultatet önskades en högre svarsfrekvens än den som erhölls. Till den 

föreliggande studiens fördel baserades datainsamlingen på erkända och validerade 

mätinstrument. Ett större stickprov hade möjligtvis genererat fler signifikanta resultat i 

analysen. Dock kan studien inte presentera några orsakssamband då endast korrelationer kan 

påvisas i resultatet. Det kompletta mätinstrumentet QPSnordic innehåller 13 dimensioner med 

tillhörande påståenden och avser att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Författarna använde 

sig inte av alla påståenden ur varje dimension. I vidare studier bör detta tas i beaktande, då 

den inre konsistensen kan påverkas. Författarna valde således ut vissa påståenden på grund av 

att begränsa studiens omfattning. Den inre konsistensen mellan enkätens olika delar blev 

därför påverkad då författarna valde ut endast specifika påståenden ur varje dimension i 

QPSnordic. Detta resulterade i relativt låga Cronbach’s alpha värden i föreliggande 

undersökning. Detta kan utgöra ett hot mot studiens reliabilitet eftersom det var relativt få 

utvalda påståenden per dimension i frågeformuläret. Vad gäller den aktuella studien kan 

resultaten endast delvis vara generaliserbara för kvinnor inom vårdsektorn. Fler utvalda 

påståenden ur QPSnordic hade på så vis genererat mer styrka och tillförlitlighet till föreliggande 
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studies mätning. Jämnt fördelat antal påståenden under varje dimension hade kunnat bidra till 

en mer rättvis mätning av psykosociala faktorer associerat till avund. För att alla dimensioner 

ur QPSnordic skulle ha behandlats likvärdigt, krävdes det således ett jämnt fördelat antal 

påståenden per dimension. För att det ska vara möjligt att mäta olika psykosociala faktorer 

fordras det ett visst antal påståenden för att resultatet ska få styrka och en hög grad av inre 

konsistens. Detta hade i sin tur möjligtvis genererat fler signifikanta resultat till studiens 

fördel, likaså hade det till viss grad även möjliggjort ett mer tillförlitligt resultat vad gäller hur 

kvinnans psykosociala arbetsmiljö är associerad med avund.  

   Vecchios (2005) mätinstrument mätte de två perspektiven att vara avundad och att avundas. 

Originalet bestod av skattningssvar utifrån en sjugradig skala från 'instämmer inte’ till 

’instämmer helt’. Författarna valde att anpassa dessa skattningssvar till resterande påståenden 

i enkäten, därför kortades den sjugradiga skalan ner till en femgradig skala. Det kan förklara 

den föreliggande studiens låga Cronbach’s alpha värden på de två dimensionerna, att vara 

avundad och att avundas. Detta bör även beaktas till vidare studier, då det kan hota den inre 

konsistensen. Detta kan utgöra ett hot mot reabiliteten och den aktuella studien kan endast 

anses endast vara generaliserbara för kvinnor inom vårdsektorn. 

   Avund är en komplex emotion och kan därför vara svårstuderad. Det finns heller inga 

objektiva kriterier för vad avund innehåller, utan det är en subjektivt upplevd emotion 

(Bedeian, 1995). Avund är tillfällig och situationsbunden och kan därför inte tas ur sitt 

sammanhang. Individen kan också vara helt omedveten om sina avundskänslor och kan därför 

inte identifiera dem. Avund kan också förväxlas med orättvisa och individen är kanske inte 

medveten om att beteendet skapas utav avundskänslor. Avunden är individuell och kan därför 

anses vara svårstuderad (Bedeian, 1995). Den låga svarsfrekvensen kan möjligtvis bero på att 

avund inte är ett socialt accepterat beteende. Att själv skatta sina känslor av avund kan på så 

vis kännas socialt skamligt. På grund av det tabubelagda ämnet, menar Bedeian (1995) att 

individen har en benägenhet att besvara påståenden om avund på ett socialt önskvärt sätt. 

Smith och Kim (2007) menar att avund kan innehålla självhotande känslor av fientlighet och 

kan vara socialt motbjudande att erkänna. 

 

 

Slutsatser 

 
Det finns en del tidigare psykologisk forskning om avund på arbetsplatsen, vad som dock inte 

har studerats i någon större utsträckning är huruvida kvinnors attityder till varandra påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön. Studiens resultat stämde överens med tidigare forskning. Ur 

denna studies synvinkel innebär det att avund på kvinnodominerande arbetsplatser stämmer 

överens med tidigare forskning om avund på arbetet. Att fortsätta studera avundens 

association med psykosociala faktorer kan generera goda effekter i arbetslivet. Det är av 

betydelse att kunna förebygga negativa attityder på arbetet, vilket är fördelaktigt ur både 

arbetstagarens och arbetsgivarens synpunkt. Att fortsätta bedriva forskning om kvinnors 

förhållningssätt till varandra är en viktig utgångspunkt till en god arbetsmiljö på 

kvinnodominerande arbetsplatser (Smith & Kim, 2007; Vidaillet, 2007).   
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