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ENVY IN THE WORKPLACE:  

INDIVUDUALS EXPERIENCE OF FEELING ENVIOUS AND FEELING ENVIED 
 

Jelena Hägg 
 

 
Envy is a common emotion, although it usually is both 
subconscious and undesirable, it is still part of everyday life, 
especially during the working day for most people. Envy can 
also be an inhibiting and a destructive force in the workplace, as 
this study has chosen to highlight. The aim has been to increase 
the understanding of individual experiences of envy, and 
perceived consequences of this emotion in the workplace. Nine 
qualitative semi-structured interviews formed the basis of the 
empirical material, which was analyzed by the 
phenomenological approach. The results and analysis of 
collected data, showed that both the experience of feeling envy 
and being envied, may contribute to strong and negative 
emotional responses such as increased stress and anxiety, with 
major differences in strength between the participants. The 
results also showed that the individuals’ own ability to manage 
the experience cognitively, determines whether envy leads to 
increased experience of stress. Those participants who chose a 
problem-focused coping strategy in favor of an emotional 
coping strategy also experienced fewer and shorter-term 
negative consequences of perceived stress with envy.  

 

Keywords: emotion, envy, envy in the workplace, episodic envy, 
coping strategies, stress. 
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AVUND PÅ ARBETSPLATSEN: 
INDIVIDERS UPPLEVELSE AV ATT KÄNNA AVUND OCH ATT VARA AVUNDADE 

 
Jelena Hägg 

 
Avund är en vanligt förekommande emotion och även om den 
oftast är både omedveten och icke önskvärd, är den ändå en del 
av vardagen och inte minst arbetsdagen för de allra flesta. 
Avund kan också vara en hämmande och destruktiv kraft på 
arbetsplatsen, vilket denna studie har valt att belysa. Syftet har 
varit att öka förståelsen för individuella upplevelser och 
erfarenheter av avund, samt upplevda konsekvenser av denna 
emotion på arbetsplatsen. Nio kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer låg till grund för det empiriska materialet, vilket 
analyserades utifrån fenomenologisk ansats. Resultatet och 
analysen av insamlad data, visade att både upplevelsen av att 
känna avund och att vara avundad, kan bidra till starka och 
negativa känslomässiga reaktioner i form av ökad stress och oro, 
dock med stora skillnader i styrka, mellan deltagarna. Resultatet 
visade även att individens egen förmåga att hantera upplevelsen 
kognitivt, avgör om avund leder till ökad upplevelse av stress. 
De deltagare som valde en problemfokuserad copingstrategi till 
förmån för en emotionell copingstrategi upplevde också färre 
och mer kortsiktigt negativa konsekvenser på upplevd stress av 
avund.  
 
Nyckelord: emotioner, avund, avund på arbetsplatsen, episodisk 
avund, copingstrategier, stress.  

 
 

Emotioner/känslor är en stor del av livet. Känslor såsom glädje, ilska, kärlek, 
skam, skuld, sorg och rädsla tillhör livets inventarier, menar Dahlgren och Starrin 
(2004). Känslor smittar, i glada vänners lag blir vi glada och likaså känner vi snabbt av 
dyster stämning omkring oss. Känslor binder oss samman och för oss isär, känslor är 
uppenbarligen inte enbart, en privat angelägenhet. De flesta forskare är eniga om 
organisationers betydelse för människors liv, oavsett de är inriktade mot 
organisationsforskning eller emotionsforskning, men organisationsteorierna fokuserar i 
första hand på rationalitet, kognition och ekonomisk logik, anser Dahlgren och Starrin 
(2004). Den ekonomiska logiken kan dock behöva omvärderas, rationalitet och förnuft 
behöver inte utesluta intresse för emotioner på arbetsplatsen. Tidigare forskning har 
påvisat att både positiva och negativa emotioner påverkar effektivitet och prestationer 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005), men även att negativa emotioner påverkar upplevelse 
av stress (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Vecchio, 2000).  

Denna studie fokuserar på emotionen avund; individens upplevelse av att känna 
avund, att vara föremål för avund från kollegor samt upplevelse av konsekvenser av 
avund på arbetsplatsen. Avund är en mycket kraftfull emotion, som i många fall kan 
vara hämmande och destruktiv (Bedeian, 1995), för både individ och för organisationen 
som helhet. Trots att avund är vanligt förekommande i organisationssammanhang, har 
denna emotion inte fått så mycket uppmärksamhet i tidigare forskning inom 
organisationspsykologin (Patient, Lawrence, & Maitlis, 2003; Vecchio, 2000).  
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Emotioner 
Begreppet emotioner eller känslor, kan även beskrivas som affekt eller 

affektinverkan.  Utifrån Tomkins (1962) afftektteori (ref. till i Karlsson, 2007, s. 405) 
finns det en skillnad mellan ”affekt”, ”känsla” och ”emotion”. Tomkins hävdar att 
affekterna är specifika mönster för muskulär och cirkulatorisk aktivitet, som oftast visar 
sig genom ansiktsuttryck eller kroppshållning. När individen uppmärksammar en 
”affekt”, så blir den vad man normalt kallar en ”känsla”. När affekten i sin tur 
kombineras med minne av tidigare erfarenheter kallas detta ”emotion”. Affekter är 
utifrån detta synsätt biologi, medan emotioner presenterar en biografi. Alla människor 
har samma medfödda affekter, men livserfarenheten bidrar till att emotionerna skiljer 
sig åt mellan individerna (Karlsson, 2007). Avund kan därmed beskrivas som en 
emotion, då de känslor avundsjuka väcker, oftast går att relatera till tidigare 
livserfarenheter.  

På arbetsplatsen kan emotioner ses som sociala fenomen, vilka ger oss 
information om hur det står till i relationerna med andra människor. Utifrån detta 
perspektiv spelar emotioner en viktig roll vid social interaktion. Vissa emotioner såsom 
skam, stolthet och förälskelse anses vara relationsemotioner, andra signalerar att fara 
eller hot föreligger (Dahlgren & Starrin, 2004). En förklaring till att emotioner har haft 
en osäker ställning inom både sociologin och psykologin, är att relationen mellan 
emotion och förnuft blev allt tydligare markerad under mitten av 1900-talet. Inom 
psykologin kom behaviorismen att dominera, där sociala beteenden förklaras utifrån 
social betingning och inlärningsteorier, istället för introspektion (Dahlgren & Starrin, 
2004).  

Inom organisationspsykologin har tidigare forskning haft stort fokus på ekonomi 
effektivitet, prestationsförmåga och produktivitet. Det finns dock moderna 
organisationspsykologer som är kritiska till den övervägande rationella teorin om vad 
som egentligen är viktigt i organisationers verksamhet. Dessa forskare påvisar att 
arbetslivet är fullt av emotionella inslag, som både kan vara uppbyggande men också 
nedbrytande för både trivsel och produktivitet (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Andra 
forskare har hävdat att organisationer inte ska vara en plats för att leva ut känslor. 
Anställda förväntas istället att inrikta sig mot att sköta sitt arbete på ett rationellt och 
förnuftsmässigt sätt. Sociologen Parson (1951, ref. i Dahlgren & Starrin, 2004, s. 21) är 
en av dem som anser att emotioner hör hemma i privatlivet och inte i arbetslivet eller i 
samhällets institutioner. Detta synsätt försvarade han genom att hävda att emotioner i 
värsta fall kan undergräva samhällets ordning och störa dess funktionssätt. Därför, 
menade han att professionella i sin yrkesutövning, bör ledsagas av affektiv neutralitet, 
d.v.s. att agera utan att vara påverkade av känslor.  Rosenberg (2003) anser dock att 
även om organisationer inte förväntas att visa känslor, utan förväntas att stå för 
opartiskhet och förutsägbarhet, så förväntas det ändå av organisationens anställda att de 
fattar beslut och gör omdömen som är rent känslomässiga. Vad man än anser om dessa 
tankesätt, visar nyare forskning inom området att emotioner, trots allt har kommit 
alltmer i fokus under de senaste decennierna. Detta inte minst efter att Daniel Goleman 
(1995, ref. i Karlsson, 2007, s. 482) introducerade begreppet (EI) Emotionell Intelligens. 
Att vara emotionellt intelligent innebär, enligt Goleman, att inneha förmågan att hantera 
och styra sina känslor på ett intelligent sätt, vilket i sin tur innebär att ha förmågan att 
utveckla insikt om både egna och andras känslor, för att kunna sina kontrollera 
impulser, motivera sig och ha förmåga till empati. 
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Avund 
Vissa emotioner är behagliga och andra är mindre behagliga, en del av dem har 

till och med varit bannlysta av kyrkan under medeltiden. Till de sju dödssynderna, vilka 
betraktades som oförlåtliga hör; avund, högmod, girighet, frosseri, likgiltighet, vrede 
samt lättja (Wrangsjö, 2011). Att avund är en emotion som vanligen tenderar att 
uppfattas som negativ och destruktiv, är kanske också anledningen till att få människor 
erkänner att de är avundsjuka. Smith och Kim (2007) menar att avundsjuka innehåller 
hotande känslor av underlägsenhet och fientlighet och att denna känsla därmed är socialt 
motbjudande. Detta i sin tur kan förklara det faktum, att de flesta inte vill kännas vid 
känslan, eller ens är medvetna om det är avund som de upplever. Avund kan definieras 
som en obehaglig, ofta smärtsam känsla, vilken präglas av känslor av underlägsenhet, 
fientlighet och förbittring, vilka orsakas av en medvetenhet om att någon annan person 
eller grupp av personer har en önskad eller uppskattad egenskap (Smith & Kim, 2007) . 
Vecchio (2000) beskriver avund som ett mönster av tankar, känslor och beteenden, vilka 
resulterar i individens upplevelse av förlust av självkänsla, beroende på ett starkt 
önskemål om erhållande av den andres resultat.  

Smith och Kim (2007) har också belyst orsaken till avund; Varför blir vi 
avundsjuka? Resultatet av studien visar att jämförelse spelar en viktig roll. Studien 
påvisar att avund oftast uppkommer då den gynnade personen har liknande egenskaper 
som individen själv har, inom just det område där jämförelsen sker, och då denne inser 
att utsikterna för att själv uppnå den önskade fördelen verkar osannolika, trots denne i 
övrigt verkar ha samma förutsättningar. Även Cullberg-Weston (2010) anser att en 
förutsättning för att avund ska kunna slå rot i oss, utgår ifrån jämförelse med människor 
i vår närhet, de som vi värderar som mest lika oss själva, är de vi avundas. Denna 
jämförelse grundar sig i avund av andras yrkesframgångar, utseende eller ekonomiska 
framgångar. Det är lättare att känna avund till någon som vi uppfattar ligger på samma 
nivå som vi själva gör (Cullberg-Weston, 2010; Korvela, 2008). Jämförelsens baksida 
är dock att vi riskerar att uppleva att vi hamnar i underläge, vilket kan leda till 
depressiva känslor. Fischer, Kastenmüller, Frey och Peus (2009) anser också att 
jämförelse nedåt hjälper individen att komma över negativa känslor, medan jämförelse 
uppåt istället orsakar hot mot det egna egot och därmed bidrar till upplevelse av avund. 
Cullberg-Weston (2010) diskuterar också relationen mellan missunnsamhet och avund. 
Denna ogina form av avund är oftast inte uttalad och vanligen accepterar individen inte 
heller känslan, den trycks undan och kan istället ta sig uttryck via dolda former, såsom 
syrliga och ironiska kommentarer, i syfte att nedvärdera den avundade.  

All avund är dock inte av destruktiv art, även om den kan uppfattas som en 
mindre angenäm känsla. Om avund ska utvecklas destruktiv kan förklaras utifrån om 
individen känner sig kränkt eller inte anser Cullberg-Weston (2010). Den destruktiva 
utvecklingen beskrivs i ett antal steg. Det första steget för upplevelse av avund börjar 
med känslan av underläge, vilket bidrar till känslan av orättvisa, som i sin tur leder till 
upplevelse av kränkning, vilket i sin tur leder till förtal och nedvärdering av den man 
avundas, för att slutligen avslutas med mobbing eller utfrysning, vilket är den slutliga 
hämnd som individen tillämpar för att rättfärdiga sig själv (Cullberg-Weston, 2010). 

Att avund och svartsjuka ofta förekommer i samma studier visar också att dessa 
två, starka och genomgripande känslor, lätt förväxlas. Det kan därför vara intressant att 
se närmare på hur forskningen har valt att definiera skillnaden mellan dessa två känslor. 
Båda emotionerna upplevs som negativa, men präglas ändå av olika känslor. Parrot och 
Smith (1993) förklarar skillnaden genom att tillskriva avund känslor av underlägsenhet, 
längtan, förbittring och ogillande, medan svartsjukan däremot präglas av rädsla för 
förlust, misstro, oro och ilska. Richards (2000) anser att avund endast skiljer sig från 
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svartsjuka genom närvaro eller frånvaro av rivalitet. Även skadeglädje kan uppfattas 
som detsamma som avundsjuka. Dessa två begrepp har också fått uppmärksamhet i 
tidigare forskning, där de sökt att definiera den relation dessa har till varandra. van Dijk, 
Ouwerkerk, Goslinga, Nieweg och Gallucci (2006) anser att det finns en skillnad mellan 
begreppen och anser att både avundsjuka och fientliga känslor är faktorer som bidrar till 
upplevelsen av skadeglädje. Skadeglädjen hävdar de därmed, är en flerbestämd känsla, 
som kan framkallas av både fientliga känslor och av avund. Dock behövs inte båda 
dessa känslomässiga reaktioner för att framkalla skadeglädje, men var och en för sig är 
de tillräckliga för att framkalla glädje över annans olycka.  

Även om denna studie har valt att fokusera på de negativa konsekvenserna av 
avund, kan det vara av vikt att påpeka, att avund inte alltid behöver vara en negativ 
upplevelse eller leda till destruktiva inslag. Tidigare forskning av Smith och Kim (2007) 
visar vikten av att skilja på avund som är fri från fientliga känslor och avund som 
omfattar fientliga känslor. Rodriguez-Mosquera, Parrot och Hurtado de Mendoza (2010) 
påpekar också att det är viktig att tydliggöra att avund är en emotion som har både 
positiv och negativ påverkan. Trots att avund kan uppfattas som entydigt negativt när 
den upplevs, och är socialt oacceptabel i många samhällen, kan den som blir utsatt för 
avund hamna i ett läge av ambivalens. Denna ambivalens beskrivs genom att den 
avundade individen både kan ha mycket att frukta och mycket att njuta av. Trots fruktan 
om utfrysning och avvisande, risk för ansträngda nära förhållanden, och förväntan om 
illvilja från personen som avundas en, som ofta är en vän - ger avunden dem ändå 
bekräftelse på att de kan vara nöjda med vem de är och att de som personer har något av 
värde. Även Smith och Whitfield (1983) diskuterar avund utifrån en konstruktiv aspekt, 
och utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Studien visar att individer med god 
självkänsla kan använda avund som en ledtråd för att öka medvetenheten om vad de 
själva önskar sig, något som även Cullberg-Weston (2010) påpekar. van de Ven, 
Zeelenberg och Pieters (2011) diskuterar även de, hur icke fientlig avundsjuka, 
motiverar människor att förbättra sig själva och sin situation. Studien visade dock att 
avund kan leda till beundran, istället för att bli en drivkraft. De konstaterar att för de 
deltagare, som upplevde att det var svårt för dem att förbättra sin situation, eller sina 
förutsättningar, så ledde avund till beundran istället för motivation till egen förbättring 
eller förändring.  
 
Episodisk avund eller predisponerad avund 

Även om de flesta av oss kan uppleva avundsjuka, så bör vi enligt Cohen-
Charash, (2009); Cohen-Charash och Mueller, (2007), vara medvetna om att vissa 
personer har en högre benägenhet att vara avundsjuka än andra. Det kan därmed finnas 
behov av ett mätinstrument för att mäta episodisk avund. Tidigare forskning för att mäta 
avund på arbetsplatsen, har enligt Cohen-Charash (2009) så här långt, utgått ifrån 
individers generella förmåga att uppleva avund, även då avsikten har varit att undersöka 
situations- eller kontextbunden avund. I detta avseende ifrågasätter Cohen-Charash 
bland annat Vecchio (1995) och Smith, Parrot, Diener, Hoyle och Kim (1999), vilka har 
utvecklat mätinstrument som mäter generell förmåga att uppleva avund. Cohen-Charash 
(2009) påpekar dock att en kroniskt avundsam individ skiljer sig från de individer som 
enbart ibland känner avund i vissa situationer och sammanhang, t.ex. på arbetsplatser. 
Genom att mäta avund på arbetsplatser med ett mätinstrument som mäter generell avund 
t.ex. DES, Dispositional Envy Scale, (Smith, Parrot, Diener, Hoyle & Kim, 1999), 
missas därmed många personer som saknar predisponerade avund i sin personlighet, 
men som ändå kan uppleva en destruktiv form av avund i vissa situationer, anser 
Cohen-Charash (2009). Skillnaden kan vara kvalitativt annorlunda, men också leda till 
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olika reaktioner.  Medan episodisk avund upplevs mot en viss person och oftast som ett 
resultat av en särskild händelse, visar sig kronisk avund mer som ett generellt synsätt, 
vilket individen tillämpar överlag - när denne ser på andra människors fördelar och 
tillgångar. De viktigaste antagandena som styr studien om episodiskt avund är att alla – 
under vissa omständigheter kan uppleva avund, oavsett hur predisponerad individen är 
att uppleva avundsjuka. Detta innebär också att det är ett större antal personer som 
upplever episodisk avundsjuka, än det antal personer som är predisponerade att uppleva 
avund. Slutsatsen blir att upplevelsen av episodisk avund och dess konsekvenser, är mer 
utbredd och djupgående, än om vi endast utgår från avund som ett personlighetsdrag, 
menar Cohen-Charash (2009). Episodisk avund beskrivs vidare som en form av avund, 
med kraftigt fientliga inslag. Denna form av avund innebär inte enbart en önskan om att 
ha det någon annan har, utan kräver också att man känner illvilja mot den andre, där 
individen t.o.m. överväger att förstöra eller ta bort det objekt som stör. När individen 
upplever den här formen av avund, klandrar denne också den andre för att vara orsak till 
sin egen underlägsenhet, vilket leder till fientliga känslor mot denne, och bidrar till 
beteenden som syftar till att skada och förstöra. Cohen-Charash (2009) drar också 
slutsatsen att, upplevelsen av negativ social jämförelse och viljan att ha vad den andra 
personen har, i sig själv inte är tillräcklig för att skapa skadliga negativa emotionella 
reaktioner. För att episodisk avund ska uppstå, krävs att negativa känslor måste åtföljas 
av en önskan om att dessa ska leda till negativa konsekvenser för den avundade 
individen.   
 
Emotioner och stress 

Psykosocial stress förmedlas enligt emotionsteorier undantagslöst av emotioner. 
Enligt Thomas Scheff (ref. i Dahlgren och Starrin, 2004, s. 166) spelar skam en viktig 
roll när det gäller att reglera uttryck om medvetenheten om våra andra emotioner. 
Känslor som rädsla, sorg och ilska utgör enbart en risk om de uppträder i en 
skamkontext, anser Sheff. Skamkontexten rymmer en icke-uppmärksammad skam som 
ofta är ett uttryck för otrygga eller hotade sociala band.  

Tidigare forskning av bland annat Smith och Kim (2007) visar att avund oftast 
upplevs som orsak av begränsad kontroll och visad respekt i arbetssituationer. Dahlgren 
och Starrin (2004) menar att skam kan vara den emotion som översätter denna 
upplevelse. En studie av Eriksson, Starrin och Jansson (2003) påvisar att emotionell 
deprivation har sin grund i en icke-uppmärksammad skam, som i sin tur har sin grund i 
otrygga och konfliktfyllda sociala relationer på arbetsplatsen.  

Att icke-uppmärksammad skam, som t.ex. grundar sig i förlorad kontroll av 
makt, kan vara en del av den destruktiva utveckling som individen upplever i samband 
med avund från kollegor eller avund mot kollegor, kan därmed också vara en förklaring 
till destruktiv utveckling av upplevd avund. Skam kan utifrån denna tankegång vara en 
viktig faktor för det destruktiva inslaget, det som avgör om avund leder till ohälsa. 
Tomkins affektteori (1962, ref. i Karlsson, 2007) beskriver detta förhållande närmare. 
Enligt denna teori utlöses nästan allt som vi kallar sårande och kränkande, utifrån 
affekten skam. Denna affekt är också kärnan till känslan av att känna sig utfryst, 
avvisad och ensam. När individen försöker att ignorera det skammen vill visa, eller när 
denne inte vet hur upplevelsen av att något som avbröt den positiva affekt som har 
hindrats att fortsätta, ska bearbetas, så finns fyra olika möjliga handlingsmönster för 
hantering av situationen. Dessa handlingsmönster beskrivs utifrån skammens kompass 
och tydliggör möjliga reaktioner hos individen. Här nämns t.ex. tillbakadragande, 
angripande av sig själv, angripa andra eller undvikande. För den som på egen hand vill 
höja självkänslan, när skammen slår till, kan alternativet vara att angripa andra. Detta 
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genom att förolämpa, göra fysiska eller verbala angrepp, eller genom mobbing eller 
förföljelse av något slag, d.v.s. försöka bidra till att den egna känslan av underlägsenhet 
minskar, åtminstone tillfälligtvis, och får en att känna sig större och bättre än andra 
(Karlsson, 2007).  

De skamsammanhang som kan tänkas relateras till avund på arbetsplatsen, kan 
därmed också bero på individens upplevelse av egen oförmåga att uppnå något den 
avundade har. Detta kan leda till en känsla av underlägsenhet, misslyckande som 
grundar sig i känslan av att den egna förmågan inte räcker till. Risken för att 
skamsammanhang ska uppstå är i hög grad relaterat till brist på makt och status, som 
väcker känslor av mindrevärde och underlägsenhet. I detta avseende påpekar Dahlgren 
och Starrin (2004) att upplevelsen av känna sig avvisad, att uppleva sig kränkt eller 
förödmjukad också kan leda till stress och psykisk ohälsa Avund kan också vara en 
känsla som individen väljer att undertrycka, och att undertrycka sina känslor är också en 
riskfaktor för upplevelse av ökad stress. 

Enligt Tomkins (1979 ref. i Dahlgren och Starrin 2004, s. 166) är det som vi 
vanligen kallar för stress, är en form av ”backed-up-känslor”, känslor som uppstår när 
en naturlig känsla undertrycks och hålls tillbaka.  I en studie genomförd av Lupton, 
(1998 ref. i Dahlgren och Starrin, 2004, s. 168) fann de en stark koppling mellan att 
hålla inne sina egna känslor och fysiska och psykologiska sjukdomar.  

 Utifrån tankesättet att avund är en emotion som ofta är omedveten, en emotion 
som många väljer att hålla tillbaka - eftersom den är socialt oacceptabel, kan avund ha 
en koppling till en skamkontext och därmed påverka individers hälsa, i alla sociala 
relationer, även de på arbetsplatsen. När en känsla inte är helt acceptabel, vilket avund 
sällan är, av den som känner den, krävs energi för att lägga band på och visa upp 
låtsaskänslor och dölja den bakomliggande skammen. Detta kan i vissa fall också leda 
till dramaturgisk stress. 

Dramaturgisk stress beskriver glappet mellan hur individen väljer att visa upp 
sig själv och de känslor som man egentligen hyser, samt hur denna typ av stress 
påverkar det som händer somatiskt med kroppen. Under vissa förhållanden blir den 
dramaturgiska stressen intensiv och kronisk, vilket leder till att risken för sjukdomar 
ökar (Dahlgren & Starrin, 2004).  

I detta avseende kan man också dra paralleller mellan dramaturgisk stress och 
avund som utvecklas destruktivt på arbetsplatsen, där de som drabbas oftast under lång 
tid mår psykiskt dåligt av situationen, men tvingar sig själva att lägga band på 
känslorna. Detta gäller också de som är ofta upplever avund, kronisk eller 
situationsbunden, de som är missunnsamma och som inte riktigt vill att detta ska 
framgå, utan med olika medel försöker visa upp ett mer accepterat socialt beteende. 

Stress utifrån det socialpsykologiska perspektivet, har oftast fokus på arbetslivet, 
och betonar begrepp som alienation, maktlöshet och kontroll, för att beskriva stress 
(Karlsson, 2007). Även tidigare forskning om negativa emotioner på arbetsplatsen av 
Vecchio (2000), visar på vikten av att förstå att både svartsjuka och avundsjuka i 
grunden handlar om känslomässiga tillstånd, som väckts av en anställds självupplevda 
oförmåga att kontrollera händelser. I huvudsak är detta reaktioner på sociala hot. 
Oförmågan hos en person att ta itu med, eller hantera ett socialt hot skapar känslor av 
maktlöshet. Vidare kan uppfattningen om ett socialt hot antingen vara verkligt eller 
inbillat. Det vill säga, det räcker med blotta misstanken om att ett hot kan föreligga, för 
att framkalla en stressreaktion. 

Jämförelse är också en faktor som återfinns som orsak till avund, men kan även 
vara en faktor för ökad stressupplevelse. Fiske (2010) anser att jämförelse tvingar 
människor, samtidigt som detta är något som också förstärker depression, och skiljer oss 
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åt. Jämförelse är bara naturligt, men den indirekta skadan avslöjar både avundsjuka 
uppåt och förakt nedåt. Effekten av jämförelse, förgiftar troligen människor och deras 
relationer, anser Fiske. 

Känslans intensitet påverkas också av individens förståelse av situationen, vilket 
i sin tur påverkar hur starkt detta inverkar på individens upplevelse av välmående. Den 
kognitiva aspekten innebär att individen gör en analys och drar vissa slutsatser av sina 
känslor, vilket därefter resulterar i en reaktion. En viss förståelse kan göra den 
fysiologiska upphetsningen av ett stimulus större, medan en annan förståelse av samma 
situation, kan leda till en mycket svag fysiologisk reaktion (Karlsson, 2007).  

Den kognitiva aspekten är därmed också intressant att beakta. Denna beskriver 
bl.a. Tesser, Plinkington och McIntosh (1989) utifrån en modell för självutvärdering 
(SEM, Self Evaluation Maintence). SEM tydliggör hur känslan av hot mot 
självutvärdering via jämförelse, bestäms av två socialpsykologiska processer. En 
reflektions-, och en jämförelseprocess, vars mål är att bidra till att individen kan 
upprätthålla en positiv självutvärdering för det egna jaget. Detta kan innebära att 
individen selekterar bland tankar och intryck i jämförelse med andra för att i möjligaste 
mån, hålla den egna självkänslan intakt.  

Stresskänsligheten påverkas också av vilka resurser individen har att tillgå, t.ex. 
inre resurser, kunskap samt socialt stöd. Stress drabbar också individer olika hårt, 
beroende på vilket sätt de väljer att hantera den situation som upplevs stressande. I detta 
avseende kan individens val av copingstrategier vara intressanta att beakta. 
Copingstrategier kan antingen vara problemfokuserade (extern coping) eller mer 
emotionellt fokuserade (intern coping). Problemfokuserad copingstrategi innebär att 
individen söker lösa problemet genom att finna alternativa lösningar eller att gå till 
direkt angrepp mot problemet. Emotionell copingstrategi beskriver istället hur individen 
väljer att bearbeta känslorna, snarare än orsaken till dem. De emotionella 
copingstrategierna (intern coping) innebär att individen ägnar sig åt: grubbleri, 
distraktion och negativt undvikande, vilket på sikt kan leda till ökade stressnivåer. 
Individer som använder sig av problemfokuserad copingstrategi (extern coping), blir till 
mindre utsträckning deprimerade, än de som tillämpar emotionell copingstrategi 
(Karlsson, 2007; Tylor, 2006). 
 
Tidigare forskning   

Tidigare forskning om avund på arbetsplatser är fortfarande i sin linda, det 
existerar således ett överskådligt antal tillgängliga studier i nuläget. Dock har emotionen 
avund, rent generellt, rönt ett litet större intresse. Forskning av Silver och Sabini (1978), 
tydliggör skillnaden mellan avund med fientliga inslag och avund utan fientliga inslag. 
Smith och Kim (2007) har utforskat den ambivalenta upplevelsen av att vara avundad. 
Rodriquez Mosquera, Parrot och Hurtado de Mendoza (2010) har med sin studie påvisat 
att avund inte enbart behöver upplevas som en negativ emotion, vilket även en studie av 
Tai, Narayanan, och McAllister (2012) visar, vilka också har valt att belysa den 
konstruktiva sidan av avund. Relationen mellan avund och skadeglädje har också varit 
föremål för intresse av bland annat Feather och Sherman (2002) samt van Dijk, 
Ouwerkerk, Goslinga, Nieweg och Gallucci (2006). Forskning av Smith, Parrot, Diener, 
Hoyle och Kim (1999) har undersökt individuella skillnader för upplevelse av 
predisponerad avund. Fiske (2010) å sin sida belyser med sin studie jämförelse som 
grund för avundsjuka. Parrot, Smith och Richard (1993) tydliggör skillnaden mellan 
avund och svartsjuka och Hill, DelPriore och Vaugan (2011) har fokuserat på att 
undersöka de kognitiva konsekvenserna av avund. När det gäller forskning om avund på 
arbetsplatser har bland annat Vidaillet (2007) sökt att utifrån den Lacanianska teorin, 
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(eg. kommentar: kognitiv personlighetsutvecklande psykoterapi), synliggöra den 
dubbelnatur som finns mellan den som avundas och den som är avundsjuk.  Forskning 
av Patient, Lawrence och Maitlis (2003) har utifrån narrativ fiction, visat på den sociala 
konstruktionen av avund på arbetsplatsen. Duffy och Shaw (2000) belyser istället avund 
i grupper och påvisar att avund även påverkar gruppens effektivitet och prestationer, 
negativt. Kim, O’Neill och Cho (2010) har undersökt sambandet mellan LMX Leader-
member-exchange, (en teori som beskriver hur ledare behåller sin ställning genom en 
rad underförstådda utbytesavtal med anställda) samt hur detta påverkar medarbetares 
vilja att hjälpa kollegor på arbetsplatsen. De konstaterar att medarbetare som upplever 
att de har en dålig relation till sin chef, också tenderar att känna högre grad av avund 
mot sina kollegor, och därmed också är mindre villiga att hjälpa dem. Stein (1997) 
diskuterar ledarskap och avund. Chefer kan dels vara de som blir utsatta för avund, men 
också själva vara de som avundsjukt bevakar sin position och egna intressen. Detta 
beteende genomsyras av avund mot de som kan tänkas konkurrera om makten och 
positionen, undergräver den effektiva driften av organisationen och kan få ödesdigra 
konsekvenser, konstaterar Stein. 

Avund är en genomgripande och normal mänsklig emotion, som har stor 
betydelse för att förstå individers beteende på arbetsplatsen. Ironiskt nog har 
ledarskapsteorier ignorerat ämnet konstaterar Bedeian (1995). Efter att ha tagit del av 
tidigare forskning inom området, är det dock uppenbart att avund på arbetsplatsen har 
fått mer uppmärksamhet under de senaste åren. Att avund är en vanlig emotion på 
arbetsplatsen förklarar Frost et.al. (2000 ref. i Patient, Lawrence & Maitlis, 2003), 
genom att konstatera att många av oss, tillbringar en större del av våra liv på 
arbetsplatsen, det är också där vi investerar en stor del av vår energi och våra 
ambitioner. Relationer på arbetsplatsen karakteriseras också ofta av många nära och ofta 
förekommande interaktioner mellan individer, vilket också bidrar till relationer utöver 
arbetsmoment och arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Vecchio (2000) förklarar 
förekomsten av avund på arbetsplatser, genom att hänvisa till begränsade 
organisatoriska resurser, vilka kan fördelas ojämlikt eller orättvist. Detta visar sig t.ex. 
när en medarbetare ges någon form av uppmuntran, utmärkelse, bättre kontorsutrymme 
eller liknande, som andra medarbetare vill ha, eller när det står klart att en kollega blir 
befordrad till en tjänst eller position man själv önskar sig. Anställdas avund kan också 
ses som resultat av en förlust av självkänsla, när en annan individ får ett resultat som 
man själv önskar sig eller vill ha, konstaterar Vecchio.  Att avund är vanligt 
förekommande på arbetsplatser, kan också hänvisas till samhällsutvecklingen, där ökad 
konkurrens och krav på högre lönsamhet och effektivitet genomsyrar dagens 
organisationer. Dessa krav bidrar också till en osäkerhet för de anställda i dessa 
organisationer, en osäkerhet, som enligt Dogan och Vecchio (2001), i vissa fall gynnar 
avund eller svartsjuka bland de anställda. Även om nedskärningar och omorganisationer 
skapar kortsiktiga vinster, så väljer dessa organisationer att bortse ifrån hur dessa 
åtstramningar påverkar de anställda mer långsiktigt. Anställda som lever under ständigt 
hot om att bli nästa person som får lämna företaget, genererar ett konkurrensbeteende 
som kan leda till överdriven benägenhet att känna avundsjuka på arbetsplatsen. 

Vecchio (2000) har undersökt hur negativa emotioner såsom avund och 
svartsjuka påverkar anställda, och konstaterar att upplevelsen av hot, verkligt eller 
inbillat, är en kritisk punkt för om avund får en destruktiv utveckling på arbetsplatsen. 
En senare studie av Vecchio (2005) har haft fokus på relationen mellan att vara 
avundsjuk och att själv vara föremål för avund på arbetsplatsen. Här visar resultatet att 
individer som är avundade av kollegor, generellt upplever färre negativa upplevelser än 
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de som själva upplever avund mot någon. Båda känslorna kan vara förbryllande, men ur 
konkurrensaspekt är det lättare att hantera upplevelsen av avund från andra.  

Korvela (2008) har med sin avhandling om distributiv rättvisa och 
känslomässiga reaktioners betydelse för arbetsprestation, belyst upplevelse av orättvisa 
vid lönesättning relaterat till emotionella reaktioner. Hon konstaterar att avund är 
mycket vanlig på arbetsplatsen och att avunden kan slå till, när vi känner oss orättvist 
behandlade, men anmärkningsvärt nog - även när vi anser att den andre är värd sin 
framgång. Att orättvisor i form av lönesättning är en grund för avund på arbetsplatsen 
belyser även Cohen-Charash och Mueller (2007). De påpekar även vikten av att förstå 
att både avund och orättvisor på arbetsplatsen är en destruktiv kraft inom organisationer, 
och kombinationen av dessa har en elakartad påverkan på de anställdas hälsa.  

Att avund är en emotion som bör tas på allvar förefaller uppenbart, även om 
ledare och chefer till synes, enbart utgår ifrån intresse av effektivitet och god 
arbetsmiljö inom organisationer. Även Cullberg-Weston (2010) påpekar vikten av att 
uppmärksamma avundsjuka. Hon anser att om en avundsam person ges möjlighet att 
börja förpesta luften på arbetsplatsen, så avtar kreativiteten och arbetsglädjen 
försvinner. Men även för en person som är utsatt för avund i dess destruktiva form kan 
det bli jobbigt och kännas närmast förgörande. Även Dogan och Vecchio (2001) 
diskuterar vikten av att ta avund på arbetsplatsen på allvar och hänvisar till en rad 
negativa följder av emotionen, såsom förhöjd stress, skvaller, ineffektivitet, våld, 
sabotage och hög personalomsättning. De menar vidare, att även om de flesta känslor av 
avund, som upplevs av de anställda, är av ganska övergående karaktär, har dessa känslor 
ändå potential för kraftfulla kumulativa dysfunktionella effekter på effektiviteten, om de 
försummas av chefen.  

Många av dagens arbetsplatsproblem, t.ex. sjukskrivningar på grund av 
utbrändhet, har sina rötter i relationer på-, eller i relation till arbetet (Dahlgren & 
Starrin, 2004). Trots att avundsjuka är en emotion som kan vara svår att belysa och 
medvetandegöra, har tidigare forskning visat att känslan av avund har djupgående 
effekter på de människor som lever med den, och de människor som upplever att de är 
utsatta för den (Cohen-Charash, 2009).  En individs oförmåga att hantera sociala hot 
leder till en känsla av maktlöshet och hjälplöshet, vilket i sin tur kan härledas till 
upplevelse av ökad stress. Oavsett om hotet är verkligt eller inbillat, räcker det med en 
misstanke om att ett hot existerar för att upplevelsen ska leda till en stressreaktion 
(Vecchio, 2000).  Tidigare forskning visar också att oavsett orsak till avund mellan 
kollegor, kan denna emotion, vara en bidragande faktor till mobbing och utfrysning av 
medarbetare, vilket i sin tur kan leda till depression och starkt ökad stressupplevelse, 
eller utbrändhet för den drabbade. Detta i sin tur är inte bara ett problem för individen 
utan även för organisationen och samhället i stort. Utbrändhet och stress är en av de 
moderna psykosomatiska sjukdomarna, som har både direkta och indirekta kostnader, 
viktiga att beakta, även för organisationer som styrs av förnuft och ekonomi, mer än 
emotioner (Dahlgren & Starrin, 2004).  

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att öka förståelse för individens 
upplevelse av avund och dess konsekvenser på arbetsplatsen. Ytterligare kunskap om 
avund och dess verkningar kan bidra till att organisationer, dess chefer och ledare, får 
större förståelse för de konsekvenser som avund, denna vanliga men ibland destruktiva 
och negativa emotion har – inte minst för de anställdas upplevelse av välmående. Det 
saknas dock fortfarande kunskap om avund på arbetsplatser och om individens 
subjektiva upplevelser av denna emotion. Mycket av tidigare forskning har varit av 
kvantitativt slag, och det finns således få studier som belyser individens upplevelse av 
avund på arbetsplatsen, kvalitativt och därmed mer nyanserat.  
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Frågeställningar 
· Vilka upplevelser och erfarenheter har individer av att vara föremål för avund 

eller att själv vara avundsjuka på arbetsplatsen?  
· Vilka konsekvenser har individen upplevt av avund på arbetsplatsen? 

 
Metod 

 
Valet av kvalitativ metod har grundats på att denna studie söker tydliggöra en 

nyanserad subjektiv upplevelse av avund och att vara avundad på arbetsplatsen. 
Langemar (2008) menar i detta avseende att en intervju är självskriven som kvalitativ 
datainsamlingsmetod. Om intresset för studien är individers upplevelser, tankar och 
känslor samt reflektioner kring dessa, belyses detta bäst genom att fråga dem direkt. 
Langemar (2008) anser också att de ämnen som är bäst lämpade för kvalitativ metod, är 
ämnen med komplexa inre relationer och orsakssamband. I detta avseende är avund ett 
ämne som lever upp till detta, då avund också påverkas av sociala processer, komplexa 
beteenden och omedvetna och ibland svårfångade nyanser, som kräver reflektion och 
deltagarens egna ord för att beskriva känslan och upplevelsen.  

Det empiriska materialet för denna studie, har således som mål att tydliggöra 
upplevelser av fenomenet avund på arbetsplatsen. Det fenomenologiska betraktelsesättet 
kännetecknas av att det söker att förstå enskilda människor och sociala grupper, utifrån 
levda relationer som de har till sin miljö, den värld de lever och verkar i. 
Fenomenologin är också deskriptiv, utifrån detta söker fenomenologin att kartlägga eller 
begreppslägga den sociala värld som undersöks (Bengtsson 1998).  

Utifrån fenomenologisk forskningsansats, söker man att beskriva psykologiska 
fenomen som de upplevs av individen. Ett centralt begrepp i fenomenologin är 
livsvärld.  Begreppet livsvärld beskriver den verklighet som vi dagligen lever i och 
ständigt, om än omedvetet, tar för given. Livsvärld är något mer och annat än summan 
av faktiska fakta skriver Bengtsson (1998) i sin redogörelse för fenomenologin som 
forskningsansats. Livsvärlden utgör ofta den omedvetna och förnekade utgångspunkten 
och förutsättningen för all reflektion. 

Det fenomenologiska perspektivet innebär också ett inifrånperspektiv, utifrån 
den upplevande individens egna reflektioner. En del forskare tar fasta den 
fenomenologiska beskrivningen av ett fenomen, medan andra tar fasta på att beskriva 
den subjektiva upplevelsen, vilket även denna studie gör. Detta perspektiv benämns som 
konkret fenomenologi, enligt Barbosa de Silva (1996, ref. i Langemar, 2008 s. 124).  

Vid en fenomenologisk studie söker forskaren strukturen och essensen i 
erfarenhet och upplevelse hos individer i en grupp. Fenomen som studeras kan således 
vara en känsla eller en erfarenhet. Det är upplevelsen och den tolkning som görs av 
fenomenet som ligger till grund för hur individen handlar och ser på sin omgivning 
(Hartman 2004).  

För en översikt av tidigare forskning och publicerat material inom 
ämnesområdet, har den teoretiska delen av materialet till denna undersökning, 
företrädesvis hämtats in via databasen PsychINFO, (Backman, 2010). Artiklar har sökts 
utifrån sökorden envy and workplace samt envy. Utifrån artiklar som har presenterats 
genom dessa sökningar, har därefter ytterligare, relevanta artiklar för denna studie, 
tillkommit.  
 
Deltagare 

Rekrytering av deltagare till studien har skett med hjälp av bekvämlighetsurval. 
Deltagarna, fyra kvinnor och fem män, arbetar inom olika yrkesområden och är 
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anställda i både privat och offentlig verksamhet. Både större organisationer och mindre 
företag fanns representerade, likaså ingick både chefer (kvinnor/män) och anställda 
(kvinnor/män) i undersökningen. De valda deltagarna har alla, någon form av relation 
till intervjuaren, detta såsom tidigare kollegor, chefer, bekanta eller vänner. Både mer 
kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser representerades av deltagarna. 
Medelåldern i denna studie har beräknats till 43,5 år. Alla deltagarna har således en lång 
arbetslivserfarenhet, 15-30 år, vilket för övrigt ansågs vara en viktig förutsättning, för 
att dels kunna bidra med reflektioner över upplevelser och erfarenheter från arbetslivet, 
och dels skulle kunna besvara frågorna, så nyanserat som möjligt och utifrån egen 
upplevelse.  

 
Datainsamling 

Datainsamlingen har skett med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Lantz 
(2007) anser att intervjuer har den subjektiva, upplevelsen och erfarenheten i fokus, och 
att kunskap om fenomen nås genom inifrånförståelse. Forskarens uppgift blir då att 
fånga hur deltagaren gestaltar fenomenet och tillskriver det mening, i enlighet med 
syftet för denna undersökning. 

De nio intervjuer som låg till grund för empirin i denna studie, har genomförts 
under en veckas tid och på olika, men ostörda platser. Platsen för intervjun valdes av 
deltagarna. Intervjuerna tog i genomsnitt 45-60 minuter. Varje intervju inleddes med, 
dels information om etiskt förhållningssätt, men också ett förtydligande om att studiens 
syfte var att söka upplevelse och reflektioner och att det därmed inte finns något rätt 
eller fel svar på frågorna. Under intervjuerna framkom det att en del frågor besvarades 
innan de ställdes och ibland krävdes det en del kompletterande frågor, då något oväntat 
togs upp. Några av deltagarna tyckte att frågorna var ”svåra”, ”kniviga”, men de flesta 
tyckte att de var intressanta. Några av deltagarna var mer öppna och verbala och 
intervjuerna flöt då fram på ett smidigt sätt, medan andra behövde mer stöd och 
uppmuntran, där t.ex. fler följdfrågor och ibland förtydligande från forskarens sida 
krävdes. Medvetenheten om begreppets komplexitet och att avund för många kan vara 
negativt laddat, bidrog till tillämpningen av ett empatiskt förhållningssätt, d.v.s. att 
lyssna aktivt och ställa öppna och konkreta frågor i största möjliga utsträckning, var av 
yttersta vikt (Langemar, 2008).  

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och inga anteckningar gjordes således 
under själva intervjun, detta för att undvika att distrahera lyssnandet, och därigenom 
förlora poängen med att genomföra en kvalitativ intervju (Langemar, 2008). Efter 
avslutade intervjuer antecknades dock, spontana kommentarer och reflektioner från 
deltagarna, då inspelningsfunktionen var avstängd.  

 
Analys  

Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa ordagrant. För att få fram ett 
hanterbart resultat, bearbetades därefter de transkriberade intervjuerna genom 
meningskoncentrering. Det innebar att deltagarnas uttalanden drogs samman till kortare 
formuleringar, utifrån de olika frågeställningarnas inriktning. Kvale och Brinkmann 
(2009) anser också att det, för en fenomenologiskt baserad meningscentrering, är viktigt 
att erhålla rika och nyanserade beskrivningar av det undersökta fenomenet.  

Intervjuerna bidrog i detta avseende till nyanserade beskrivningar genom att 
deltagarna tillskriver ett fenomen egenskaper och förstår det utifrån subjektiva 
erfarenheter och den förförståelse de har av fenomenet. En likartad fråga kan därför ha 
olika innebörd för olika deltagare, eftersom de besvarar den utifrån sinsemellan olika 
förståelse av frågans innebörd. Samspelet mellan intervjuare och deltagare har också 
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gjort det möjligt och bidragit till nyanserade svar, detta då deltagarna tillsammans med 
en intresserad och ickevärderande person, får möjlighet att verbalisera sitt tänkande och 
därmed söka nyanser (Lantz, 2007). 

Fenomenologiska analyser kan göras på olika sätt, i denna studie har analysen 
utgått utifrån Hayes (2000, ref. i Langemar 2008, s. 128). En analysmetod som omfattar 
fem steg. Det första steget innebär att forskaren läser igenom materialet flera gånger till 
dess denne kan se/förstå respondenternas perspektiv, utifrån ett empatiskt 
förhållningssätt. Vidare markeras därefter citat som är relevanta för frågeställningarna 
och tolkas subjektivt, men även utifrån helheten i materialet. Nästa steg i 
tolkningsprocessen innebär sortering av citaten i övergripande teman och slutligen 
bearbetas dessa citat, för att skapa en sammanhängande helhet och kunna besvara 
frågeställningarna för denna studie. 
 
Etik 

Denna studie följer Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) för forskning i Sverige, 
där framförallt individskyddskravet är viktigt att beakta vid kvalitativa intervjuer. 
Individskyddskravet omfattar fyra huvudkrav, vilket innebär att deltagarna har 
informerats i förväg om avsikten med studien, att det har informerats om att deltagande 
sker frivilligt och även informerats om vad deltagande i studien innebär för deras del. 
Deltagarna fick också information om att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och endast användas för forskningsändamål och för denna studie 
(Langemar, 2008). 

Kvalitativa metoder är också förbundna med etiska problem på annat sätt, än 
vad frågeformulärundersökningar är. Detta eftersom det kan råda en konflikt mellan det 
etiska kravet på konfidentiellitet och grundläggande principer för vetenskaplig 
forskning. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar detta med att anonymitet kan skydda 
respondenterna men också ge forskaren alibi att tolka deras uttalanden utan att bli 
motsagd. Utifrån den aspekten, samt det grundantagande som återfinns i grunden för 
fenomenologisk tolkning, är forskarens förståelse av de motiv och trosföreställningar 
som individen har viktiga (Hartman 2004). Denna studie har därför medvetet och aktivt 
sökt att bidra till ett gott etiskt forskningsbeteende, genom att beskriva kvalitativa 
världen på ett adekvat sätt, genom att söka komma fenomenet nära och genom att sträva 
efter att hålla ett objektivt förhållningssätt till datamaterialet.  

 
Resultat och diskussion 

 
Redovisningen av resultatet har kopplats till tidigare forskning och teorier. 

Fokus i redovisningen är individens upplevelse av emotioner på arbetsplatsen överlag, 
att känna avund och att vara avundad av kollegor, samt upplevelse av konsekvenser som 
avund på arbetsplatsen har haft för deltagarna. 
 
Upplevelse av negativa emotioner på arbetsplatsen 

Under inledningen av intervjun ställdes en fråga om vilka känslor deltagarna 
ansåg vara de mest negativa på arbetsplatsen. Tre av deltagarna nämnde då avundsjuka 
spontant, medan övriga istället beskrev olika beteenden som de ansåg bidrog till att 
skapa negativ stämning på arbetsplatsen. Deltagarna nämnde faktorer som missnöje, 
gnäll och missunnsamhet, svek från kollegor och ledning, negativa attityder, beteende 
som för övrigt också kan förknippas med avund. Överlag beskrev deltagarna emotioner 
som viktiga och att dessa måste tas på allvar – även på arbetsplatsen. En deltagare 
påpekade vikten av att ”mota Olle i grind” genom att gå till kärnan med problemet och 
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därmed få bukt med negativa attityder, vilka påverkar trivsel och prestationer. Fem av 
deltagarna påpekade vikten av att prata ut med någon, om man mår dåligt på 
arbetsplatsen. ”Om man låter det negativa gro till sig blir det en hel omöjlighet att 
hantera” menar en av dem. En deltagare diskuterar också hur viktigt det är att undvika 
negativa tankar, och menar att känslor som leder till negativa tankar skapar negativa 
handlingar. Därmed är också den kognitiva aspekten viktig för att förstå hur känslor 
påverkar våra tankar, beteende och handlingar. Vår förståelse av den situation som vi 
upplever bidrar till hur vi hanterar den, men också vilken upplevelse eller påverkan den 
har på oss. Detta har även Vecchio (2000) funnit, som anser att uppfattningen om ett hot 
verkligt eller inbillat, eller endast minsta misstanke om ett hot, befogat eller obefogat, 
kan framkalla en stressreaktion.  

Trots att alla deltagare, mer eller mindre - klart uttryckte ståndpunkten att alla 
emotioner är viktiga på arbetsplatsen, beskriver flertalet av dem vikten av att kunna 
hantera sina emotioner och lämna dåliga sinnesstämningar hemma. Alla deltagarna i 
undersökningen hävdar också att de själva är ”bra på att hantera sina känslor” och att 
de, för det mesta, är positiva och därmed uppträder professionellt arbetsplatsen. Det 
”professionella” menar de, handlar om att aktivt och medvetet ”välja bort känslor som 
inte passar på arbetsplatsen”. Utifrån detta visar det sig att både ledare och anställda 
inom organisationer anser att emotionell intelligens (EI) är något eftersträvansvärt på 
dagens arbetsplatser. Detta förutsätter dock inte att vissa emotioner inte får existera, 
utan istället att de negativa emotionerna ska hanteras på ett bra sätt av medarbetarna. 
Här kan jag också utläsa att (Parson, 1951, ref i Dahlgren och Starrin, 2004) och dennes 
tankar om att emotioner inte hör hemma på arbetsplatsen, trots allt verkar leva kvar ute 
på dagens arbetsplatser. Emotioner är viktiga, men de måste kontrolleras och hanteras 
rätt, annars uppfattas de inte som professionella, vilket verkade vara viktigt för alla 
deltagarna. Resultatet visade också att det kan finnas belägg för att skilja på affekt, 
känsla och emotion Tomkins (1962 ref. i Karlsson 2007). Ett par av deltagarna 
beskriver affekter i form av sinnesstämningar som t.ex. ilska och irritation som icke-
önskvärt på arbetsplatsen, medan de uppger att de har större tolerans med kollegors 
emotioner som t.ex. visar sig genom sorg, detta dock endast under kortare perioder.  
 
Upplevelse av avund och att känna avund på arbetsplatsen 

När fokus riktades mot avund på arbetsplatsen, uppger alla att de själva, eller 
någon kollega varit med om konfliktsituationer, som de upplever kan ha haft en 
koppling till avund. Detta antingen på nuvarande eller tidigare arbetsplatser. Åtta av 
deltagarna beskriver ”avundsjuka som mycket vanlig” på arbetsplatsen. Anledningen till 
upplevelse av avund, skiljer sig dock - om än inte anmärkningsvärt, mellan deltagare 
som arbetade på mansdominerade arbetsplatser, från de som var verksamma på mer 
kvinnodominerade arbetsplatser. Deltagare från de mer manligt dominerade 
arbetsplatserna beskrev avund i form av ”tävling och hård konkurrens”, mellan kollegor 
om uppdrag eller andra förmåner. Deltagare som var verksamma på de mer 
kvinnodominerade arbetsplatserna, beskrev istället i första hand avund vid 
löneförhandlingar, eller då en kollega blir befordrad (utan att vara värd det) till en högre 
befattning. Det går dock att utläsa att avund på dessa arbetsplatser i större utsträckning, 
verkar bero på jämförelse, orättvis fördelning av resurser och förmåner. Resultatet 
skiljer sig således inte från tidigare forskning, där faktorer som konkurrens, jämförelse, 
orättvisor och lönesättning har diskuterats som orsaker till avund på arbetsplatsen av 
bland annat (Korvela, 2008; Smith & Kim, 2007; Vecchio, 2000). 

För att skapa en bild av hur deltagarna valde att beskriva avund, fick de välja ut 
tre beskrivningar som de ansåg bäst, beskriver en avundsjuk person (se bilaga). 
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Deltagarnas val mellan de olika alternativen varierade inte i särskilt stor utsträckning. 
Det var dock en enda deltagare som i första hand valde beskrivningen ”en person som 
önskar sig det någon annan har, men ändå inte missunnar den andre fördelen genom att 
vilja denne illa”. Resultatet i övrigt visar att deltagarna valde att beskriva avund fri från 
fientliga känslor, men också avund som omfattar fientliga känslor (Smith & Kim, 2007). 

Flertalet av deltagarna valde beskrivningen av avund utifrån devisen 
”skadeglädje är den enda sanna glädjen”. Att missunnsamhet och oförmåga att glädjas 
med andras framgångar, var den beskrivning de ansåg bäst överensstämde med 
beskrivningen av en avundsjuk person, förklarar Cullberg-Weston (2010) beror på att 
detta är en vanlig tolkning av avund. Tidigare forskning av bland annat Feather (2002) 
och van Dijik, Ouwekerk, Goslinga, Nieweg och Gallucci (2006) skiljer dock på 
skadeglädje och avund. De sistnämnda, anser att fientliga känslor och avund kan vara 
beståndsdelar i skadeglädje, men att båda reaktionerna inte är nödvändiga för att 
framkalla skadeglädje. Deltagarna i denna undersökning ansåg dock att skadeglädje är 
något som de starkt förknippar med avundsjuka människor. I andra hand valde 
deltagarna ”en person som uppvisar stark illvilja”. En form av avund som för övrigt kan 
liknas vid den episodiska avund som (Cohen-Charash, 2009) beskriver som den avund 
som är vanligast på arbetsplatsen. Här menar deltagarna att de själva eller andra på 
arbetsplatsen har varit föremål för avund med starkt fientliga inslag och destruktiv 
utveckling. Det tredje alternativet som valdes av flertalet av deltagarna, var 
beskrivningen av ”en ständigt missnöjd person”. Detta är också en beskrivning som kan 
liknas vid avund från personer som har predisposition för att känna avund, d.v.s. är mer 
eller mindre kroniskt avundsjuka (Cohen-Charash, 2009; Smith & Kim, 2007). 

Fem av nio deltagare anser dock att de inte är eller har varit avundsjuka och att 
de inte har något problem med att hantera avundsjuka, varken egen eller från kollegor, 
de hävdar samtidigt att de inte ens ”tänker på avundsjuka”. Smith och Kim (2007) 
förklarar detta med att avundsjuka är något individer vanligen inte vill kännas vid eller 
ens är medveten om, eftersom känslan i sig innehåller känslor av underlägsenhet, 
fientlighet och att den därmed är socialt motbjudande.  Det framkommer dock i stort sett 
i alla intervjuer, eftersom intervjuerna framskrider, att det ändå funnits situationer då 
deltagarna har känt av avund i mer eller mindre utsträckning. Fyra av dem påpekar dock 
att den sorts avund som de har upplevt, har varit av konstruktivt slag och fått dem att 
vilja förändra sin egen situation till det bättre.  

 
Visst kan jag bli avundsjuk på andra som har lyckats att skapa en 
framgångsrik verksamhet, men så tänker jag; det där vill jag också göra! 
Då blir det en drivkraft för mig – kan han så kan jag! 

 
Därmed framkommer det, även i detta resultat, att individer och speciellt de med 

god självkänsla, de som tror på sin egen förmåga att förbättra sina egna villkor eller sin 
situation kan använda avund som en konstruktiv emotion (Smith 1983; van de Ven, 
Zeelenberg & Pieters, 2011). En deltagare beskriver att hon ”är mycket medveten om 
när hon känner avund”, men att denna känsla för henne är förknippad med enbart ett 
par personer och situationer i hennes vardag. Hon beskriver känslan av underlägsenhet, 
att inte riktigt nå upp till den nivån de avundade personerna har. En annan deltagare 
beskriver en situation där han och två kollegor som har likvärdiga chefspositioner inom 
organisationen, visar intresse för ett uppdrag i utlandet.  Ledningen valde bort honom 
med motiveringen, att endast två av tre fick åka. De känslor som denna deltagare 
beskriver är skam och underlägsenhet, men han påpekar att han ändå - i det ögonblicket 
inte upplevde sig själv som avundsjuk, utan enbart som orättvist eller orätt bedömd.  
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Det var jättejobbigt! Jag skämdes över att jag blev bortvald av chefen! Det 
var ju uppenbart att han såg mina kollegor som mer kompetenta för 
uppdraget … Min självkänsla sjönk i botten. 

  
Flertalet av deltagarna upplever att de känner avund enbart i vissa situationer, 

oftast är dessa situationer kopplade till konkurrens och jämförelse med kollegor 
förmåner, löner eller bättre förutsättningar. Denna typ av avund, som alla kan känna av, 
någon gång, kan liknas vid den episodiska avund som Cohen-Charash (2009) beskriver. 
Skillnaden är dock, att med undantag för en deltagare, anser övriga att denna avund för 
dem inte har inneburit att de har uppvisat fientliga känslor eller illvilja mot sina 
kollegor. Cohen-Charash, 2009 menar dock att det som definierar episodisk avund är 
starkt fientliga känslor. Det räcker inte att vilja ha det någon annan har, utan känslor av 
illvilja måste finnas med. Det är enbart en av deltagarna som beskriver känslor av stark 
illvilja, i samband med den avund som han upplevde mot kollegorna som, enligt hans 
sätt att se det – fick en ”mildare behandling”. Det är således endast en deltagares 
upplevelse som bäst svarar mot definitionen av episodisk avund mot kollegor på 
arbetsplatsen i denna studie.  

Av resultatet framgår också att känslor, som förknippas med avund, såsom 
fientlighet, illvilja och missunnsamhet, kan vara svåra att erkänna - ens för sig själv. I 
detta hänseende kan individens behov att upprätthålla sin egen självvärdering beaktas. 
Under intervjuerna framgick det, att det var lite besvärande för många av deltagarna att 
framställa sig själv i sämre dager, än vad som var nödvändigt (Tesser, 1989). Detta kan 
utläsas genom att deltagarna i sina reflektioner ibland har varit tvetydiga och sökt att 
kontrollera och anpassa sina svar till något som för dem är ett mer acceptabelt socialt 
beteende. Detta kan även utläsas i resultatet då deltagarna resonerar om vikten av att 
inte tillåta sig själv att tänka i negativa banor, samt att de därför försöker ”slå bort 
negativa känslor”. I detta avseende påverkar även individens kognitiva förståelse av 
situationen, här väljer deltagarna förklaringar som känns mer acceptabla (Karlsson, 
2007) och söker därmed att de hantera de negativa aspekterna av avund på ett, för egen 
del - mer konstruktivt sätt.  

 
Upplevelse av att vara avundad av kollegor på arbetsplatsen 

Att det inte är enbart av godo att vara avundad av kollegor på arbetsplatsen 
framkommer även av denna undersökning, vilket även Vecchio (2005) påvisat med sin 
studie. Alla deltagarna uppger att de själva eller någon kollega har fått känna avund från 
kollegorna. Den avund som beskrivs från kollegor är överlag av destruktivt slag, och 
alla deltagarna talar om påverkan både på hälsa, genom ökad upplevelse av stress, men 
också indirekt påverkan av egen och andras effektivitet och prestationer. Vidare 
beskrivs även den ambivalenta upplevelsen som även Rodiguez Mosquera, Parrot och 
Mendoza (2010) fann i sin studie. Upplevelsen av att vara avundad kan vara tvetydig, 
det kan å ena sidan vara en bekräftelse för att man kan vara nöjd med vem man är och 
det man åstadkommer, men samtidigt måste man också hantera kollegornas avund som 
kan innebära att man blir föremål för skvaller och utfrysning ur gruppen. Några av 
deltagarna beskriver således att avund från kollegor inte har haft någon som helst 
påverkan på dem, de har känt sig nöjda ändå. Andra beskriver hur avund från kollegor 
har haft en starkt negativ effekt på egen stressupplevelse och välmående. 

Andra reflektioner om avund från kollegor, berör svårigheten att som nybörjare 
på en arbetsplats, bli drabbad av avund från (äldre) kollegor eller kollegor som har 
arbetat lång tid i organisationen. Detta beskrivs genom upplevelsen av missunnsamhet 
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från äldre medarbetarna, att de äldre medarbetarna har funnit dem som ett hot för egen 
framgång och därmed har försökt sätta käppar i hjulet för dem. En deltagare beskriver 
avund från egen chef och övriga beskriver avund från kollegor på grund av förmåner 
eller lön, eller avund mellan andra kollegor på arbetsplatsen. De situationer som 
beskrivs skiljer sig förvisso åt till viss del, men överlag kan man utläsa av resultatet, att 
de situationerna som beskrivs, till stor del handlar om makt och kontroll – samt 
upplevelsen av förlust av detta, något som även (Vecchio, 2000) har påvisat i sin studie.  

En av deltagarna återger en situation, där han som nyanställd, efterhand som han 
blev allt mer framgångsrik, också blev allt mer utfryst av den person som skulle ”lära 
upp honom”. En annan beskriver hur kollegor i branschen, som har sett hans 
framgångar som ett hot, har bidragit till att han har ”fått visa framfötterna” mer än vad 
han har orkat med. En situation som för övrigt beskriver konkurrens och tävling med 
starkt fientliga inslag. Ytterligare två deltagare beskriver hur äldre kollegor upplevde 
dem som ett hot mot sin egen position och gjorde allt för att motarbeta dem, i detta 
ingick både skvaller och undanhållande av information, men också utfrysning. Att 
arbetslivet påverkas av vardagen är också tydligt. En deltagare beskriver avund från 
nära vänner, utanför arbetsplatsen, avund som visade sig genom en form av utfrysning, 
som han anser berodde på att ”framgångarna för hans del blev alltför ohanterliga” för 
dem.  

Alla deltagare beskriver att avunden har påverkat dem på något sätt, dock har 
känslan påverkat dem i varierad omfattning, detta både utifrån hur avunden har 
uppfattats av dem, men också utifrån den situation där de har befunnit sig. Fyra av 
respondenterna (chefsbefattning), anser också att avund från kollegor och medarbetare 
är något man måste lära sig att hantera. Å andra sidan medger dessa deltagare att de 
kanske inte alltid är medvetna om att det är just är avund, som kan ligga till grund för de 
konflikter som uppkommer på arbetsplatserna. Något som även påvisas av tidigare 
forskning av bland annat (Bedeian, 1995; Vecchio, 2000).  

Fyra av deltagarna, uppger också att deras chefsposition har väckt avund från 
kollegorna. Orsaken till detta, anser en av deltagarna, handlar om konkurrens om bättre 
förmåner och makt, som andra kollegor har eftertraktat. Två av deltagarna beskriver 
behovet av syndabockar. De anser istället att den främsta orsaken till avund från 
medarbetare är att anställda alltid ser chefen som syndabock och medvetet eller 
omedvetet söker finna fel och brister. Ingen av deltagarna anser att de själva har varit 
avundsjuka genom att försvara sin egen position. En av deltagarna, som varit verksam 
vid en av landets större organisationer, menar dock att avund från mellanchefer nedåt i 
organisationen, är ett stort problem för många större organisationer. Han menar att: 

 
”Många mellanchefer ägnar i snitt 40 % av sin tid åt sina arbetsuppgifter, 
resterande 60 % av tiden, ägnar de åt att bevaka sina egna intressen och slå 
nedåt.”  

 
Detta är också något som (Stein, 1997) har beskrivit i sin studie, som en destruktiv form 
av avund, vilken kan visa sig i samband med chefspositioner och ledarskap. 

Deltagarna anser vidare att det är enkelt att uppfatta om en kollega är avundsjuk 
på dem. Upplevelsen beskrivs vanligen som både diffusa signaler via kroppsspråket, 
men märks också direkt, genom ironiska, nedlåtande kommentarer från den andre, t.ex. i 
form av skadeglädje. Avund kan även visa sig, och upplevas genom att synas genom 
direkt handling, t.ex. i form av utfrysning, undanhållande av information, samt en 
känsla av obehaglig upplevelse i mötet med den andre. 
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Upplevelse av konsekvenser av avund 
Del av syftet med denna undersökning, har varit att undersöka vilka upplevelser 

av konsekvenser avund från kollegor och utlevd avund, har haft för deltagarna. I detta 
hänseende är resultatet av undersökningen tvetydigt. Detta på grund av att de flesta 
deltagare hävdar, att de hanterar både egen och andras avund på ett sätt som ”inte 
påverkar dem nämnvärt”. Trots detta menar de också, att de ändå har påverkats av 
avund, framför allt genom att situationerna har lett till känsla av olust, ökad stress, och 
att situationerna har inneburit att det har varit ”jobbigt ett tag”.   

Överlag visade dock resultatet, att de individer som själva varit avundsjuka och 
medger detta, och de som har upplevt starkt negativ avund från kollegor, har upplevt att 
detta påverkat dem starkt negativt . En av deltagarna, uppger att ”avund inte direkt har 
påverkat honom”, men medger ändå att han inte mådde bra av att känna avund mot 
kollegorna. Upplevelsen påverkade honom negativt, dels genom att fokus och prestation 
blev lidande, dels på grund av att han ”irriterade sig på dem”.  Han beskriver också att 
han tog med känslan hem och ”ältade det hela – om och om igen”, vilket påverkade 
hans allmänna välmående. Att älta och grubbla problem menar denne deltagare, är något 
som han numera, försöker undvika till varje pris. Detta genom att varje gång de 
uppkommer, ignorera dem. Denna reaktion kan å andra sidan tyda på att individen söker 
att förtränga verkliga känslor, vilket Tomkins (1979) anser kan bidra till att dessa 
”backed-up-känslor” i sin tur kan leda till stress (ref. i Dahlgren & Starrin, 2004). 

I detta avseende kan även valet av copingstrategier beaktas. Beroende på vilken 
strategi individen väljer, kan även detta val inverka på hur denne hanterar upplevelsen 
av avund, vilket i sin tur också kan bidra till konsekvenser för välmående (Karlsson, 
2007). Av resultatet framgår, att de tre deltagare som har drabbats hårdast av avundens 
verkningar, har valt att ”jobba med det på egen hand”. De har inte diskuterat problemet 
med närmaste chef eller försökt att hitta en lösning, utanför sig själva. Detta tyder på att 
de har valt en emotionell coping (intern coping). De deltagarna som uppger att 
upplevelsen av avund inte har påverkat dem i särskilt stor utsträckning, har i de flesta 
fall valt att reda ut problemet med närmaste chef, eller att själv tala med personen 
ifråga. Detta kan liknas vid problemfokuserad coping (extern coping), vilken i tidigare 
forskning, har visat sig vara en mer framgångsrik strategi för att undvika depressioner 
(Karlsson, 2007).  

Den effekt avund har haft för stressupplevelse, kan också härledas till i vilken 
utsträckning deltagaren har upplevt sig kunna kontrollera situationen (Vecchio, 2000). 
De tre deltagare som beskriver avund i form av elakheter och förtal från kollegorna, 
beskriver också känslor av hopplöshet. ”Det var inte lönt att göra något åt situationen” 
och ”Jag kunde inte göra något alls”. Dessa deltagare beskriver hur de har försökt, men 
inte lyckats att vända den negativa spiral som de hamnat i, där de tillslut tappat gnistan 
och viljan, och mer och mer har avskärmat sig från övriga gruppen, för att ”överleva en 
dag till en annan”. Det socialpsykologiska perspektivet, betonar just maktlöshet och 
kontroll för att beskriva stress på arbetsplatsen (Karlsson, 2007). Detta kan därmed vara 
en del av förklaringen till att vissa individer, för vilka maktlösheten är en del av 
upplevelsen, också blir mer stressade än andra och följaktligen också blir får en starkare 
negativ upplevelse än andra.  

En faktor som också inverkar på upplevelsen och reaktionen, är att individers 
stresskänslighet varierar (Karlsson 2007; Tylor 2006). De tre deltagare som beskriver 
hur avund från kollegor har bidragit till en djup kris för dem och deras självkänsla, 
vilket också resulterade i att de blev sjukskrivna, eller själva valde att säga upp sig på 
arbetsplatsen, beskriver också mer kraftiga känslomässiga reaktioner. De beskriver 
också i större utsträckning, än övriga deltagare en typ av avund som präglas av illvilja 
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och elakheter, personangrepp och mobbing. Beskrivningar av upplevelser såsom 
”kränkande, sårande, förnedrande” återfanns också, enbart i dessa intervjuer. Resultatet 
talar för Cullberg-Weston (2010), som menar att destruktiv avund kan förklaras utifrån 
om individen känner sig kränkt eller inte. Två av de deltagare som blev sjukskrivna, 
beskriver också skam, över att vara utfryst och mobbad på arbetsplatsen. 

I detta avseende talar även tidigare forskning och teorier, om hur utanförskap 
och övergivenhet bidrar till psykologisk respons, på ett mer omfattande sätt (Dahlgren 
& Starrin, 2004 ). Även känslan av skam kan vara en bidragande orsak till att vissa 
individer, mer än andra, påverkas negativt av avundsjuka. Smith och Kim (2007) anser 
att avund handlar om brist på kontroll och visad respekt i arbetssituationer, vilket i sin 
tur kan kopplas till skam (Dahlgren & Starrin, 2004). Skam kan å andra sidan påverka 
hur en invid väljer att hantera känslan av avund. Tomkins (1962, ref. i Karlsson, 2007) 
hävdar att skam utlöses av allt vi kallar sårande eller kränkande, vilket också redovisas 
av de deltagare som har upplevt avund från kollegor på arbetsplatsen. Enligt Tomkins 
affektteori är skam grunden till känslan av att känna sig utfryst, avvisad och ensam.  
Skam är också en känsla som kan leda till att de som är avundsjuka, visar detta genom 
att angripa den de avundas, t.ex. genom att förolämpa fysiskt eller verbalt, eller genom 
att göra allt som kan bidra till att den egna självkänslan, åtminstone tillfälligtvis kan 
bidra till att man kan höja sig själv över den andre.   

Att avund kan leda till destruktiva händelseförlopp och depression, förklarar 
Eriksson, Starrin och Jansson (2003), kan ha sin orsak i otrygga och konfliktfyllda 
sociala relationer på arbetsplatsen. Detta är också något som tydligt framkommer i 
denna studie. De tre deltagare som blivit sjukskrivna för depression och utbrändhet, har 
alla, i mer eller mindre omfattning, relaterat grunden till sina upplevelser utifrån 
konflikter mellan dem och kollegor. Konflikter som i sig också har haft grund i fientlig 
avund riktad mot dem, ibland med tydlig koppling och i vissa situationer inte lika 
uttalat.  
 

Allmän diskussion 
 

Av resultatet framgår att alla deltagarna, dock i mycket varierad omfattning, har 
upplevt både avund mot en kollega eller kollegor, och upplevt avund från kollegor i 
någon form, på nuvarande eller tidigare arbetsplatser. Deltagarnas upplevelser har också 
i flera fall, visat sig vara både tvetydiga och otydliga. Detta bekräftar tidigare forskning 
som hävdar att avund är vanligt på arbetsplatsen, om än inte alltid uppmärksammad 
eller ens medveten (Smith & Kim, 2007). Valet av intervju för att belysa avund på ett 
mer nyanserat sätt, än vad en enkätmetod skulle gjort, har också förtydligat detta 
faktum.  I en del av intervjuerna blir detta tydligt då deltagarna först inte känns vid 
emotionen för egen del, men när de har fått möjlighet att utveckla sina tankar och 
reflektioner har de ändå medgett att de själva också upplevt avund i någon situation och 
att det är en vanlig emotion på arbetsplatsen. Enkäter kan visserligen även de belysa 
sakfrågor, men där inte ges utrymme för värdeladdade uttryck (Lantz, 2007) och svaren 
kan inte heller vidareutvecklas och förtydligas med hjälp av följdfrågor, vilket därmed 
leder till en begränsad beskrivning av den subjektiva upplevelsen. Intervjuerna har 
utifrån detta bidragit till att förtydliga den subjektiva upplevelsen av avund, även om 
emotionen ibland har varit svår att erkänna eller varit omedveten hos deltagarna, under 
det första skedet av intervjuerna.     

Studien visar också att upplevd avund från kollegor, är den avund, som har haft 
starkast negativ upplevelse av påverkan på ökad stress och psykisk ohälsa för 
deltagarna. Det framgår även att de deltagare, som varit föremål för avund från kollegor, 



 21 

har beskrivit en form av avund som kan liknas vid episodisk avund som (Cohen-
Charash, 2009) beskriver. Det är också dessa deltagare som har drabbats starkast av 
avundens verkningar. Episodisk avund utmärker sig genom att denna avund präglas av 
stark illvilja och önskan om att det ska gå den andre illa (Cohen-Charash, 2009). Utifrån 
detta perspektiv ter det sig inte märkligt, att det är just dessa deltagare som också 
rapporterar de starkast negativa effekterna av avund på arbetsplatsen 
(långtidssjukskrivningar för stressrelaterade psykosomatiska åkommor).  

Även deltagare som själva har känt avund mot någon kollega, vid enstaka 
tillfällen, anser att detta har påverkat dem i första hand psykiskt (ökad upplevelse av 
stress och olust), om än i mycket varierad omfattning. Det framkommer att deltagarna 
har känt avund i vissa situationer och under enbart vissa förhållanden, men 
konsekvenserna av detta anser de har varit av lindrig art. Det är endast en av deltagare 
som medger att detta berörde honom starkt. Han beskrev upplevelsen av att känna 
avund som en starkt negativ känsla, även om upplevelsen inte bidrog till mer än ökat 
grubbleri, oro och olust under en begränsad period, enligt honom själv, så berörde 
situationen honom djupt.  

Att vara avundad av andra eller att själv känna avund, har också visat sig vara 
skilda upplevelser, beroende på orsaken till upplevelsen. De deltagare som beskriver en 
form av avund som kan liknas vid episodisk avund (Cohen-Charash, 2009) från 
kollegor, anser att orsaken till att de drabbades av avund har grundat sig i olika 
maktkonflikter. Här beskrivs t.ex. hur äldre medarbetare har upplevt yngre medarbetare 
som ett hot, en deltagare beskriver hur hon som nyanställd erhöll särställning, en annan 
beskriver intern befordran till en högre befattning. Dessa orsaker skiljer sig dock från de 
orsaker, som de själva uppger som grund till upplevd avund mot en kollega. Då nämns 
istället orättvis lönesättning, förmåner och uppdrag som har gått dem förbi utan orsak, 
eller andra orättvist fördelade resurser. Något som även belyses i tidigare forskning av 
bland andra Korvela (2008).  

Ytterligare en faktor som framgår av resultatet och som kan ha påverkat 
huruvida utvecklingen av avund blivit destruktivt eller inte; är att de individer som har 
upplevt att de har saknat möjlighet att diskutera sitt problem med närmaste chef, också 
är de som har haft en starkare negativ påverkan på eget välmående. Chefen och ledarens 
betydelse för avund på arbetsplatsen har även belysts i tidigare forskning av (Bedeian, 
1995; Dogan & Vecchio, 2001) som även de påvisar att chefen har en viktig roll i detta 
sammanhang.  

Den vanligaste strategin, som deltagarna presenterade för att hantera negativa 
emotioner på arbetsplatsen var att försöka ”slå dem ifrån sig”. De avsåg då känslor som 
inte kändes passande på arbetsplatsen. Detta ansåg de har varit en väl fungerande 
strategi, eftersom de därmed istället har valt att fokusera på positiva och konstruktiva 
tankar, istället för att gräva ned sig i negativa tankar och känslor. Denna strategi kan 
dock å andra sidan vara en bidragande orsak till att känslan, speciellt om den är 
oacceptabel, därmed också kan hanteras på ett destruktivt sätt. Detta kan förklaras 
utifrån individens val av copingstrategi (Karlsson 2007; Tylor, 2006). Om individen 
väljer att undertrycka den verkliga känslan, kan detta å andra sidan också vara en orsak 
till att utveckla dramaturgisk stress (Dahlgren & Starrin, 2004), men också leda till att 
fysiska och psykologiska sjukdomar (Lupton, 1998, ref i Dalgren & Starrin, 2004). 
Valet att hålla tillbaka känslor kan därmed ändå påverka och i vissa situationer kanske 
ändå framträda i form av missnöje och illa dolda smygangrepp, mot den person man 
hyser någon form av agg emot. Tomkins (1962) beskriver detta i skammens kompass, 
där individen söker att bearbeta sin egen känsla av skam och underlägsenhet genom att 
angripa den avundade, för att på det viset höja sin egen självkänsla. Inte heller strategin 
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tillbakadragande är dock särskilt lyckosam (Tomkins, 1962, ref. i Karlsson, 2007). Av 
resultatet framgår också att de deltagare som valde att hålla känslorna inom sig och 
bearbeta dem, istället för att angripa problemet eller grunden till känslorna, upplevde en 
mycket stark stresspåverkan, som efter hand utvecklades negativt och ledde till 
depression och sjukskrivning/utbrändhet.  

Faktorer såsom personlighet och val av copingstrategi (Karlsson, 2007), samt 
den kognitiva bearbetningen av upplevelsen för att upprätthålla självutvärderingen 
(Tesser, Plinkington & MacIntosh, 1989), kan därmed också ha påverkat deltagarnas 
upplevelse av hur starkt situationen har påverkat dem och bidragit till stressupplevelsen 
och slutligen ohälsa. De individuella skillnader i personlighet, som förvisso kan vara en 
bidragande orsak till-, och också påverkat upplevelsen, går dock inte att utläsa av 
resultatet. Däremot framgår att de deltagare som har valt att angripa konflikten eller den 
upplevda orättvisan direkt i anslutning till händelsen (problemfokuserad 
copingstrategi), också är de som upplevt att de minst har påverkats eller upplevt 
långvariga effekter på stressnivåer och psykisk hälsa. Upplevd episodisk avund från 
medarbetare och kollegor, kan för vissa individer vara av mindre betydelse, på grund av 
hur de kognitivt bearbetar upplevelsen, och därmed också bidra till mindre negativa och 
skadliga effekter – än för andra med liknande upplevelse. Resultatet visar att både val 
av copingstrategi samt den kognitiva bearbetningen av upplevelsen, också påverkar 
effekterna av upplevelsen och därmed följderna av den.  

Att avund inte kan tillskrivas någon enhetlig beskrivning av känslor eller 
beteenden, går också att utläsa av både tidigare forskning och av resultatet i denna 
studie. De olika känslor och tolkningar av avund som görs av deltagarna, återfinns 
visserligen i tidigare forskning, men visar också att avund är en emotion som både kan 
upplevas men också utlevas på skilda sätt. Både avund med fientliga inslag likväl som 
avund utan fientliga inslag (Smith & Kim, 2007) återfinns i resultatet. Resultatet visar 
även att avund inte nödvändigtvis behöver upplevas som en negativ emotion. Några av 
deltagarna påpekar att de ser avund som en motor för att själva åstadkomma eller 
förändra något, till det bättre för egen del, vilket även forskning av Rodriguez-
Mosquera, Parrot och Hurtado de Mendoza, (2010); Smith och Whitfield, (1983); van 
Zeelenberg och Pieters, (2011) påvisar.  

Det framgår också att de känslor deltagarna i undersökningen, upplever när de 
blir föremål för avund, skiljer sig från de känslor som de upplever när de själva känner 
avund mot en kollega. Deltagarna beskriver oftare känslan av skam och underlägsenhet 
när de reflekterar över upplevelsen av att känna avund mot en kollega. Skam har också 
enligt Sheff en viktig roll för oss när vi ska reglera emotioner. Känslor som rädsla, (kan 
kopplas till upplevelse av hot i form förlust av makt), sorg och ilska utgör bara ett hot 
om de uppträder i en skamkontext (Sheff ref. till i Dahlgren & Starrin, 2004, s. 166). 
Enligt Tomkins (1962) affektteori kan skam också vara det som skiljer reaktioner och 
handlingar ifrån varandra (ref. i Karlsson, 2007). Att skam kan vara en bidragande orsak 
i upplevelsen, förklarar Tomkins (1962) med att allt vi kallar sårande och kränkande 
utlöses utifrån affekten skam. Att känna sig avvisad, kränkt menar även Dahlgren och 
Starrin (2004) leder till ökad upplevelse av stress och psykisk ohälsa.  

Beskrivningar av de känslor som följer upplevelsen av avund från kollegor, 
uttrycks istället som känslor av maktlöshet, de känner sig kränkta och sårade av andras 
handlingar och beteende. I detta sammanhang nämns även en känsla av utanförskap, en 
av deltagarna nämner också en känsla av skam över att vara utfryst och mobbad av 
kollegorna. De deltagare som beskriver upplevelser där de själva har varit utsatta för 
episodisk avund på arbetsplatsen (Cohen-Charash, 2009), beskriver mobbing och 
utfrysning av kollegor, där personangrepp, skvaller och nedvärdering av dem som 
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personer, var det sätt som kollegorna valde för att systematiskt motarbeta dem på 
arbetsplatsen. Dessa känslor är vanliga då anställda beskriver avund från kollegor, vilket 
även i tidigare forskning av bland annat (Dogan & Vecchio 2001; Vecchio 2005) har 
belyst.  

Att själv känna avund mot en kollega verkar dock ha påverkats av den egna 
förmågan att hantera emotionen, men också av styrkan på de emotionella reaktioner 
som följer av denna upplevelse (Karlsson, 2007). Av resultatet går att utläsa att de 
personer som rapporterar att de själva har känt avund, visserligen har känt sig påverkade 
av den negativa känslan, t.ex. genom förlust av motivation, effektivitet och att det blev 
svårare att fokusera och göra ett bra arbete, men detta anser de inte har påverkat deras 
välmående, mer än genom tillfälligt grubbleri och oro. Deltagarna rapporter dock både 
kortsiktiga och långsiktiga effekter av upplevelserna, här nämns förlorad arbetsglädje 
och motivation, vilket slutligen har bidragit till att de har valt att lämna arbetsplatsen. 
Det som skiljer upplevelserna av att själv känna avund mot andra, mot att vara föremål 
för avund, är enligt resultatet, att de deltagare som har blivit utsatta för avund från 
kollegor, i större utsträckning rapporterar känslor av skam, att vara kränkt och sårad av 
den andres bemötande eller handlingar.   
 
Metoddiskussion 

Valet av intervju för insamling av det empiriska materialet, kan diskuteras 
utifrån studiens validitet. I detta avseende påverkar både förmågan att fånga in 
deltagarnas upplevelse med rätt frågor, men också intervjuarens förmåga att skapa en 
tillitsfull atmosfär. Tillitsfull atmosfär, innebär i detta fall, rätt förutsättningar för en 
intervju under former som för deltagarna känns bekväma (Lantz, 2007). Detta var också 
en förutsättning eftersom deltagarna förväntades reflektera fritt runt känslor som till viss 
del kanske var omedvetna, men för många av dem också upplevdes som negativa och 
svåra att beskriva och tydliggöra.  

Ett krav för att kunna genomföra en analys av intervjuerna utifrån en 
fenomenologisk meningskoncentrering, har varit att söka erhålla rika och nyanserade 
svar från deltagarna. Huruvida svaren har varit rika och nyanserade måste dock beaktas 
utifrån dels intervjuarens förmåga att nyfiket utforska svaren, men också av själva 
samspelet mellan intervjuare och deltagare under intervjuprocessen.  I detta avseende 
har det varit av vikt för intervjuaren att lyssna till, inte bara vad som sägs, utan hur det 
sägs och vilken betydelse detta ges av deltagaren (Lantz, 2007). Resultatet kan därmed 
också påverkats av både deltagarens och intervjuarens icke-verbala språk. 
Ansiktsmimik, kroppshållning och röstens tonläge kan påverkat både frågor från 
intervjuaren och svar från deltagarna och analysarbetet av intervjumaterialet, där även 
intervjuarens förförståelse har haft en viktig roll för resultatet.   

Ur etisk aspekt kan man också diskutera urval av deltagare till undersökningen. 
Ett bekvämlighetsurval tillämpades, vilket kan vara både bra och dåligt. Det kan vara 
svårare att beskriva sina dåliga sidor för en vän eller någon välbekant, som dessutom 
spelar in samtalet, jämfört mot att göra detsamma inför en främling. Men samtidigt kan 
det också vara så, att samtalet blir mer avslappnat och tillitsfullt med någon som de 
känner. Även det faktum att resultatet visar på mycket få negativa effekter av att själv 
känna avund, måste också beaktas utifrån de medverkande deltagarnas förmåga och 
vilja, att gå till grunden med sina egna djupare känslor, även om detta sker utifrån löfte 
om att uppgifterna ska hanteras konfidentiellt.  
 
 
 



 24 

Slutsats 
Ett intressant fynd i studien är, att de deltagare som har valt att direkt angripa 

avundsamma kollegors utfall, konflikten eller den upplevda orättvisan, d.v.s. använt sig 
av en problemfokuserad copingstrategi, också är de deltagare som upplever att de inte 
har påverkats nämnvärt av att vara föremål för avund eller själva känna avund. Detta å 
sin sida visar på vikten av att chefer ger anställda tid för regelbundna personliga samtal, 
där de får möjlighet att bearbeta händelser på arbetsplatsen. Regelbundna 
medarbetarsamtal kan också vara ett sätt att bearbeta vardagliga händelser och reda ut 
konflikter, innan de har börjat verka i en destruktiv riktning. Dessa samtal kan också 
vara en bra grund för medarbetare att känna sig bekräftade och viktiga, oavsett egen 
förmåga att lyfta fram sig själv i ljuset, eller ta itu med avundsrelaterade problem.  

Avslutningsvis bidrar även denna studie till att ytterligare förtydliga behovet av 
att synliggöra avund på arbetsplatsen. Studien indikerar på behovet av att skapa 
tillfällen till samtal mellan anställda och chefer. Dessa samtal bör förekomma utöver 
årliga utvecklingssamtal, och även om de anställda inte själva tar initiativ till samtal. 
Detta särskilt med tanke på de individer som inte själva söker lösa problem och 
konflikter, utan istället drar sig undan, grubblar och mår dåligt. Det sociala stödet, från 
chef eller överordnad, kan vara av stor betydelse för upplevelsen av att vara sedd och 
viktig och därigenom också vara avgörande för både hälsa, effektivitet och psykosocial 
arbetsmiljö. 

Slutsatsen av denna studie är därmed, att det är av stor vikt att chefen är 
uppmärksam på grundorsaken till missnöje och konflikter, detta för att kunna ”mota 
Olle i grind”. Även tidigare forskning av Dogan och Vecchio (2001) visar att avund på 
arbetsplatser är ett vanligt fenomen, men att anställda oftast upplever att chefen inte på 
allvar, söker att ta itu med problemen. Detta kan å andra sidan förklaras med att chefen 
inte inser, eller har förmågan att se bortom ytliga orsaker till konflikter, eftersom denne 
inte använder ”avundsglasögonen”, vilka Cullberg-Weston (2010) anser är viktiga för 
att kunna skärskåda grunden till maktkonflikter mellan kollegor på arbetsplatsen. Detta 
resultat tyder också på att ett problem är just att upptäcka avund, eftersom denna 
emotion är väl dold och icke-önskvärd - för de flesta, både chefer och anställda. 
 
Framtida forskning 

Eftersom ämnet, avund på arbetsplatsen, fortfarande är ett tämligen outforskat 
område, kvarstår det många kunskapsluckor. Detta gäller inte minst för att ytterligare 
öka förståelsen för hur avund kan yttra sig och vilka konsekvenser, påverkan och 
verkningar denna emotion kan ha på individ, grupp och för organisationen som helhet. 
Framtida forskning skulle kunna bidra genom att utveckla ytterligare kunskap och 
förståelse för de samband som kan finnas mellan avund och de konsekvenser som 
individer upplever av avund för ohälsa. Det finns också ytterligare behov av att utveckla 
kunskapen om hur avund bör hanteras och bemötas av chefer och ledare, för att 
förhindra otrivsel, mobbing och stress, som leder till dåligt arbetsklimat, lidande och 
ekonomiska förluster, för både organisationen och individen.  
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Intervjuguide – Avund på arbetsplatsen 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
Vilken typ av position har du på din arbetsplats? – Anställd/chef? 
Hur länge har du varit anställd? 
Hur ser fördelningen ut mellan män och kvinnor på arbetsplatsen? 
Hur upplever du trivsel och kamratskap - teamwork?  
Är du nöjd med det ansvar och den makt som du har för att påverka beslut och andra för 
dig viktiga faktorer på arbetsplatsen? 
A, Om ja – vad är du nöjd med?  
B, Om nej – vad saknas för att du ska kunna få det såsom du önskar? 
 
Känslor på arbetsplatsen: 
Vilka känslor anser du är de mest negativa på en arbetsplats? 
På vilket sätt har du själv någon gång visat negativa känslor på ditt arbete? 
Hur tänker du om avundsjuka på arbetsplatser? 
 
Utifrån följande påståenden – hur anser du att man bäst kan beskriva en avundsjuk 
person?  Välj tre alternativ:  
 

 Det är en person som anser att ”skadeglädje är den enda sanna glädjen” 
 Det är en person som uppvisar stark illvilja (elaka kommentarer, eller uttalad 

önskan om att det ska gå dem illa), riktat mot personer som verkar lyckligare 
lottade eller uppvisar framgång.   

 En ständig missnöjd person som ofta påpekar upplevda orättvisor – ”alla andra 
har det bättre och får minsann…” här går man och knegar… 

 En person som önskar sig det någon annan har, men inte missunnar den andre 
den avundsvärda fördelen genom att vilja den illa.  

 En person som alltid försöker att hävda sig i en konkurrenssituation, oavsett vad 
det gäller (utseende, pengar, makt, status). 
 

Efter varje alternativ en följdfråga: 
Berätta lite mer om hur tänker när du väljer detta alternativ…   
 
Hur märker du om en person är avundsjuk på dig?  
Vad tror du krävs för att man ska känna avund mot en kollega? 
Hur hanterar du avund från kollegor?  
Har du eller någon du känner blivit utsatt för avund från kollegor på arbetsplatsen? 
Hur skulle du vilja beskriva de konsekvenser avundsjuka har haft för dig i denna 
situation? 
I vilka situationer har du själv känt avund mot någon kollega eller chef? 
Hur skulle du vilja beskriva din upplevelse av den händelsen?  
Hur skulle du beskriva att dessa upplevelser/erfarenheter (att vara avundad, eller vara 
avundsjuk) har påverkat ditt psykiska eller fysiska välmående efter en arbetsdag? 
 
 


