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Relationer mellan kvinnor

Avund och konkurrens mellan kvinnor i Försvarsmakten

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors erfarenheter av konkurrens 

och avund kvinnor emellan inom Försvarsmakten.

Tidigare forskning redovisar att friktioner mellan kvinnor skapas på grund av samhällets 

genusordning, att kvinnor är det underordnande könet vars prestationer inte värderas samma som 

männens.  Det visar sig också att kvinnors behov av bekräftelse och identifikation genom andra 

kvinnor skapar slitningar. 

En enkätundersökning ifylld av kadetter på alla Försvarsmaktens skolor visar att avund och 

konkurrens är ett tämligen vanligt förekommande fenomen. De kvinnliga kadetterna upplever att 

männen bidrar till att skapa avund och konkurrens kvinnor emellan. De uppger även att de i högre 

grad känner konkurrens gentemot männen på grund av att Försvarsmakten är en organisation gjord 

av män för män och en frustration bland kvinnorna är uppenbara på grund av kvinnors och mäns 

olika förutsättningar i Försvarsmakten. 
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Relationships between women
Envy and competition among women in the Swedish armed forces

Abstract: The purpose of this study is to examine women's experiences of competition and envy 
between women in the Swedish Armed Forces.
Previous research shows that the friction between the women is created because of society's gender 
policy; women are the subordinate sex whose achievements are not valued the same as men. It also 
turns out that woman’s needs for confirmation and identification by other women, creates tension.

A questionnaire completed by cadets from all the Armed Forces schools shows that envy and 
competition is not an everyday phenomenon, however, the majority of the female cadets feel that 
the men, creates competition because the Swedish Armed Forces is an organization made by men 
for men and a frustration among the women is obvious because of women's and men's different 
conditions.

Key words: Envy, competition, female relationship, gender equality, Swedish armed forces, 
suppression techniques  
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Vilka uttryck tar sig avund och konkurrens?                                                                      ..................................................................  12  
ja, om de manliga kollegornas ”gillande” en kvinnlig kollega fick som feedback från 
en av våra manliga att han tyckte hon var den tjej som var bäst på strid. Tjejer 
jämförs med tjejer, är man två tjejer så innebär näst bäst även sämst osv.[...] [!]......21

 

1  Inledning

Jag kommer inledningsvis gå igenom dispositionen av arbetet, därefter bakgrunden till valet 

av  forskningsämne,  därefter  tidigare  forskning  i  anslutning  till  min  forskningsfråga  och 

slutligen redovisa teorier, begrepp och metod som ligger till grund för arbetet.

1.1  Disposition
I  första  kapitlet  har  jag  beskrivit  hur  intresset  för  ämnet  uppkommit,  varför  det  är  ett 

forskningsproblem värt  att  undersöka samt  en sammanfattning  av tidigare  forskning inom 

området.

I  kapitel  två  gör  jag  ett  avstamp  i  den  teorietiska  utgångspunkten  och  förklarar  hur 

definitioner från den teoretiska utgångspunkten påverkar analysen av mitt resultat.  
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Tredje kapitlet presenterar syftet med frågeställning och avgränsning.

I det fjärde och femte kapitlet går jag igenom metodval och procedur och vad jag har tagit 

hänsyn till under denna process.

I sjätte kapitlet redovisas resultat från enkäten.

I sjunde kapitlet  diskuterar och analyserar  jag enkäten kopplat  till  tidigare forskning samt 

metodvalet. 

I det åttonde och sista kapitlet redovisar jag mina referenser.

I bilaga 1 redovisas de frågeställningar som ställdes i enkäten.

Bilaga 2 redovisar resultatet från enkäten grafiskt för att öka tydligheten.

1.2 Bakgrund
I Försvarsmakten har diskussioner kring jämställdhet förekommit under en längre tid. Bristen 

på jämställdhet förklaras ofta med att organisationen är starkt mansdominerad, framförallt på 

militära positioner.1 Att öka andelen kvinnor i dessa positioner har varit ett mål och en strävan 

både från politiskt håll och inom organisationen. Studier har genomförts för att undersöka hur 

detta kan uppnås.2 Bland annat visar dessa studier att negativa attityder till kvinnor på militära 

positioner inverkar negativt på möjligheten att rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten.3

Vad  som  dock  inte  har  studerats  i  någon  högre  utsträckning  är  huruvida  kvinnors 

förhållningssätt till varandra kan påverka kvinnors möjlighet att verka i organisationen och 

viljan att stanna kvar där.

Mina  egna  erfarenheter  som kvinna  och  kontraktsanställd  soldat  i  Försvarsmakten  är  att 

kvinnors förhållningssätt till varandra ibland präglas av såväl konkurrens som avund och att 

detta kan bidra negativt till kvinnors vilja att fortsätta verka i Försvarsmakten.

Efter  att  ha  läst  en  bok  av  Marta  Cullberg  Weston4 om  avundsjuka  och  konkurrens  i 

arbetslivet och kopplat detta till egna och andras erfarenheter av kvinnor i Försvarsmakten 

1 Anna Karlsson & Emmelie Svenander Persson, Försvarsmakten -en mansdominerad arbetsplats, (Högskolan i 
Halmstad)  s. 9
2http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/   (17/4-2011)
3 Sofia Wahlman, Engström och Lars, Boström. Fler kvinnor i totalförsvaret, (2006: Pliktverket) s. passim
4 Marta Cullberg Weston, Avund och konkurrens (Stockholm: Natur och Kultur, 2010)
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som direkt motarbetat varandra växte intresset att mer systematiskt undersöka förekomsten av 

konkurrens och avund mellan kvinnor i Försvarsmakten.

1.3 Tidigare Forskning
En genomgång av tidigare forskning inom området konkurrens och avund mellan kvinnor i 

arbetslivet  visade att ämnet är berört flertalet  gånger i kontexter som kvinnligt  ledarskap5, 

kvinnliga relationer6 och företagskulturer7. 

Den första publicerade forskningen man kan ta del av i ämnet kvinnliga relationer är Luise 

Eichenbaum och Susie Orbachs bok Between Women (1989), den svenska översättningen av 

boken har titeln Kvinnor emellan.8 De båda författarna är feminister och psykoterapeuter som 

tillsammans startade ett psykoterapeutiskt center i London 1976, med idéer om en psykoterapi 

mer inriktad mot kvinnors behov. Resultatet blev den ovan nämnda boken Between Women 

där flera års samtal med västerländska kvinnor gett upphov till en kartläggning av kvinnliga 

relationer. 9 Denna bok har refererats till i majoriteten av den moderna populärvetenskapliga 

litteraturen om kvinnliga relationer och i flertalet kandidatuppsatser skrivna om konkurrens 

och avund mellan kvinnor.

Luise Eichenbaum och Susie Orbach menar att förklaringar till  kvinnors relationer står att 

finna i den tidiga mor-barn relationen. De bygger i huvudsak på Nancy Chodorows objekts-

relationsteori. Chodorow menar att den tidiga mor-barn relationen ser olika ut beroende på 

barnets kön. Relationen mor-dotter präglas av igenkänning, modern är av samma kön som 

barnet, känner igen sig själv och har ibland svårt att känna gränsen mellan barnets jag och det 

egna  jaget.  Därför  präglas  mor-dotter  relationen  primärt  av  nära  relationer,  en 

sammanblandning  av  identiteter  och  öppna  jaggränser  med  lätthet  för  empati  och 

känslomässig inlevelse.  Mor-son relationen å sin sida, präglas istället  av ett större mått av 

5 Amanda Ryman, Sexig och Hatad (Högskolan i Gävle) s. 21
6 Susie Orbach och Luise Eichenbaum, Between women, (USA: Penguni Books, 1987) och Sara Engström. 
Skitsnack och Girltalk, (Luleå tekniska universitet) s. 13
7 Annelie Backman, Kvinna, Snygg och Smart, (Högskolan i Gävle) s. 17
8 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Kvinnor emellan (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1989)
9 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 70 ff
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separation. Modern är av annat kön och förväntar sig att sonen ska bli på annat sätt än lik 

henne. Därför bygger relationen mellan mor och son mer på autonomi och tydliga jaggränser.

Mor-barnrelationerna  påverkar  de  vuxna  döttrarna  och  sönerna  så  att  kvinnors  relationer 

präglas av närhet, inkännande, flexibla jaggränser medan mäns relationer präglas av tydliga 

avgränsningar mellan jaget och andra.10  

Luise Eichenbaum och Susie Orbach menar också att kvinnor är bundna till varandra på ett 

begränsande sätt vilket leder till att de hämmar varandra när de söker autonomi. Rädsla att 

förlora en person som hjälper dem att identifiera sig själva gör att de motarbetar en kvinna 

som strävar efter autonomi eller framgång.11 

Vidare menar Luise Eichenbaum och Susie Orbach att kvinnan är så van vid att begränsa sig 

själv och andra kvinnor att de har svårt att vara självstyrande, dock beundrar hon och vill 

efterlikna  kvinnor  som har  lyckats  bryta  sig  ur  de  symbiotiska  bindningarna  och  agerar 

självständigt. Konsekvenserna av dessa slitningar mellan önskvärd autonomi och symbiotiska 

bindningar skapar rädsla och avund, rädsla för att bli lämnad och förlora identifieringen och 

avund för att kvinnan vågar bryta sig loss.12 

Fortsättningsvis menar Luise Eichenbaum och Susie Orbach att kvinnorna som besökte deras 

center i London alla kände att de hade fått betala ett högt pris för deras självständighet eller 

framgång.  Kvinnorna  menade  att  de  framkallade  skuldkänslor  hos  sig  själva  och  avund, 

konkurrens och vrede hos andra kvinnor.13

 Även andra studier som bygger på intervjuer med kvinnliga högre chefer om deras erfarenhet 

av avund och konkurrens visar på att avund i form av missunnsamhet och klander från andra 

kvinnor är ett vardagligt  inslag. Konkurrensen mellan kvinnor i arbetslivet gör att kvinnor 

tillskriver varandra negativa egenskaper14 och att konkurrens uppstår då kvinnor anser att de 

10 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women,  (USA: Penguni Books, 1987) s. 56 f
11 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 62 
12 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 63 f
13 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 90
14 Annelie Backman, Kvinna, Snygg och Smart, (Högskolan i Gävle) s. 15
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måste  jobba hårdare än männen för att  få samma respekt och erkännande.15 De tävlar om 

rollen som den bästa kvinnan i företaget.16

Tidigare forskning gjord av Kathy E Ferguson (1984) påvisar att kvinnor som uppnår högre 

positioner i hierarkiska organisationer har svårt att motarbeta och övervinna ojämställdhet på 

grund av organisatorisk byråkrati som leder till övermakt och kontroll. Den ojämställdhet som 

de kämpade för när de var på lägre positioner i organisationen har nu efter framgång avstannat 

och kvinnorna kvar på lägre placeringar känner sig svikna och ilskna. 17  

Många av de kvinnor som intervjuats i tidigare forskning har arbetat inom mansdominerade 

organisationer  eller  organisationer  där  chefsbefattningarna  varit  dominerade  av  män,  t.ex. 

styrelseordförande för en bank, styrelsemedlem i ett hockeylag eller rektorer och alla kvinnor 

känner igen sig i att ha blivit drabbade av avund och konkurrens från kvinnor runt omkring 

dem.18

Det visas också i  olika studier om vad som framkallar  trakasserier,  att  människor  i  lägre 

positioner i hierarkiska organisationer upplever konkurrensen om höga statusbefattningar och 

avund  som  en  av  huvudanledningarna  till  trakasserierna19:  Detta  visar  att  avund  och 

konkurrens inte går att tillskrivas någon speciell rank eller grad. Det är något som kan inträffa 

mellan soldater i en grupp lika väl som höga officerare i en stab.

När en kvinna söker framgång eller vidareutveckling kan kvinnliga arbetskollegor omedvetet 

känna sig svikna för att de blir lämnade, en del av deras självbild måste omvärderas då en 

person som dom identifierade sig genom har försvunnit. Dock skall nämnas att kvinnor också 

blir imponerade av andra kvinnor som tar steget mot ett mer autonomt liv, de ser upp till dem 

men avund kan slå över i indirekt och direkt agerande för att jämvikt åter skall råda mellan 

dem.20

15 Amanda Ryman, Sexig och Hatad (Högskolan i Gävle) s. 6
16 Lena, Gonäs & Gerd Lindgren & Carin Bildt, Könssegregering i arbeslivet (Stockholm: Arebtslivsinstitutet, 
2001) s. 89. I: Hanna Westberg-Wohlgemuth, Kvinnor och män märks. Könsmärkning av arbetet-en dold 
lärandeprocess (1996) och Charlott, Krafft, Tusentals små beslut (SACO: Sveriges akademikers 
centralorganisation 2009) s. passim
17Jenny Onyx, VI Power Between Women in Organizations, (Feminism & Psychology, 1999), 9, s. 418. I: Kathy 
E Ferguson, The Feminists case against bureaucracy.
18 Annelie Backman, Kvinna, Snygg och Smart, (Högskolan i Gävle) s. 12 och Amanda Ryman, Sexig och Hatad 
(Högskolan i Gävle) s. 2
19 Maarit Varti, Workplace bullying, (Finnish Institute of Occupational Health, 2001), s. 22
20 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 122 f
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Eva Ethelberg, legitimerad psykolog,  specialiserad på hälsopsykologi och hälsopsykoterapi 

menar i en publikation av Kvinnovetenskaplig tidskrift (1985) att kvinnors dåliga självkänsla 

eller självförtroende kan bero på bristen av jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Hon menar precis som Luise Eichenbaum och Susie Orbach21 att  kvinnor och män i tidig 

barnsålder socialiseras in i den rådande genusordningen där pojkar och män har högre status, 

de tar större plats i skolan och på arbetsmarknaden. Flickor lär sig tidigt att förhålla sig till 

denna  underordning  och  för  den  fortsatta  personlighetsutvecklingen  är  det  nödvändig  att 

besluta sig för en strategi för att handskas med den manliga dominansen. Eva Ethelberg har 

identifierat nedanstående tre som är kortfattat beskrivna.

1. att det är bra nog och att manlig dominans därför inte existerar

2. att manlig dominans existerar och att jag därför inte är bra nog 

3. att bägge delar kan vara riktiga samtidigt. ”Jag är bra nog och 

manlig dominans är en del av verkligheten”.22

Den första  strategin  innebär  att  bristen  på  jämställdhet  inte  erkänns  och  att  den  rådande 

genusordningen  i  samhället  beror  på  kvinnors  och  mäns  olika  val.   Den  andra  strategin 

innebär att manlig dominans ses som självklar, män är bättre på vissa saker än kvinnor och 

bör därför ha mer makt och inflytande i samhället. En kvinna som har anammat denna strategi 

har dåligt självförtroende och kan drabbas av konkurrens och avund gentemot kvinnor med 

andra strategier.  Den tredje strategin innebär att  kvinnor ser att  kvinnors lägre löner eller 

bristande karriärmöjligheter beror på genusordningen och att den är fel därför att kvinnor och 

män  inte  värderas  likvärdigt.  Kvinnors  bristande  självkänsla  beror  då  inte  på  dem  som 

individer  i  första  hand  utan  på  att  de  tillhör  en  underordnad  grupp  som tillskrivs  lägre 

värdering.23

Kvinnor med olika strategier som möts kan därför hamna på kollisionskurs med varandra pga. 

de olika förhållningssätt de har till samhällets specifika genusordning.24

21 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women,  (USA: Penguni Books, 1987) s. 46
22 Eva Ethelberg, Självkänsla och realitet – ett dilemma för psykologin och kvinnorna (1985:Kvinnovetenskaplig 
tidskrift), 1, s.5
23 Eva Ethelberg, Självkänsla och realitet – ett dilemma för psykologin och kvinnorna (1985:Kvinnovetenskaplig 
tidskrift), 1, s.8
24 Eva Ethelberg, Självkänsla och realitet – ett dilemma för psykologin och kvinnorna (1985:Kvinnovetenskaplig 
tidsskrift), 1, s.7f
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Ett  sätt  som  kvinnornas  underordning  bibehålls  är  genom  männens  nyttjande  av  olika 

strategier, så kallade härskartekniker. Berit Ås25 tidigare professor i psykologi har utvecklat 

fem härskartekniker som kortfattat beskrivs nedanstående.

1. Osynliggörande

2. Förlöjligande

3. Undanhållande av information

4. Dubbelbestraffning 

5. Påförande av skuld och skam

Att osynliggöra någon kan innebära att:

Osynliggörande försiggår när kvinnor blir bortglömda, förbigångna eller ”överkörda”. 

Osynliggörandet fråntar kvinnor deras identitet eller påminner dem om att de är mindre värda. 

Att de är oviktiga och betydelseslösa.26

Att förlöjliga någon kan innebära att:

Förlöjligande försiggår när kvinnors insats blir förhånad, utskrattad eller liknad vid djur, till 

exempel höns. Som när kvinnor sägs vara speciellt känsliga eller att de är sexuella varelser eller 

när kvinnor blir avvisade som kalla eller cyniska. Alltsammans är beteckningar som vanligtvis 

inte sätts på mäns reaktioner.27

Att undanhålla information från någon kan innebära att:

Undanhållande av information försiggår när män som en självklarhet vänder seg till andra män 

och kvinnor inte ges information om viktiga saker på arbetsplatsen eller i det politiska livet. 

Även kvinnors insats i hemmet och med hushållsarbetet förtigs.28[!]

Att dubbelbestraffa någon kan innebära att:

Dubbelbestraffning försiggår när det är fel båda det kvinnor gör och det de inte gör. Den här 

tekniken tas i bruk mot dem som man har fördomar mot. T ex när kvinnor i kvinnorörelsen 

25 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
26 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
27 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
28 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
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beskylls för at vara orsak till alla skilsmässor och samtidigt beskylls för att inte vara tillräckligt 

aktiva i politiken.29[!]

Att påföra skuld och skam på någon kan innebär att:

Påförande av skuld och skam sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Det försiggår 

när kvinnor får veta att de inte är tillräckligt bra, även om anledningen kan vara:

1. att de tänker och handlar annorlunda och på ett nytt sätt i förhållande till män. 

2. att de inte har kunnat skaffa sig tillgång till information som männen behärskar30

De ovan nämnda  härskarstrategierna  kan beskrivas  som olika  sätt  att  bibehålla  makt  och 

överordning när konkurrens från kvinnor hotar den rådande genusordningen. Till exempel var 

det  när  Berit  Ås  blev  den  första  kvinnliga  partiledaren  i  Norge  som  hon  erfor  dessa 

härskarstrategier  från  sina  manliga  kollegor.  Enligt  Berit  Ås  är  alltså  härskarstrategier 

vanligtvis  något  som  människor  med  makt  använder  för  att  bibehålla  deras  överordning 

gentemot konkurrenter till denna makt. Om konkurrenterna är kvinnor blir det allt viktigare 

att återupprätta den rådande genusordningen som innebär att kvinnor inte är jämställda med 

männen i termer av makt och inflytande.

Vidare visar studier att människor tenderar att jämföra sig med personer som är mest lika dem 

själv. Kvinnor i organisationer jämför sig alltså primärt med varandra i termer av fördelning 

av  arbetsuppgifter,  förtroendeuppdrag,  befordran  mm.  Genom  medvetna  eller  omedvetna 

negativa  aktioner  som en  konsekvens  av  avund och  konkurrens  försöka  de  skaffa  sig  ett 

överläge mot andra kvinnor vilket skapar ett glastak där kvinnor konkurrerar med kvinnor och 

inte  med hela  organisationen  och andra män.31 Detta  kan bero  på att  konkurrens  kvinnor 

emellan känns lättare och mindre hotande än kvinnors konkurrens gentemot män.

Sammanfattningsvis visar forskningen inom området att kvinnors relationer präglas av närhet 

och intimitet. När detta hotas i och med att en annan kvinna söker autonomi eller framgång 
29 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
30 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
31 Richard H. Smith, The social life of emotions. Envy and Its Transmutations, (England: Cambridge 
universitetet, 2004) s. 45
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kan de kvinnor som är i hennes närhet känna sig svikna, en person som de har identifierat sig 

igenom försvinner och den kvinnliga omgivningen måste omarbeta sin självbild. Dock finns 

en  viss  beundran  av  de  kvinnor  som  vågar  bryta  mönstret.  Dessa  kvinnor  har  troligen 

anammat den tredje strategin som Ethelberg beskriver och därför försöker bryta den befintliga 

genusordningen.

Eftersom kvinnor i arbetslivet ofta återfinns på lägre hierarkiska positioner och samhället i 

stort  präglas  av ojämställdhet  kan konkurrens  och avund kvinnor  emellan  förstås  som ett 

uttryck för kvinnors underordning. Kvinnor som på olika sätt försöker bryta underordningen 

kan mötas av misstänksamhet och avund. Avund och konkurrens kvinnor emellan är mindre 

hotfullt då detta inte utmanar den rådande genusordningen.

Vilka uttryck tar sig avund och konkurrens?

Studier  visar  att  i  inledningsskedet  när  två  personer  konkurrerar  om  en  och  samma 

arbetsuppgift  kan personen som avundas någons kompetenser  med indirekt  metod så som 

skvaller eller ryktesspriding försöka bryta ner personen i fråga, därefter när konkurrensen blir 

mer påtaglig kan den gå över till direkta metoder som isolering eller nedsvärtning.32 

Med andra ord,  ett  vanligt  uttryck  för avund och konkurrens är genom härskarstrategier  i 

enlighet med Berit Ås kategorisering; 33

1. Osynliggörande.

2. Förlöjligande

3. Undanhållande av information

4. Dubbelbestraffning

5. Påförande av skuld och skam

32 Maarit Varti, Workplace bullying, (Finnish Institute of Occupational Health, 2001) s. 15 ff
33 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004
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2  Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie bygger  på psykologisk forskning med ett 

genusperspektiv.  I  dessa  teorier  lyfts  betydelsen  av  kön  fram,  dels  i  tidiga  mor-barn 

relationer34 och  dels  i  teorier  kring  kvinnors  underordning  i  samhället.35 Enligt  teorierna 

skapas  särskilda  förhållningssätt  och  strategier  hos  kvinnor  som  påverkar  deras 

förhållningssätt gentemot varandra och i arbetsliv och samhället i stort. Dels handlar det om 

behovet av bekräftelse genom relationer till andra kvinnor och hur kvinnan identifierar sig 

genom sina förbindelser.36 Men också att olika strategier hjälper kvinnan att handskas med 

den manliga dominans som finns på arbetsmarknaden och i samhället.37 

De  mönster  av  relationer  kvinnor  emellan  som  lyfts  fram  i  teorierna  skulle  dessutom 

framträda  ännu  tydligare  i  mansdominerade,  hierarkiska  organisationer  där  kvinnors 

underordning blir särskilt tydlig och där mäns strategier och förhållningssätt är normerande.  

En förändring i mor-barn relationer tillexempel där pappan kommer in tidigt och kontinuerligt 

samt en ökad grad av jämställdhet i samhället som undanröjer kvinnors underordning, skulle 

m a o påverka och förändra kvinnors förhållningssätt och relationer då dessa, enligt teorierna 

är  resultat  av  samhällets  befintliga  genusordning  där  kvinnor  förväntas  vara  empatiska, 

lyhörda och ömsinta medan männen förväntas ta plats, hävda sig och anta utmaningar, där 

kvinnan arbete skall handlar om familj och hushållssysslor och männen genom att försörja 

hushållet.38

I denna uppsats kommer avund och konkurrens kvinnor emellan i en mycket mansdominerad 

organisation,  Försvarsmakten,  att  studeras  för  att  undersöka  om dessa  känslor  är  vanligt 

förekommande i organisationen samt hur de uttrycks och i vilka situationer.

34 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women , (USA: Penguni Books, 1987) s. 56 f
35 Eva Ethelberg, Självkänsla och realitet – ett dilemma för psykologin och kvinnorna (1985:Kvinnovetenskaplig 
tidskrift), 1, s.5
36 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 62 ff
37 

 

 Eva Ethelberg, Självkänsla och realitet – ett dilemma för psykologin och kvinnorna 
(1985:Kvinnovetenskaplig tidskrift), 1, s.5 ff
38 Eva Ethelberg, Självkänsla och realitet – ett dilemma för psykologin och kvinnorna (1985:Kvinnovetenskaplig 
tidskrift), 1, s.4 ff
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De  övergripande  definitionerna  av  avund  och  konkurrens  beskrivs  enligt  forskningen  på 

följande vis:

Avund definieras  i  tidigare  forskning  som  en  konsekvens  av  en  kvinnas  framgång  och 

vidareutveckling, då hennes kvinnliga omgivning känner sig svikna och övergivna.39

Konkurrens definieras  som  en  sorts  tävla  eller  rivalitet  på  jobbet  om  arbetsuppgifter, 

utveckling eller positiv uppmärksamhet från överhuvudet.40

Dessa definitioner kommer att ligga till grund för den analys som görs av resultaten i denna 

uppsats.

39 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between Women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 63 f
40 Maarit Varti, Workplace bullying, (Finnish Institute of Occupational Health, 2001) s. 22
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3  Syftet och frågeställningar

Här kommer jag att börja med att gå igenom syftet och frågeställningarna, för att avsluta med 

att motivera mina avgränsningar. 

3.1  Syfte och Frågeställningar 
I  denna  uppsats  kommer  avund  och  konkurrens  kvinnliga  kadetter  emellan  i  en  mycket 

mansdominerad organisation, Försvarsmakten, att studeras för att undersöka om dessa känslor 

är vanligt förekommande i organisationen samt hur de uttrycks och i vilka situationer.

Följande frågeställningar kommer att ställas för att besvara frågan om avund och konkurrens 

kvinnor emellan är vanligt förekommande på Försvarsmaktens skolor;

Är upplevelsen av avund och konkurrens mellan kvinnor på Försvarsmaktens skolor vanligt 

förekommande?

I vilka situationer har avund och konkurrens inträffat?

Hur har avund och konkurrens givet sig uttryck?

3.2 Avgränsningar
På  grund  av  det  begränsade  omfånget  på  denna  studie  kommer  jag  att  avgränsa  min 

undersökning  till  att  omfatta  Försvarsmaktens  kvinnliga  nätverk  för  kadetter41,  där 

koncentrationen  av  kvinnor  är  hög.  Detta  innebär  att  resultatet  inte  kommer  att  vara 

generaliserbart för alla kvinnor i Försvarsmakten. Givetvis hade det varit mer fördelaktigt att 

undersöka och intervjua flera  grupper av kvinnor inom Försvarsmakten,  så som kvinnliga 

41 Försvarsmaktens kvinnliga nätverk är ett frivilligt nätverk och en del av åtgärdsplanen för att skapa en 
jämställdheten mellan könen i Försvarsmakten.
Försvarsmaktens jämställdhetsplan 2009-2011 (Stockholm: Högkvarteret, 2009), s. passim. 

 15



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Therese Lund
OpTa 08-11
 
officerare,  kvinnliga  civilanställda  och  kvinnliga  kontrakts  anställda  soldater  men  detta 

medger inte tidsaspekten.
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4  Metod

Här kommer jag att beskriva vald metod för min forskningsfråga för att slutligen beskriva 

proceduren för genomförandet. 

4.1 Metod
För att besvara min frågeställning valde jag att genomföra en enkätundersökning. Enkäten var 

webbaserad och bestod av 12 stycken frågeställningar som ställdes med öppna svarsalternativ. 

Denna skickades  ut  till  121 stycken  kvinnliga  kadetter  med  en  svarsperiod  på  sju  dagar, 

därefter skickades en påminnelse ut och ytligare en tre dagars svarsperiod. Antalet deltagande 

kadetter var 39 stycken alltså en svarsprocent på 32 %. 

Det är en kvalitativ  studie men öppna svarsalternativ  och fokus ligger på respondenternas 

egna erfarenheter av avund och konkurrens.

Valet av enkätmetoden baserades främst på att de identifierade informanterna fanns spridda 

runt om i Sverige, varför en intervju inte ansågs genomförbar givet den korta tid som stod till 

förfogande för att genomföra uppsatsen. Dessutom fanns inga ekonomiska medel till resor.

 Nackdelen med enkät som metod är att den inte ger möjlighet att ställa följdfrågor varför 

svaren i en enkät kan bli ganska sparsamma. Ämnet som undersökts är också både personligt 

och känsligt vilket skulle tala emot en enkät som blir mer formell och opersonlig. Fördelen 

kan  dock  vara  att  den  ökar  informantens  känsla  av  anonymitet  och  kan  då  påverka 

svarsbenägenheten positivt.42

Informanterna utgjordes av det kvinnliga nätverk som finns mellan specialist och operativt 

taktiska kadetter studerande vid någon av Försvarsmaktens skolor i Sverige. Dessa valdes ut 

som informanter, dels för att koncentrationen av kvinnor är hög på skolarna men också för att 

rivalitet förekommer då testresultat mer öppet jämförs och utmärkelser för bästa kadett i olika 

situationer ofta existerar. 

42Peter, Esaiasson, m.fl. Metodpraktikan, (2010, Stockholm: Nortsteths Jurudik) s. 262 ff
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För att undvika smygrepresentativitet i min analys och diskussion kommer jag att nämna att 

jag  refererar  till  ”kvinnliga  kadetter”  då  resultatet  inte  skall  tolkas  som gällande  för  alla 

kvinnor i Försvarsmakten och därav inte vilseleda läsaren.43

4.2 Procedur

Enkäten skickades ut till 121 kvinnliga kadetter via ett etablerat nätverksforum som använts 

flertalet gånger för att sprida information om aktiviteter och träffar.

Ett introduktionsbrev beskrev med syftet  till  studien, önskad svarstid samt hur kadetternas 

anonymitet skulle behandlas skickades ut i anslutning till länken och enkäten.

En påminnelse skickades ut efter sju dagar för att fånga upp de som av någon anledning inte 

hunnit svara och ytligare tre dagar erbjöds för att genomföra enkäten.

Därefter skickades det ut ett tack för att de medverkade och en tid då de skulle få tillgång till 

enkätresultatet.

Av 121 informanter svarade 39, dvs 32%. 

Svarsfrekvensen  var  låg  vilket  påverkar  generaliserbarheten  av  resultatet  dvs.  hur  giltigt 

informanternas svar kan sägas vara för kvinnor i Försvarsmakten i stort men även för gruppen 

kvinnliga kadetter. Resultatet kommer endast att kunna visa tendenser gällande förekomsten 

av  avund  och  konkurrens  där  svaren  mer  kan  belysa  på  vilka  situationer  avund  och 

konkurrens har förekommit och hur de uttrycks.

  

 

43 Kerstin, Göransson & Claes Nilholm, Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar, (2009, Sverige: 
Om pedagogisk forskning) s. 136.
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5  Etik 

Det är viktigt att ta hänsyn till och klargöra vilka etiska regler som gäller inom vetenskaplig 

forskning. Till exempel kan det handla om informanternas anonymitet, beskrivning av syftet 

med studien till  informanterna, vem som är forskningsansvarig och vart de kan få reda på 

resultatet av enkäten och varför just de har valts till svarspersoner. 

I anslutning till webbenkäten skickades därför ett introduktionsbrev ut där syftet med studien 

förklarades  samt  hur  informanternas  svar  skulle  behandlas,  också  information  om hur  de 

kunde nå mig för eventuella frågor. 44

Vidare har jag tagit i beaktande att ämnet jag valt att skriva om är till viss del tabubelagt. Då 

jag undersöker kvinnor relationer och negativa handlingsmönster mot varandra har jag mött 

en viss misstänksamhet från andra kvinnor. En del åsikter har varit,  att genom att granska 

kvinnan tappars fokus på ojämställdheten mellan kvinnor och män i Försvarsmakten.  

44Forskningsestetiska principer, (2002, Vetenskapsrådet)
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6  Resultat

En sammanställning  av svaren från enkäten  redovisas  ur ett  kvantitativt  perspektiv  nedan 

utifrån respektive frågeställning. Svaren har kvantifierats enligt följande; För varje fråga har 

huvudteman  identifieras.  Huvudteman  har  valts  ut  efter  relevans  kopplat  till 

forskningsfrågorna.45

Antalet svarspersoner med liknande svarsteman dividerades med antalet deltagare på frågan. 

Svaret  har  redovisats  i  procent  och  exemplifierats  med  citat  för  att  belysa  resultaten  och 

minska risken för feltolkningar.

Genom att  klassificera  svaren  som uppvisat  likartade  svarsmönster  har  jag  fått  ett  antal 

huvudgrupper eller teman, vidare har jag kunna urskilja spridningar inom dess huvudgrupper 

som jag har  valt  att  redovisa genom utdrag underordnat  huvudgrupperna för att  skapa en 

fördjupad  förståelse  av  svaren.46 De  sammantagna  svarsmönstren  redovisas  nedan  och 

förtydligas med cirkeldiagram per fråga i bilaga 2.

Har du någon gång känt avund mot dina kvinnliga kollegor i Försvarsmakten? Har du visat  

det? Om ja, hur?

49 % av respondenterna menar att de känt avund mot andra kvinnliga kollegor men att de 

bevarat känslorna isolerade och inte agerat med dem. Många ansåg att avund framkallades när 

andra kvinnor presterar väl i fysiska uppgifter eller fick eftertraktade befattningar.

Lite avundsjuk på de som är i ungefär samma ålder men har högre grad, alltså kommit längre 

med sin utbildning. [!]

ja, en kvinnlig bekant från skoltiden har en ”tuffare” befattning i Afghanistan. Har inte visat det, 

hon är en så trevlig tjej att jag har dåligt samvete för att jag är avundsjuk. [!]

41 % av de kvinnliga kadetterna svarat att de inte känt avund mot andra kvinnliga kollegor i 

Försvarsmakten. 

45 AsbjØrn, Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003, Malmö: Liber) 
s.110.
46 AsbjØrn, Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003, Malmö: Liber) 
s.110.
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Nej, känner bara stöd och samarbete [!]

Har du någon gång känt att du konkurrerar med en annan kvinna i Försvarsmakten? Har du 

visat det? Om ja, hur?  

Här har 45 % svarat med ett  nej,  det känner inte att  de konkurrerar med andra kvinnor i 

Försvarsmakten, de säger att de konkurrerar lika mycket med männen.

Nej (endast i idrottsevenemang, men det är bara kul att vi kan ha tjejklasser också) [!]

43 % av  respondenterna  tycker  att  de  endast  konkurrerar  med  kvinnor  och  att  männen  i 

organisationen ofta jämför kvinnornas resultat i en grupp för sig vilket skapar inbördes tävlan.

ja, om de manliga kollegornas ”gillande” en kvinnlig kollega fick som feedback från en av våra 

manliga att han tyckte hon var den tjej som var bäst på strid. Tjejer jämförs med tjejer, är man 

två tjejer så innebär näst bäst även sämst osv.[...] [!]

 

Har du någon gång känt att en annan kvinnlig kollega i Försvarsmakten visat avund mot dig? 

På vilket sätt har det tagit sig uttryck?

49 % av respondenterna har med exempel beskrivit hur de blivit utsatta för negativt beteende 

av andra kvinnliga kollegor som de tolkar som avund. En del kvinnor uppfattar det som att 

personen som känner konkurrens mot henne försöker göra allt bättre än henne, både genom 

fysiska prestationer och genom att framställa sig som en bättre person. Många har upplevt att 

kvinnor använder härskartekniker som ett uttryck för avund.

[…] Jag har ofta lätt för de fysiska delarna i FM och kan nog uppfattas som lite ”som en kille” 

Har flera gånger fått höra att andra tjejer tycker att jag beter mig som en av killarna och att det är 

dåligt[…] på samma sätt har jag hört tjejer klaga på tjejer som är för tjejiga[…].

Ja, vägrar hälsa, hjälper en inte, svarar motvilligt och vänder sig hellre till manliga kollegorna.
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49 % av de kvinnliga kadetterna har svarat nej utan kommentarer på om de blivit utsatta av en 

kvinnas avund i Försvarsmakten. 

Nej. Däremot har jag upplevt att kvinnliga kollegor distanserat sig redan inledningsvis, som en 

markering att  de ”minsann är  likadana som grabbarna”.  Det är  inte okej  att  ha tjejkompisar 

eftersom det är en mansdominerad bransch och då ska man minsann umgås med grabbarna.

Har du någon gång känt att en annan kvinnlig kollega i Försvarsmakten känt konkurrens mot  

dig? På vilket sätt har det tagit sig uttryck?

64 % av respondenterna har uppgett  att  de blivit  utsatta för en annan kvinnas konkurrens 

känslor och det har tagit sig olika form som T.ex.

Ja, från kvinnlig chef. Ignorans, dumförklaring och nedtryckande behandling.

Ja med nedlåtande blickar eller at den inte söker kontakt. Snarare tvärt om, hälsar kanppt, vill 

inte ha något med en att göra, avskärmar sig. Vill inte hjälpa en utan kör gärna över en, vill se 

mig misslyckas. Snackar skit bakom ryggen. Vill ha ”sitt” harem av killar runt sig som då inte 

ska få vara vän med mig.

Ja, genom avundsjuka. Personen har slutat prata med mig, vill inte vara i närheten av mig eller 

pratar skit bakom ryggen på en.

32 % har enbart svarat Nej på denna fråga. De har inte identifierat att annan kvinnlig kollega 

känt konkurrerat mot dem.

Hur ofta känner du att avund och/eller konkurrens kvinnor emellan är ett inslag i din vardag?

32 % uppfattar inte att avund och eller konkurrens är ett vardagligt inslag medan en mindre 

del (14 %) menar att det kan förekomma sporadiskt eller i inledningsfasen i en ny grupp eller 

ny situation. 

Det uppkommer varje gång man stöter på en ny tjej som man inte känner, innan man lärt känna 

personen. 
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Tror att det är vanligare ju yngre man är och kanske vid nivå höjande utbildningar[…]

Känner du att du som kvinna jämför dina prestationer i förhållande till andra kvinnor eller  

andra män?

Knappt en fjärdedel av respondenterna (25 %) menar att de jämför sig med andra män. 

Ja, främst i förhållande till  män, Man vill alltid känna att man är bättre än killarna på vissa 

grejer. mest för att kunna hävda sig som kvinna. [!]

27 % av de kvinnliga kadetterna har skrivet att det jämför sig med kollegor, att inte könet 

spelar någon roll;

 

Jag jämför min prestationer med mina kollegor, för självklart strävar jag mot att bli bättre på min 

arbetsplats. Det är helt oväsentligt om min kollega är man eller kvinna.

Några respondenter (14 %) av de kvinnliga kadetterna uppger att de jämför sig med andra 

kvinnor i fysiska prestationer;

jag jämför mina fysiska prestationer med kvinnor för det mesta, när jag jämförde mig med män 

blev jag och kände jag mig urdålig[…] [!]

Är avund vanligast mellan kvinnor eller mellan män? Varför tror du att det är så?

Knappt  hälften  av  respondenterna  (36  %)  menar  att  det  är  vanligast  med  avund  mellan 

kvinnor men många uppger samtidigt att de har svårt att bestämma om känslan tillhör ett visst 

kön mer.

Avund är vanligast mellan kvinnor. Kanske för att vi flockdjur och försöker ta en plats i den 

hierarkiska ordningen. Eller för att ja upplever att tjejer har mycket mer prestationsångest än vad 

män har, att vi vill vara duktiga och synas.
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Mellan kvinnor för att vi inte vill se andra kvinnor lyckas där man själv inte lyckats. Och lyckas 

man skall ingen annan kvinna få göra det[…]Lyckas man göra något som inge annan lyckats så 

är man speciell och sticker ut. Får hänga med de stora killarna och accepteras av dem som en av 

dem.

Tror det är lika vanligt, visar sig bara i olika form.

Ett par respondenter (13 %) nämner att prestationer uppmärksammas olika beroende på om 

det är män eller kvinnor som gör något;

[…] Har dock upplevt att både kvinnor och män gärna får en kvinnas lyckade nominering till 

befordran eller karriärs utveckling att handla om tur eller kvotering istället för hårt arbete eller 

kompetens.

Är konkurrens vanligast mellan kvinnor eller mellan män? Varför tror du att det är så?

36 % menar att det är vanligare med konkurrens mellan kvinnor.

Ja, männen i min klass jämför ständigt kvinnor. Allt från fastaste stjärt till bästa fysiska förmåga 

till bästa resultat på prov. Att rangordna kvinnor skapar en ohälsosam konkurrens . [!]

Kvinnor, för att vi är en minoritet och för att vi hela tiden måste förvara och slåss för vår rätt att 

få vara i försvarsmakten. Då blir det naturligt så att man konkurrerar [!]

14 % menar att männen konkurrerar mer med varandra än kvinnorna därför att de har ett 

större behov av att hävda sig och visa sig macho;

Konkurrens är nog vanligare mellan männen. Det är mycket prestige och prestation i den här 

organisationen.. [!]

Mellan män. Tror att de har större behov av att hävda sig och visa sig macho.
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En del av kvinnliga kadetterna (10 %) som deltog i enkätundersökningen tycket att det var 

svårt att med ord skilja på avund och konkurrens vilket har gjort att de inte svarat alls eller 

väldigt kort på frågan. 

Har du känt avund mot män i Försvarsmakten?

74 % av respondenterna känner avund mot männen i Försvarsmakten av olika anledningar 

T.ex.  avundas  de  männens  fysiska  förutsättningar  eller  att  de  har  lättare  att  smälta  in  i 

mängden samt att kvinnor granskas och döms hårdare än män och att en kvinna alltid synlig;

[…] Män granskas/döms inte lika hårt eller snabbt som en kvinnlig kollegor gör. Vi kvinnor är 

inte så många och därför syns vi alltid[…]

JA!! Organisationen är ju skapad av män för män. klart man blir avis. [!]

ja självklart. Här tränar man sjukt mycket, sen kommer bertil in på gymmet första gången på 8 

månader och är tre gånger starkare och springer 5 min snabbare på milen…SURT. samma ska 

inom utbildning. Alla accepterar vad en kille säger. när en kvinna säger något måste hon oftast 

argumentera för det. [!]

Endast  24  %  av  de  kvinnliga  kadetterna  nämner  att  de  inte  känner  avund  mot  män  i 

Försvarsmakten;

Nej. Jag vill vara kvinna i försvarsmakten och skulle inte vilja vara född man, men ett faktum är 

att har lättare att bygga muskler och förbränna fett och oftast är längre än kvinnor och därför 

kommer de snabbare fram[…] Jag känner inget avund mot män i FM, men önskar biland att jag 

hade samma förutsättningar som män vad det gäller träning[…] [!]

[…]många av min ”förebilder” i Försvarsmakten är män. Jag har faktiskt inte sätt eller varit i 

kontakt med någon kvinna som jag direkt beundrar på samma sätt[…]

Har du känt konkurrens mot män i Försvarsmakten?
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61 % säger att de känner konkurrens mot männen medan 32% av kvinnorna har svarat att de 

inte känner konkurrens mot män i Försvarsmakten, någon med argumentet att kvinnor och 

män är i Försvarsmakten på olika villkor;

Jodå  och jag kan  aldrig  konkurrera  med dem, vi  är  liksom aldrig  i  Försvarsmakten  på lika 

villkor.

Ja särskilt när man utmanar dem eller är bättre på saker, då får man passa sig [!]

jaja. hela tiden. Män har lättare att bli accepterade och därmed få större ansvar och uppgifter. en 

kille blir accepterad för hans kompetens efter 5 min, en kvinna efter 5 månader. [!]

Om du jämför Försvarsmakten med andra organisationer eller skolor som du har erfarenhet  

av, är det vanligare med avund i dessa?

65  %  av  dem  som  svarade  på  enkäten  menar  att  de  inte  kan  se  avund  som  ett  mer 

förekommande fenomen är i  Försvarsmakten.  Dom tycker  att  det  är  lika förekommande i 

organisationen som utanför.

17  %  menar  att  det  är  mer  förekommande  med  avund  i  Försvarsmakten  är  i  andra 

organisationer.

Om du jämför Försvarsmakten med andra organisationer eller skolor som du har erfarenhet  

av, är det vanligare med konkurrens i dessa?

46 %  av dem som svarade på enkäten menar  att  de inte  kan se konkurrens  som ett  mer 

förekommande fenomen är i  Försvarsmakten.  Dom tycker  att  det  är  lika förekommande i 

organisationen som utanför.

27  % menar  att  det  är  mer  förekommande  med  konkurrens  i  Försvarsmakten  är  i  andra 

organisationer och 22 % menar att det är vanligare med konkurrens utanför Försvarsmakten.
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7  Analys och diskussion

Jag  kommer  inledningsvis  redovisa  analys  och  diskussion  av  resultaten  från 

enkätundersökningen  kopplat  till  tidigare  forskning,  därefter  en  metoddiskussion  där  jag 

analyserat mitt val av metod kontra resultatet och slutligen en kortfattad sammanfattning och 

koppling till frågeställning/syfte.

7.1 Enkät analys och diskussion
I  denna  uppsats  har  avund och  konkurrens  kvinnor  emellan  i  en  mycket  mansdominerad 

organisation, Försvarsmakten,  studerats.  För att  ta reda på om dessa fenomen var vanligt 

förekommande i organisationen samt hur de uttryckte sig och i vilka situationer, genomförde 

jag en undersökning av kvinnliga kadetter studerandes vid Försvarsmaktens skolor. Resultaten 

har jag sedan analyserat i förhållande till tidigare forskning inom området.

En övergripande sammanfattning av analyserna visar på att  kvinnliga kadetter  känner mer 

avund och konkurrens mot männen än mot kvinnorna på grund av att Försvarsmakten som 

organisation är utformad för män av män. De kvinnliga kadetterna känner att deras insatser 

värderas olika i förhållande till  männens, att det är en organisation skapad för män. Detta 

genererar  i  inbördes  avund och konkurrens  som tar  sig  uttryck  i  from av härskartekniker 

kvinnor emellan.

Bland annat synliggörs dessa, enligt kvinnorna, i form av orättvis behandling, en önskan om 

bättre fysiska förutsättningar, försök att efterlikna männen för bekräftelse eller en inbördes 

rivalitet om att vara den bästa kvinnan i Försvarsmakten eller genom att vara missunnsamma 

mot varandra. 

Många beskriver hur de själva eller kvinnliga kollegor uppenbart överanpassar sig till männen 

i Försvarsmakten. De ändrar sitt beteende till ett mer manligt sådant, de tar avstånd från andra 

kvinnor  och  vänder  sig  till  männen  för  att  få  bekräftelse.  Andra  beskriver  hur  de  endast 
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konkurrera med männen i organisationen eller hur de konkurrerar med kollegor oavsett kön. 

Detta kan tyda på att de osynliggör den ojämställdhet som finns i Försvarsmakten, vilket är 

den mest uppskattade strategin i organisationen.  

Det är intressant att notera att de härskartekniker som de kvinnliga kadetterna har upplevt är i 

huvudsak  riktade  från  kvinnor  till  kvinnor.  Tidigare  forskning  av  Berit  Ås  har  visat  att 

härskartekniker är vanligt förekommande maktstrategier som män använder gentemot kvinnor 

för att bibehålla sin överordning.47 I denna undersökning visar det sig att kvinnliga kadetter 

har  mer  erfarenheter  av  att  härskartekniker  används  av  andra  kvinnor  snarare  än  män. 

Härskartekniker  som  osynliggörande,  förlöjligande,  undanhållande  av  information, 

dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam48 har varit förekommande genom att 

välja att inte arbeta med kvinnor, klaga på att en och samma kvinna beter sig för grabbigt 

samtidigt som man i nästa sekund anklagar henne för att bete sig för tjejigt, samt genom att 

ropa fusk eller kvotering om en kvinna presterar väl i fysiska uppgifter eller befattningar. 

Sedan  finns  det  ett  antal  kvinnliga  kadetter  som i  enlighet  med  personlighetsstrategi  tre, 

vägrar underkasta sig männen i organisationen. De synliggör och identifierar orättvisor som 

att  Försvarsmakten  är  en  organisation  skapad  av  män  för  män,  att  de  är  de  som  sätter 

målbilden för en bra officerare och att denna bild måste omvärderas. 

En respondent efterlyste kvinnliga förebilder i Försvarsmakten. Detta tror jag skulle leda till 

att  kvinnor  slutar  idealisera  männen  och  vågar  välja  egna  vägar  till  framgång  i 

Försvarsmakten. 

Utifrån  svaren  kan  jag  också  identifiera  en  frustration  från  de  kvinnliga  kadetterna.  En 

frustration  om kvinnors  fysiska  begränsningar  och/eller  en  frustration  över  att  inte  vara  i 

Försvarsmakten på samma villkor som männen, att de måste prestera bättre för att få samma 

respons som männen eller att konstant ha ögonen på sig.

Sammantaget tycks svaren som redovisats i denna undersökning stödja Eva Ethelbergs teori 

om kvinnors underordning som en orsak till avund och konkurrens kvinnor emellan.

47 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
48 Berit Ås, De 5 härskarteknikerna (Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) 
2004)
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Det är svårt  att identifiera  antydningar  på att  avund och konkurrens uppstår då en kvinna 

söker autonomi som beskrivits i boken Between women49. En utav anledningarna kan vara att 

forskningsmetoden inte medger den typen av djupa svar som behövs för att komma fram till 

den analysen.

7.2 Analys av metod
Valet  att  genomför  enkätundersökning  har  visat  sig  innehålla  en  del  nackdelar  så  som 

kortfattade svar vilket innebär att metoden kanske inte varit den mest lämpade.

Den  magra  svarsfrekvensen  gör  att  resultatet  endast  kan  representera  tendenser  av 

verkligheten. Dock har valet av öppna svarsalternativ givit intressanta beskrivningar av när 

avund och konkurrens förekommer och hur den yttrar sig.

För att få en bättre bild av avund och konkurrens mellan kvinnor i Försvarsmakten skulle en 

observationsstudie följt av djupintervjuer vara fördelaktigt.50 Då skulle man få fler perspektiv 

än bara respondenternas  egna på frekvensen och förekomsten  av avund och konkurrens i 

Försvarsmakten.  

Enkätundersökningens svarsfrekvens var mycket låg vilket gör att resultatet endast 

kan tolkas som tendenser och inte sägas vara representativa för hur kvinnor upplever avund 

och konkurrens i Försvarsmakten.

 

Det går inte att göra någon bortfallsanalys på enkäten då enkäten sakande frågor som skulle 

bidra till  speciella kännetecken för grupperingar,  vilket är ett  måste för att  kunna jämföra 

centrala  variabler  hos  respondenterna.51 För  att  utveckla  enkäten  är  det  fördelaktigt  att 

kategorisera  svarspersonernas svar  t.ex.  i  marin,  arme och flygvapen kadetter  eller  vilken 

Försvarsmaktsskola de tillhör. Detta hade tillfört mer komplexa analysmöjligheter av svaren.

Ungefär ett dussin svarspersoner har vid varje fråga svarat med endast ett jag eller ett nej trots 

uppmaningarna om att beskriva deras efterenheter. Om det är samma svarspersoner som valt 

att fatta sig kort går inte att läsa ut av enkäten. En anledning kan vara att frågornas karaktär är 
49 Luise Eichenbaum och Susie Orbach, Between women, (USA: Penguni Books, 1987) s. 70 ff
50 Peter, Esaiasson, m.fl. Metodpraktikan, (2010, Stockholm: Nortsteths Juridik) s. 344 ff
51 AsbjØrn, Johanessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2002, Malmö: Liber) s. 
136 f.
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väldigt utlämnande trots anonymiteten, att svarspersonerna kanske i minnet måste återuppleva 

en jobbig tid  eller  situation i  sitt  liv  samt  att  det  kan vara svårt  att  förstå  innebörden av 

begreppen. 

Mot sista frågan med öppna svar började volymen i svaren att tunnas ut, detta tror jag beror på 

att tidigare frågors karaktärer har varit psykiskt påfrestande och uttömmande. 

Många kvinnor nämner att blivit utsatta för avund och konkurrens i olika form men få kan 

erkänna att de själva har agerat med dessa känslor mot en kollega. Kan det vara så att de är 

svårare att se sitt eget agerande?

Sammanfattningsvis kan sägas att den valda metoden, enkät, har uppvisat en hel del brister 

och att djupintervjuer troligen hade varit att föredra om tid och resurser hade medgivit detta. 

Även utformningen av enkäten har haft vissa brister som inte medgivit bortfallsanalys eller 

möjligheter  att  koppla  respondenternas  svar  till  tex  olika  försvarsgrenar.  Samtidigt  har 

resultaten som erhållits med vald metod givit möjligheter att belysa mer kvalitativa aspekter 

av avund och konkurrens kvinnor emellan i Försvarsmakten. Dessa kan förhoppningsvis bidra 

till fortsatta studier av ämnet med andra vetenskapliga metoder.

 

7.3 Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors erfarenheter av konkurrens och avund 

kvinnor emellan inom Försvarsmakten.

Tidigare  forskning  redovisar  att  friktioner  mellan  kvinnor  skapas  på  grund av  samhällets 

genusordning som innebär att kvinnor är underordnande vilket bland annat synliggörs genom 

att deras prestationer inte värderas likvärdigt med männens. 

Resultaten från denna undersökning visar att kvinnliga kadetters upplevelser och erfarenheter 

av avund och konkurrens kvinnor emellan i Försvarsmakten ofta tar sig uttryck i form av 

härskartekniker. 
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Det visar sig också att  de kvinnliga kadetterna själva i ganska liten utsträckning upplever 

avund och konkurrens gentemot andra kvinnor. Däremot är det mer vanligt förekommande att 

de upplever avund och konkurrens riktade mot dem av andra kvinnor. Allra vanligast är det 

dock  att  kvinnorna  upplever  avund  och  konkurrens  gentemot  de  andra  männen  i 

Försvarsmakten. Denna avund och konkurrens är en följd av att organisationen i grunden är 

anpassad för män snarare än för kvinnor och att de förekommer jämförelse mellan kvinnornas 

prestationer från männens sida. 

För att hantera detta överanpassar sig en del av de kvinnliga kadetterna och försöker bete sig 

som männen, andra osynliggör mansdominansen och menar att de är i Försvarsmakten på lika 

villkor och ytterligare några protesterar mot mansdominansen genom att påpeka att kvinnor 

inte är i Försvarsmakten på samma villkor och vill förändra organisationen så den passar både 

kvinnor och män. 

Förslag  till  åtgärder  baserade  på  denna  studie  består  bland  annat  i  utbildning  om 

härskartekniker samt fördjupade studier med andra metodval så som observationsstudier och 

intervjustudier för att närmare belysa avund och konkurrens i Försvarsmakten än vad som 

varit möjligt inom ramen för denna uppsats.

Försvarsmakten  behöver  också  kvinnor  som  följer  strategi  tre  och  inte  faller  för 

organisationens eller männens påtryckningar utan vågar söka egna vägar efter framgång. 

Då min forskning även visar att härskartekniker är vanligt förekommande kan det vara läge att 

genomföra en utbildning i dessa tekniker, dels för att synliggöra ett beteende men också för 

att lära ut hur man värjer sig mot dessa.
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Bilaga 1

Här kommer enkät frågarna som resultat och analys baserats på att redovisas.

1. Hur du någon gång känt avund mot dina kvinnliga kollegor i Försvarsmakten? Har du 

någon gång visat det? Om ja, hur?

2. Har du någon gång känt konkurrens med en annan kvinna i Försvarsmakten? Har du 

visat det? Om ja, hur?

3. Har du någon gång känt att en annan kvinnlig kollega i Försvarsmakten visat avund 

mot dig? På vilket sätt har det tagit sig uttryck?

4. Har  du  någon  gång  känt  att  en  annan  kvinnlig  kollega  i  Försvarsmakten  känt 

konkurrens mot dig? På vilket sätt har det tagit sig uttryck?

5. Hur ofta känner du att avund och/eller konkurrens kvinnor emellan är ett islag i din 

vardag?

6. Känner du att du som kvinna jämför dina prestationer i förhållande till andra kvinnor 

eller andra män?

7. Är avund vanligast mellan kvinnor eller mellan män? Varför tror du att det är så?

8. Är konkurrens vanligast mellan kvinnor eller mellan män? Varför tror du att det är så?

9. Har du känt avund mot män i Försvarsmakten?

10. Har du känt konkurrens mot män i Försvarsmakten?

11. Om du  jämför  Försvarsmakten  med  andra  organisationer  eller  skolor  som du  har 

erfarenhet av, är det vanligare med avund i dessa?
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12. Om du  jämför  Försvarsmakten  med  andra  organisationer  eller  skolor  som du  har 

erfarenhet av, är det vanligare med konkurrens i dessa?
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Bilaga 2
Här redovisas enkätfrågarnas  svar  med cirkeldiagram.  Delar  av resultatet  och analysen  är 

baserat på att dessa.

1. Hur du någon gång känt avund mot dina kvinnliga kollegor i Försvarsmakten? Har du 

någon gång visat det? Om ja, hur?

J A

N E J

E j kla s s if ie rb a rt

2. Har du någon gång känt konkurrens med en annan kvinna i Försvarsmakten? Har du 

visat det? Om ja, hur?

3. Har du någon gång känt att en annan kvinnlig kollega i Försvarsmakten visat avund 

mot dig? På vilket sätt har det tagit sig uttryck?

4. Har  du  någon  gång  känt  att  en  annan  kvinnlig  kollega  i  Försvarsmakten  känt 

konkurrens mot dig? På vilket sätt har det tagit sig uttryck?
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5. Hur ofta känner du att avund och/eller konkurrens kvinnor emellan är ett islag i din 

vardag?

6. Känner du att du som kvinna jämför dina prestationer i förhållande till andra kvinnor 

eller andra män?

7. Är avund vanligast mellan kvinnor eller mellan män? Varför tror du att det är så?

8. Är konkurrens vanligast mellan kvinnor eller mellan män? Varför tror du att det är så?

9. Har du känt avund mot män i Försvarsmakten?
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10. Har du känt konkurrens mot män i Försvarsmakten?

11. Om du  jämför  Försvarsmakten  med  andra  organisationer  eller  skolor  som du  har 

erfarenhet av, är det vanligare med avund i dessa?

12. Om du  jämför  Försvarsmakten  med  andra  organisationer  eller  skolor  som du  har 

erfarenhet av, är det vanligare med konkurrens i dessa?
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	Vilka uttryck tar sig avund och konkurrens?

