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Vart är jag på väg och varför?  
Personligt ledarskap som ett verktyg för kvinnors karriärutveckling 

 
Frida Ährlin 

 
 
Denna uppsats bygger på intervjuer med sju kvinnor som deltagit i ett 
utvecklingsprogram utformat för kvinnor med ambition att göra karriär. 
Företag bör satsa på anställdas karriärutveckling då det ökar individernas 
välmående och ger konkurrensfördelar. Syftet var att se vilka faktorer som 
bidrar till eller hindrar personlig utveckling samt se på vilket sätt 
utvecklingsprogrammet kan medverka till kvinnors personliga ledarskap och 
karriärutveckling. Frågeställningen löd: Upplever kvinnor att personligt 
ledarskap är ett bra verktyg för att utvecklas i sin karriär? Resultatet visade 
att kvinnorna genom utvecklingsprogrammet upplevde ökad kontroll över 
sina liv vilket hjälpt dem definiera och uppnå karriärmål. Faktorer med 
inverkan på karriären är individens utvecklingsbehov och tro på sig själv, 
stöd från andra samt företagets satsningar på anställdas karriärutveckling.  
 
Key words: personal development, career, women, coaching, goal-
attainment. 

 
 

Inledning 
 
Intresset för personlig utveckling och positiv psykologi har ökat sedan 50-talet och fokus 
ligger på måluppfyllelse både i privatlivet och i arbetslivet (Grant, 2006). I dagens 
konkurrensinriktade samhälle med krav på hög förändringstakt blir utvecklingsarbete allt 
viktigare för både organisationens och den anställdes effektivitet och framgång (D’Abate, 
Eddy & Tannenbaum, 2003; Maurer, Weiss & Barbeite, 2003; Tansky & Cohen, 2001). 
Genom att satsa på de anställdas karriärutveckling behålls värdefulla resurser och kunskaper 
inom företaget (Wasylyshyn, Gronsky & Haas, 2004) vilket ger företaget konkurrensfördelar. 
Genom att företag satsar på de anställdas utveckling visar de att de bryr sig om sina anställdas 
välmående vilket ökar de anställdas lojalitet till företaget (Tansky & Cohen, 2001), 
organisationen får dessutom mer effektiva anställda med ökad interpersonell kompetens 
(Wasylyshyn, Gronsky & Haas, 2004). Många företag har interna utbildningar för de 
anställda och det finns även externa resurser och utbildningar att ta hjälp av.   

I den här undersökningen utvärderas ett utvecklingsprogram på uppdrag av ett 
konsultföretag i Mellansverige. Detta utvecklingsprogram lägger fokus på kvinnors 
karriärutveckling och nyckeln är att deltagarna tar reda på vad de själva vill och åt vilket håll 
de vill utvecklas. Innehållet beskrivs som att det handlar om att förbättra sin självkänsla och 
självförtroende, målformulering, livs- och karriärplanering, att skapa balans i livet, mental 
styrka, kommunikation, feedback, ledarskap, kreativitet och nätverkande. Dessa områden 
behandlas i grupp under tio utbildningsdagar utspridda under ett år. Utbildningsdagarna är i 
seminarieform där både föreläsningar, enskilda övningar och diskussioner ingår. Deltagarna 
erbjuds även individuell coaching vid två tillfällen under denna period. 
Utvecklingsprogrammet vänder sig till kvinnor med ambition att göra karriär och som 
befinner sig på basnivå eller i mitten av en organisation. 
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Karriär 
 
Karriär handlar om en individs levnadsbana och att nå framgång inom olika områden i livet 
(Svenska Akademien, 2007). Oftast talar man om att avancera inom arbetslivet. I denna 
undersökning definieras karriär som att antingen avancera till en chefsbefattning eller att bli 
specialist. Med specialist menas en person som har specifika kunskaper inom ett smalt 
område. Människors motiv och inställning till att göra karriär är både yrkesmässiga och 
personliga (King, 2004). En ny yrkesroll kan betyda förändringar i det privata livet samtidigt 
som förändringar i det privata livet kan leda till en förändrad yrkesroll (King, 2004). Enligt 
Tansky & Cohen (2001) har anställda ett behov av att känna sig konkurrenskraftiga att söka 
andra jobb, antingen inom eller utanför organisationen. Detta betyder att de måste se till att ha 
rätt kunskaper både för att kunna utföra sitt jobb och konkurrera om andra tjänster (Tansky & 
Cohen, 2001).  

För att utvecklingsarbete på individnivå ska kunna genomföras behöver den anställde 
känna behov av att lära sig något nytt. Detta behov kan uppkomma inom individen själv samt 
stimuleras genom uppmuntrande faktorer inom organisationen (Maurer, Weiss & Barbeite, 
2003). Faktorer som enligt dessa forskare ökar anställdas vilja att delta i utvecklingsarbete är 
socialt stöd både i arbetet och privat, känsla av delaktighet i arbetet samt att han eller hon har 
ett mål att göra karriär. Positiva erfarenheter av tidigare deltagande i utvecklingsprogram ökar 
tron på individens egen förmåga att lära sig något nytt vilket i sin tur ökar den anställdes 
intentioner med och motivation till kommande utvecklingsmöjligheter (Maurer, Weiss & 
Barbeite, 2003).  

En person kan avancera inom arbetslivet genom att successivt öka sina kunskaper och sin 
status för att bli befordrad till en högre tjänst (Oxford University Press, 2007; Svenska 
Akademien, 2007). Anställda kan öka sina chanser till en förändrad yrkesroll genom att agera 
på ett visst sätt, inför nyckelpersoner i organisationen med behörighet att befordra anställda, 
som gynnar den egna karriärutvecklingen (King, 2004). Dessa ageranden antas ha sin grund i 
individens upplevda kontroll över sin karriärutveckling. De anställda som agerar på detta sätt 
har enligt en longitudinell studie av Seibert, Kramer och Crant (2001) ett proaktivt 
förhållningssätt. Detta proaktiva förhållningssätt grundas i en hög grad av self-efficacy 
(Crant, 2000; Bandura, 1997), det vill säga individens tro på att han eller hon klarar av en viss 
uppgift.  
 

Kvinnors karriärmöjligheter. En studie på mellanstora till stora, privatägda företag, visade 
att det finns ett samband mellan i vilken utsträckning en organisation erbjuder möjligheter till 
utveckling och befordran och hur många kvinnor som finns i ledande positioner (Goodman, 
Fields och Blum, 2003). Chansen för kvinnor att befinna sig i ledande positioner ökar om 
företaget lägger tonvikt på utveckling och befordringar. Samma studie visade att icke 
industriella företag hade ett högre antal kvinnor i ledande positioner än industriföretag 
(Goodman, Fields och Blum, 2003). En undersökning gjord av Bishop & Salomon (1989) 
visade en skillnad mellan män och kvinnors karriärutveckling kopplat till locus of control. 
Yngre kvinnor har högre grad av intern locus of control än äldre kvinnor. Samtidigt har äldre 
män en högre grad av intern locus of control än kvinnor i samma åldersgrupp, som istället 
hade extern locus of control. Kvinnors externa locus of control kan bero på deras låga 
förväntningar samt att de svårigheter och hinder de möter i deras karriärutveckling framkallar 
frustration och en känsla av hopplöshet (Bishop & Salomon, 1989). Mäns interna locus of 
control kan förklaras genom att de lättare än kvinnor skördar framgångar i karriären.En senare 
undersökning visar att kvinnor i 50-årsåldern med hög ambition att avancera inom ett företag 
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är mer själv-accepterande, självständiga och effektiva i jämförelse med kvinnor i samma ålder 
med låg ambition att göra karriär (Roberts & Friend, 1998).  

Det som kvinnor upplevde hade positiv inverkan på deras möjlighet att avancera till en 
högre chefsbefattning var utbildning och utveckling, genombrott, personliga egenskaper, 
arbetserfarenhet, stöd genom mentorskap, flexibilitet, taktisk planering, engagemang 
(commitment), uppmuntran och prestationer (Metz & Tharenou, 2001). Det som kvinnor 
upplevde som negativ inverkan på avancemang var könsdiskriminering, den närmsta chefen, 
personliga egenskaper, bristande kunskap, familjen, personliga skäl, stereotyper och attityder, 
organisationsförändringar, brist på möjligheter samt arbetsplatsens placering (Metz & 
Tharenou, 2001). 
 
 
Personlig utveckling och coaching 
 
I denna underöskning beskrivs begrepp som handlar om personlig utveckling. Ett flertal 
begrepp med liknande innebörd presenteras här för att skapa en bredd i området. Personligt 
mästerskap och personligt ledarskap kan sägas vara ett resultat av personlig utveckling. 
Personlig utveckling kan främjas genom coaching.  

Inom en organisation är det människorna som kan lära och utvecklas, inte organisationen i 
sig och nyckeln till människors utveckling ligger enligt Senge (1995) i begreppet personligt 
mästerskap. Personligt mästerskap handlar om förmågan att hantera både yrkesmässiga och 
privata situationer i livet. D’Abate, Eddy & Tannenbaum (2003) beskriver flera typer av 
interaktioner mellan minst två personer med syftet personlig utveckling. De två vanligaste 
typerna av sådana interaktioner är mentorskap och coaching. Dessa begrepp kan definieras på 
flera olika sätt och ibland definieras de som samma sak. Utifrån D’Abate, Eddy & 
Tannenbaums litteraturstudie (2003) handlar coaching om undervisning, målformulering och 
att få feedback inom ett specifikt område. Mentorskap sträcker sig ofta över en längre 
tidsperiod, är mer generell och handlar mer om att ge stöd och råd, det kan t ex vara en 
anställd som agerar mentor åt en nyanställd i en lägre position för att denne lättare ska komma 
in i företagets verksamhet (D’Abate, Eddy & Tannenbaum, 2003; Eby & Lockwood, 2005). I 
den här undersökningen ligger fokus på begreppet coaching vilket här kommer att beskrivas 
närmare.  

Enligt Parsloe & Wray (2000) är coaching en stödjande process som hjälper eller 
underlättar för en person att uppnå sin potential. Whitmore (1996) menar att coaching är en 
metod för att hjälpa andra att lära sig själva och coachens uppgift är att skapa medvetenhet 
och ansvar hos en annan person, detta gör coachen genom att guida personen fram till sina 
egna svar. Coaching används både inom arbetet och privat (Finne & Roman, 2006; Grant, 
2006) och Grant (2006) skiljer mellan så kallad ”life-coaching” och arbetsrelaterad coaching. 
”Life-coaching” lägger fokus på individens privatliv medan arbetsrelaterad coaching 
fokuserar på utvecklingen av individens yrkesroll (Grant, 2006). Den här undersökningen 
lägger fokus på arbetsrelaterad coaching. Dock bör det poängteras att coaching är en process 
som gör att personen utvecklas som helhet, i alla delar av livet, även om fokus ligger på 
exempelvis utveckling av personens yrkesroll (Finne & Roman, 2006).  

Finne & Romans uppsats (2006) visar att ”individen genom coaching kan förberedas för att 
bättre hantera förändringar samt att coachningen kan leda till förändrade tankemönster” (s 
33). Målet med coaching kan vara att individen ska öka sitt självförtroende, bli bättre på att 
kommunicera, bli mer tydlig, våga säga ifrån, bli mer strukturerad, mer effektiv och bli bättre 
på att samarbeta. Om målet är att göra karriär handlar det även om att lära sig hävda sig själv 
(Finne & Roman, 2006). I en uppsats med fokus på lärande beskrivs upplevelser av personer 
som blivit coachade (Lindberg, 2006). Denna undersökning visade att coachningen hjälpte 
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människor att se saker ur andra perspektiv, och genom detta, utmana sina beteendemönster, 
skapa förändring i sina liv och utveckla sig själva. Personer som blivit coachade har även fått 
ökad kännedom om och blivit mer medvetna om sig själva och vad de vill i livet, det har även 
medfört ett förändrat förhållningssätt i deras olika roller både i arbetet och privat (Finne & 
Roman, 2006). Coaching kan enligt Finne & Roman (2006) vara en bra metod för företag som 
vill att de anställda ska utvecklas i sin karriär. Resultatet av en undersökning av Wasylyshyn, 
Gronsky & Haas (2004) visade att 70 procent av deltagarna till ett coachingprogram 
avancerade i sin karriär. 
 

Ta reda på vad man vill. Beslut om karriärval kan vara svårt då det enligt Bandura (1997) 
kan medföra konsekvenser som både är varaktiga och osäkra. På grund av detta väljer många 
att inte ta beslut om vad de vill arbeta med och istället ”låter sig hamna där de hamnar” 
(Bandura, 1997). När en individ kan sägas leva utifrån personligt mästerskap vet hon vad som 
är viktigt för henne vilket ökar medvetenheten om och fokus på detta, istället för att ta rollen 
som ett offer som gör saker hon egentligen inte vill (Senge, 1995). För att ha förmågan att ta 
ansvar över sitt liv och sina handlingar krävs en realistisk medvetenhet om sig själv och 
världen samt vilka mål man vill förverkliga (Senge, 1995). Senge (1995) menar att de mål, 
eller visioner, som är förknippade med begreppet personligt mästerskap ofta är känslomässiga 
och har en djupare betydelse för individen. 

 
Att uppfylla sina mål. Att övervinna hinder och uppnå sina yrkesmässiga mål leder till 

ökad känsla av att ha kontroll över och kunna påverka sitt liv, vilket i sin tur leder till ökat 
välmående både inom arbetet och privat (King, 2004; Maurer, Weiss & Barbeite, 2003; 
Seibert, Kramer & Crant, 2001). En individ kan få hjälp att stärka sitt personliga mästerskap 
genom stimulans till initiativtagande samt vägledning och stöd att formulera mål (Senge, 
1995).  Grant (2006) och Senge (1995) menar att genom att sätta upp mål och lägga upp en 
handlingsplan kan lärande uppstå. Individen kan få hjälp av rådgivare inom eller utanför 
organisationen att formulera realistiska mål och uppnå dessa (King, 2004). Parsloe & Wray 
(2000) beskriver, i sin bok om coaching, fyra steg som används för att uppnå sina mål: (1) 
skapa medvetenhet om sig själv och sin situation och erkänna ett behov av förändring, (2) ta 
ansvar för resultatet och skapa en handlingsplan, (3) genomföra planen och (4) utvärdera 
resultatet. Grant (2006) beskriver en modell för hur coaching har inverkan på bland annat 
måluppfyllelse och mental hälsa. Genom att individen tar kontrollen över sitt liv kan denne 
göra en handlingsplan och styra sitt beteende mot målet.  
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Figur 1. Modell för självstyrande och måluppfyllelse (Grant, 2006). Egen översättning. 
 
 
Enligt en undersökning av Grant (2006) upplever personer som genomgått ett 
coachingprogram ökad måluppfyllelse och ökad livskvalitet. Personer som utifrån sina 
ageranden uppnått sina yrkesmässiga mål har enligt King (2004) en högre grad av self-
efficacy än de som inte uppnått sina mål. Det är mycket viktigt att individen själv upplever en 
känsla av att vara nöjd med resultatet, om individen inte lyckas uppnå sina mål kan det leda 
till känslor av hjälplöshet och alienation (King, 2004). ”Människor som utvecklat personligt 
mästerskap är engagerade, de tar fler och omfattande initiativ, de känner större ansvar och de 
lär sig fortare” (s 138). Personligt mästerskap leder enligt Senge (1995) även till ökat 
självförtroende och en högre tillfredställelse med livet.  
 

Personlig utveckling genom relationer till andra. Jaina & Tyson (2004) skriver om 
relationer till andra på arbetet, och de kopplar betydelsen av detta till individens self-efficacy. 
Individer som upplever stöd och uppmuntran från andra har en större förmåga att övervinna 
svårigheter och hinder, en högre grad av self-efficacy. Uppmuntran från och identifikation 
med framgångsrika personer ökar graden av self-efficacy. Personer som anser sig lika på ett 
eller flera sätt, som till exempel har samma yrkesroll, arbetar inom samma bransch eller har 
liknande karriärmål, har lättare att identifiera sig med varandra. Om två personer har samma 
intresse och den ena är mer framgångsrik inom det gemensamma området än den andre, ses 
denne som en modell vilket ökar den andres tro på att själv lyckas och nå framgång inom 
området (Jaina & Tyson, 2004). Genom det gemensamma området ökar även förståelsen 
mellan parterna. Undersökningen (Jaina & Tyson, 2004) visade att tillit, öppna diskussioner, 
utbyte av erfarenheter samt att parterna tycker om och känner varandra var viktiga faktorer i 
dessa relationer för att öka känslan av self-efficacy. En undersökning av Waters & Moore 
(2002) visar att kvinnor har större behov av socialt stöd än män och att detta stöd både ökar 
och bibehåller deras självkänsla.  
 

Sätt upp mål

Utveckla en handlingsplan

Agera

Ändra på det som inte fungerar och gör mer 
av det som fungerar 

Framgång 

Övervaka 
(Monitor)

Utvärdera
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Syfte och frågeställning  
 
Utvecklingsprogram och coaching syftar till att främja personlig utveckling och öka 
individernas känsla av personligt ledarskap. Känslan av personligt ledarskap förväntas ha en 
positiv effekt på måluppfyllelse och karriärutveckling (Bandura, 1997; Finne & Roman, 2006; 
Grant, 2006; Gronsky & Haas, 2004; King, 2004; Parsloe & Wray, 2000; Senge, 1995).  
Denna undersökning har fokus på individens upplevda personliga utveckling och de inre och 
yttre faktorerna som kan påverka denna utvecklingsprocess. Syftet med denna studie är dels 
att undersöka vilka faktorer som bidrar till eller hindrar en individs personliga utveckling, 
samt att undersöka upplevelsen av på vilket sätt det aktuella utvecklingsprogrammet kan 
medverka till kvinnors personliga ledarskap och karriärutveckling. Undersökningens 
övergripande frågeställning lyder: Upplever kvinnor att personligt ledarskap är ett bra 
verktyg för att utvecklas i sin karriär? För att tydligare få svar på detta undersöktes tre 
områden: (1) Vilka motiv hade kvinnorna att delta i det aktuella utvecklingsprogrammet? (2) 
Vad upplever kvinnorna att de lärt sig av programmet? (3) Vilka förändringar i sin 
karriärutveckling har kvinnorna upplevt sedan de genomgått utvecklingsprogrammet? Dessa 
tre områden var även intervjuguidens tre frågeområden. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Av de kvinnor som genomgått utvecklingsprogrammet valde uppdragsgivaren ut nio stycken 
deltagare från tre olika företag. Önskemålet var att välja deltagare som medverkat i 
utvecklingsprogrammet för mellan två till tre år sedan, antingen år 2004 eller 2005. Detta 
utifrån antagandet att dessa troligen skulle ha lättare att komma ihåg och kunna återberätta 
sina upplevelser av utvecklingsprogrammet, samtidigt som det har gått så pass lång tid att de 
förväntades kunna värdera eventuella effekter av utvecklingsprogrammet. Deltagarna valdes 
dock även ut efter tillgänglighet vilket resulterade i att de nio valda hade gått 
utvecklingsprogrammet mellan år 1997 och 2005. Dessa nio var jämnt fördelade mellan tre 
olika företag, ett inom bankbranschen och två större industriföretag.  

Av de nio tillfrågade var det sju stycken som intervjuades. En valde att inte delta då hon 
inte hade tid och en annan kunde inte intervjuas då det geografiska avståndet var långt och en 
gemensam tid inte kunde inplaneras. Deltagarna var mellan 34 till 51 år gamla och hade 
arbetat inom företagen mellan 0 – 23 år, med ett medelvärde på 13 år. Alla kvinnor arbetade 
heltid eller näst intill heltid. För att skydda deltagarnas identitet presenteras inte vilka 
deltagare som arbetade på respektive företag. Tre av deltagarna hade gått 
utvecklingsprogrammet inom det önskade tidsspannet mellan år 2004 och 2005. Ersättning till 
deltagarna utgick ej.  
 
 

Material  
 
För att undersöka deltagarnas upplevelser av utvecklingsprogrammet genomfördes 
halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997). Förhållandevis öppna frågor ställdes för att 
uppmuntra deltagarna att berätta så mycket som möjligt om sina upplevelser och tankar om 
utvecklingsprogrammet (Maxwell, 1996). En intervjuguide utformades och denna användes 
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som ett stöd för forskaren under intervjuerna (Kvale, 1997). Intervjuguiden bestod av tre 
frågeområden: motiv att delta i utvecklingsprogrammet, utvecklingsprogrammets innehåll 
samt upplevda resultat av utvecklingsprogrammet. Utöver detta ställdes bakgrundsfrågor om 
bland annat ålder, antal år de arbetat inom företaget samt en fråga om deras beskrivning av 
vad det innebär att göra karriär. Efter den första intervjun valde forskaren att lägga till en 
fråga som utvecklade deltagarnas syn på begreppet karriär: ”Beskriv din ambitionsnivå att 
göra karriär”. Samtliga intervjuer spelades in på band för att minska risken för felkällor och 
öka undersökningens reliabilitet (Kvale, 1997). 
 
 

Procedur 
 
På grund av uppdragsgivarens principer för tystnadsplikt kunde inte uppgifter om vilka 
kvinnor som deltagit i utvecklingsprogrammet erhållas. Studiens uppdragsgivare ombads att 
slumpmässigt välja ut, utifrån tidigare beskrivet kriterium, tre kvinnor från varje företag. 
Uppdragsgivaren kontaktade dessa samt cheferna på två av företagen för att erhålla 
godkännande att bli kontaktade angående en undersökning kopplat till en C-uppsats. När 
dessa givit sitt godkännande fick forskaren möjlighet att kontakta kvinnorna samt cheferna på 
dessa företag. Kontakt med chefen på det tredje företaget kunde inte upprättas då 
uppdragsgivaren inte kände till denne.  

Ett missivbrev skickades ut med e-post till cheferna på de två första företagen. Detta 
innehöll information om studiens syfte och genomförande samt forskningsetiska principer. 
Några dagar senare kontaktades cheferna via telefon, båda gav sitt godkännande till 
undersökningen. I detta skede skickades även missivbrev via e-post till de nio utvalda 
kvinnorna. Även dessa kontaktades efter några dagar via telefon för att få deras samtycke till 
deltagande i studien. Kvinnorna på det tredje företaget ombads uppge namn och 
kontaktuppgifter till deras närmaste chef för att kunna kontakta dessa för godkännande av 
studien. Dessa chefer kontaktades via telefon och samtliga gav sitt godkännande till studien. 
När både chefer och deltagare givit sitt godkännande bokades tider för intervjuer in med var 
och en av deltagarna.  

Alla intervjuer genomfördes på kvinnornas arbetsplatser förutom en som genomfördes på 
en offentlig plats där för tillfället inga andra personer vistades. Innan varje intervju påbörjades 
förklarade forskaren studiens syfte och användningsområde, att de var fria att avbryta 
intervjun när helst de ville samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt (Kvale, 1997). 
Forskaren förtydligade även sin önskan att deltagarna skulle svara helt enligt sina egna tankar 
och upplevelser och inte utifrån vad de trodde att forskaren ville höra. Samtliga deltagare tillät 
att intervjuerna spelades in på band. Varje intervju var mellan 40-60 minuter långa. Efter 
intervjuerna lämnades kontaktuppgifter så att deltagarna i efterhand kunde återkomma med 
frågor och ytterligare information. Deltagarna kommer att få ta del av undersökningens 
resultat genom denna rapport. 
 

Databearbetning 
 
Inspelningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant. Pauser och skratt markerades för 
att fånga nyanser i deltagarnas utsagor. Intervjuutskrifterna lästes sedan igenom och 
sammanfattades en och en utifrån intervjuguidens frågeområden. En övergripande 
sammanfattning av samtliga intervjuer utifrån samma frågeområden gjordes även. I nästa steg 
lästes varje intervju igenom mera grundligt för att urskilja meningsbärande enheter. Dessa 
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meningsbärande enheter sammanfördes till koder av mer abstrakt karaktär. Dessa koder var 
dock i detta läge ganska nära textens innehåll. Koderna delades först in i sju grupper: (a) 
karriär, (b) motiv till utvecklingsprogrammet, (c) utvecklingsprogrammets innehåll, (d) 
resultat av utvecklingsprogrammet, (e) genusperspektiv, (f) nätverk samt (g) övrigt. Koderna i 
de olika grupperna delades ytterligare in i kategorier. Under detta arbete kunde mönster 
urskiljas i materialet som helhet och fem grundteman med tillhörande kategorier formulerades 
(Tabell 1): (a) Varför behövs ett utvecklingsprogram för kvinnor?; genusfrågan, individuella 
motiv, företagens vinning (b) Personligt ledarskap; ökad kontroll över livet, en ständigt 
pågående utvecklingsprocess (c) Gruppens betydelse för individens utveckling (d) Balans 
mellan arbete och privatliv samt (e) Karriär; vad är karriär, hur gör man karriär. Ur några 
kategorier kunde även underkategorier med flera nyanser utskiljas, se Tabell 2. 
 
Tabell 1 
Databearbetningsprocessen 
 

 
 
 

Resultat 
 
Fem intervjupersoner (IP1, IP3, IP4, IP6 och IP7) tyckte att det var svårt att komma ihåg och 
berätta om detaljer i utvecklingsprogrammets innehåll. IP3 menade att det var svårt att 
förklara utvecklingsprogrammet för andra och trodde att man behöver se helheten för att 
förstå det. Hon berättade vidare att alla delar i programmet var lika viktiga och IP6 och IP7 
menade att vad man som deltagare tog till sig av innehållet berodde på vad man tyckte var 
viktigt samt hur öppen och mottaglig man var. Alla deltagare hade något positivt att säga om 
utvecklingsprogrammet och de tyckte att det var bra att det skapade tid för eftertanke och 
reflektion. IP1 uttryckte det på följande sätt: ”Att få de här dagarna att bara få tänka på sig 
själv och sin utveckling, det tyckte jag, det var guld värt”. IP7 beskrev att träffarna var 
värdefulla avbrott i vardagen. IP4 och IP6 tyckte att det var bra att utvecklingsprogrammet 
var över ett helt år då det fanns tid för reflektion och praktisk tillämpning mellan träffarna. Av 
utvecklingsprogrammets innehåll nämner deltagarna bland annat genusperspektivet, stress, 
möte med framgångsrika VIP-kvinnor, de kreativa momenten, att hålla föredrag, hur man 
bemöter andra samt coachingdelen som betydelsefulla delar. Fem av deltagarna blev 

Karriär 

Motiv till utvecklings-
programmet 

Utvecklings-
programmets innehåll 

Resultat av 
utvecklingsprogrammet 

Genusperspektiv 

Nätverk 

Övrigt 

Varför behövs ett 
utvecklingsprogram för kvinnor? 

Personligt ledarskap 

Gruppens betydelse för individens 
utveckling 

Balans mellan arbete och privatliv 

Karriär 
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tillfrågade av sin chef om de ville gå utvecklingsprogrammet. De såg det som en förmån att få 
gå utvecklingsprogrammet och uttryckte tacksamhet över detta. Två deltagare blev tipsade av 
kollegor som gått programmet och uttryckte själva sin önskan till chefen att gå 
utvecklingsprogrammet.  
 
Tabell 2 
Resultatets teman med dess kategorier och underkategorier 
 
 
Varför behövs ett 
utvecklingsprogram 
för kvinnor? 

 
Personligt 
ledarskap 

 
Gruppens 
betydelse för 
individens 
utveckling 
 

 
Balans 
mellan 
arbete och 
privatliv 

 
Karriär 

 
Genusfrågan 

 
Ökad kontroll över livet 

 
Gruppens 
sammansättning 

  
Vad är karriär? 

 
Individuella motiv 

 
o Ta reda på 

vad man vill 

 
Stöd 

 o Avancera till 
högre 
befattning 

o Förändra sin 
situation 

 
o Göra aktiva val 

Diskussioner och 
erfarenhetsutbyte 

 o Göra det man 
vill 

o Drivkraft att 
utvecklas 

 
o Känsla av att 

kunna påverka 
sitt liv 

   
Hur gör man karriär? 

 
Företagens vinning 

 
En ständigt pågående 
utvecklingsprocess 

  o Individuella 
faktorer 

    o Yttre faktorer 

 
 
Varför behövs ett utvecklingsprogram för kvinnor? 
 

Genusfrågan. IP2, IP3 och IP4 berättade att det inom deras branscher finns få kvinnor i 
ledande positioner och IP4 upplevde en stor skillnad mellan män och kvinnor i ett 
mansdominerat företag. Detta märks enligt IP3 genom att kvinnor får anstränga sig lite mer 
för att kunna jämföras efter samma mått som en man: ”En tjej måste göra lite bättre för att bli 
värderad för samma sak, så är det, och det är för jäkligt”. Hon berättade vidare att hon kände 
frustration över att vara nervärderad och att kvinnor i jämförelse med män är sämre på att ta 
för sig.  IP7, som även hon beskrev att hon arbetade inom ett mansdominerat företag, sa att 
hon tidigare i sin yrkesroll försökt anpassa sig och agera som en man med förhoppning att 
passa in. För att hantera detta menade IP3 att man som kvinna till viss del måste anpassa sig 
till männens sätt att agera för att få gehör. IP7 förklarade att hon genom 
utvecklingsprogrammet kommit till insikt om att det är viktigt att våga vara kvinna, bland 
annat för att detta balanserar den mansdominerade gruppen. Nu är hon sig själv och står för 
det. IP7 trodde även att kvinnor är sämre på att säga nej och att det är viktigt att inte falla in i 
rollen som den som servar. IP2 ansåg att det är viktigt att ta plats i en mansdominerad 
omgivning.  

IP6 och IP7 var till en början skeptiska till ett utvecklingsprogram enbart för kvinnor och 
förstod inte varför det skulle vara bra. I efterhand förklarar IP7 att det finns ett behov av ett 
utvecklingsprogram för kvinnor bland annat för att diskutera andra ämnen ur ett kvinnligt 
perspektiv. IP2 berättade varför hon valde att gå utvecklingsprogrammet: ”Det krävs ju 
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kvinnliga ledare och i min bransch så är det väldigt mycket manliga ledare, så då kände jag att 
det var bra att gå nånstans där det var mera skräddarsytt för en kvinna helt enkelt”. IP7 sa att 
utvecklingsprogrammet ger kvinnor stöd att komma vidare och att man blir stärkt och positiv 
av det. IP3 poängterade att den här typen av kunskap fyller ett behov hos både män och 
kvinnor. 

 
Individens motiv. Flera av kvinnorna (IP1, IP2, IP4, IP6, IP7) kunde inte direkt svara på 

hur de tänkte innan utvecklingsprogrammet och vad det var som gjorde att de valde att delta i 
det och fler än hälften uttryckte att de inte hade några förväntningar alls. Ur intervjuerna går 
ändå att utläsa att kvinnorna (IP1, IP3, IP4, IP5, IP6) valde att delta i utvecklingsprogrammet 
för att de ville (a) förändra sin dåvarande situation och för att de har en (b) inre drivkraft att 
utvecklas. IP5 sa i intervjun: ”Jag befann mig i en sådan situation just då att jag kände att jag 
måste förändra min situation för att orka. För på den tiden […] hade jag oerhört långa dagar 
och hade ingen fritid överhuvudtaget och var allmänt, utarbetad, så att jag kände att nånting 
måste jag göra”. IP4 beskrev att hon inte längre ville känna sig styrd av omgivningens 
påtryckningar utan själv styra sitt liv: ”Jag är ofta så där att jag bara hoppar på nånting utan att 
egentligen tänka om det är nånting jag vill, om nån har sagt ”vill du göra det här” så har jag 
svarat ”javisst”, men det här var ju mer vad jag förstod då att tänka efter vad jag egentligen 
vill, och det lät spännande tyckte jag”. IP2 kände att hon egentligen inte hade tid att gå 
utvecklingsprogrammet men beslutade sig att gå bland annat för att en kollega uttryckt att: 
”Om du tänker så att du inte har tid så måste du gå den”. En deltagare, IP7, menade att även 
om hon inte letade efter ett sådant utvecklingsprogram eller trodde sig behöva det så passade 
det perfekt in i hennes liv just då. 

Samtliga kvinnor beskrev att de har en inre drivkraft att utvecklas och en vilja att komma 
framåt, både i arbetslivet och privat. IP2 såg utvecklingsprogrammet som ett sätt att utvecklas 
i sin karriär: ”Jag kände nog att det kunde vara ett bra sätt att komma vidare, i min roll”. 
Nyfikenhet inför att prova något nytt (IP7) och ett intresse för personlig utveckling (IP1) 
nämndes även som faktorer som gjorde att kvinnorna valde att delta i utvecklingsprogrammet.  

 
Företagens vinning. Flera av deltagarna (IP1, IP3, IP6 och IP7) kom under intervjuerna in 

på företagens synvinkel och deras vinning av att låta anställda gå ett utvecklingsprogram som 
detta. Några av kvinnorna upplevde att företagen ser en konflikt mellan att antingen fokusera 
på att gå med vinst eller att satsa på de anställdas välmående. Exempelvis skulle de vilja att 
företagen satsar mer på att skapa ett öppet klimat där kreativitet och människan som viktigaste 
resurs förespråkas. IP3 säger: ”Det [kreativitet] tror jag också är viktigt speciellt när man har, 
i det inrutade yrkeslivet då, att gå utanför cirkeln litegranna och vad man förväntas göra” . IP1 
fick stå på sig för att hon skulle få gå utvecklingsprogrammet. Hon upplevde att cheferna var 
positivt inställda samtidigt som hon fick en känsla av att de anställdas personliga utveckling 
inte prioriterades: ”Det [personlig utveckling] kanske man inte liksom premierade utan det 
skulle va nåt mer så tekniskt eller så mer knutet till jobbet, det kan vara det”. Kvinnorna 
kände inga förväntningar på sig från företaget. IP3 trodde att samarbetssvårigheter kan vara 
ett motiv till att skicka anställda på utvecklingsprogrammet. Enligt tre av kvinnorna (IP3, IP6, 
IP7) får företagen, genom att skicka sina anställda på det aktuella utvecklingsprogrammet, 
mer mogna, positiva och välbalanserade anställda som genom sina aktiva val vill och är 
motiverade att arbeta på en viss position inom företaget. IP6 menade att lägga fokus på de 
anställdas personliga utveckling ställer högre krav på arbetsgivaren. 
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Personligt ledarskap 
 
Samtliga intervjuade tyckte att det var svårt att beskriva vad utvecklingsprogrammet hade lett 
till. Samtidigt anser de att de genom utvecklingsprogrammet har förändrats på något sätt. IP3 
ansåg dock inte att hon har genomgått någon större förändring: ”Men jag tror att är man lite 
missnöjd med sitt arbetsliv och även sin vardag kanske, då kanske det ger större 
förändringar”. IP3 och IP6 tyckte att det är lättare att se hur andra på utvecklingsprogrammet 
har förändrats. IP4, IP6 och IP7 uttryckte att det är en mognadsprocess och att det tar tid att 
förändra sitt tankesätt. IP7 sa under intervjun att hon växte mycket under 
utvecklingsprogrammets gång men förstod det inte förrän efteråt: ”Jag landade kanske inte 
riktigt förrän efter att programmet hade slutat när jag fick lite distans till det, då började jag 
komma på mig själv med att mycket av det man satt och funderade på och det man tog med 
sig, det kom från programmet”. IP4 såg att hon har förändrats men har svårt att avgöra om det 
har med en mognad till följd av utvecklingsprogrammet att göra eller om det är till följd av att 
hon blivit äldre. IP5 menade att de kunskaper hon fått genom utvecklingsprogrammet är 
bestående till skillnad från kurser hon gått genom företaget: ”Oftast är det ju så när man ska 
gå nån kurs att ”å det här är jättebra, det ska jag komma ihåg” och sen kommer man tillbaka 
till sin gamla miljö och sen efter ett par veckor då är det där borta och sen kör man på efter 
gamla hjulspår. Men så är inte fallet efter den här kursen”. IP7 menade att hon inte skulle vara 
den hon är idag om hon inte gått utvecklingsprogrammet och IP2 uttryckte att hon nu ser på 
sig själv och andra på ett annat sätt. 

Alla intervjuade beskrev att de genom utvecklingsprogrammet blivit stärkta som personer. 
IP5 och IP7 menade att de genom utvecklingsprogrammet fått en bättre självinsikt om vem de 
är, sina värderingar och var de står i nuläget. IP2 sa: ”Jag har lärt känna mig själv på ett annat 
sätt”. IP6 tyckte att hon blivit mer harmonisk och hon tror att alla som gått 
utvecklingsprogrammet har fått större självinsikt: ”Det är ju som en utbildning liksom på nåt 
vis, fast i sig själv”. IP4 menade att hon blivit mer medveten om sina egna tankar och åsikter. 
IP2 berättade att hon har lärt känna sig själv, fått bättre självförtroende och självkänsla vilket 
hon tror är positivt för sin karriärutveckling inom företaget: ”Kanske är det nånting som 
märks på mig, jag vet inte, som gör att man tycker att hon ja, henne kan vi satsa på”. IP4, IP5, 
IP6 och IP7 uttryckte även de att de genom utvecklingsprogrammet fått bättre självförtroende 
och självkänsla. IP2, IP5, IP6 och IP7 hävdade att de även blivit tuffare och att de vågar ta för 
sig mer: ”Jag har blivit tuffare och jag törs svara för mina åsikter, törs vara den jag är på ett 
annat sätt” (IP2). IP3 sa sin åsikt om att ta för sig: ”Tar man inte för sig så är det ingen annan 
som kommer att göra det heller. Och det får man nog, vad man än tycker om det så får man 
nog leva med det, tror jag”. 

Flera av studiens deltagare säger att de även fått en förändrad syn på andra människor. IP2 
har genom utvecklingsprogrammet tagit till sig verktyg som gör det lättare för henne att 
samarbeta med sina kollegor. Hon sa även att hon nu har lättare att skilja mellan person och 
handling och tänker i större utsträckning på att alla människor är lika mycket värda oavsett 
deras position i företaget. IP7 sa att hon fått ökad insikt om hur hon själv fungerar ihop med 
andra och i sitt arbete använder hon kunskaperna från utvecklingsprogrammet om 
konflikthantering. IP6 uttryckte att hon tänker mer humanistiskt och hennes intresse för 
människor har ökat. Hon berättade även att hon fått praktisk kunskap om hur grupper fungerar 
och att det är viktigt att möta individerna på den nivå de befinner sig.  IP1 sa att hon lärt sig 
hur hon ska ge feedback till andra i jobbet. 

 
Ökad kontroll över livet. IP3 hävdade att trygghet och självsäkerhet kommer av känslan av 

att bestämma över sitt liv. Hon menade vidare att utvecklingsprogrammet gett henne 
motivation att ta tag i och känna ansvar för sitt liv. IP5 och IP6 har fått insikt om att man själv 
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är ansvarig för att ta sig framåt i livet, detta berättade IP5 om under intervjun: ”Ofta så har 
man ju förutsatt att ja men så ska man sätta upp mål och och sen ska man sätta upp lite 
enklare mål nära i tiden och lite större mål lite längre bort i tiden. Men […] jag måste ju göra 
saker också, jag måste göra saker för att komma dit”.  

För att kunna ta sig framåt i livet behöver man veta vad man vill, vilket är något som 
samtliga deltagare uttryckte. IP1, IP3, IP4 och IP5 berättade att de tidigare kände sig styrda av 
omgivningens krav och att de gjorde saker som de trodde andra förväntade sig av dem. IP4 sa: 
”Oftast så jag är ofta så där att jag bara hoppar på nånting utan att egentligen tänka om det är 
nånting jag vill, om nån har sagt ”vill du göra det här” så har jag svarat ”javisst” . IP5 beskrev 
att det gjorde att hon kände sig ledsen, omotiverad och förvirrad. IP2 sa under intervjun: ”Hon 
[kursledaren] tvingade en att sätta sig ner och fundera och tänka över sig själv och ens mål 
och visioner, vad vill jag med mitt liv och vad, vart står jag och hur har jag kommit hit och så 
vidare. Och just då där jag var var det jättejobbigt att sätta sig och tänka så, för jag hade 
liksom bara kört på sådär som en ångvält framåt och sen så liksom och stanna upp, ja…och 
fundera vart jag är på väg och varför, nej det var, tufft”. IP1 menade att det är bekvämt att inte 
ta ställning till vad man vill men att det är mycket betydelsefullt att göra det. IP5 hävdade att 
om man inte tar tag i problemen nu så tvingas man ändå förr eller senare att göra det. IP3 
tyckte att det mest positiva med utvecklingsprogrammet var att reflektera över vad hon ville 
och vad som är viktigt i livet: ”Jag tycker också att individen har ett eget ansvar att visa vad 
man gör och vad man vill”. IP1, IP3, IP5 och IP7 har efter utvecklingsprogrammet börjat 
ifrågasätta det som händer i deras omgivning, exempelvis jobberbjudanden, och fråga sig 
själva vad de egentligen vill. IP3 berättade att hon nu sätter sig själv mer i fokus och jämför 
sig mindre med andra och mer med sig själv. IP7 uttryckte att hon nu har större omtanke om 
sig själv.  

De intervjuade nämnde vikten av att göra aktiva val för att komma framåt mot sina mål. 
Flera av de intervjuade (IP2, IP4, IP5, IP6 och IP7) berättade att det är viktigt att sätta upp 
mål utifrån vad man vill och att hela tiden sträva mot att dessa uppnås. IP6 tänkte att saker 
och ting inte händer av en slump och trodde att enbart genom att veta vart man ska påverkar 
man medvetet eller omedvetet händelseförloppet i den riktningen. IP4 sa att hon efter 
utvecklingsprogrammet försöker göra det hon vill och inte lägga fokus på ”måstena”: ”Jag 
tänker efter före vad det är jag egentligen vill, att jag inte bara hoppar på om nån ber mig om 
nånting utan att jag verkligen funderar”. IP1 och IP7 menar att de blivit säkrare i sina beslut 
och IP7 uttrycker att det är en styrka att kunna välja vad man vill jobba med, att antingen 
stanna kvar eller söka sig till ett nytt jobb.  

För IP3 och IP6 har utvecklingsprogrammet skapat en medvetenhet om och en känsla av 
att kunna påverka sitt liv. IP6 menade att denna insikt påverkar hennes sätt att leva och att 
hon styr mera vad som händer: ”Det är både positivt och lite jobbigt ibland, att veta att man 
kan påverka det så själv”. IP6 beskrev vidare: ”Man mognar då tror jag också då när man 
inser att man faktiskt kan påverka, inte allt, men väldigt väldigt mycket, mer än man tror”. 
När de intervjuade talade om känslan av att kunna påverka sitt liv nämnde de ofta även 
förmågan att kunna säga nej, att ställa lägre krav på sig själv, tänka positivt och uppfylla sina 
mål. IP1 och IP7 känner sig mindre stressade då de inte längre tar på sig arbete som de vet att 
de inte klarar av eller har tid med. IP3 sa att det handlar om att kunna säga nej: ”Jag stressar 
inte upp mig lika mycket längre, man har lärt sig att varva ner lite. För mig är det mycket det 
här att man väljer, man kan faktiskt välja och säga nej, man behöver inte göra allting, det är 
ingen heller egentligen som förväntar sig det. Man tror att man måste liksom men…”. IP1 sa: 
”Jag har ju blivit bättre på att säga nej också, förut så var jag nog mer en duktig flicka sådär 
som sa ja till allting i stort sett”. IP4, IP5 och IP7 upplevde även de att de blivit bättre på att 
säga nej och IP7 menade: ”Att tänka på sig själv det är ju nånting man får lära sig, att tänka på 
sig själv och att väga det då mot allting man skulle vilja göra, och sen ha förmågan då att säga 
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nej”. IP2, IP4 och IP7 menade att det är viktigt att inte ta på sig mer ansvar på arbetet än man 
vet att man klarar av, IP4 förklarade: ”Jag försöker att inte ta på mig allting utan tänka på det 
här med att säga nej, det är ju bara jag själv som blir drabbad när jag tar på mig för mycket”.  

IP2 uttryckte att hon efter utvecklingsprogrammet ställer lägre krav på sig själv både i 
arbetet och privat. IP1, IP3 och IP6 sa att de blivit bättre på att styra sina tankar och tänka mer 
positivt. IP3 och IP6 menade att detta ger dem en större tillit att klara av svåra situationer och 
för IP6 är positivt tänkande drivkraften genom tuffa situationer. IP5 uppgav att hon genom 
utvecklingsprogrammet blivit mer handlingskraftig, att hon aktivt arbetar mot sina mål och att 
flera mål hon satt upp har uppnåtts. Hon förklarade vidare att hon försöker att i förväg tänka 
sig vad hennes ageranden kan komma att leda till. IP6 sa också att flera av de mål hon satt 
upp har uppfyllts men kan inte säga om det är ett resultat av hennes ageranden eller om det 
bara blev så. 
 

En ständigt pågående utvecklingsprocess. För fyra av deltagarna (IP1, IP2, IP5 och IP6) 
har utvecklingsprogrammet skapat ett intresse att fortsätta arbeta med sin personliga 
utveckling. IP5 uttryckte att hon genom sitt deltagande i utvecklingsprogrammet har lättare att 
ta till sig andra verktyg om personlig utveckling. IP2 har till exempel varit på en föreläsning 
inom ämnet och söker ständigt efter tips och råd. IP1 och IP7 sa att de går tillbaka till och 
funderar över materialet från utvecklingsprogrammet ibland för att påminna sig själva. IP1 
och IP5 uttryckte att de skulle vilja delta i ett liknande utvecklingsprogram om tillfälle ges.  

Fem av kvinnorna (IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6) berättade att programdeltagarna efter 
utvecklingsprogrammets avslut träffas i nätverk med syfte att fortsätta med sin egen 
utveckling. IP4 och IP6 berättade att de under utvecklingsprogrammet uppmuntrades att 
fortsätta träffas och båda uttryckte positiv förvåning att nätverket fortfarande är aktivt. IP4 
och IP5 menade att de genom nätverket blir påminda om utvecklingsprogrammets innehåll 
och IP6 sa att nätverket ständigt fördjupas. Enligt IP4 är nätverket ett mycket värdefullt 
resultat av utvecklingsprogrammet.  
 
 
Gruppens betydelse för individens utveckling 
 
Alla utom en av de intervjuade talade om relationerna mellan de andra deltagarna i 
utvecklingsprogrammet och betydelsen av gruppens sammansättning. När resultatet av 
gruppens betydelse beskrivs här menas både gruppen under utvecklingsprogrammet samt 
gruppen som efteråt träffas i nätverk, om ingenting annat uttrycks. IP4 ansåg att det var bra att 
gruppen bestod av människor från olika företag eftersom det då inte blev något internt prat 
om arbetet. IP1 och IP6 tyckte att gruppens medlemmar var väldigt olika varandra gällande 
ålder, bransch och personlighet. IP4 tyckte att det var bra att deltagarna i 
utvecklingsprogrammet kom från olika företag då detta gav ett större erfarenhetsutbyte. När 
IP5 berättade om nätverket framhävde hon betydelsen av att gruppens medlemmar har 
någonting gemensamt: ”Det som är bra det är att alla har gått samma kurs så att vi utgår ju 
från samma kunskaper om man säger så”. IP3 berättade mycket kring betydelsen av gruppens 
sammansättning. Hennes uppfattning, som delas av IP4, är att graden av diskussioner och 
erfarenhetsutbyte blir större om gruppen är liten. IP3 ansåg vidare att det är svårt att få igång 
diskussioner om gruppens medlemmar är på olika mognadsnivå, både på det personliga och 
yrkesmässiga planet: ”Just gruppsammansättningen tror jag, det beror, just diskussionerna 
beror väldigt på om man är trygg och mogen och vågar bjuda mycket av sig själv och det är 
det det går ut på att man måste ju blotta sig själv litegrann”. IP1, IP4 och IP7 ansåg att de trots 
olikheter hade en stark sammanhållning i sina grupper, ”Vi var en väldigt bra grupp ändå, 
sammanhållningen var väldigt bra även fast vi var så, olika” (IP1). 
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Undersökningen visade att stöd från gruppen hade en positiv inverkan på individernas 
utveckling. Fyra deltagare (IP3, IP5, IP6, och IP7) uttryckte konkret att de fått stöd från 
gruppen. IP3 skiljde mellan yrkesrelaterat stöd och personligt stöd och menar att 
utvecklingsprogrammet i första hand ger personligt stöd. IP6 menade att hon genom 
utvecklingsprogrammet fick stöd i sin karriärutveckling, något som hon inte i samma 
utsträckning fick genom företaget. IP3 och IP7 kände även de att de fick stöd och uppmuntran 
i sin karriärutveckling i processen att byta jobb. IP3 ansåg att det ger mer utbyte om gruppens 
medlemmar litar på varandra, hjälper varandra och bjuder på sig själva. Hon pratade vidare 
om stöd genom en accepterande omgivning vilket hon tycker är viktigt för att individen ska 
kunna förändras och utvecklas: ”Dels är det en omgivning där det är okej att tycka, att tycka 
och tänka och säga sin åsikt och även att tycka obekväma saker och det är inte farligt att ha fel 
och det är inte farligt att göra fel, det är okej att få misslyckas också, och det är ingen 
fördömande omgivning utan det är snarare att man, det premieras, att man försöker och att 
man vill”.  

En tredje aspekt på gruppens betydelse för individens utveckling handlar om diskussioner 
och erfarenhetsutbyte. IP3 och IP5 menade att gruppens medlemmar hjälper varandra genom 
att ge olika synvinklar och perspektiv på aktuella problemområden i arbetslivet. IP4 hävdade 
att tillit är en viktig faktor för hur mycket erfarenheter som utbyts: ”För jag menar när man 
går en sån kurs också man öppnar ju upp sig mycket, man avslöjar ju saker som jag aldrig 
skulle prata om med mina arbetskompisar och då just att vi har det här förtroendet oss emellan 
också då, man kan ta upp saker för man vet att det stannar inom rummet”. IP3, IP6 och IP7 sa 
under intervjuerna att det har varit bra att diskutera medgångar och motgångar med kvinnor 
från andra yrkesgrupper. Detta erfarenhetsutbyte har lett en ökad förståelse för hur andra 
branscher och företag fungerar.  
 
 
Balans mellan arbete och privatliv 
 
IP1 hävdade att man är samma människa i jobbet som privat, IP6 och IP7 stödde detta genom 
att säga att när man växer som människa gör man det både i arbetet och privat. Flera av de 
intervjuade upplevde det svårt att hitta en bra balans mellan arbete och privatliv. IP3 menade: 
”Balansen i livet är himla viktig för det egna välbefinnandet och för att man ska fungera som 
en hel människa”. IP7 berättade att hon förut lade mer fokus på arbetet än fritiden men att hon 
nu arbetar på att hitta en bra balans däremellan. IP3 menade att ett arbete som är intressant 
kan hota privatlivet: ”Man är så mycket tid på sitt arbete och det finns ju annat också som är 
minst lika viktigt. Det är ganska lätt att glömma bort, har man ett jobb som intresserar en så, i 
alla fall jag så blir jag ganska uppäten av att gå in i det, då får man liksom komma ihåg ibland 
att jag har ett annat liv också, man har bara en chans, man har bara ett liv och det ska funka 
liksom. Och det är balansen som är svår”. IP2 berättade att hon brukade stressa för att hinna 
med och att hon idag är bättre på att planera sin tid och prioritera vad som är viktigast. IP2 
och IP3 försöker nu dra en tydligare gräns mellan arbete och privatliv vilket för IP3 betyder 
att hon stressar mindre. Även IP4 uttryckte detta när hon sa att hon i mindre utsträckning tar 
med sig jobbet hem och funderar mindre på jobbet när hon är ledig.  IP6 sa att hon inte drar 
några skarpa gränser däremellan. Utvecklingsprogrammet har fått IP4 att prioritera andra 
saker än innan och idag säger hon att hon hinner med både jobbet, familjen och sig själv.  
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Karriär 
 
Vad är karriär? Deltagarna uttryckte både direkt och indirekt att begreppet karriär var 

svårt att förklara. Trots detta menade de flesta att det handlar om att avancera till en högre 
befattning och samtidigt göra det man vill göra. Alla utom en talade om karriär kopplat till 
chefskap och befattningar så högt upp som möjligt i organisationen. De flesta talade även om 
skillnaden mellan att göra karriär som chef eller som specialist, och att detta var något de 
börjat fundera på genom deltagandet i utvecklingsprogrammet. Tre av de intervjuade (IP7, 
IP4, IP5) uttryckte tydligt att karriär handlar om att göra det man vill göra, att arbeta inom det 
område man är intresserad av och på den nivå i organisationen där man känner sig bekväm. 
IP7 sa: ”Karriär för mig det är ju att, var ju då att försöka hitta det område som jag tycker jag 
passar bra inom, och jag var duktig på, där jag kunde utföra ett bra jobb. Nu […] är det karriär 
för mig att utvecklas inom det området”. IP3 talade om karriär som att ha framgång i livet och 
må bra som person. IP6 utvecklade detta resonemang och menade att man kan göra karriär 
både på det yrkesmässiga och det privata planet samt att det handlar om en balans mellan 
dessa.  
 

Hur man gör karriär. Undersökningen visade att karriär är beroende både av individuella 
faktorer och yttre faktorer. Till de individuella faktorerna hör att veta vad man vill och göra 
aktiva val genom att till exempel tala om för sin chef vilka utvecklingsbehov man har. Hög 
ambition med sitt arbete och en inre drivkraft utvecklas är också kopplat till detta. Fem av de 
intervjuade uttryckte ett behov av att ha ett utmanande arbete och en vilja att utvecklas som 
människa. När arbetet börjar gå på rutin ökar motivationen att utvecklas i sin karriär. IP3 
menade att hennes ambitionsnivå att göra karriär är kopplad till hur hennes övriga liv ser ut 
och att den därför kan variera. Engkfjgklfdg 
Befordran till högre befattningar handlar även om att ha rätt kunskaper inom området baserat 
på utbildning och erfarenhet. Fyra av deltagarna (IP7, IP3, IP6, IP4) uttryckte att ökad ålder 
och antal år inom branschen minskar motivationen att göra karriär eftersom man med tiden 
provar på flera yrkesroller vilket stillar nyfikenheten och behovet av nya utmaningar. Flera 
deltagare (IP7, IP4, IP3) menade att känslan av trygghet i den nuvarande yrkesrollen samt 
bekvämlighet har en hämmande effekt på individens ambition att göra karriär. 

De yttre faktorerna handlar om i vilken grad individen blir uppmuntrad att utvecklas i sin 
yrkesroll genom arbetsmiljön och förfrågan om nya jobb. IP3 beskrev könsfrågan som ett 
hinder att utvecklas mot det hon vill: ”Man är på väg och vill väldigt mycket där det är ibland 
svårt att få gehör och så”. IP6 menade att det inom organisationen finns en speciell 
karriärbana att följa, från att som ny inom branschen börja ”på golvet” till att avancera i 
ansvar och uppgifter för att senare bli chef. IP7 berättade att hon gjort karriär genom att hitta 
nya jobb och andra befattningar, vid flera tillfällen på andra företag.  
 

Förändrad yrkesroll som ett resultat av utvecklingsprogrammet. Flera deltagare har under 
utvecklingsprogrammet omvärderat synen på sin egen karriärutveckling och är nu mer 
medvetna om vad de vill arbeta med och vilken typ av karriär de vill göra. Samtliga deltagare 
har sedan utvecklingsprogrammet utvecklats i sin karriär och fyra av dessa bytte jobb under 
utvecklingsprogrammets gång. IP6, som valde att inte byta jobb har utvecklats i sin yrkesroll 
och beskrev att hon efter utvecklingsprogrammet beter sig och känner sig som en chef i större 
utsträckning. En annan deltagare, IP4, fick ett erbjudande om ett chefsjobb men tackade nej 
då detta inte var i enlighet med hennes karriärplan: ”Jag har faktiskt fått förfrågan om jag ville 
satsa åt det hållet […] men jag sa faktiskt nej till det då för att jag hade ju som sagt funderat 
på det men det här är inte min grej”. 
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Diskussion 

 
 
Varför ett utvecklingsprogram för kvinnor? 
 
Ett av de områden som inte ingick i intervjuguiden var könsfrågan. Då flera av deltagarna 
uppgav detta som ett hinder i deras karriärutveckling gavs denna fråga ändå plats i studien. 
Två av de intervjuade upplever att de ändrar sitt sätt att vara för att få gehör hos männen i 
organisationen samt att detta skapar frustration och en känsla av att vara mindre värd. Enligt 
Metz & Tharenou (2001) är könsdiskriminering en anledning till att kvinnor upplever 
svårigheter att utvecklas i sin karriär. IP3 ansåg att kvinnor är sämre på att ta för sig än män 
vilket troligen har samband med kvinnors lägre interna locus of control (Bishop & Salomon, 
1989). Enligt Bishop & Salomon (1989) har detta samband med de svårigheter kvinnor möter 
i sin karriärutveckling vilket efter upprepning skapar en känsla av hopplöshet. Goodman, 
Fields och Blum (2003) menar att industriföretag har färre kvinnliga ledare än icke 
industriella företag. I denna studie var två av tre företag inom industribranschen vilket kan 
vara en bidragande orsak till deltagarnas upplevelse av svårigheter att göra karriär. IP2 sökte 
sig till utvecklingsprogrammet då hon såg det som en möjlighet att utvecklas som kvinna i en 
bransch dominerad av manliga ledare.  

Företagen i studien visar, genom att skicka sina anställda på det aktuella 
utvecklingsprogrammet, att de satsar på individernas välmående och utveckling. Detta ökar 
möjligheterna för kvinnor att befinna sig i ledande positioner (Goodman, Fields och Blum, 
2003). Flera av deltagarna uttryckte en önskan om att företagen skulle satsa ännu mer på de 
anställdas personliga utveckling. IP1 upplevde ett outtalat motstånd från företagets sida när 
hon meddelade att hon ville gå utvecklingsprogrammet. Detta kan bero på företagets 
okunskap om resultatet av ett sådant utvecklingsprogram i jämförelse med det förhållandevis 
konkreta resultatet av traditionella utbildningar inriktade på de anställdas yrkeskunskaper. 
Intressant i detta är att de lärdomar IP5 fått genom utvecklingsprogrammet varit mer 
bestående än det hon lärt sig på kurser inriktade på yrkeskompetens.  

Utvecklingsprogrammet vänder sig till kvinnor med ambition att utvecklas i sin karriär. 
Flera av kvinnorna i denna studie uttryckte den inre drivkraften att utvecklas som ett motiv till 
varför de valde att delta i utvecklingsprogrammet. Roberts & Friend (1998) menar att kvinnor 
med denna ambition är mer själv-accepterande och självständiga än de med låg ambition att 
göra karriär. Detta kan innebära att de kvinnor som intervjuats i denna studie redan i grunden 
har en drivkraft och vilja att komma vidare i sin karriär och att just dessa egenskaper inte kan 
ses som ett resultat av utvecklingsprogrammet.  Andra deltagare såg utvecklingsprogrammet 
som en möjlighet att förändra sin dåvarande situation till det bättre. IP4 beskrev till exempel 
att hon inte längre ville känna sig styrd av pressen från omgivningen utan ville uppnå en 
känsla av att själv bestämma över sina handlingar.  
 
 
Personligt ledarskap 
 
För att ta sig framåt och utvecklas är det viktigt att sätta upp mål att arbeta mot (D’Abate, 
Eddy & Tannenbaum, 2003; Grant, 2006; Parsloe & Wray, 2000; Senge, 1995). Det första 
steget är enligt Parsloe & Wray (2000) att bli medveten om sig själv och nuläget samt vilken 
förändring man vill uppnå. Genom att få hjälp att se saker ur andra perspektiv kan mönster 
brytas och en förändring i tankesätt och handling ske (Lindberg, 2006). Alla intervjuade 
uppgav att de förändrats på något sätt genom deras deltagande i utvecklingsprogrammet. IP7 
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sa att hon inte skulle vara den hon är idag om hon inte gått programmet. Finne & Romans 
(2006) utvärdering av ett coachingprogram visade att de deltagarna fått ökad självkännedom 
och en ökad medvetenhet om vad de vill i livet. Så är även fallet med deltagarna i denna 
undersökning.  Flera av de intervjuade berättade att de genom utvecklingsprogrammet nu i 
högre grad ifrågasätter den upplevda pressen från omgivningen och frågar sig själva vad de 
egentligen vill. Om detta uttryckte sig IP4 då hon sa att hon tänker efter vad det är hon 
egentligen vill innan hon agerar. Senge (1995) menar att en realistisk medvetenhet om sig 
själv och vad man vill krävs för att man ska kunna ta ansvar över sitt liv. Några av deltagarna 
(IP1, IP3, IP4 och IP5) beskrev att de innan utvecklingsprogrammet agerade på ett sätt 
liknande ett grässtrå för vinden när de agerade så som de trodde andra förväntade sig av dem. 
IP5 beskrev att detta gjorde att hon kände sig ledsen, omotiverad och förvirrad. Genom 
utvecklingsprogrammet har kvinnorna fått insikt om att de är ansvariga för sina liv och IP3 
menade att insikten skapar en känsla av trygghet och självsäkerhet. Flera av kvinnorna (IP2, 
IP5, IP6 och IP7) berättade dessutom att de känner sig tuffare och vågar ta för sig mer än de 
gjorde innan de gick utvecklingsprogrammet. Detta är i enlighet med Senge (1995) som 
menar att personligt mästerskap leder till en högre tro på sig själv.  

Två av deltagarna (IP1 och IP7) berättade att de känner sig mindre stressade efter 
utvecklingsprogrammet då de inte längre tar på sig arbete som de vet att de inte klarar av eller 
har tid med. Detta tyder på att kvinnorna efter utvecklingsprogrammet har större kontroll över 
sina liv och har satt sitt eget välmående i fokus (Finne & Roman, 2006; King, 2004; Lindberg, 
2005; Maurer, Weiss & Barbeite, 2003; Seibert, Kramer & Crant, 2001). IP5 och IP6 har 
genom utvecklingsprogrammet blivit mer proaktiva och handlingskraftiga vilket gör att de 
mål de sätter upp uppnås. IP5 berättade om sin insikt om detta, att det inte räcker att sätta upp 
mål utan det krävs att hon själv agerar för att de ska kunna uppnås. Måluppfyllelse leder till 
en ökad känsla av kontroll över sitt liv vilket flera av de intervjuade beskriver är en följd av 
utvecklingsprogrammet (King, 2004; Maurer, Weiss & Barbeite, 2003; Seibert, Kramer & 
Crant, 2001).  

Känslan av måluppfyllelse skapar även en känsla av ökad livskvalitet och välmående hos 
individen (Grant, 2006; King, 2004; Maurer, Weiss & Barbeite, 2003; Seibert, Kramer & 
Crant, 2001). Även detta kan påvisas då tre av deltagarna (IP1, IP3 och IP6) säger att de blivit 
mer positiva genom utvecklingsprogrammet och att detta hjälper dem att hantera tuffa 
situationer. Genom den antagande förhöjda graden av self-efficacy, som ett resultat av 
måluppfyllelse, vågar kvinnorna anta nya utmaningar och sätta upp nya mål. Enligt Grant 
(2006) och Parsloe & Wray (2000) är det viktigt att kontinuerligt utvärdera sina ageranden för 
att vara säker på att man är på rätt väg mot sina mål. Något som samtliga kvinnor beskriver att 
de fått med sig från utvecklingsprogrammet är tanken på att de själva bestämmer över sina liv 
och att de ständigt behöver ifrågasätta det som händer omkring sig för att inte tappa fokus på 
sina egna viljor och mål. 
 
 
Gruppens betydelse för individens utveckling 
 
Utvecklingsprogrammet var inriktat på att stödja kvinnorna i deras arbete och karriär och flera 
nämner att de haft ett starkt stöd från gruppen i deras karriärutveckling och att detta stöd har 
varit till stor hjälp. En av de intervjuade tyckte att utvecklingsprogrammet i första hand har 
gett henne personligt stöd, vilket kan tolkas som stöd i livet som stort. Enligt Grant (2006) 
kan då sägas att utvecklingsprogrammet varit inriktat både på arbetsrelaterad coaching och 
livscoaching. Tillit är en viktig faktor för att en person ska kunna känna och öka sin self-
efficacy (Jaina & Tyson, 2004) och denna tillit beskrev kvinnorna i samband med att de hade 
ett starkt stöd från gruppen. Detta uttrycks när IP4 berättade om det förtroende hon kände 
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vilket gjorde att hon vågade berätta om saker som hon i andra situationer inte skulle prata om. 
En kvinna (IP3) tyckte däremot att det var svårt att få igång diskussioner och dela erfarenheter 
med andra i gruppen vilket hon tror berodde på bristande tillit mellan personerna.  

När kvinnorna ombads berätta om de nätverk som bildats efter utvecklingsprogrammet 
ansåg IP5 att deras gemensamma kunskapsbas underlättar utbytet och ökar förståelsen mellan 
parterna (Jaina & Tyson, 2004). Jaina & Tyson (2004) menar att när personer interagerar med 
andra som liknar dem själva, med liknande intresse och livsväg, ökar förhoppningen och tron 
på den egna framgången. Under utvecklingsprogrammet tyckte IP4 att det var positivt för 
erfarenhetsutbytet att deltagarna kom från olika företag och branscher. Trots kvinnornas olika 
bakgrund och personlighet hade de ändå den gemensamma drivkraften att utvecklas i sin 
karriär. Flera kvinnor tyckte att mötena med de så kallade VIP-kvinnorna var mycket 
värdefulla. Kvinnorna kunde troligen identifiera sig med dessa och där igenom känna 
förhoppning och tilltro till sin egen framtid (Jaina & Tyson, 2004). Stöd från andra hjälper 
enligt Waters & Moore (2002) kvinnor att stärka sin självkänsla vilket flera av kvinnorna 
även uppger som ett resultat av utvecklingsprogrammet. 
 
 
Balans mellan arbete och privatliv 
 
IP1 menade att balansen mellan arbete och privatliv är betydelsefull för att man ska kunna må 
bra och fungera och flera av de intervjuade betonade denna balans som svår. 
Utvecklingsprogrammet var inriktat på kvinnornas karriärutveckling och samtliga upplever att 
det även skapat en förändring i livet som helhet (Finne & Roman, 2006). När kvinnorna börjat 
ifrågasätta och i flera fall göra förändringar i sitt yrkesliv har detta haft effekter även på de 
privata rollerna (King, 2004). Dock är det svårt att säkert avgöra från vilket håll förändringen 
skett, för vissa kan en förändring i privatlivet ha framkallat behovet av en annan yrkesroll. 
Enligt Metz & Tharenou (2001) kan det privata livet till och med vara ett hinder för 
karriärutvecklingen. IP3 menar motsatt att ett arbete som man brinner för kan hota privatlivet. 
Som en lösning på detta problem kommer flera av kvinnorna tillbaka till det grundläggande, 
att fråga sig hur man vill ha det och göra prioriteringar utifrån det. Tre av de intervjuade 
berättade att de efter utvecklingsprogrammet är mer medvetna om balansen mellan arbete och 
privatliv och drar en tydligare gräns mellan dessa. Detta gör att de kan släppa tankarna på 
arbetet när de går därifrån vilket gör att de upplever mindre stress. För några har vetskapen 
om denna balans varit som en aha-upplevelse och de har kommit till insikt om att arbetet inte 
är allt. 
 
 
Karriär 
 
Deltagarna har genom utvecklingsprogrammet förändrat sin syn på begreppet karriär. Flera 
tänkte innan deltagandet i utvecklingsprogrammet att karriär handlade om chefskap och att 
avancera enligt en hierarkisk struktur. Under utvecklingsprogrammet satte kvinnorna upp 
egna definitioner på vad karriär betyder för dem själva samt vilka mål de har med sina 
yrkesliv. IP2 beskrev att det kändes jobbigt att stanna upp och fundera över vart hon var på 
väg och varför. Svårigheterna kring att bestämma vilka karriärmål man vill arbeta mot 
förklarar Bandura (1997) med att det beslut man tar får konsekvenser som kan vara varaktiga 
och samtidigt relativt osäkra. Detta gör att många avstår från att ta ställning och istället låter 
sig påverkas av det som händer i sin omgivning. Denna osäkerhet uttrycktes både direkt och 
indirekt hos studiens deltagare, till exempel under intervjun med IP4: ”oftast så jag är ofta så 
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där att jag bara hoppar på nånting utan att egentligen tänka om det är nånting jag vill, om nån 
har sagt ”vill du göra det här” så har jag svarat ”javisst”.  

Flera forskare (Bandura, 1997; Crant, 2006; Seibert, Kramer & Crant, 2001) menar att det 
är lättare att avancera i karriären om man har en hög grad av self-efficacy. Då agerar man 
proaktivt samt tar ansvar för och känner att man kan påverka sin egen karriärutveckling. Detta 
är något som samtliga kvinnor blivit medvetna om genom utvecklingsprogrammet och genom 
djupare självinsikt, ökat självförtroende och ökad självkänsla har fler än hälften av kvinnorna 
förändrat sina yrkesroller under och efter utvecklingsprogrammet. IP1 trodde att hennes 
personliga utveckling kan ha haft en positiv påverkan på hennes karriärutveckling inom 
företaget. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Det finns flera aspekter av denna studies resultat och utförande som kan upplevas som hot 
mot dess kvalitet. På grund av uppdragsgivarens principer för tystnadsplikt kunde inte full 
kontroll över urvalsförfarandet utövas. Önskemålet var att intervjupersonerna skulle ha 
deltagit i utvecklingsprogrammet för mellan två till tre år sedan. Andra aspekter så som 
tillgänglighet fick dock spela en större roll än planerat vid valet av deltagare. Det finns även 
en risk att uppdragsgivarens personliga önskemål om deltagare och dennes önskan om ett 
positivt resultat omedvetet eller medvetet påverkat urvalsförfarandet. I ett tidigt skede fanns 
en medvetenhet om svårigheterna med denna studies upplägg. Att fråga deltagarna om 
upplevelser de hade flera år tillbaka innebär svårigheter vilket bekräftades i resultatet. Det är 
osäkert att uttala sig om hur mycket av de data som framkommit som egentligen handlar om 
effekterna av utvecklingsprogrammet och hur mycket som är deltagarnas nuvarande attityder 
och värderingar som ett resultat av vad som hänt dem totalt sett under och efter tiden då de 
genomgick programmet. Nästan alla intervjuade uttryckte en osäkerhet att återberätta detaljer 
kring utvecklingsprogrammets innehåll samt vad de kände och tänkte just då. Trots detta har 
alla deltagare kunnat berätta kring studiens samtliga frågeområden. Dessutom har flera, för 
forskaren oväntade, områden tagits upp av deltagarna vilka har visat sig ha relevans för 
studiens syften. Flera av deltagarna beskrev att utvecklingsprogrammet förändrade dem på 
något sätt vilket ses som en bekräftelse på studiens validitet, att undersökningen verkligen 
handlar om deltagarnas upplevelser av utvecklingsprogrammet och inte deras livsutveckling i 
stort.  
 
 
Slutsats 
 
Utifrån denna undersökning kan slutsatsen dras att kvinnor upplever personlig utveckling som 
ett bra verktyg för att utvecklas i sin karriär. Nyckeln är att ta reda på vem man är och vad 
man vill i livet och utifrån det sätta upp mål med sin karriär. Dessa karriärmål uppnås lättare 
om individen har en hög grad av self-efficacy, tror på sig själv och tar ansvar för sina 
handlingar. Om man inte vet vad man vill och kan förmedla detta till sin omgivning är 
chansen mindre att skapa ett liv och ett arbete man trivs med. Det går inte att utifrån denna 
studie uttala sig om huruvida utvecklingsprogrammet ökat kvinnornas motivation och 
drivkraft att göra karriär. Däremot har utvecklingsprogrammet gett dem verktyg att nå 
framgång i sina yrkesroller. De yttre faktorerna som enligt denna undersökning har betydelse 
för kvinnors personliga utveckling handlar främst om stöd från omgivningen. Under 
utvecklingsprogrammet upplevde kvinnorna uppmuntran och ett starkt stöd från de andra 
programdeltagarna gällande deras karriärmål, något alla inte fick från företagets sida. En 
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önskan om att företagen skulle satsa mer på de anställdas personliga utveckling och ge dem 
stöd i karriärutvecklingen uttrycktes. Genom att skicka sina anställda på det aktuella 
utvecklingsprogrammet får företagen mer mogna, positiva och välbalanserade anställda som 
genom sina aktiva val vill och är motiverade att arbeta på en viss position inom företaget. 
Något som kan vara ett hinder för den individuella karriärutvecklingen är de outtalade 
karriärbanor som oftast finns inom mer hierarkiska organisationer. Dessa utstakade banor 
uppmuntrar anställda att ta en viss väg och främjar inte att individen själv får tänka efter vad 
hon vill. Även könsfrågan sågs som ett hinder att göra karriär då det upplevdes som svårt att 
få gehör hos männen vilka oftast har en nyckelroll i mansdominerade branscher och företag. 

Kvinnornas motiv till att delta i utvecklingsprogrammet var i första hand en inre drivkraft 
att utvecklas. Behov av att förändra en ohållbar livssituation och/eller arbetssituation beskrevs 
också som skäl att vilja delta i programmet. Utvecklingsprogrammet har förändrat kvinnorna 
på ett positivt sätt. Samtliga kvinnor har utvecklats i sina yrkesroller genom 
utvecklingsprogrammet vilket ses som en följd av deras ökade känsla av personligt ledarskap. 
Denna undersökning bekräftar resultatet från en tidigare undersökning som menar att över 
hälften av deltagarna i coachingprogram avancerar i sin karriär (Wasylyshyn, Gronsky & 
Haas, 2004).  Utvecklingsprogrammet har även gett kvinnorna en medvetenhet om att hitta 
rätt balans mellan arbete och privatliv och genom att dra en tydlig gräns mellan dessa upplevs 
livet som mindre stressigt. Personlig utveckling är en ständigt pågående process och det är 
viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om att man är på rätt väg i livet och karriären. 
Detta blir kvinnorna i denna undersökning medvetna om bland annat genom de nätverk som 
bildats samt de återträffar som erbjuds av konsultföretaget några gånger om året.  

Då anställdas personliga utveckling även kan gynna organisationens framgång (D’Abate, 
Eddy & Tannenbaum, 2003; Maurer, Weiss & Barbeite, 2003; Tansky & Cohen, 2001; 
Wasylyshyn, Gronsky & Haas, 2004) vore det intressant att vidare undersöka företagens 
synvinkel och hur de ställer sig till utvecklingsprogram som detta. Vilka motiv har företag att 
skicka samt inte skicka sina anställda på liknande utbildningar? Märker företagen någon 
skillnad på anställda som genomgått utvecklingsprogrammet? Det vore även intressant att 
genomföra en longitudinell studie där deltagarna på utvecklingsprogrammet intervjuas innan, 
under och efter programmet för att få ett mer tillförlitligt resultat.  
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