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Identitetsförändring vid internationellt arbetsuppdrag 

Jessica Keisu 

 

Internationella uppdrag är en utmanande upplevelse för de individer 

som åker för att arbeta för sitt företag i ett annat land. En 

utlandsstationering omfattar tre faser i individens karriärcykel - före 

resan, under vistelsen och slutligen efter hemkomsten. Uppsatsen 

utgår från en narrativ analys och metod, där intervjuer använts som 

teknik för insamlande av fyra utlandsstationerades berättelser. Studien 

inspireras av Kohonen (2005a, 2005b, 2007, 2008) som forskat på 

ledares identitetsrekonstruktion under utlandsstationering. I sin 

forskning finner hon stöd för att identiteten för de utlandsstationerade 

förändras, kulturellt eller professionellt, eller både professionellt och 

kulturellt men det finns individer vars identitet inte förändrats. Syftet 

med studien är att öka vår förståelse för utlandsstationerade individers 

identitetskonstruktion. Resultatet visar att identiteten, sett som en 

process, förändras för intervjupersonerna under utlandsstationeringens 

tre faser. Förändringen återfinns i en kulturell identitetstyp och i en 

professionell identitetstyp, förändringen återfinns även i en 

identitetstyp som är både professionell och kulturell på samma gång. 

Detta innebär att både den sociala omgivningen och professionella 

(personlig förändring) påverkar individen lika mycket. Intervjuperso-

nernas berättelser visar att en utlandsstationering innebär både 

självreflektion och identitetsarbete. 

 

Keywords: International assignment, expatriates carrier cycle, narrative,  

identity change.  
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Inledning 

 

I och med att företag blir globala, åtar sig allt fler individer internationella arbetsuppdrag, 

vilket innebär att chefer och anställda antar utmaningen att leva och arbeta utomlands (Black, 

Mendenhall & Oddou, 1991; Cox, 2004; Glanz, 2003; Osland, 2000; Peltonen, 1998). Många 

svenska företag har följt med i denna trend, det finns i dagsläget inte något som tyder på att 

den ökade globaliseringen och internationaliseringen minskar (Aronsson, 2012). De anställda, 

som åker för att arbeta och bo i ett annat land, för sitt företag, refereras i den amerikanska 

forskningslitteraturen som ”expatriates”. Expatriates (som hädanefter kommer att omnämnas 

som utlandsstationerade) är viktiga aktörer i internationaliseringen av företag (Black et al., 

1991; Cox, 2004; Glanz, 2003; Osland, 2000; Peltonen, 1998). Företag sänder individer 

utomlands för att de skall vidareutveckla sin kompetens, inte bara utveckla kunskap inom 

teknologi och kultur, utan också sin kompetens som globala ledare. En global ledare kan 

förenklat definieras som att inneha förmågan att arbeta effektivt över organisatoriska, 

funktionella och kulturella gränser (Bird, Mendenhall, Odduo & Stevens, 2009). 

Utlandsstationering är ofta ett utmärkt sätt att utvecklas och få förståelse för kulturella 

skillnader, få större flexibilitet, bättre självkännedom och en bredare synvinkel. Individen får 

en bredare kulturell förståelse, vilket många gånger är målet med utlandsstationeringen (Bird 

et al., 2009).  

Festing och Maletzky (2011) pekar på att det idag har bedrivits ungefär trettio år av 

forskning på området mångkulturell anpassning för utlandsstationerade, men att det ännu inte 

finns en entydig modell eller teori, som belyser förståelsen för fenomenet fullt ut. Författarna 

menar också att de flesta studier är av kvantitativ art med ibland motsägelsefulla resultat. 

Vidare menar författarna att forskningen varit för ospecifik, och tvetydig för att kunna 

analysera de utmaningar som utlandsstationerade individer står inför. Det är med andra ord 

flera aspekter av anpassningsprocessen som inte beaktats tillräckligt.  

 

 

Tidigare forskning kring karriärcykelns tre faser 

 
Utifrån genomförd litteraturstudie, har det framkommit att forskare delar in den 

utlandsstationerades karriärcykel i tre faser. Den första fasen handlar om förberedelse och 

utbildning före avresan (Black et al., 1991; Cox, 2004; Glanz, 2003; Peltonen, 1998). Den 

andra fasen handlar om anpassning, och fokuserar på hur de utlandsstationerade individerna 

hanterar och utför sitt arbetsuppdrag (Black & Gregersen, 1991; Black, Mendenhall & Oddou, 

1991; Festing & Maletzky, 2011; Gertsen & Söderberg, 2000; Glanz, 2003; Thomas, 1996). 

Den tredje fasen i karriärcykeln refererar till återvändandet, då individen kommer hem efter 

uppdragets slut och fortsätter arbeta i företaget (Adler, 1981; Cox, 2004; Sussman, 2000, 

2001, 2002). Vanligtvis tenderar forskare att studera en av dessa faser, eller hela den 

utlandsstationerades karriärcykel. 

Summerat kan det konstateras, att fas ett och forskning kring utlandsstationerade individer 

traditionellt har fokuserat på hur man hittar de bästa kandidaterna för uppdragen, tar fram den 

bästa globala eller internationella kompetensen och förbereder, tränar och anpassar de 

anställda individerna för den nya miljön utomlands (Björkman & Gertsen, 1993; Black & 

Gregersen, 1991; Black & Mendenhall, 1990; Festing & Maletzky, 2011; Glanz, 2003). Fas 

två, den mångkulturella anpassningen är den som är mest beforskad. Här har forskare med 

den ökade internationaliseringen av företag, lagt stort fokus på att hitta lämpliga metoder och 

strategier för att de utlandsstationerade ska kunna hantera och fullfölja sina uppdrag (Black & 

Gregersen, 1999; Black, Mendenhall & Oddou, 1991; Festing & Maletzky, 2011; Gertsen & 

Söderberg, 2010; Glanz, 2003; Thomas, 1996). Det som i utlandsstationeringens cykel inte 
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fått samma fokus i forskningen, är fas tre och återvändandet hem igen. Hos de forskare som 

lagt fokus på denna fas är antagandet att det innebär en utmaning att komma hem igen 

företagen behöver kunna ta tillvara på individens nya kunskaper och erfarenheter. Individen 

behöver kunna återanpassa sig till sitt tidigare liv. Det har framkommit att flertalet 

utlandsstationerade många gånger är missnöjda med mottagandet från företaget när de 

återvänder hem (Adler, 1981; Cox, 2004; Sussman, 2002, 2001). Många utlandsstationerade 

åker iväg för att få bättre karriärmöjligheter, men vid återvändandet hem tillvaratas detta inte 

alltid i företaget (Black & Gregersen, 1999; Cox, 2004; Sussman, 2001). Detta trots, som 

Black och Gregersen (1999) och Sussman (2001, 2002) uttrycker det, att det är en stor 

lärandemöjlighet att arbeta och leva i ett annat land. Sussman (2001) menar att det inte bara är 

en ny miljö att anpassa sig till, utan individerna förvärvar även nya kunskaper och en del 

kommer hem som förändrade personer. 

 Kohonen (2005b, 2007, 2008) menar att förändras som person handlar om att den 

utlandsstationerade har rekonstruerat sin identitet genom den internationella 

karriärflyttningen. Detta, då vissa aspekter av jaget har suddats ut och nya insikter har lagts 

till (Kohonen, 2005a, 2005b, 2007, 2008; Lindgren & Wåhlin, 1999; Osland, 2004). I den 

genomförda litteraturstudien kring utlandsstationerade, som är en del av IHRM forskningen 

(International Human Resource Management) framkommer det att identitet som en medlande 

faktor vid kulturell anpassning, i stort inte har studerats (Cox, 2004; Kohonen, 2005b, 2007, 

2008; Osland, 2000; Sussman, 2001, 2002).  

 

 

Tidigare forskning kring identitet  
 

Cox (2004) och Sussman (2000, 2001, 2002) är två forskare som intresserat sig för 

utlandsstationerades utmaningar och identitetsförändringar. De utgår från att det sker en 

kulturell identitetsförändring i olika grader för olika individer. Graden av hur mycket 

individen identifierar sig med den egna kulturen och förmågan att identifiera sig med 

värdkulturen, har inverkan på anpassningen i värdkulturen och återanpassningen vid 

hemkomsten.  Att till exempel inte identifiera sig med värdlandet utan att fortsätta identifiera 

sig med sin hemkultur, gör att återanpassningen upplevs lättare och vice versa.  

Lindgren och Wåhlin (1999) beskriver hur identiteten ses som socialt konstruerad och att 

identiteten revideras och förändras genom hela livet. Författarna har i sin studie tittat på 

individers identitetskonstruktion som konsekvens av att ofta byta både arbetsplats och 

organisation. Individerna går från en flerdimensionerad identitet till en integrerad 

identitetskonstruktion, men även i motsatta riktningen. Identiteten kan rekonstrueras genom 

såväl yttre som inre påverkan. Som exempel beskriver författarna hur en intervjuperson, efter 

en livskris, förändrar sin identitet. Denna livskris kan vara kopplad till både privatlivet och till 

yrkeslivet. På grund av denna kritiska period i livet, började individen att ifrågasätta hur 

han/hon har levt och levde sitt liv, men även hur han/hon ville leva i framtiden. Genom denna 

livskris blev identitetsförändringen ett reflexivt projekt, där individen i ljuset av förändringen 

ändrade sin ståndpunkt och sitt sätt att leva (jmf. Lindgren & Wåhlin, 1999). 

Osland (2000) antar också en socialkonstruktivistisk syn på identitetsförändring och har i 

en studie analyserat utlandsstationerades berättelser, för att se hur deras identiteter förändras 

vid ett uppdrag. Författaren ser identiteten som föränderlig, och att ett flertal av individerna 

som medverkade i studien, uppvisade förändringar i sina identiteter under resan. Dessa 

omvandlingsprocesser benämner han som ”letting go” och ”taking on”. Med detta menas, att 

individerna släpper föreställningar och antaganden de har om livet och även tidigare fasta 

roller och vanor. Vidare menar Osland (2000), att de utlandsstationerade får en ny syn på 

livet, genom att exempelvis bli mer öppen i synen på andra kulturer. Både Osland (2000) och 
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Kohonen (2005b, 2007, 2008) såg att de utlandsstationerades medvetanden och identiteter 

förändrades genom påverkan av kulturella skillnader och prövningar. Detta ledde till att en del 

individer upplevde sig mer patriotiska, andra accepterade olikheter, lärde sig mer om sitt yrke 

och fick större kunskaper. Ett flertal i Oslands (2000) studie upplevde sig bikulturella och 

andra fick en större självinsikt genom vetskapen om att man nu klarade av svåra situationer. 

Individerna antog utlandsstationeringar av olika anledningar, några för att lära sig mer om 

yrket och andra för att uppleva ett äventyr. Ett flertal beskrev återvändandet som svårt ”you 

can’t come home again”.   

Kohonen (2005b, 2007, 2008) framhåller att en individs sociala identitet kan vara knuten 

till dennes organisation, arbetsgrupp, avdelning eller åldersgrupp. Stora förändringar i 

organisationer och mångkulturella möten kan komplicera processen av kulturell, 

organisatorisk och professionell identifiering, vilket Kohonen (2005b, 2007, 2008) menar kan 

få konsekvenser vid en utlandsstationering. Detta då arbetskontexten, roller och sociala 

relationer ändras under en utlandsplacering. Kohonen (2005b, 2007, 2008) menar vidare att 

skillnader i kulturella koder, och att individer tar sin egen kultur för given, och därmed till en 

början är ”kulturblinda”. Kohonen (2007) och Sussman (2002) pekar på förmågan att känna 

igen kulturella skillnader är första steget till att förstå andra kulturer. Det gör att människor 

ser på den egna kulturen på ett annat sätt än tidigare. Detta är något flera utlandsstationerade 

upplever då de blir djupare involverade i en annan kultur. Osland (2000) påpekar att 

utlandsstationerade ofta upplever erfarenheten som transformerande, och att den kan utmana 

den egna självbilden och identiteten.  

Kohonen (2005b) kom i sin studie, av fyra utlandsstationerade ledares identitetskonstruk-

tion, fram till att dessa gjort en identitetskonstruktion kring två huvudsakliga aspekter, den 

kulturella och professionella rollen. Under 2008 vidareutvecklade hon studien och intervjuade 

tjugoen utlandsstationerade ledare. Hon kom då fram till att dessa ledares identitetskonstruk-

tion inte bara var kopplad till antingen kultur eller den professionella rollen utan deras identi-

tetskonstruktion kunde också kopplas till bägge dessa, eller ingen förändring alls av identite-

ten (Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Identifierade identitetsförändringar och framträdande narrativa plotter. Källa: Kohonen 

(2005b, 2007, 2008). 

 
Kulturell 

identitetsförändring  

Professionell 

identitetsförändring 

Kulturell och 

professionell 

identitetsförändring 

Integrerad och balanserad 

identitetsförändring 

"Bikulturell" ”Att lära sig nytt” "En enorm utmaning" "En bra balans mellan 

värd och hemkulturen" 

”Försöker förstå den 

andra” 

”Ta sig an en läromästares 

roll” 

  

”Vidgat synsätt”                    ”Jag klarade det”   

”Interkulturell”    

"Hjärtat i Kina" 

 

      

 

Enligt Kohonen (2005b, 2007, 2008) handlar kulturell identitetsförändring om en mångkultu-

rell utmaning och anpassning till värdkulturen. Individen identifierar sig med värdkulturen 

och lär sig mer om kulturer. Förändringar i den kulturella kontexten och den nya sociala inter-

aktionen, påbörjade reflekterandet av jaget och identitetsarbetet. Individen var på ett sätt 

innan avresan, och vid hemkomsten har man en annan förståelse. De kulturella 

förändringarnas narrativa plotter var ”bikulturell”, ”försöker förstå den andra” ”vidgat syn-
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sätt”, ”interkulturell”, ”hjärtat i Kina”. Individen har förändrats kulturellt mot värdkulturen, 

eller hanterat den kulturella utmaningen.      

Den professionella identitetsförändringen handlar om arbetsmiljön, som utmanat individerna 

i deras ledarskap och arbete som lett till förändring och utveckling av den professionella 

identiteten. Individerna upplevde att de hade fått omvärdera sina kunskaper, eller blivit 

tvingade att arbeta på ett sätt som de inte var vana vid. De professionella förändringarnas 

narrativa plotter var, ”att lära sig nytt”, ”ta sig an en läromästares roll”, ”jag klarade det”. I 

någons berättelse såg hon att alla erfarenheter både kulturellt och professionella förändringar, 

var lika viktiga för identitetsarbetet. De samverkade med varandra och identitetsförändringen 

låg både kulturellt (sociala omgivningen) och professionellt (personlig förändring) med den 

narrativa plotten ”en enorm utmaning”. Det fanns även individer som utvecklade en mer 

integrerad och balanserad identitet. Det handlar då om att individerna blev medvetna om de 

kulturella skillnaderna hos värdkulturen, samtidigt som de förankrade sig i sin egna kulturella 

bakgrund, ”blir lite mer finsk”, även om de trivdes i värdkulturen med den narrativa plotten 

”bra balans mellan värd och hemkulturen”.  

Slutligen fanns de, som inte förändrade sin identitet alls. Individerna menade att de inte 

förändrats under sina utlandsstationeringar och en plott gick inte heller att finna. Till exempel 

säger en av Kohonens intervjupersoner att ”det är svårt att sätta i ord på allt jag varit med 

om”. Varför personerna inte förändrat sin identitet efter hemkomsten, tror Kohonen (2008) 

kan vara för att ledaren inte hade personalansvar, att det fanns många andra personer från 

samma land i organisationen. Detta kan innebära att individen kan fortsätta vara och arbeta på 

samma sätt som man gjorde hemma. En anledning kan då också vara att skillnaderna mellan 

värdlandets kultur och hemkulturen inte var särskilt stora (Kohonen, 2005b, 2007, 2008). 

 

 

Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för utlandsstationerade individers 

identitetsutveckling under internationella arbetsuppdrag. Detta från ett karriärcykelsperspektiv 

och de tre faserna före, under- och efter utlandsstationeringen. Följande frågor formulerades: 

 

Hur inverkar internationella uppdrag på de utlandsstationerades identiteter? 

 

Vilken sorts identitetsförändring sker, eller sker inte, som konsekvens av utlandsstatione-

ringen, före avresan, under vistelsen och slutligen efter hemkomsten?  

 

 

Metod 
 

Enligt Kohonen (2008) är kvantitativa mätningar otillräckliga, när man utforskar 

identitetskonstruktion hos utlandsstationerade individer eftersom socialt konstruerad kunskap 

bäst förstås genom kvalitativa metoder. Kohonen (2005a, 2005b, 2007, 2008); Lindgren & 

Wåhlin (1999) och Osland (2000) har alla använt kvalitativa metoder i sina studier. Att 

fokusera på intervjupersoners berättelser är i denna forskningsfåra förknippat med en narrativ 

metod och analys. Det finns dock skillnader mellan ett utpräglat kvalitativ och narrativt 

synsätt. Det kvalitativa synsättet utgår oftast mer från ett holistiskt synsätt gällande fenomenet 

som studeras, medan det narrativa synsättet fokuserar mer på individens upplevelser och 

tolkningar (Kohonen, 2007). När man översätter begreppet narrative till svenska, så betyder 

det enligt nationalencyklopedin (www.ne.se) berättande, berättelse eller skildring.  

 

http://www.ne.se/
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Narrativ metod och analys  
 

Inom narrativforskning utgår forskare inte från i förväg definierade variabler, utan fokuserar 

snarare på den komplexitet som det mänskliga förnuftet innefattar, vartefter olika situationer 

uppstår (Burr, 1995; Czarniawska, 2004). Forskaren försöker förstå människors berättelser, 

och narrativmetod och analys kan då göra personliga och sociala erfarenheter begripliga 

(Polkinghorne, 1998). I denna uppsats söks det inte efter regelbundenheter, universella lagar 

eller orsakssamband i individernas berättelser, utan snarare efter en förståelse för 

konstruktionen av identiteten ur ett subjektivt perspektiv (jmf. Burr, 1995; Czarniawska, 

2004).  

Utlandsstationerades transformerande erfarenhet från ett internationellt uppdrag kan 

studeras utifrån de tre karriärscyklerna; före resan, under vistelsen och efter hemkomst (jmf. 

Kohonen, 2005b, 2007, 2008; Osland, 2000). Czarniawska (2004) menar att förståelsen 

handlar om individernas egen referensram och meningsskapande (sense-makeing) eftersom 

mänskliga erfarenheter och minnen är organiserade i berättelser. Människor berättar för att 

förstå sina egna liv, likväl som andras. Kohonen (2007) och Osland (2000) är överens om att 

identitet, likväl som den subjektiva meningen med ens karriär konstrueras, relateras och 

fördelas i muntliga berättelser.  

De flesta forskare är eniga om att nödvändiga förutsättningar för berättandet är dess 

tidsmässiga ordningsföljd. Narrativ är en berättelse med en början, ett mitt och ett slut 

(Polkinghorne, 1998). Olika livshändelser och delar av historien vävs tillsammans i en 

”plotstruktur” vilket är det grundläggande inslaget i narrativ (Czarniawska, 2004:84). De olika 

händelserna i narrativen blir meningsfulla i sitt sammanhang (Polkinghorne, 1998:19). Det 

postmoderna synsättet på narrativ ser inte att det finns en objektiv sanning i vetenskaplig 

forskning. Istället pekar synsättet på att kunskap om verkligheten, likväl som självkännedom 

och identitet är en ständigt växande berättelse som hela tiden konstrueras och rekonstrueras 

(Czarniawska, 2004). När man analyserar berättelserna ses detta som en kreativ handling som 

syftar till att presentera en trovärdig förklaring eller argument för berättelserna.  

 

 

Deltagare  
 

Fyra svenska individer har intervjuats. De arbetar på ett stort internationellt företag med lång 

tradition och erfarenhet av att sända medarbetare och ledare på utlandsstationeringar. Utifrån 

Kvale (1997) användes ett så kallat snöbollsurval. Detta har inneburit att i ett första steg 

kontaktades personer som arbetar på företaget. Dessa har i sin tur kontaktat individer som 

passade in på de uppställda urvalskriterierna, urvalskriterierna har baserats på litteraturen 

kring utlandsstationerade.  

Utlandsstationering innebär interna och organisatoriska förflyttningar av individer (och 

deras familjer), över nationella gränser under bestämd tid för att bo och arbeta för företaget i 

ett annat land (Gregersen & Black, 2000). Dessa utlandsstationeringar delas in i kortare 

uppdrag (short term assignment), vilka varar mellan ett till två år, och längre uppdrag (long 

term assignment) som varar mellan två till fem år (Gregersen & Black, 2000). I denna uppsats 

har individer valts som varit på längre uppdrag. Detta eftersom det krävs tid i ett annat land, 

både för att komma in i uppdraget och lära sig kulturen. Intervjupersonerna har dessutom alla 

arbetat i ledande position, eftersom man som ansvarig för andra människor utsätts för större 

kulturella skillnader än de som inte har något ansvar (Sussman, 2001). Ett sista 

urvalskriterium har varit att intervjupersonerna ska ha varit hemma något eller några år efter 

utlandsstationeringen. Detta för att tid behövs för att individerna ska hinna reflektera över och 

betrakta sina erfarenheter.  



7 

 

 

Urvalet på endast fyra intervjupersoner kan tyckas vara litet. Dock är traditionen inom 

narrativ forskning att fokusera på djup och ett fåtal berättelser (ibland bara en), hellre än ett 

större antal berättelse med generaliseringar (Polkinghorne, (1995). De fyra intervjupersonerna 

har av anonymitetsskäl fått fiktiva namn, Måns, Anders, Patrik och Paul. Måns var utlands-

stationerad i USA i fem år som projektledare. Måns har tidigare varit utlandsstationerad i 

Tyskland i två år. Anders arbetade som mentor för en grupp ingenjörer i USA, under två år. 

Patrik var på sin första utlandsstationering i Thailand, där han utbildade ingenjörer. Patriks 

andra utlandsstationering var i USA där han var i två år, Patrik ansvarade för att utveckla, 

implementera och utvärderade förbättringsåtgärder i hela världen. Paul var chef i två år och 

byggde upp en verksamhet från grunden i Indien.  

 

 

Material  
  

I enlighet med narrativ forskningsmetod har intervjuer valts som teknik för att samla in 

utlandsstationerades berättelser och erfarenheter. Under intervjun fick intervjupersonerna 

öppna sig och tala fritt (Czarniawska, 2004). Intervjuerna utfördes på intervjupersonernas 

företag, där de kunde känna sig bekväma. Varje intervju pågick i cirka en timme. 

Czarniawska (2004) anser att inom narrativ forskning är det viktigt att få fram 

intervjupersonens egen syn på saken, men också att rollen som forskare då blir som en 

medskribent till den livsberättelse som framkommer i intervjun. Rollen som forskare blir då 

inte en neutral observatör, vilket är vanligt inom mer traditionell forskning (jmf. Czarniawska, 

2004). Detta får konsekvenser, och Czarniawska (2004) tydliggör att forskaren är delaktig i 

processen, vilket kan innebära att berättelsen som intervjupersonerna återger, skulle kunna 

tagit en annan form om den berättades för någon annan.  Den intervjuguide som använts, har 

strukturerats utifrån karriärcykelns tre faser; före, under och efter. I övrigt har 

intervjupersonerna fått yttra sig fritt om vad de själva ansåg som viktigt eller värt att 

återberätta. Det innebär att det inte använts några i förväg konstruerade frågor. Detta 

tillvägagångssätt, att utgå från de tre faserna, möjliggjorde också att intervjupersonerna kunde 

återge sina upplevelser med fokus på en början, ett mitt och ett slut, vilket är en tradition 

bland narrativa forskare och ett måste, för att kunna konstruera en berättelse och genomföra 

en narrativ analys (jmf. Czarniawska, 2004). 

Enligt Burr (2003) sker identitetskonstruktion genom att berättaren positionerar sig själv i 

förhållande till andra aktörer och händelser. Vidare menar Burr (2003) att identitet är 

konstruerad av diskurser, kulturellt tillgängliga för oss, som vi kan dra nytta av i 

kommunikationen med andra. Diskurser är en uppsättning av betydelser, metaforer, 

representationer, bilder, berättelser och uttalanden som tillsammans producerar en viss 

version av händelserna. Identitetskonstruktion handlar med andra ord om en 

förändringsprocess av det egna jaget (Burr, 2003). Detta är i linje med hur forskare tidigare 

studerat identitetskonstruktion inom utlandsstationerade individers arbetsuppdrag (Kohonen, 

2005b, 2007, 2008; Osland, 2000). I denna uppsats har inte intervjupersonerna uttryckligen 

utfrågats om de upplevt en identitetsförändring eller inte, utan identitetskonstruktionen 

framkommer i berättelserna genom hur intervjupersonerna positionerar det egna jaget i 

berättelserna (jmf. Burr, 2003).  
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Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet är ett vanligt begrepp att hänvisa till inom traditionell forskning, och handlar om 

att resultaten som framkommer ur forskningen är replikerbara (mer tillförlitliga) (Burr, 2003). 

Dock, enligt Burr (2003:158), handlar inte social konstruktivistisk forskning om att identifiera 

objektiva fakta, eller att göra anspråk på att veta ”sanningen”, då man inom social 

konstruktivistisk forskning inte ser att det finns någon slutlig beskrivning av världen, eller vår 

uppfattning om den. Denna uppsats kan replikeras, med samma narrativa metod och analys, 

men resultatet kan då eventuellt komma att skifta. Som Czarniawska (2004) uttrycker det, 

berättelsens karaktär och innehåll och därmed också identitetskonstruktionen kan skifta, om 

en annan forskare i interaktion med en intervjuperson genomför samma studie en gång till. 

Men även om skiftningar i berättelserna sker, kan kunskap erhållas om hur individer som varit 

utlandsstationerade konstruerar sin identitet. Denna uppsats är en vidareutveckling av de 

resultat som framkommit i Kohonens (2005b, 2007, 2008) och Osland (2000) studier.  

Burr (2003) menar att validitet ofta utgår från huruvida en forskares beskrivningar av 

världen motsvarar vad som faktiskt är verklighet. Enligt Burr (2003) används oftast inte 

begreppet validitet inom social konstruktivistisk forskning, men däremot finns det andra 

begrepp som har nära anknytning till validitet, vanliga begrepp menar Burr (2003) är 

fruktbarhet och genomlysningsbarhet (transparens). Polkinghorne (1998) pekar på för att 

forskningen skall kunna uppnå transparens och trovärdighet, är det viktigt att djupgående 

delge information om varje steg som tas i det analytiska tillvägagångssättet. Hur data har 

analyserats diskuteras utförligt under rubriken databearbetning. Burr (2003) pekar på vikten 

av att läsaren själv skall kunna göra en bedömning om analysens trovärdighet och transparens. 

I enlighet med detta har berättelserna transkriberats ord för ord, rikligt med citat har använts 

för att återge viktiga delar i berättelsen med intervjupersonens egna ord. En redogörelse för 

hur identitetsförändringen framträder hos intervjupersonen presenteras i Tabell 2.  

Polkinghorne (1995) menar att genom att tydliggöra och konkretisera hur skapandet av 

plotter och analys går till, ges en större transparens då det synliggör för läsaren hur arbetet 

med analysen gått till. Burr (2003) menar att fruktbarhet handlar om vikten att ta fram ny 

kunskap, och fokuserar på hur kunskap produceras som exempel genom att införa ett nytt 

perspektiv eller synsätt på rådande forskning. Denna uppsats har genom att arbeta vidare 

utifrån Kohonen, (2005b, 2007, 2008) och Osland (2000) genererat ytterligare kunskap om 

utlandsstationerades identitetskonstruktion. Dessutom har denna uppsats också tillfört ett nytt 

perspektiv och ny kunskap genom att studera identitetskonstruktion, inte bara efter 

hemkomsten, som tidigare forskare har gjort, utan också före avresan och under vistelsen.  

 

 

Databearbetning 
 

Under denna rubrik redogörs det för den narrativa metodens och analysens undersökningspro-

cess, som är inspirerad av Czarniawska (2004). Databearbetningen har skett i tre olika steg: 1) 

konstruera en berättelse från intervjuerna, 2) identifiera olika identitetstyper, och 3) identifiera 

möjliga identitetsförändringar.  

Steg 1- I ett första skede har det studerats hur andra forskare har gjort narrativa analyser. I 

nästa skede samlades datamaterial in via intervjuer. Under intervjuerna låg strävan i att 

försöka få intervjupersonerna, att så utförligt som möjligt, berätta om sina upplevelser. Där-

efter tolkades intervjuresultaten för att hitta dess mening. Genom att studera och läsa intervju-

erna upprepade gånger, har mönster framträtt via återkommande narrativa plotter (kan 

jämföras med att se olika teman), som varit viktigt för intervjupersonerna. Dessa mönster av 
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viktiga narrativa plotter har sedan vävts samman till en berättelse som är konstruerad av 

forskaren. 

Steg 2- I detta steg har intervjupersonens identitetstyp uttolkats via hur personen har ut-

tryckt det egna jaget och positionerat jaget i intervjun (jmf. Burr, 2003). Hur tolkningen av 

identitetstypen har framkommit kan utläsas via de tre exemplen i Tabell 2. I tabellen fram-

kommer citat från intervjupersonerna som är en del av den berättelse som konstruerats i steg 

1. Från berättelsen framträder en narrativ plott och från dessa har sedan en identitetstyp 

uttolkats. 

 

Tabell 2 

Exempel på tolkning av identitetstyper från berättelserna. 
__________________________________________________________________________________________ 

  
Del av berättelse Narrativ plott Identitetstyp 

Ex1  ”Ingenjörerna i USA var väldigt osäkra… jag blev deras mentor, 

visade hur arbetet kunde utföras mer kreativ … där kom jag in 

och fyllde en väldigt stor roll… ”. 

 

"Mentor" Professionell 

Ex 2 ”Det var det svårast… komma tillbaka till Sverige… USA… oj, 

vilket land!... Allt var mycket bättre… tog två till tre år… innan 

accepterade… men fortfarande… vi tog fel beslut att flytta 

hem…”.  

 

"Tog fel beslut 

att flytta hem" 

Kulturell 

Ex 3 ”Det är stora kulturella skillnader i världen… att hantera… 

olikheter har gett mig en större kulturell förståelse”. ”… jobbet 

var inte självspelande… hade en roll som inte fanns … fick skapa 

den själv… ett globalt program… … arbetet var annorlunda, … 

det var en oerhört lärorik tid … lärt mig mycket”. 

"Klarat 

utmaningen" 

Kulturell och 

professionell 

 

Steg 3 – Efter att uttolkat en identitetstyp och kopplat den till en specifik del av karriärcykelns 

fas (före, under och efter) uppstår en möjlighet att utläsa om det skett en potentiell förändring 

i intervjupersonens identitet. Om olika identitetstyper kan uttolkas i de tre faserna så kan en 

förändring av identiteten utläsas. Om identitetstypen är den samma genom alla tre faser kan 

ingen identitetsförändring utläsas.  

 

 

Resultat  

 

Under resultat presenteras intervjupersonernas berättelser om sin utlandsstationering. Här 

redovisas även de identifierade identitetstyperna och narrativa plotterna före resan, under 

vistelsen och efter hemkomsten. Berättelserna redogör för där en identitetsförändring skett. 

De funna identitetstyperna och narrativa plotter redovisas i tabellform efter varje 

intervjupersons berättelse.  

 

  

Måns berättelse 
  

Det framkom att Måns identitet var professionell och kulturell före avresan. Han trivdes i 

Sverige, med livet och arbetet och var inte beredd att åka på en utlandsstationering. Den 

narrativa plotten ”nöjd med livet” är framträdande. Dock visade det sig att: ”Min fru var 

drivande, hon ville flytta utomlands igen. Jag visste att det var ett stort steg, mentalt steg… ha 
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energin att lägga för att gå in i något nytt. … Beredd att göra det här? Vi har två barn att ta 

hänsyn till med. Min fru skulle göra sin post doc. i USA, därför var hon så drivande. Som 

doktorand får man inte någon hjälp … företagets hjälp och stöd gjorde det möjligt”. 

Samtidigt gick Måns en utbildning och efter genomgången utbildning ville företaget att vissa 

anställda gärna bytte både land och affärsområde. Detta resulterade i att ”jag lämnade in mitt 

intresse att åka till USA”. Måns berättelse om utlandsstationeringen handlade om trivsel i 

landet och hur den amerikanska kulturen passade honom. Hans identitetsförändring är 

kulturell med den narrativa plotten ”USA kunde lika gärna vara mitt hemland”. 

”Kulturskillnaderna är så pass små… Det är inget problem, åker man, så är man öppen för 

nya intryck... kan hantera de förändringar som kan uppstå”. I berättelsen framkom det också 

att han uppskattar amerikanernas öppna och sociala kommunikativa förmåga. I USA kände 

sig inte Måns som en utlänning, utan som en del av USA, ” du är en del av dem, du kommer 

in i samhället. Alla pratar om sitt förflutna… fast det ligger, två eller tre generationer bort, så 

har man flytten i minnet”.  

Måns jämför tiden i USA med sin tidigare utlandsstationering som var i Tyskland. ”I 

Tyskland kände jag mig som en utlänning, annorlunda - mentalt är man där på besök. Medan 

USA likväl kunnat vara mitt hemland”. Måns familj ville integrera sig med landet och 

kulturen, de bosatte sig där det inte fanns andra svenskar. ”Jag är bortskämd, min fru är så 

bra på att knyta kontakter, vilket är oerhört viktigt, vi hade så fantastiskt roligt med de 

amerikaner vi umgicks med”. Måns berättelse om tiden i Usa handlar om trivsel i landet för 

hela familjen. ”Mentalt var jag förberedd… visst fanns det svårigheter, men jag upplevde fler 

vinster”.  

Efter hemkomsten är Måns identitetsförändring kulturell och ligger mot värdkulturen. I 

berättelsen framkommer hur han upplevde svårigheter med att komma hem till Sverige igen, 

han jämförde hela tiden Sverige med USA. Med den narrativa plotten ”svårt, inte samma 

person som innan man åkte”. Efter fem år i USA söker man antingen en tjänst och blir lokalt 

anställd i USA, eller så flyttar man hem igen berättade Måns. ”Där stod vi, i valet och 

kvalet… till slut bestämde vi oss för att flytta hem”.  Om beslutet att flytta hem berättar Måns: 

. ”Vi vet fortfarande inte om vi gjorde rätt, som flyttade hem. Ibland så tycker vi att vi skulle 

ha stannat kvar”. Familjen trivdes bra i USA . ”Komma hem var det svåraste … Mentalt 

försöka acceptera, nu är vi här, försöker se den bra erfarenheten vi har fått”. Men trots detta 

menade Måns att det var oerhört svårt att komma hem igen. . ”Hemkomsten är mycket 

jobbigare än att flytta ut. Du har varit ute på något spännande, bestämt dig för att gå in i 

något nytt, är öppen, nyfiken, tar in alla förändringar, även de komplicerade… upplever 

fördelar”. Måns berättade att när man åker så är du på väg in i något nytt.  ”Att åka är att 

vara på väg in i ett äventyr och de svårigheter som stöts på, är delar av upplevelsen. Att 

komma hem är att komma till ett liv man hade tidigare, … fast livet blir ju inte som förut, man 

är inte samma person som innan resan… har en annan inställning… jag har förändrats 

mycket… allt bättre i USA”  

Efter hemkomsten från USA fick Måns nya arbetsuppgifter i företaget. Detta då han under 

sin vistelse fått med sig nya erfarenheter och kunskaper. Måns genomgår en professionell 

identitetsförändring, med den narrativa plotten ”enda i Västerås med mitt arbete”. ”Jag har 

förändrats mycket… har vuxit av nya erfarenheter, upplevelser och kunskaper… jag har 

utvecklats…”. Måns fick utlopp för sina nya kunskaper och blev sedd på sitt arbete. ”De är… 

intresserade av vad vi gör... vad vi säljer... jag får gå på möten och berätta.  Jag är ensam i 

Västerås om att jobba med detta… mina kollegor sitter i USA eller resten av Europa”. Måns 

berättade om sin utveckling och att det arbetet han idag har är spännande . ”Jag far omkring, 

upplever spännande saker” (Måns, USA 5 år).  
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Från Måns berättelse framträdde ett antal identitetstyper som kan kopplas till karriärcykelns 

tre faser, före, under och efter vistelsen. Genom att identifiera de olika identitetstyperna kan 

en förändring av identiteten utläsas, se Tabell 3.  

  

Tabell 3 

Måns identifierade identitetstyper och framträdande narrativa plotter. 

__________________________________________________________________________ 

Karriärcykelns faser Narrativ plott Identitetstyp 

    Före "Nöjd med livet"     Kulturell och professionell 

Under "USA kunde lika gärna vara mitt hemland" Kulturell 

Efter "Svår inte samma person som innan man 

åkte”.  

Kulturell 

  

"Enda i Västerås med mitt arbete" Professionell 

 

 

Anders berättelse 
 

En utlandsstationering planeras en lång tid i förväg, ibland sker avresan ett år efter att 

ansökan/ förfrågan gjorts. Att arbeta i ett annat land ingick i familjens livsplan, berättade 

Anders. Både Anders och hans fru hade under en lång tid pratat om att de ville åka på en 

utlandsstationering. Anders identitet innan avresan var professionell, med den narrativa 

plotten ”väl förberedd”. ”Inom fem år ville vi åka, för att hela familjen skulle få den 

erfarenheten. Vi var mentalt inställda och väl förberedda”. Företagets huvudkontor ligger i 

USA. ”USA var det enda vi siktade in oss på”. Det var Anders som bad chefen leta efter en 

passande tjänst åt honom i USA. ”Chefen var väldigt positiv och hittade genast en tjänst åt 

mig”. Anders hade önskemål om att tjänsten skulle likna den han hade i Sverige, vilket skulle 

göra honom mer bekväm. Tjänsten var liknande den hemma, men Anders berättade att han 

ändå kände en viss oro. ”Jag kände mig lite osäker… skulle jag ha den kompetens som 

behövdes?”. 

Under vistelsen handlade Anders berättelse om familjen och trivseln i landet. 

Utlandsstationeringen i USA möjliggjorde för familjen att komma närmare varandra. Anders 

identitet utvecklades kulturellt med den narrativa plotten ”familjen fick en central roll”. Det 

andra året menade Anders var det bästa, Anders kände trygghet med hur systemet fungerade 

och med människorna. Han hade då ett år av erfarenheter bakom sig. ”Jag har vuxit väldigt 

mycket och inser att jag klarar av mer än vad jag faktiskt tror. … Vi som familj blev så 

sammansvetsade, vi hade kvällar och helger fria att umgås på och fyllde dessa med roliga 

familjeutflykter...”. Familjen fick amerikanska vänner bland barnens kompisars föräldrar. ”… 

När vi fick amerikanska vänner så ökade trivseln avsevärt”. Familjen trivdes, men Anders 

fick inte den utveckling han önskade i arbetslivet, och då togs beslutet att återvända hem. ”Vi 

trivdes så bra hela familjen … i USA är tempot tio gånger lägre, lugnt och skönt med 

familjen”. Där fanns det tid för varandra som familj berättar Anders Kvalitetstid, där hann vi 

umgås, det saknar jag mest, … det är lite fult, att vara hemmafru, men det är en förmån, om 

det är något man vill vara, det fungerar inte riktigt hemma i Sverige”. 

Under vistelsen i USA så genomgick Anders en professionell identitetsförändring, med den 

narrativa plotten ”mentor”, vilket handlade om att hantera och klara av arbetslivets 

utmaningar. Att lära sig nya sätt att utföra arbetet på eller att lära sig nya sätt för att kunna 

genom föra arbetet. Anders fick under vistelsen ett större ansvar än han tänkt sig och blev 
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mentor för sina amerikanska kollegor. Anders berättade om arbetsskillnaderna han stötte på i 

USA. Som ingenjör i Sverige får man sina arbetsuppgifter och levererar dem, när de är klart. 

”Ingenjörerna i USA var väldigt osäkra... där kom jag in och fyllde en väldigt stor roll”. 

Anders fick snabbt mycket ansvar, ”jag blev deras mentor, visade hur arbetet kunde utföras 

mer kreativt, … jag trivdes med rollen, jättekul! med mycket ansvar… men samtidigt… jag 

var ju lite naiv... förstod inte... hur det fungerar i USA”. Det var inte bara ingenjörernas jobb 

skiljde sig åt, utan även cheferna var annorlunda men uppskattande mot Anders. ”Jo, det var 

väldigt positivt när det kom en svensk ingenjör … som är väldigt initiativrik… istället för de 

amerikanska ingenjörerna där chefen får stå… och… liksom med piskan… se till att de 

jobbar”. Vidare menade han att det var chefens ansvar att gruppen levererade i tid. ”Var man 

inte på ingenjörerna gjorde de inte vad de skulle. … De ville anställa mig… att jag skulle 

stanna kvar”.  

Åter hemma i Sverige drabbades Anders av en återvändandechock. Den kulturella 

identitetsförändringen återfanns mot värdkulturen, med den narrativa plotten ”tog fel beslut 

att flytta hem”. Om hemkomsten berättade Anders. ”Det var det svåraste... att komma tillbaka 

till Sverige. USA, oj, vilket land!... Allt var mycket bättre”. Berättelsen handlar om svårigheter 

med återanpassningen. ”Det tog två… tre år innan vi började acceptera att vi faktiskt skulle 

bo i Sverige… Men fortfarande så… tog fel beslut att flytta hem… känner vi fortfarande…”. 

Det hade hänt så mycket i familjens liv.  ”Under två års tid hände det väldigt mycket i våra 

liv... två år här… inte hänt någonting... samma gamla människor… gör samma gamla saker... 

inte utvecklats… helt ointresserade av ens erfarenheter”. Anders berättade att han upplevde 

livet i Sverige som stressigt och att människor inte hinner bry sig om andra än sig själva. ”I 

USA är tempot tio gånger lägre, lugnt och skönt med familjen, - och nu blev det liksom ett 

hundratio procent”. Vidare berättade han om saknaden av det familjeliv de kunde ha i USA.  

Anders såg utlandsstationeringen som en professionell utveckling, han har förändrats 

professionellt med narrativa plotten ” kommit långt i min karriär”. Vidare berättade Anders, 

att hade företaget inte tagit vara på hans nyförvärvade kunskaper så hade han inte upplevt 

arbetet hemma i Sverige på samma sätt. ”Jag får jobba mot USA, men hade jag inte fått något 

bra, hade jag nog slutat i företaget… Jag har lärt mig mycket… på flera sätt, jag har ju 

kommit långt i min karriär vilket jag inte hade gjort, om jag inte varit utomlands”. Anders, 

som delvis åkte till USA för att öka sina kunskaper och komma vidare i sin karriär, berättade 

vidare. ”Det är ett karriärlyft att vara utlandsstationerad, men bara om företaget tar tillvara 

på de kunskaper man har förvärvat” (Anders, USA, 2 år).  

Från Anders berättelse framträdde ett antal identitetstyper som kan kopplas till 

karriärcykelns tre faser, före, under och efter vistelsen. Genom att identifiera de olika 

identitetstyperna kan en förändring av identiteten utläsas, se Tabell 4. 

 

Tabell 4 

Anders identifierade identitetstyper och framträdande narrativa plotter. 

___________________________________________________________________________ 

Karriärcykelns faser Narrativ plott Identitetstyp 

Före "Väl förberedd" Professionell 

Under "Familjen en central roll” Kulturell 

 

"Mentor”  professionell 

Efter ”Tog fel beslut att flytta hem”  Kulturell  

 

”Kommit långt i min karriär” 

 

Professionell  
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Patriks berättelse 
 

Patrik hade tidigare varit utlandsstationerad i Thailand, en kortare period. Tiden efter 

utlandsstationeringen i Thailand såg han som en ”röd tråd”. Patrik arbetade de kommande tio 

åren med kunder och verksamheter i Thailand.  Att åka iväg igen som utlandsstationerad var 

inget Patrik strävade efter. Patrik fick förfrågan om han ville åka som utlandsstationerad till 

USA. Tankarna hos Patrik, innan avresan, handlade om tjänsten i USA var rätt för honom, om 

det var rätt steg i hans karriär. Men även att det kunde fungera för hans fru, hon var vid 

tidpunkten höggravid. Före resan kan det utläsas att Patriks identitet var professionell, med 

den narrativa plotten ”en utmaning”. ”De ringde och frågade om jag ville arbeta i USA, i en 

stabsfunktion, en globalroll med arbete mot USA, Europa och Asien”. Arbetet i USA skiljde 

sig mot hur hans chefsuppdrag hittills sett ut, då det främst varit operativa roller, senast som 

chef över tvåhundra personer. ”Jag svarade inte ja direkt, diskuterade först och rådfrågade 

mina chefer, är detta något för mig, passar det mig, är det en bra utmaning?” Patrik ville 

veta om det var rätt steg i karriären.”Cheferna tyckte att jag skulle göra detta, sedan 

återvända till en operativ roll”. När även hans fru accepterade, bestämde han sig för att åka 

och anta utmaningen.  

Patriks identitet under vistelsen kan identifieras som både kulturellt och professionell, med 

den narrativa plotten ”klarat utmaningen”. ”Att hantera världens olikheter har gett mig en 

större kulturell förståelse”. Att ha fått en kulturell förståelse för de olika kulturella 

skillnaderna i världen menar Patrik är viktigt för att kunna arbeta i företaget. ”Det är stora 

kulturella skillnader i världen. I Tyskland var det jättesvårt att komma in, visa hur de skulle 

utvärdera… Hade de själva inte kommit på hur de skulle göra, så släppte de inte in någon 

annan”. Medan de anställda i Sverige upplevde Patrik var mer pålitliga. ”Först gjorde de lite 

motstånd, men när man väl kommit in… då blev det gjort”. Han berättade vidare om Asien. 

”Var högsta chefen med på noterna, så var det ja, yes, de släppte in en, men sedan hände det 

inte så mycket när man väl hade åkt hem”. Patrik upplevde arbetet med olika kulturer som 

spännande, det var för honom en utmaning. ”Många kulturella schabloner man har stämmer, 

jag har fått en större kulturell förståelse... väldigt lärorikt … att utsätta sig för och hantera 

världens olikheter ...”.  

Patrik berättade att han i USA fick helt nya arbetsuppgifter att ta sig an och hantera. 

”Jobbet var inte självspelande, jag hade var en roll som inte fanns ... jag fick skapa den själv 

och fylla den med innehåll... det gick ju inte av sig själv”. Den ena halvan av uppdrag 

handlade om strategisk utveckling med en chef i USA. Den andra halvan bestod av 

förbättrings- och kvalitetsarbete i hela världen med en chef som var placerad i Zürich. ”Ett 

globalt program... jag jobbade med att förbättringar…”. Patrik berättar att cheferna var nöjda 

med hans arbete. ”Det gick bra, men arbetet var annorlunda, … få driva… få saker att hända, 

det var en oerhört lärorik tid… lärt mig mycket”. Patrik lärde sig nya arbetssätt i USA och 

han hanterade den professionella utmaning arbetet innebar med för honom helt nya 

arbetsuppgifter.  

När det är dags att avluta uppdraget i USA och återvända hem fick Patrik själv leta efter ett 

chefsuppdrag som motsvarar det han hade före utlandsstationeringen. Slutligen hittar han ett 

uppdrag och på bara tre veckor avslutas utlandsstationeringen i USA och familjen återvänder 

hem. Patrik menar att utlandsstationeringen framförallt har gett honom kulturell kompetens. 

Han berättade att han idag har en bredare förståelse för de olika kulturella skillnader som 

finns runt om i världen, något han idag upplever att han både kan hantera och att han idag 

bättre kan utföra arbeten med människor från olika kulturella bakgrunder. Något som även är 

viktigt för att få högre chefspositioner i företaget berättar Patrik. Att tillexempel arbeta som 

globalledare, som chef över flera länder, då krävs det att man har varit utlandsstationerad och 

fått större kulturell kompetens och förståelse menar Patrik.  
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Åter hemma var Patriks identitet kulturell med den narrativa plotten ” större kulturell 

förståelse” (Patrik, Usa, 2 år).  

Från Patriks berättelse framträder ett antal identitetstyper som kan kopplas till 

karriärcykelns tre faser, före, under och efter vistelsen. Genom att identifiera de olika 

identitetstyperna kan en förändring av identiteten utläsas, se Tabell 5.  

 

Tabell 5 

Patriks identifierade identitetstyper och framträdande narrativa plotter. 

__________________________________________________________________________ 
Karriärcykelns faser Narrativ plott Identitetstyp 

Före "En utmaning" Professionell 

Under ”Klarat utmaningen” Kulturell och 

professionell 
 

 Efter  ”Större kulturell förståelse” Kulturell  

 

 

 

Pauls berättelse 

 
Att åka iväg som utlandsstationerad hade funnits i Pauls tankar under många år. Men inte 

förrän nu passade det för hela familjen att åka iväg på en utlandsstationering. Puls fru kunde 

vara mammaledig lite längre nu med deras tredje nyfödda barn.  

Pauls identitet kan utläsas vara professionell före avresan, med den narrativa plotten ”redo 

för utmaningen”. Det var familjens första utlandsstationering. ”Jag har tidigare fått förfrågan 

om att starta igång och leda en verksamhet i Indien så tanken har funnits där en lång tid … 

men det har inte passat för familjen att åka”. Innan Paul accepterade, talade han med sina 

chefer för att få en bild av jobbet, men viktigast var familjen, berättade Paul. ”Det är 

väsentligt, när man ska åka iväg med familjen, att man vet vilket land man åker till, och då 

speciellt när man åker till ett land som Indien”. Innan beslutet togs åkte hela familjen ner till 

Indien för att bättre förstå vad som väntade dem. ”Jobbdimensionen blev då en ganska liten 

del av beslutet... intressant uppdrag, chefen var bra, jag bestämde mig ganska fort... det är 

klart att jag antar utmaningen”. Pauls fru var positiv till utlandsstationeringen men ändå lite 

osäker. ”En dag kändes det bra... och sedan, nej, här kan man inte bo, här kan man ju inte ha 

barn i skolan... i den här trafiken”. Beslutet innan, menar Paul, var den största resan.     

Pauls berättelse om sin utlandsstationering handlade om sättet att utföra sitt arbete. Han 

berättade att han blev tvungen att lära sig vara tydligare, mer hierarkisk i sitt ledarskap än han 

varit hemma i Sverige. Identitetsförändringen är professionell, med den narrativa plotten 

”större verktygslåda”. ”Vad jag har lärt mig är ju att kunna koppla på den sidan, som inte 

kommer naturligt för mig”. Paul berättade att han idag anser sig vara både tydligare och 

snabbare på att ta beslut, att bestämma.”Jag lärde mig mycket, … jag har blivit mycket bättre 

på att besluta, använder det mer än jag gjorde innan. Det lärde jag mig snabbt”. Paul 

menade, att som person fortsätter han ofta att göra och vara den han är, det han har lärt sig. 

”Spelar i det grundregistret man har, det är alltid svårt att lära sig nya saker och det man 

inte är bra på får man öva på. Där tvingas man öva, det funkade inte annars”. Att jobba som 

ledare i ett annat land ger en större kompetens och en annan insikt, Paul menar att han 

utvecklat och blivit mycket bredare i sitt ledarskap. ”Jag har lärt mig mycket om mitt 

ledarskap, jag har fått en större verktygslåda”.  

Paul berättade om sin situation efter hemkomsten och sina nya arbetsuppgifter. Paul menar 

att han själv fick vara drivande i att finna en chefsposition i företaget att återvända hem till. 

”Man har ju en tjänst i företaget, men kan ju hamna på lagret… skämt och sido… men jag 
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fick jobba för att hitta en bra tjänst igen”. Paul ansåg att utlandsstationeringen gett honom 

nya kunskaper som meriterat honom till nya arbetsuppgifter hemma i Sverige. Pauls 

professionella identitetsförändring efter hemkomsten låg i det nya arbetet, med den narrativa 

plotten ”global ledarroll”. Paul arbetar idag som chef över personer runt om i Europa och 

Indien. ”Mitt jobb idag är ett kombinerat globalt och lokalt jobb. Det globala jobbet har jag 

meriterat mig för, genom att vara utlandsstationerad” (Paul, Indien, 2 år).  

Ur Pauls berättelse framträder ett antal identitetstyper, genom att identifiera de olika 

identitetstyperna kan en förändring av identiteten utläsas, före, under och efter vistelsen. Se 

Tabell 6. 

 

Tabell 6 

Pauls identifierade identitetstyper och framträdande narrativa plotter. 
__________________________________________________________________________________________ 

Karriärcykelns faser Narrativ plott Identitetstyp 

Före "Redo för utmaningen” Professionell 

Under "Större verktygslåda" Professionell 

Efter "Global ledarroll” Professionell  

 

 

Diskussion 

 

 

Hur inverkar internationella uppdrag på de utlandsstationerades identiteter? 
 

Individerna lär sig professionellt, i sina yrkesroller och får en större professionell kompetens. 

Genom att nya arbetsuppgifter utmanar individen att lära sig nya sätt att utföra 

arbetsuppgifterna på, eller tvingas lära nytt för att klara av arbetets utmaning. Individen lär sig 

om andra kulturer, eller hittar en kultur som passar individens sätt att vara och tänka bättre. 

Individen får möjlighet att ta mera plats, synas och höras mer än vad man upplevt sig kunna 

göra i Sverige. Eller leva på ett sätt som passar familjen bättre. Att förändra sin identitet 

handlar om att utvecklas som individ och att lära sig och bredda sin kompetens. Under 

utlandsstationeringen kan individen upptäcka nya sidor hos sig själv, genom att individen 

utmanas i sina tidigare fasta roller så sker en utveckling. Identiteten utvecklas och individerna 

kom hem som ibland förändrade personer och upplever sig inte längre passa in i den rollen i 

arbetsmiljön och den hemmiljön man tidigare trivdes i. Genom en utlandsstationering lär sig 

individer och utvecklas.   

Kohonen (2007) beskriver hur dessa identitetsförändringar inte kan ses som radikala 

förändringar, utan menar att dessa identitetsförändringar mer kan ses som subtila förändringar 

av jaget, vilket ger individen en annan självinsikt och annan förståelse. Kohonen (2007) och 

Lindgren och Wåhlin (1999) menar att förändring kan uppstå när individer genomgår svåra 

eller utmanande livsuppgifter, eftersom de blir intensivare självreflekterande och omvärderar 

sin identitet. En utlandsstationering är en viktig och lärorik erfarenhet för individer, de ger 

dem möjlighet till självreflektion, lärande och utveckling. När individen inte har övrig familj, 

släkt, vänner, skola och jobb omkring sig ges mer tid för individen att reflektera över både sin 

livssituation och sin professionella roll. Att förflytta sig från sin trygga hemmiljö in i det som 

är okänt utmanar individen att många gånger göra en inre resa, vilket utvecklar och omformar 

deras identiteter. Det indikeras att det inte är lätt att komma tillbaka från en upplevelse som 

har förändrat en mycket, individerna har upplevt och lärt sig, både kulturellt, professionellt 

samt sett sidor hos sig själva som de kanske inte trodde fanns.  
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Tabell 7 

Summering av identifierade identitetstyper och framträdande narrativa plotter. 

 
  Kulturell identitetstyp Professionell identitetstyp Kulturell och professionell 

identitetstyp 

Före 

 

"Väl förberedd" 

"En utmaning" 

"Nöjd med livet" 

 

 

"Redo för utmaningen" 

 

 

Under "USA kunde lika gärna vara mitt 

hemland"  

"Större verktygslåda" 

"Mentor" 

"Klarat utmaningen" 

 "Familjen en central roll" 

 

  

Efter "Tog fel beslut att flytta hem" 

"Svårt inte samma person som 

innan man åkte" 

”Större kulturell förståelse” 

 

"Enda i Västerås med mitt 

arbete" 

"Kommit långt i min 

karriär" 

"Global ledarroll" 

 

 

    

 

 

Vilken sorts identitetsförändring sker, eller sker inte, som konsekvens av utlandsstatione-

ringen, före avresan, under vistelsen och efter hemkomsten? 

 

Före avresan var Anders, Paul och Patrik professionellt redo att anta utmaningen det innebär 

att flytta och arbeta i ett annat land. De hade den kompetens och de kunskaper som krävdes 

för att påbörja sina uppdrag. Måns upplevde jag som professionellt och kulturellt nöjd här 

hemma i Sverige. Måns trivdes med livet och familjen hade det bra. Måns utvecklade sig på 

arbetet genom att han deltog i en utbildning. Måns hade även tidigare erfarenhet av en 

utlandsstationering och visste med detta vad det innebar att ta med sin familj för att arbeta och 

leva i ett annat land. Jag tolkade en tveksamhet och ovilja att igen åka på en utlandsstatione-

ring, men Måns fru hade vid tidpunkten blivit antagen att göra sin postdoc i USA och var på 

så vis väldigt angelägen att åka till USA. Därav blev resan för familjen av.  

Under vistelsen utvecklades individerna. De förändrade sina identiteter och förändringarna 

återfanns kulturellt genom att vissa tagit sig an den nya kulturen. Värdkulturen upplevdes som 

bättre och de utlandsstationerade såg inte längre på Sverige på samma sätt. Måns och Anders 

fann en kultur i USA, som passar deras identiteter bättre än Sverige. Måns ville bli en del av 

landet, han tog till sig amerikaners öppenhet, han lärde sig av dem och utvecklades. Måns 

berättade hur amerikaners sätt att vara passade honom bättre, han upplevde dem som mer 

öppna, rakare och tydligare i kommunikationen. Anders fann i USA en kultur som han 

upplevde som bättre lämpad för ett familjeliv. I USA fick familjelivet mer utrymme än 

hemma i Sverige. Anders upplevde att kulturen i USA var mer tillåtande för ett fungerande 

familjeliv, han berättade att amerikaner var mer accepterande till att frun stannar hemma som 

hemmafru och tar hand om familjen på dagarna. Samt att ekonomin i USA gjorde detta 

möjligt.  

Osland (2003) använder sig av termen, take on, letting go, som handlar om att ta sig an nya 

synsätt och värderingar, och släppa gamla synsätt och värderingar. Att ta sig an en ny kultur 

är vad Måns och Anders gjorde, de tog båda till sig den amerikanska kulturen och fann en 

kultur de upplevde som bättre än den svenska. 

Tillskillnad mot de andra utlandsstationerade så förändras inte Paul kulturellt. Paul utsattes 

inte för de kulturella skillnaderna i den indiska kulturen på samma sätt som de andra 

utlandsstationerade gjorde i USA. Paul bodde inte bland indier, han träffade dem endast i det 
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professionella arbetslivet och utmanades då inte av de kulturella skillnaderna i den sociala 

omgivningen. Att förändra och utveckla sina identiteter professionellt är något både Anders 

och Paul gjorde under vistelsen. Anders som mentor för de amerikanska ingenjörerna gjorde 

att han lärde sig ändå mer om sitt arbete, han utvecklades genom att lära andra. Paul lärde sig 

bli tydligare i sitt ledarskap, genom att leda de anställda som behövde få direktiv i arbetet, 

genom tydligheten och kravet att måste vara tydligare för att arbetet skulle kunna fungera så 

utvecklades Paul i sin professionella roll.  

Att under vistelsen förändras både kulturellt och professionellt på samma gång handlar om 

att det inte enbart är arbetet eller kulturen som utmanat identiteten, utan här innebär 

förändringen att det är både den kulturella miljön samt arbetets uppgifter tillsammans i en 

kombination som utvecklar individen. Både den sociala miljön, omgivningen och den 

personliga, professionella rollen som utmanas. Båda dessa i en kombination utgör utveckling 

och förändring. Som återfinns hos Patrik. Denna slutsats kommer jag fram till genom att 

Patrik arbetade i hela världen och lärde sig därmed att hantera många olika kulturer. Samt så 

fick Patrik helt nya arbetsuppgifter att hantera, dessa lärde han sig och upplevd sig hantera 

arbetets utmaning vilket då även ledde till en professionell utveckling. Om arbetet endast 

utförts i USA, hade kulturella utvecklingen och lärandet återfunnits där. Men då arbetet 

utfördes i hela världen så lärde sig Patrik att hantera hur arbetet utfördes och hanterades 

lämpligast i många olika länders kulturer.  

Åter hemma i Sverige har alla utlandsstationerade utvecklats. De kom hem med nya 

värderingar och kunskaper. Vissa individer kom hem med förändrade identiteter, både 

kulturellt och professionellt. Kulturellt har Måns och Anders funnit en kultur i USA som både 

fungerade bättre för dem som individer och som de trivdes i. De upplever inte längre Sverige 

på samma sätt som innan avresan. Både Måns och Anders ångrar idag sitt beslut att flytta 

hem, då de både upplevde att USA var ett bättre land av bo och leva i. Måns och Anders tog 

till sig den nya kulturen i värdlandet, en godanpassning till värdkulturen innebär också en 

förändring hos individen. Åter hemma har Måns och Anders svårigheter att återanpassa sina 

förändrade identiteter till de liv de titigare hade hemma i Sverige. Både Måns och Anders 

berättade att återanpassning till Sverige var svår, det tog många år för dem båda innan de 

accepterade att de nu skulle bo i Sverige. Måns berättade att tiden för familjen inte finns på 

samma sätt i Sverige så som den fanns i USA. Familjen får inte samma utrymme hemma i 

Sverige, något som Anders saknar och finner svårt att återanpassa sig till. Måns utrycker att 

det är svårt, han är inte samma person som innan utlandsstationeringen. Att åka iväg till ett 

annat land, bo och vara del av en annan kultur i fem år, har lett till att Måns haft en god 

anpassning till värdkulturen. Han valde att bo med amerikaner för att få en bra integrering. En 

god anpassning till värdkulturen kan leda till att återanpassningen blir svårare. Något både 

Cox (2003); Kohonen (2008) och Sussman (2001, 2002) tar upp och belyser. Patriks 

kulturella utveckling handlar om en större kulturell förståelse, genom sitt arbete med många 

olika länders kulturer har han idag en bredare kulturell förståelse än före sin 

utlandsstationering. Patrik har idag även de kunskaper som krävs för att i framtiden kunna 

arbeta som globalledare, just som Bird, Mendenhall, Odduo och Stevens (2009) inledningsvis 

uttrycker många gånger är målet när företag placerar chefer på utlandsstationeringar.  

Professionellt har Anders fått med sig kunskaper och kompetenser som åter hemma i 

företaget gett honom nya arbetsuppgifter. Detta gäller även för Paul och Måns, Paul har med 

sin utlandsstationering meritrat sig och arbetar idag som en globalledare, med ansvar för 

chefer i många olika länder. Måns har även han fått nya arbetsuppgifter, han berättade om att 

företaget visar intresse för de kunskaper han fått med sig hem från USA. Måns är idag ensam 

i företaget att arbeta med dessa nya arbetsuppgifter. De utlandsstationerade har ibland 

problem med att finna ord för att beskriva den erfarenhet de varit med om. Det kan vara svårt 

att uttrycka hur man förändrats som person av en utlandsstationering. Individerna har fått nya 
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värderingar, nya synsätt eller kommit att uppskatta en annan kultur för de fördelar som inte 

finns i den svenska kulturen. Att förändra sin identitet handlar inte bara om att ha lärt sig att 

utföra arbetet på ett nytt sätt, eller att ha lärt känna en ny kultur. Förändringarna handlar även 

om den egna synen på sig själv. De utlandsstationerade har växt som individer genom sina 

erfarenheter, de är tryggare i sig själva kommer hem med kunskaper och en större tilltro till 

sin egen förmåga. När individerna är åter hemma i Sverige så kan den egna bilden av sig själv 

och de kunskaper de besitter kollidera med företagets och omgivningens syn på individerna. 

Övrig omgivning kan inte alltid förstå eller se den förändring de utlandsstationerade har gått 

igenom. 

Att åka iväg som utlandsstationerad tillsammans med sin familj gör att de som familj även 

kommer närmare varandra, de får mer tid att umgås, de upplever nya saker tillsammans och 

delar en viktig erfarenhet, vilket gör att de blir isolerade i sina nya kunskaper och erfarenheter 

från övriga familj och vänner väl hemma i Sverige igen. De har ingen i hemmiljön som förstår 

dem eller den förändring de genomgått. Hur individerna och familjen har växt och förändrats 

går inte att ”ta på”, det är en känsla och en erfarenhet de bär med sig. Vilket gör att en 

återanpassning påverkar och är en svårighet som hela familjen går igenom. Det är en 

utmaning för hela familjen att hitta en plats och en form för den nya identiteten i den gamla 

hemmiljön.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Denna uppsats utgår från narrativ metod och analys för att få en bättre förståelse för de 

utlandsstationerades identitetskonstruktion. Hur identiteten omkonstruerats, eller inte 

omkonstruerats och i vilken omfattning. Den narrativa metoden har vissa begränsningar. Ett 

antagande kan göras om att individers vilja att berätta om sina upplevelser och deras 

skicklighet att berätta troligtvis är ett större problem i narrativ intervju än i mer strukturerade 

intervjumetoder. Om intervjupersonen inte har förmåga att väl beskriva sina upplevelser kan 

materialet bli för tunt (Czarniawska, 2004). Det kan även vara svårt för vissa personer att 

beskriva flera års arbete utomlands, speciellt då mycket kan ha hänt. Det har dessutom gått 

något eller några år sedan själva utlandsstationeringen. Men genom att det har gått något år, 

har även individerna haft möjlighet att reflektera kring sina upplevelser. En kritik är även det 

lilla antalet intervjupersoner, som inte kan ge en generalisering på en större grupp människor, 

organisationer eller andra kulturer. I kvalitativa studier är intresset att samla in mycket 

material för att kunna ge en riklig beskrivning av det som studerats, snarare än att hitta 

generaliseringar (Polkinghorne, 1995). Narrativ tolkning är också oundvikligen subjektiv, av 

den anledningen är det viktigt att forskningsprocessen görs transparant, för att läsaren själv 

ska kunna bestämma trovärdigheten i studiens tolkningar. Med socialkonstruktivistiska 

glasögon så handlar det om tolkningar vilket kan göras på många olika sätt och genom många 

olika slags glasögon. Det är både en styrka och en svaghet med narrativanalys och metod. 

Men relevant är förmågan att tydliggöra och konkretisera hur analysen och tolkningarna av 

identitetsförändringarna gjorts för att kunna synliggöra för läsaren dess trovärdighet (jmf. 

Burr, 2003).  

 

 

Vidare forskning 
 

Den forskning som bedrivits på utlandsstationerade och de tre faserna är omfattande. Mer 

forskning kring identitetsförändring behövs, för att få en större förståelse för hur en 

identitetsförändring påverkar individernas fortsatta liv och arbete, när de är åter i företaget 
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och livet hemma. Denna för många omvälvande upplevelse förändrar individen vilket gör att 

de upplever svårigheter när de kommer hemma i Sverige. Företag och forskning behöver få 

insikt i och större förståelse för vad individernas erfarenheter innebär för att bättre kunna 

möta individens förändrade kompetenser och arbetsönskemål åter hemma i Sverige. 

Ytterligare forskning kring mentorskap, vilket handlar om att tidigare utlandsstationerade 

stöttar de individer som åker på uppdrag, att mentorn då finns med som stöd och planering 

under karriärcykelns alla faser. Mentorn är då även behjälplig vid det viktiga återvändandet, 

genom att ha en planering för individen med relevanta arbetsuppgifter som motsvarar 

individens erhållna kunskaper och erfarenheter.  

Ytterligare forskning kring hela familjens upplevelse av att vara utlandsstationerade, att 

även intervjua fruarna och barnen för att kunna få en helhetsförståelse för uppdragets 

utmaningar. Att familjen trivs, att allt fungerar under utlandsstationeringen är oerhört viktig 

för att en utlandsstationering skall fungera och uppdraget lyckas. Trivs inte familjen väljer 

många att avbryta uppdraget och återvända hem. Detta innebär förlorad tid och pengar för 

företagen. Men ett sådant misslyckande kan även bli sett som ett personligt misslyckande. 

Många Svenska företag använder sig idag av personer som tidigare själva varit 

utlandsstationerade för att kunna ge de som är på väg på uppdrag en inblick i vad uppdraget 

handlar om, vilket är oerhört nyttigt och givande. Men trots detta så är varje 

utlandsstationering en unik erfarenhet för den familj som åker. Viktigt är att familjen 

gemensamt förbereder sig så mycket som möjligt, mentalt och praktiskt för att öka förståelsen 

inför uppdraget. Samt för att klara av uppdraget och för att hela familjen även skall vara 

införstådda med återvändandets utmaning. Ytterligare studier där individen frågas varför och 

vad som driver dem att anta utmaningen att åka på en utlandsstationering. Två av mina 

intervjupersoner åker man främst för att familjen vill dela denna erfarenhet tillsammans. De 

ser upplevelsen som ett familjeäventyr. Medan de andra två främst åker för att utvecklas i sin 

professionella karriär. Varför individerna väljer att åka på en utlandsstationering är även det 

en viktig aspekt att ta med i beaktning när man sänder en familj på en utlandsstationering. 
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      Identity change in an international work assignment 

                 Jessica Keisu 

 

International assignment is a challenging experience for those 

individuals who travel, to work for their company in another country. 

A posting consists of three phases in the individual's career cycle - 

prior to travel during their stay and finally upon re-entry. The essay is 

based on a narrative research method and analyze, where the 

interviews have been used as a technique for collecting foreign 

expatriates’ stories. The study is inspired by Kohonen, (2005a, 2005b, 

2007, 2008) who conducted research on leaders' identity 

reconstruction during the assignment. In the research she finds support 

that the identity of the expatriates changes culturally ore 

professionally or both professionally and culturally, they are also 

individuals whose identity has not changed. The purpose of this study 

is to increase our understanding of expatriate individual identity 

construction. The result shows that the identity, seen as a process, 

change for the intervjued during the assignments three phases. The 

identity change is culturally and professionally, and for one person the 

identity change is both culturally and professionally at the same time. 

This means that both the social environment and professional 

(personal change) affects the individual as much. Respondents' stories 

show that a posting is both self-reflection and identity work 

 

Keywords: International assignment, expatriates carrier cycle, 

narrative, identity change.  


