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Abstract 

It has become more popular to work abroad and companies have become more global than 

they used to. A big reason for this is due to globalization and the progress done within the 

field of technology. Because of this aloofness that occurs, a gap between the expatriates‟ 

personal life and his or her working life develops. The cases focused on in this paper 

includes people who are distanced from their private lives at least a few consecutive months 

but are all aiming to get back when they are done with their individual errands. Computer-

Mediated Communication can help these people to keep in touch and can also help them to 

stay in both places without physically being there. By taking advantage of the technological 

development that exists today it can help relatives and other people to stay close during 

these periods of time. When the expatriates‟ come back to their private lives it can be as they 

never went away if Computer-Mediated Communication have been used frequently. This 

paper addresses the issue of emotional and geographical aloofness with research within the 

area of organizational use of Social Media and other types of Computer-Mediated 

Communication. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Det har blivit vanligare för privatpersoner att bedriva sitt arbetsliv periodvis på geografiska 

placeringar långt ifrån deras hem än vad det tidigare har varit. Detta är mycket på grund av 

att vi lever i en mer globaliserad värld där företag och organisationer har stor möjlighet att 

utveckla sin verksamhet internationellt. Arbete sker över länders gränser och mycket av 

handeln är internationell. Tidsperioderna för distansuppdragen kan vara från några dagar till 

flera år. På grund av distanseringen så uppstår det en klyfta mellan personernas arbetsliv och 

privatliv. Denna separering kan vara svår att överbrygga med hjälp av annan kommunikation 

än öga mot öga och skapar ofta hemlängtan. Personer kan ha svårigheter att anpassa sig i den 

nya kulturen och deras nya livssituation. I många fall är det inte möjligt att ta med sin familj 

och det kan vara svårt för vissa att hantera. Vid svåra tider behöver personer stöd 

(Lewandowski, Rosenberg, Parks & Siegel, 2011) och något som kan underlätta detta är 

kommunikation. 

Eftersom det är viktigt att personer håller kontakten med anhöriga och att de behöver vara 

sociala för att må bra är det även viktigt att organisationerna bakom dessa personer försöker 

hjälpa dem med det. Mår inte personerna inom organisationen bra så arbetar de inte heller 

bra (Kraimer, Wayne & Jaworski, 2001). Därmed är välmående något som bör vara av hög 

prioritet för organisationer att tillgodose. 

Användning av datormedierad kommunikation har funnits ända sedan människor började 

koppla samman datorer till nätverk (Barnes & Greller, 1994). Om det inte finns någon 

möjlighet till kommunikation öga mot öga då är datormedierad kommunikation ett bra 

alternativ. Författarna Barnes & Greller (1994) beskriver dagens nätverkande som utbyte av 

digital information, där vi delar ut visitkort med e-post adress på eller liknande för att sedan 

ta en initial kontakt via en e-post. Istället för att som förut byta kort och bestämma ett 

uppföljande fysiskt möte. Vidare menar de att kommunikation mellan datorer sker vanligtvis 

genom text eller tal med hjälp av olika program som skapats för att vi som användare ska 

kunna hålla kontakten och kommunicera via dessa nätverk för att på så sätt spara tid för 

användaren. Detta medför att de ska kan vara oberoende av geografiska positioner så länge 

det finns tillgång till internet eller nätverksanslutning. E-post har sedan det introducerades 

använts mycket och används fortfarande. Något som har ökat otroligt mycket i användning 

de senaste åren är användning av social media där Facebook är vanlig bland användare, 

Facebook hade i mars 2013 hade 751 miljoner aktiva användare (FB Newsroom, 2013).  

I många fall när en person åker utomlands för att jobba eller att studera står det en 

organisation bakom. Ibland är det som i vårt fall om Försvarsmakten där verksamheten i 

organisationen arbetar inom olika konfliktområden. Ibland kan det vara som i vårt andra fall 

med internationella studenter där det finns tillgängligt många organisationer som kan hjälpa 

till med stöd eller annat som kan vara till hjälp. Det är även vanligt att resa utomlands för 

syften inom olika humanitära sammanhang eller för ett företags kommersiella verksamhet. 

Undersökningen i denna uppsats fokuserar delvis på hur organisationer använder sig utav 

sociala medier för att förmedla information och stötta anställda eller medarbetare som de har 

ansvar för. Men uppsatsen riktar även sig på att se hur individen kan använda sig utav social 
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media och datormedierad kommunikation som stöd och ett medel för att hålla kontakten 

med närstående.  

1.2 Problemformulering & Syfte 

- Hur kan gapet som skapas mellan privatliv och arbetsliv med geografisk placering i ett 

annat land överbryggas med hjälp av datormedierad kommunikation? 

Vi vill undersöka hur datormedierad kommunikation kan hjälpa personer som 

distanserats från sitt privatliv genom sitt arbete eller om de av andra anledningar fått 

problem att behålla kontakten med närstående på grund av skilda geografiska placeringar. Vi 

kommer att genomföra undersökningar med målet att se hur datormedierad kommunikation 

kan överbrygga gapet som uppstår på grund av distanseringen. 

I arbetet har vi valt att fokusera på två olika fall. Det ena är om soldater i svenska 

Försvarsmakten. I likhet med resten av den allt mer globaliserade världen tjänstgör 

Försvarsmaktens personal mer ofta och längre än tidigare utomlands. Det den här uppsatsen 

strävar efter att undersöka är hur individer i utlandsstyrkan använder sig utav datormedierad 

kommunikation som t.ex. sociala medier för kommunikation med sina anhöriga. Arbetet för 

en militär på utlandsmission skapar likt andra utlandsarbeten ett gap mellan privatlivet och 

arbetslivet. Men utlandsmissionerna för militärer medför även ytterligare påfrestningar då 

arbetet utförs i en konfliktzon. 

Vårt andra fall är utbytesstudenter som blir en allt större målgrupp för universitet då det 

blivit lättare att läsa en utbildning i ett annat land och sedan använda sig utav den examen i 

hemlandet. Internationella studenter upplever en distansering från privatlivet under tiden de 

studerar i ett annat land. Studenterna kommer oftast till Sverige själva och då måste de 

lämna anhöriga i hemlandet. Därför är de också i behov av att hålla kontakten med familj och 

vänner. I detta fall handlar det dock om personer som har flyttat till ett mer välutvecklat land 

och med bättre uppkoppling än länderna våra respondenter kommer ifrån. På den fronten 

skiljer sig de två fallen markant då respondenter i fallet med Försvarsmakten hade dåliga 

uppkopplingsmöjligheter och vid enstaka tillfällen under vissa missioner ingen möjlighet alls 

till uppkoppling. 
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2. Relaterad forskning 

2.1 Distansering från privatlivet 

I dagens globaliserande samhälle har det blivit allt vanligare att människor under delar av sitt 

liv bor på annan ort för att utföra sitt arbete. Detta leder många gånger till att det uppstår en 

klyfta mellan personens professionella arbetsliv och privatliv. Denna klyfta blir extra stor om 

eventuella anhöriga inte kan följa med. 

Framstegen inom teknologisk utveckling har lett till att vi nu har en globalisering där 

allting är mycket närmre och allt är mer internationellt. Ordet globalisering kommer från 

finansvärlden under 1960-talet och blev senare ett etablerat uttryck i den vardagliga 

jargongen. Det är ett uttryck som beskriver hur handel och den finansiella marknaden blivit 

global. Anledningen till att det är möjligt är på grund av den förbättrade kommunikationen 

via fri marknad och fri handel (Jeffery, 2002). Detta har lett till att fler personer reser i jobbet 

och även privat.  

Personer som flyttar utomlands eller jobbar utomlands under en längre period upplever i 

många fall ett sinnestillstånd som kallas för kulturell chock (Oberg, 1960). Fenomenet 

kommer från att individen flyttas ifrån sin vardag. Då ställs personen inför en främmande 

kultur där det råder stora skillnader gentemot vad man är van vid (Zapf, 1991). Oberg (1960) 

menar att faktorer som t.ex. språk påverkar den stress och ångest som individen känner inför 

den nya kulturen. Han menar även att det finns tusentals små saker som bidrar till att 

stressen och ångesten ökar; t.ex. hur man ska interagera med andra människor och hur man 

uppför sig i sociala sammanhang. Dessa mindre saker är något som oftast hanteras på en 

undermedveten nivå i den kultur man är van vid, men i en ny kultur gör sakerna sig påminda 

på ett medvetet plan (ibid). 

Vidare menar Oberg (1960) att när vardagen sätter i det nya landet det är då en person 

börjar känna av kulturell chock. Men han menar att det är en del av anpassa sig till den nya 

kulturen, processen delas upp i olika steg där det första steget är smekmånaden. Det andra 

steget innebär att personen börjar känna aggressivitet mot den nya kulturen och varför saker 

är som de är (ibid). Författaren menar att det inte sker en objektiv analys över varför den nya 

kulturen är utformad som den är och det känns för personen som att allt är utformat för att 

skapa obehag, det är även det steget som är det mest kritiska. Om en person inte klara av att 

ta sig förbi detta steg så kommer personen att vilja åka hem (ibid). I det tredje steget kommer 

individen att börja anpassa sig lite till den nya kulturen men med inställningen av att han 

eller hon är en martyr samt innehar en överlägsen inställning till personer i den nya kulturen 

men även detta är en del av anpassningen (ibid). Det fjärde och sista steget inom kulturell 

chock innebär att en såpass bra anpassning till den nya kulturen har skett att den drabbade 

kan verka i olika miljöer och sammanhang utan att känna ångest eller frustration (ibid). Efter 

det fjärde stadiet kommer personen att fortsätta att anpassa sig bättre och bättre till den nya 

kulturen (ibid, Zapf, 1991). 

Utlandsstationering är vanligt inom många organisationer där det under modern tid har 

varit många olika kyrkosamfund som har varit aktiva med att skicka missionärer till olika 

länder för att sprida kyrkans ord (Sågström, 2005). Det finns även olika volontär-

organisationer som årligen skickar medarbetare utomlands för att bidra vid humanitära 
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insatser och olika katastrofer (Volontärbyrån, U.Å.). Sverige skickar även ut ett antal 

personer varje år som diplomater för att stärka och underhålla relationen till andra länder 

(Utrikesdepartementet, 2008). I takt med att ekonomin blir mer global ser även företag sin 

chans att utvecklas och lyckas utomlands. Detta bidrar till att fler och fler personer skickas 

iväg på utlandsstationering (Utrikesdepartementet, 2008). Sedan 1950-talet har även 

försvarsmakten aktivt deltagit i verksamhet utomlands (Försvarsmakten U.Å.). 

En tidigare studie (Kraimer et. al, 2001) visar att, om den anställde ska kunna anpassa sig 

bra till den nya arbetssituationen och det nya livet utomlands behöver denne stöd från den 

organisation som har skickat iväg individen. Desto mer stöd som individen uppfattar att den 

erbjuds av organisationen desto bättre kommer den anställde att må och därför också kunna 

genomföra ett bättre arbete. Detta kallas för Parent Company Percived Organizational 

Support (ibid). Detta stöd är något som är återkommande under hela tiden individen är 

utlandsstationerad men det är något som har stor vikt innan flytten. Organisationen kan där 

gå in med information och ersättning till den som ska stationeras utomlands. Väl på plats 

kommer stödet till den utlandsstationerade delvis i form av Foregin Facility Percived 

Organizational Support. Detta handlar mer om hur den anställde uppfattas på plats hos sina 

nya kollegor och att denne blir delaktig i arbetet (ibid). Det finns även två ytterligare punkter 

som bidrar till hur väl en utlandsstationerad kan anpassa sig och genomföra ett så gott arbete 

som möjligt. Det första är Leader Member Exhange; där det är viktigt att den 

utlandsstationerade känner sig viktig på arbetsplatsen och uppmärksammas av chefen att 

den gör ett bra jobb, precis som det är på en vanlig arbetsplats. Det andra är Spouse Support 

och det är helt enkelt vilket sorts stöd individen får från sin maka eller make. Detta är av stor 

vikt då denna relation oftast är den starkast känslomässiga (ibid). Dessa olika former av stöd 

som den utlandsstationerade kommer att vara i behov av kommer i sin tur påverka hur denna 

kommer att kunna anpassa sig till det nya jobbet med nya kollegor och arbetsuppgifter. Även 

den nya situationen i överlag med boende och distans. Detta påverkar hur väl denne kommer 

att kunna anpassa sig i det nya landet med dess kultur, språk och traditioner (ibid). Detta är 

avgörande för hur väl den utlandsstationerade kommer kunna genomföra sitt arbete (ibid). 

Det finns tidigare studier som visar på hur människan påverkas vid omställning i dess 

livssituation vid t.ex. flytt utomlands precis som det Oberg (1960) nämner, men hur en viss 

person reagerar på omställningen varierar. Utveckling inom kommunikation och teknik 

medför att det är lättare att hålla kontakt med anhöriga. Utvecklingen av sociala medier 

medför att det är lättare att ta del av tillfällen där man inte kan vara delaktig. 

2.2 Datormedierad kommunikation 

Datormedierad kommunikation eller Computer-Mediated Communication (CMC) uppkom 

ungefär vid samma tid som människan skapade möjligheten att koppla ihop datorer. Den 

ursprungliga tanken med den möjligheten var att användaren skulle kunna skicka filer 

mellan olika platser och datorer (Herring, 1996). Från början fanns det endast möjlighet till 

att skicka text mellan olika datorer via e-post system och liknande. Men utvecklingen har 

gjort att människan nu även kan kommunicera med tal och bild (Postmes, Spears & Lea, 

1998). Inom datormedierad kommunikation inkluderas även e-post och interaktiva 
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meddelanden men eftersom utvecklingen har gått framåt finns det ofta alla delar samlade på 

samma plattform, t.ex. Facebook (2004) eller Skype (2003).  

Inom organisationer så ingår istället CMC inom Computer-Supported Cooperative Work 

(CSCW) som blev utvecklat sent under 1980-talet (Barnes & Greller, 1994). Det är något som 

har växt fram under forskning av hur nätverk ska stödja och uppmuntra samarbete mellan 

utomstående och inom organisationer. Nu används datormedierad kommunikation även 

privat och då oftast för att behålla kontakten med anhöriga eller vänner som befinner sig på 

annan plats. För att minska den geografiska klyftan och göra det lättare för individer att hålla 

kontakten med anhöriga så kan de använda sig av bland annat sociala medier. 

2.3 Sociala medier  

1979 skapade Jim Ellis från Duke University plattformen Usenet som gav möjligheten till 

internetanvändare att skriva inlägg som kunde ses av allmänheten (Kaplan & Haenlein, 

2010). Men Kaplan och Haenlin (2010) anser att sociala medier som vi ser på det idag 

startade ungefär 20 år tidigare med en öppen dagbok av Bruce och Susan Abelson. Denna 

weblog samlade författare till en och samma community skapade även mark för fenomenet 

blog som kom ett år senare. Utifrån detta har de sociala medier som är populära idag växt 

fram, t. ex. Myspace (2003) och Facebook (2004). Sociala medier är enligt Kaplan och 

Haenlein (2010) en samling internetbaserade applikationer, som dessa utgår från 

fundamenten hos Web 2.0 och gör det möjligt för skapande och utbytande av 

användargenererat innehåll. 

Web 2.0 är en term som beskriver hur webbutvecklare och slutanvändarna använder 

internet. Förut var det webbutvecklare som skapade hemsidor med fast innehåll. Numera är 

det hela världens internetanvändare som tillsammans förändrar innehållet och för 

utvecklingen av sociala medier framåt med Web 2.0 som plattform (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

Det som sker då det är slut-användaren som skapat innehållet på internet som ligger 

öppet för andra att se kallas för User Generated Content (Kaplan & Haenlein, 2010). Detta 

kan leda till att ett gemensamt samarbete skapar något som en enskild individ aldrig skulle 

kunna skapa själv. Ett exempel på detta är Wikipedia, skapad 2001 och har nu 470 miljoner 

unika besökare per månad (Wikipedia, 2012). Idag är det 77 000 aktiva samarbetande 

författare för över 22 miljoner artiklar på 285 språk (Wikipedia, 2012). En av nackdelarna 

med detta kan medföra är att det som står på Wikipedia kanske inte alltid stämmer, men ofta 

finns referenser till deras påståenden. Finska Nokia har även anammat denna typ av sociala 

media. De använder en intern Wiki för att hålla företaget uppdaterat om pågående arbeten 

och projekt. Den används av 20 % av deras 68 000 anställda (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Den vanligaste anledningen till att privatpersoner nyttjar sociala medier såsom hemsidor 

eller bloggar är för att marknadsföra sig själva. Ofta sker detta genom att förmedla deras 

personliga information som t.ex. tankar och åsikter (Kaplan & Haenlein, 2010). Ett annat 

vanligt sätt att göra detta är via Content communities som t.ex. Youtube, Flickr och 

Instagram. Via dessa kan de förmedla sina känslor, åsikter och intressen via bilder istället för 

text. Youtube har även blivit en intressant plattform för organisationer på grund av dess 

otroliga popularitet och får genom det en bra möjlighet att nå ut till omvärlden. 
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Organisationer använder sig ofta även av sociala nätverkssidor som t.ex. Facebook. Vissa 

organisationer använder dessa som en extra kanal att distribuera deras information istället 

för att skapa en dialog med allmänheten. Det är att inte använda sig av de fulla möjligheterna 

som finns med sociala medier.  

Något som även bör nämnas men ej kommer hanteras inom vårt område är virtuella 

spelvärldar och virtuella sociala världar. Datorspel som t.ex. Massive Multiplayer Online 

Role-Playing Game (MMORPG) och Second Life. Utövarna kan i princip leva ett vanligt liv i 

en digital miljö. Skillnaden från verkligheten är att utövarna kan välja fritt hur de vill 

representera sig, t.ex. utseendemässigt eller vilken information de väljer att dela med sig av. 

Denna typ av sociala medier kan göra det lättare för ensamma personer som har svårt att 

söka social kontakt i vanliga fall att träffa någon. 

Ett av de vanligare kommunikationssätten inom datormedierad kommunikation som 

används vid sociala är kallas för flera till flera kommunikation. Det innebär att det alltid är 

flera personer på samma plattform som talar med varandra samtidigt, t.ex. ett inlägg på en 

Facebook-sida som olika personer diskuterat kring i kommentarsfältet och är synligt för flera. 

Något som flera till flera kommunikation medför är tredjepartskonversationer, vilket gör det 

svårt för organisationer att kontrollera innehållet på sociala medier. Det gör så att det enda 

sättet för organisationer att veta vad tredjepartsdiskussionen talar om är att delta, även om 

det hanteras känsliga ämnen. Sociala medier kan ibland vara ärligare än 

envägskommunikation och på så vis kan en kommentar på sociala medier väga mer än vad 

organisationer själva säger. Detta på grund av att dessa kommentarer kan ta upp saker som 

organisationer eller företag kan försöka dölja. T.ex. om ett flygföretag hanterar bagage dåligt 

så marknadsför de sig inte så gärna med det, men via sociala medier kan informationen 

komma fram utan censur. Förut var media en sorts gatekeeper då de hade monopol på 

distribution av information (Kaplan & Haenlein, 2010). Men utan gatekeeper kan 

informationen om flygbolaget som i det här fallet var på riktigt och handlade om United 

Airlines som varit oförsiktiga med Dave Carrolls gitarr komma fram till ytan 

(DaveCarrollMusic, U. Å.). De gjorde en låt om detta, lade ut på Youtube (2004) och 

musikvideon blev en hit. Därmed fick United Airlines otroligt mycket dålig marknadsföring 

på grund av sociala medier och de, men även andra företag, förstår nu hur viktigt det är att se 

bra ut på sociala medier. Sociala medier kan alltså användas av alla som distributörer. Det är 

det som är den stora underliggande idén med kollaborativa projekt; flera delaktiga leder till 

ett bättre utfall än vad någon enskild individ skulle kunna uppnå (Kaplan & Haenlein, 2010).  

2.4 Sociala medier som stöd vid distanseringen från privatlivet 

Individer som har en distans från sin familj och sina vänner behöver ett socialt stöd, framför 

allt för att behandla negativa händelser eller överraskningar. Lewandowski, Rosenberg, Parks 

& Siegel (2011) menar att forskning visar att socialt stöd kan dämpa den psykologiska 

effekten vid negativa upplevelser. Dessa negativa effekter på livet är viktiga att ta hand om. 

Personer med mer erfarenhet av negativa upplevelser har högre dödlighetsstatistik, högre 

chans för kardiovaskulära sjukdomar, högre risk att bli drabbad av infektionssjukdomar och 

negativa förändringar hos individer kan även ha unika, ofta skadliga, psykologiska effekter 

(Lewandowski et. al, 2011).  
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En kvalitativ studie gjord på Amerikansk militärpersonal visar att stöd från familj, ledare 

och andra soldater kan göra tjänstgöringen enklare, speciellt om soldaten behöver spendera 

lång tid ifrån sin familj. Författarna utav studien menar även att socialt stöd generellt är ett 

effektivt sätt att minska negativ inverkan som negativa livshändelser kan medföra 

(Lewandowski et. al, 2011). Det sociala stödet behöver inte heller vara från någon person som 

de känner utan det stöd som söks kan ibland även vara bra för individen att kunna vara 

anonym, eller åtminstone kunna prata med en person de inte känner som kanske har varit 

med om samma negativa händelse. Datormedierad kommunikation gör det lättare att kunna 

kontakta fler personer utspridda i världen och chanserna ökar för att träffa någon i samma 

situation. Även om det möjligtvis inte är lika effektfullt med datormedierad kommunikation 

som öga mot öga kommunikation så är tillgängligheten mycket bättre och kan för individer 

som är placerade långt från sina hem vara den enda möjligheten till social interaktion med 

deras familjer.  

En studie visar att 84% av USAs internetanvändare, 90 miljoner Amerikaner, har varit 

med i en grupp online för att få ut någon form av information (Pew Internet & American Life 

Project, 2001). Något som bör ses i beaktning är att denna studie är gjort i början av 2001. 

Internetanvändningen och användningen av sociala medier har ökat sedan dess på grund av 

teknikens framfart och tillgänglighet. 

Det finns forskning som är gjord inom datormedierad kommunikation och inom öga mot 

öga kommunikation som kommunikationssätt för socialt stöd, men dessa är gjorda separat. 

Få studier är gjorda i en jämförande forskning mellan de två kommunikationsmetoderna 

(Lewandowski et. al, 2011). En av de stora fördelarna med användning av datormedierad 

kommunikation är att via vissa plattformar är det enkelt att nå ut till en mycket bredare 

publik än vad som skulle vara möjligt att förmedla i person. Kock (2004) anser dock att 

digital kommunikation, t.ex. via mail eller telefon, inte är naturligt då människan är van vid 

kommunikation ansikte mot ansikte. Kock (2004) anser alltså att mindre naturlig form av 

kommunikation kan ha en negativ påverkan vid meddelandetolkning på kognitiv 

ansträngning, mer tvetydighet och mindre psykologisk upphetsning. Studier gjorda av 

Lewandowski et. al. (2011) visar på att personer som mottagit negativa nyheter via öga mot 

öga konversation har mått mycket bättre under den psykologiska hanteringsprocessen än de 

som fick de negativa nyheterna via olika metoder inom datormedierad kommunikation. 

Studierna visar även på att soldater söker i första hand stöd av människor i deras närhet eller 

släktingar istället för på medier där de är anonyma. Att socialt stöd behövs råder det ingen 

tvekan om, men det är viktigt att tänka på hur stödet förmedlas och vilket 

kommunikationssätt som ska väljas för vilket ändamål. Vi behöver bättre förstå hur 

datormedierad kommunikation kan hjälpa till att minska klyftan mellan den tidigare 

livssituationen och arbetet på distans. 
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3. Metod  

3.1 Kvalitativa studier; metodval och tillvägagångssätt 

Vi valde en kvalitativ studie för att vi vill skapa förståelse för vad våra respondenter har 

upplevt och försöka förstå hur kommunikationen har värderats vid deras tid utomlands. 

Kvalitativa studier hjälpte oss även att sätta oss in i hur de ser sig själva och sin omgivning 

runt dem. Kvantitativa studier söker likheter mellan egenskaper som går att mäta i siffror och 

kräver ett större antal deltagare. Dessa var inte svar som vi sökte med våra undersökningar så 

valet blev kvalitativa studier. Så här definierar Hartman (1998) kvalitativa studier: 

 

“Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse 

för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 1998, s. 239). 

 

Vi har haft två fall i vår studie; soldater med erfarenhet av utlandstjänst och internationella 

studenter. Vi har arbetat med internationella studenter som i skrivande stund studerar på ett 

universitet i Sverige. Vi pratade också med International Office vid det universitet som 

studenter är i kontakt med. Vårat andra fall handlar om soldater inom svenska 

Försvarsmakten som har varit på mission utomlands. Vi har även pratat med 

Försvarsmakten som organisation, undersökt deras riktlinjer inom kommunikation och 

undersökt hur de använder sociala medier för att förmedla information till soldaternas 

anhöriga. 

3.2 Datainsamling  

Då vi hade hittat lämpliga företag och organisationer så påbörjades ett urval av möjliga 

personer att intervjua. Vi bestämde oss för att fyra personer skulle vara nödvändigt för att vi 

skulle kunna tolka deras upplevelser och för att förstå deras agerande. Våra tolkningar av hur 

respondenternas situationer såg ut var baserad på relaterad forskning, men med hjälp av 

svaren från intervjuerna vidareutvecklade vi tolkningarna av deras individuella situationer. 

För att välja intervjupersoner så var vi först tvungna att fundera vilka kriterier vi var 

intresserade av hos respondenterna. Det viktigaste kriteriet ansåg vi var att de var öppna och 

kunde ge utförliga svar men de var tvungna att ha varit med om utlandstjänst eller så skulle 

de vara internationell student för att överhuvudtaget vara av intresse. Önskvärt var också att 

soldaterna skulle ha olika erfarenheter och gärna från olika länder om möjligt för att jämföra 

skillnader. Samma sak med de internationella studenter vi sökte; vi ville att de skulle komma 

från olika ställen i världen och ha olika bakgrunder som format dem. 

Det var svårt för oss att skapa en rättvis uppskattning av de möjliga respondenterna utan 

att tidigare känna till dem personligen. Vi tog därför i båda våra fall kontakt med personer 

som kunde hjälpa oss att välja ut respondenter till våra fall utifrån deras erfarenhet med 

personerna. Eftersom våra kontaktpersoner har haft personliga erfarenheter av personerna 

så kunde de rekommendera respondenter som skulle passa oss enligt de kriterier som vi 

strävade efter. Utifrån dessa rekommendationer så kontaktade vi personerna och fick med 

mycket hjälp av att våra kontaktpersoner var referenser genomföra intervjuer.  
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Det har genomförts fyra stycken intervjuer med internationella studenter. Ingen utav dem 

kommer till Sverige via ett utbytesprogram. Följande kommer en lista på våra respondenter. 

För att separera personerna i texten och behålla anonymitet kommer vi härefter hänvisa till 

dessa efter bokstäver i alfabetiskt ordning. 

A - Kommer från ett land i Asien och är nu inne på sitt andra år av studier i Sverige. A har 

planer på att försöka stanna kvar i Sverige för att jobba när studierna är klara.  

B - Började studera i Sverige under hösten 2012 och kommer från ett land i Europa. Har 

planer på att studera färdigt i Sverige och sedan söka sig anställning någonstans i Europa. 

C - Började studera i Sverige under hösten 2012 och kommer från ett land i Europa. C har 

planer på att försöka stanna några år för att jobba i Sverige efter att studierna är färdiga. 

D - Började studera i Sverige under hösten 2012 och kommer från ett land i Europa. 

Nedan följer intervjuerna vi genomförde med personer som har arbetat inom 

Försvarsmakten. Samtliga av de som vi har intervjuat har varit på utlandstjänst vid något 

tillfälle i deras liv. Det genomfördes fyra stycken intervjuer. 

E - Har varit på mission två gånger under de senaste åren och är för närvarande anställd 

inom Försvarsmakten. Vid missionen har E haft en befattning som har inriktning på 

samverkan med lokalbefolkning.  

F - Är specialistofficer i grunden och har en tillsvidare anställning inom Försvarsmakten. 

Just nu läser F vid en civil utbildning. F har varit på mission vid ett tillfälle. I likhet med E 

har F också haft en befattning som har varit riktad mot samverkan med lokalbefolkning. 

G - Anställd som kontinuerligt tjänstgörande personal (GSS/K) inom Försvarsmakten. G 

har varit på mission vid fyra tillfällen under en period på tio år. De befattningar som G har 

haft har varit inriktad mot ammunitionsröjning, rekognosering och spaning.  

H - Har tidvis varit anställd inom Försvarsmakten, har just nu ett civilt jobb. H har varit 

på mission tre gånger. H:s befattningar har varit riktade mot rekognosering och spaning. 

Vi har även genomfört en intervju med en organisation som hanterar internationella 

studenter vid ett universitet i Sverige. 

I – En person som arbetar på International Office som vi har haft kontakt med. I har talat 

utifrån hur deras organisation värderar och har sina riktlinjer. Hen talade även för de andra 

på organisationen. Vi var i kontakt med denna person flera gånger men endast via e-post. 

Något som var viktigt för oss var att meddela respondenterna att intervjuerna skedde 

under helt frivilliga omständigheter och då intervjuerna passade dem bäst tidsmässigt. Att de 

fick avsluta intervjun när de ville och att det inte behövde besvara några frågor om de inte 

ville av olika anledningar. Intervjuerna skedde under lediga omständigheter och vi försökte 

hålla intervjuerna så avslappnande som möjligt. Vi spelade in alla samtal som vi gjorde 

muntligt, skrev ner dem i datorn med skyddade identiteter och sedan förstörde vi ljudfilerna. 

Intervjuerna med studenterna gjorde vi ansikte mot ansikte och de utfördes i avskilda 

grupprum på deras universitet. Vi höll samtalet avslappnat och utgick ifrån våra 

intervjufrågor som lästes och besvarades muntligt. Vi försökte med stöd av följdfrågor hjälpa 

studenterna att vidareutveckla sina svar. Tre av fyra av de intervjuade tidigare 

utlandssoldaterna var spridda över Sverige så intervjuerna utfördes istället över telefon eller 

Skype utan webkamera. Den soldat som fanns i vår geografiska närhet träffade vi personligen 

på en restaurang och intervjun spelades in. Varje intervju var dock olik den andre på grund 



 13 

av följdfrågorna och de individuella händelserna som ofta bidragit som stora delar till deras 

subjektiva syn på helhetsupplevelserna.  

Under dessa intervjuer samtalade vi om hur deras personliga kontakt med närstående såg 

ut under perioderna utomlands och vilken typ av kommunikationsmedel som användes. Men 

vi var också intresserade av att höra hur deras kontakt såg ut med organisationerna som stod 

bakom dem. Vi var intresserade av ifall det var något som studenterna eller soldaterna ansåg 

att organisationerna saknade, gjorde något bra, eller om organisationerna hade gjort något 

dåligt. Utifrån informationen vi fick kring dessa intervjuer så formade vi intervjufrågorna till 

International Office och Försvarsmakten. Vi ville jämföra hur respondenterna såg på 

situationer med hur organisationerna bakom såg på samma situationer. 

På grund av att International Office hade mycket att göra så hade de inte tid att ställa upp 

på intervju ansikte mot ansikte, men de kunde besvara våra frågor via epost och fanns även 

tillgängliga för följdfrågor om det skulle behövas. Eftersom frågorna till dem ej var lika 

subjektiva utan mer fakta som vi ville ha svar så behövdes dock ej några följdfrågor. 

Vi har varit i kontakt med flera olika personer på Försvarsmakten men då blivit hänvisade 

till olika policy-dokument tillgängliga på deras hemsida. Dessa innefattar riktlinjer för sociala 

medier och vi studerade dem för att bilda oss en uppfattning om Försvarsmakten och vad de 

gör för att soldaterna ska kunna hålla kontakt med närstående vid geografisk distans. 

Uppbyggnaden av frågorna liknade delvis frågorna till International Office och var även likt 

dem funderingar kring fakta. Därför gick frågorna bra att besvara utifrån de dokument som 

funnits tillgängliga. 

För fullständiga intervjufrågor vill vi referera Appendix som är placerat i slutet på 

uppsatsen. Den guiden var en grund för oss vid intervjuer men samtalen vidareutvecklades 

vanligtvis vid varje fråga. 

3.5 Etik  

För soldater i utlandstjänst finns det hela tiden en riskfaktor för soldaternas hälsa som är 

olika stor för olika områden. Det handlar ofta om att vara i konfliktdrabbade områden för att 

hjälpa befolkningen att hitta en lösning. Då finns det alltid en risk att personen kan bli fysiskt 

skadad eller bevittna obehagliga förhållanden som tär på soldaterna psykiskt. Vi var därför 

tvungna att tänka över våra frågor innan vi ställde dessa så att vi inte agerade respektlöst.  

Innan våra intervjuer förklarade vi vad vår uppsats handlar om och gav lite information 

kring gapet som vi ville studera. De var väl förberedda på vilka typer av frågor som skulle 

komma under intervjun som skedde under lediga omständigheter på deras villkor. Det var 

fritt att lämna intervjun och behövde inte svara på någon av frågorna ifall de inte ville. Vi 

meddelade även att allt angående intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt. 

Dock så är en del av uppsatsens syfte att studera hur datormedierad kommunikation 

används även vid negativa händelser. Vi kände därför att vi ville ställa en fråga angående ifall 

soldaterna i utlandstjänst hade mottagit några negativa nyheter. Denna fråga ställdes även 

till de internationella studenter som vi har intervjuat. Vi var dock extra tydliga med att de 

inte behövde besvara denna fråga ifall det inte kändes bra innan vi ställde den. Denna fråga 

visade sig vara väldigt informationsgivande och även i efterhand finner vi den vara etiskt 

försvarbar. 
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3.6 Metodologiska reflektioner 

Våra undersökningar har skett med relativt få respondenter och detta kan medföra att 

bredden av vår förståelse kan ifrågasättas. Vi har intervjuat fyra stycken utlandssoldater, fyra 

stycken internationella studenter, en organisation som hanterar internationella studenter vid 

ett universitet och studerat policydokument från Försvarsmakten som hanterar 

utlandssoldater. De personer som vi har intervjuat har dock varit öppna och villiga att dela 

med sig av sina erfarenheter. De har även ansett att det är ett väldigt viktigt område vi forskar 

inom, framför allt soldaterna som kände att det var värt att prata om jobbiga minnen för att 

detta kanske kan hjälpa andra i framtiden. Så vi anser att på grund av den öppenhet och hjälp 

vi fått från dessa intervjuer har vi kunnat sätta oss in i deras respektive situationer. 

Vi anser att vårat val av personer att intervjua skildrar en bra bild av verkligheten inom 

kommunikation på geografisk distans. De visar båda på två olika fall i olika situationer, 

studenterna med bra möjlighet till uppkoppling och ubikvitär kontakt. De har även flyttat till 

mer utvecklade länder än de som de kom ifrån. Soldaterna har sämre möjlighet till kontakt 

och begränsad uppkoppling. De kommer från ett av de länder med bäst uppkoppling i 

världen och med 90 % av befolkningen som använder internet (The Web index, 2012). Deras 

situation är även i en extrem situation som är psykiskt och fysiskt påfrestande. Där behöver 

personerna mer stöd. Vi anser i och med detta att vi har gjort en undersökning med 

information från båda sidorna av spektra inom våra olika delar. Vi vill dock inte säga att våra 

intervjuer kan representera eller generalisera alla som är i dessa situationer utan tvärtom, så 

visar våra intervjuer på att det skiljer sig mellan alla personer och situationer.  

Vi har strävat efter att hela tiden att ställa öppna frågor som inte är ledande och vi har 

tagit informationen från varje intervju, analyserat den och förbättrat frågorna inför nästa. 

Detta gjorde att processen gick vidare med mindre och mindre hinder desto mer arbetet 

framskred. 
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4. Case  

4.1 Internationella studenter 

Internationella studenter är en grupp som under en tid flyttar utomlands för att studera vid 

ett Universitet eller Högskola. Det kan vara så att det finns någon utbildning som är mer 

utvecklad i ett annat land och det nya landet kan locka. Europaunionen har medfört att det är 

lättare för personer som kommer från medlemsländerna att studera i ett land som ingår i 

unionen och den examen vid utbildningen man tar gäller i alla länder som tillhör unionen 

(EU-upplysningen, 2013). Globaliseringen har även här tillfört att det är lättare att kunna ta 

sig till ett annat land och via teknologi går det lättare att ta del av information om andra 

skolor och utbildningar. Varje år är det ungefär 25 000 svenska studenter som väljer att 

studera utomlands (Högskoleverket 2012). 

Det som gör internationella studenter intressanta att titta på i det sammanhang vi skriver 

om är att de som grupp upplever en stor omställning i form av kultur och livssituation. 

Många internationella studenter ingår inom någon sorts utbytesprogram så som Erasmus 

(Eramus, 2013) där det finns en organisation bakom. Det finns även andra som är så kallade 

Freemovers (Studera, 2013) där man söker kurser och program på egen hand direkt på det 

gällande universitet. De har inte någon organisation bakom sig förutom universitet där man 

kommer att tillbringa sin tid och studera. 

I Sverige men även i Europa har de flesta universitet en organisation som jobbar med 

frågor som rör internationella studenter. Dessa organisationer kan eventuellt hjälpa till med 

att hitta bostad och lösa andra praktiska frågor (Studera, 2013). 

 Högskolestudenter i Sverige tar del av en låg ersättning i form studiemedel som medför 

att de flesta med en sådan inkomst inte skulle ha råd att ta med sig någon av sin familj 

utomlands under studiernas gång (CSN, 2013). De tvingas då förlita sig på någon sort av 

kommunikation för att kunna hålla kontakt med anhöriga och bekanta.     

4.2 Utlandsoldater  

Vi har valt att fokusera på Försvarsmakten som en del av vårt arbete, då Försvarsmakten 

under en längre tid har jobbat med verksamhet som bedrivits utomlands (Försvarsmakten, 

U.Å.). Denna verksamhet är speciell för att den bedrivs inom konfliktområden och den 

anställde som ger sig ut på utlandstjänst kan oftast inte välja att ta med sig eventuella 

anhöriga (Fresker & Modig, U.Å.). Globaliseringen medför att det är lättare att se var det 

finns behov av militära insatser och idag samverkar Svenska Försvarsmakten med EU och FN 

för att lättare kunna genomföra insatser (Försvarsmakten, U.Å.). Det har även skett 

förändringar inom Försvarsmakten det senaste decenniet där verksamheten riktar in sig på 

uppgifter inom internationella insatser vilket kommer att medföra att allt fler kommer att åka 

på utlandstjänstgöring i Försvarsmaktens regi (Försvarsmakten, U.Å.). 

I en artikel från Försvarsmakten (2008) går det att läsa att den Svenska Försvarsmakten 

har varit aktiv inom internationella insatser sedan 1950-talet. Artikeln nämner även att sedan 

1950 har 100 000 svenskar tjänstgjort i fredsfrämjande internationella insatser. I 

utlandsstyrkan ingår personal med militär och civilbakgrund det är ungefär en tredjedel av 

styrkan har civil bakgrund (ibid). I dagsläget finns den största insatsen i Afghanistan (ibid). 
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Det går alltså att genomföra utlandstjänst med civilbakgrund och att söka till utlandstjänst 

är något som sker frivilligt (Försvarsmakten, U.Å.). Att göra utlandstjänst var något som var 

valfritt för anställda inom Svenska Försvarsmakten tidigare, men sedan 2010 beslutades det 

att samtliga anställda skulle stå till förfogande vid ett eventuellt behov inom en internationell 

insats och detta kallas för internationell arbetsskyldighet (Försvarsmakten, 2010). 

Då det finns krav på de anställda att kunna genomföra internationella insatser under 

något tillfälle, ställer detta krav på att organisationen som sådan att ha ett bra system för att 

stödja personal innan, under och efter missionen. För närvarande finns det stöd att tillgå och 

dessa går att läsa om via Försvarsmaktens hemsida även om det som finns på hemsidan 

riktar in sig mest på veteraner (Försvarsmakten, U.Å.). 
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5. Resultat  

Det här kapitlet börjar med en analys av de intervjuer vi har gjort med internationella 

studenter samt med International Office. Därefter följer en sammanställning av de intervjuer 

vi har gjort med utlandssoldater samt den litteraturstudie som gjordes med Försvarsmakten.  

5.1 Internationella Studenter 

De studenter vi intervjuade tyckte att det kändes positivt att få möjligheten att studera i ett 

annat land och såg överlag väldigt positivt på upplevelsen att kunna läsa något som inte var 

möjligt i hemlandet. De tyckte även att det skulle bli roligt att uppleva en ny kultur. 

Möjligheten till utbildning i ett annat land tror de även är en bra sak inför arbetslivet. Tre av 

fyra läser just nu på stipendium och de känner att stipendiet var det som gjorde det möjligt 

att kunna åka till Sverige för att studera. Annars hade det inte varit ekonomiskt hållbart för 

dem. 

 

“I wanted to enroll in this program and there were no other universities with 

this specific syllabus” (Respondent B) 

 

“I was looking for programs at diffrent places and the biggest concern was 

getting a scholarship […] Because my family could not afford my education 

without a scholarship” (Respondent D) 

5.1.1 Distanseringen från privatlivet 

Det fanns rädslor för det svenska folket om att det skulle vara svårt att lära känna nya 

människor eftersom bilden av svensken i andra länder är att vi är väldigt tillbakadragna och 

introverta som människor. Det fanns även farhågor om att det skulle bli svårt att anpassa sig 

i det svenska samhället just på grund av detta. Väl i Sverige tycker de att dessa rädslor inte 

har besannats utan de tycker att det har gått bra. För vissa var de första månaderna i Sverige 

väldigt påfrestande, för de genomförde en väldigt stor omställning från sina tidigare liv. 

 

“The issues I thought would be the biggest problems ended up not being 

problems at all” (Respondent C) 

 

D hade i sitt hemland egen lägenhet och egen bil samt jobb. Att då flytta in i ett studentrum i 

ett främmande land där hen upplevde att det var konstant mörkt på grund av klimatet gjorde 

att hen kände väldigt stor hemlängtan i början. C upplevde ett liknande scenario, men detta 

var något som efterhand släppte desto mer de kom in i samhället och skaffade nya bekanta. 

Det finns dock kulturella skillnader som de fortfarande kan störa sig på. B tycker att butiker 

har väldigt dåliga öppettider gentemot vad hen är van vid i sitt hemland. C tycker att 

studenterna uppför sig ibland respektlöst under lektionerna vid universitet, C är även mer 

van vid att det är mer strikt vid lektionerna. Men dessa kulturella skillnader är något som de 

känner att de kan leva med alternativt anpassa sig till och de är inte endast dåliga saker. A 

och C nämner att det ställs mycket större krav på att studenterna i Sverige ska vara mycket 
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mer aktiv och själva sträva efter att lära sig saker på egen hand, detta kräver en stor 

initiativförmåga. Något som de inte har varit van vid i utbildning i deras hemland. 

 

“The teachers here want us to be more independent, so we can learn things by 

ourselves” (Respondent A) 

 

Ingen av dem har någon partner eller barn som eventuellt skulle kunna ha följt med till 

studierna i Sverige. Respondenterna befinner sig i Sverige helt utan anhöriga och bekanta 

från hemlandet. De intervjuade fick väldigt mycket stöd av sina anhöriga när de framförde att 

de skulle genomföra utbildningen i Sverige. De känner dock att det alltid kommer att finnas 

en oro bland nära familjemedlemmar under tiden de är borta. A hade tidigare inte bott 

utanför hemlandet innan flytten till Sverige och därför oroar sig föräldrarna för att det inte 

kommer att lagas tillräckligt med mat som kommer från A:s kultur. C säger att föräldrar 

kommer alltid att oroa sig för sina barn. Alla känner dock att de har fått väldigt bra stöd från 

sina bekanta och att det självklart skulle finnas en avsaknad av dem som personer men att 

utbildning är något som är väldigt viktigt och att det är något som sker en under en 

begränsad tidsperiod. 

De har mött andra internationella studenter som har problem med kulturella skillnader 

när de jämför sitt hemland och Sverige. Men det är inget som har påverkat deras uppfattning 

om den egna upplevelsen eller att det skulle göra det jobbigare att vara på plats i Sverige. De 

försöker istället vara ett stöd till de som eventuellt känner att det är jobbigt.  

De som vi har intervjuat har inte haft någon organisation bakom sig när de beslutade sig 

för att söka utbildning i Sverige, de gjorde sökte kurser och program på eget initiativ. Men väl 

i Sverige har de fått hjälp av International Office för att få tillgång till lägenhet och olika 

Buddy-grupper. Detta tycker de har varit till stor hjälp och de tycker att de kan vända sig till 

din International Office om det skulle vara något problem. Respondent D har fått väldigt bra 

stöd och känner att det alltid går att vända sig till dem om det är något hen undrar över. 

5.1.2 Datormedierad kommunikation 

De intervjuade anser att de har tillgång till ett fullgott utbud av teknologi för att kunna hålla 

kontakten med anhörig och bekanta. Uppkopplingar på skola och i lägenheter från Sverige är 

väldigt utbyggda. För att genomföra samtal till hemlandet använder alla sig utav Skype vid 

större delen av tillfällena. Tre av fyra använder sig av en mobil-applikation som medför att 

det går att prata och skicka SMS med hjälp av datatrafik till hemlandet. A använder sig ibland 

utav en applikation som endast finns i Asien för att hålla kontakt med vänner, den har 

liknande funktioner som Facebook. C och D använder sig också av en typ av social media som 

kan liknas vid Facebook. De intervjuade har även tillgång till egna mobiltelefoner men på 

grund av kostnad att ringa hem använder de endast mobiltelefonerna för att kommunicera 

med personer i Sverige. 

De använder sig utav social media för att kunna hålla kontakten med anhöriga och 

bekanta men även för att kunna till en större utsträckning kunna vara delaktig i olika saker 

som händer i Sverige. De finner att Svenskarna har en väldigt stor kultur på Facebook och 

större delen av alla sammankomster publiceras via detta media. 
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“At least in the university community, Facebook appear to be the number one 

communication channel. All events and all small changes in schedule and all 

coordination between buddygroups and buddyprogram administrators were 

done on Facebook” (Respondent C) 

 

Ibland kan det kännas tungt att ta del av saker som sker i hemlandet via social media för 

respondenterna och detta medför att det känner en större avsaknad till sin familj och 

anhöriga. Men de vet samtidigt att det de gör här i Sverige är viktigt och att det är något de 

njuter av också samt att social media fortfarande är ett bra media föra att kunna hålla 

kontakten och känna sig uppdaterad. 

De försöker att hålla en regelbunden kontakt med sina anhöriga och familj och kontaktar 

dem någon gång i veckan. De kan även prata med bekanta några gånger i veckan.  De anser 

att det är lättare att hålla en ytlig och lättsam kontakt med sina bekanta och vänner då det går 

att kontakta dessa via social media. Kontakten med anhöriga blir mer en formell kontakt via 

Skype eller ett media där det går att använda sig av tal. A känner ibland att det inte är så 

givande att ringa till sina anhöriga då de ofta lägger mycket fokus på hur det går i skolan och 

att nu när A är i ett annat land och studerar måste hen enligt föräldrarna lägga all fritid till 

studierna. Detta kan göra att A ibland känner sig lite motvillig att ringa till sina föräldrar. 

Därför vill A helst försöka hålla samtalet till att handla om generella saker och inte gå in på 

något specifikt.  

 

“Sometimes I get at a bit annoyed because my parents are always telling me to 

study, study and study. Everything is about study. Sometimes it makes me 

afraid to call home because they are trying to push me into doing something I 

don‟t want to do. They think that now that I‟m studying in another country I 

have to use all my time to study.” (Respondent A) 

 

Att prata om generella saker med anhöriga är något som är återkommande bland de 

intervjuade. De väljer istället att prata om saker som angår dem på ett djupare plan med sina 

vänner då de känner att de kommer få bättre stöd och förståelse från dem. 

Det var ingen av de intervjuade som har behövt ta del av någon dålig nyhet som de inte var 

förberedda på under den tiden som de har spenderat i Sverige. Om de hade varit en 

överraskande och väldigt dålig nyhet hade de dock hellre valt att få dessa via telefon istället 

för ett video samtal via Skype. De känner att det skulle vara en större känslomässig 

påfrestning att se personen som levererar det men fortfarande vara på distans. A beskriver att 

då det inte är möjligt att fysiskt vara på plats där det har skett så är det bättre att kunna 

distansera sig till en viss mån och detta skulle vara lättare via telefon. 

5.1.3 Organisatoriskt stöd  

Studenterna tycker att det har fungerat väldigt bra med International Office. Om det är något 

de undrar över så är det inga problem med att få hjälp och även om inte International Office 

kan svara på deras frågor då vet de oftast vart de kan vända sig för att få den hjälp de söker. D 

beskriver att hen tyckte att det var väldigt smidigt att komma till Sverige för International 
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Office tog väl hand om henne under de första dagarna och de hade väldigt mycket tips om 

olika saker och gav mycket information om hur saker och ting fungerar praktiskt. 

 

“It does not matter what happens you can always go to International Office and 

they will try to help you. If they don't know the answer themselves they will try 

to guide you somehow” (Respondent D) 

 

Enligt studenterna går inte International Office ut med någon information som är specifikt 

riktad till någon av deras anhöriga via sociala medier eller annan media. De ser inte heller 

någon anledning till varför de skulle göra det. De anser att de klarar själva av att förmedla all 

information till sina anhöriga och bekanta. 

 

“If a student is underaged there would perhaps be a point to it. But not in my 

case.” (Respondent B) 

5.1.4 Organisation International Office 

Internationella studenter blir vanligtvis ett samlingsnamn för alla studenter som söker sig till 

universitet från utlandet enligt vår respondent. De brukar definiera tre olika studentgrupper: 

Utbytesstudenter, de kommer inom ett avtal och läser 1-2 terminer. De får hjälp med att 

hitta kurser som de kan bli antagna till, att ordna boende och svar på allmänna studiefrågor. 

De får delta i en Orientation Course. De flesta utbytesstudenter tar inte examen vid 

universitetet men om det händer ska de vända sig till examina där alla examenansökningar 

handläggs. 

Avgiftsskyldiga läser ett helt program eller fristående kurser. De får hjälp att ordna boende 

samt att handlägga stipendieansökan. Får också delta i Orientation Course och även i Buddy-

programmet. 

Europeiska studenter utanför avtal kallas Freemovers, även de oftast läser ett helt 

program. De har ingen kontakt med International Office om de inte har frågor angående 

Buddy-programmet eller Orientation Course som de får delta i. 

Organisationen som vi har intervjuat har bäst koll på utbytesstudenterna och de är cirka 

750 stycken per år vid det aktuella universitetet. Freemovers är utanför avtal så de ordnar det 

mesta själva samt att de är avgiftsskyldiga. Totalt uppskattar International Office att det är 

kring 2000 internationella studenter vid deras universitet varje år.  

Organisationen administrerar kursanmälningar för utbytesstudenter, ordnar boende för 

både utbytesstudenter och Freemovers. Men Freemovers får ordna kursanmälningar själva. 

Dock erbjuds ett Buddy-program till alla. Organisationen anser att det är en stor omställning 

att komma till ett annat land och därmed försöker de att lindra denna övergång med hjälp av 

en Orientation Course i början av terminen. Den består av information rörande akademiska 

och icke-akademiska frågor, boendeinformation, men också sociala aktiviteter. Denna kurs 

har alla möjlighet att delta i. Universitetet har sedan ett antal år tillbaka deltagit i en 

omfattande undersökning om vad studenterna tycker om universitetet som helhet. Resultatet 

av den senaste undersökningen visade på att universitetet var rankat etta i Sverige för andra 

året i rad och trea i Europa.  
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För att hjälpa studenterna att anpassa sig och ta del av den svenska kulturen och komma i 

kontakt med både svenska och internationella studenter erbjuder International Office ett 

Buddy-program. Målet med Buddy-programmet är att hjälpa de internationella studenterna 

anpassa sig i samhället så fort som möjligt genom att erbjuda dem möjligheten att komma i 

kontakt med andra internationella och svenska studenter. Buddy-programmet ger även de 

internationella studenterna en möjlighet att upptäcka svensk kultur, svenska traditioner och 

svensk natur genom de olika aktiviteter som anordnas. 

Buddy-programmet består av både svenska och internationella studenter där de svenska 

studenterna vid universitetet tar rollen som Buddies för de internationella studenterna.  De 

senaste åren har det varit omkring 1000 internationella studenter som deltagit i Buddy-

programmet och cirka 350 svenska studenter. Studenterna delas in i grupper som kallas 

Buddy-grupper i början av terminen. Varje termin är det ungefär 8-10 svenskar och 25-35 

internationella studenter i varje grupp. Under terminens gång hittar de som figurerar som 

Buddies på olika aktiviteter tillsammans med de internationella studenterna. Genom detta 

får de internationella studenterna snabbt lära känna nya personer vid universitetet. 

Samtidigt får de svenska studenterna lära känna människor över hela världen. 

På International Office finns det en studentkoordinator som ansvarar för Buddy-

programmet. Denne person administrerar programmet och organiserar de olika aktiviteter 

som utförs för studenterna under studietiden. De aktiviteterna är dock mer omfattande än de 

som anordnas i smågrupperna, så till dessa kan alla Buddy-grupper delta. Exempel på dessa 

är Team Building-dagar, skidresor, sittningar etc. Dessa är ofta inspirerade av studenters 

egna önskemål. Utöver detta så anordnas det många aktiviteter inom de små grupperna så 

det alltid ska finnas något för medlemmarna att göra. Respondent I på International Office 

uttrycker att: 

 

“En av de kommentarer vi fått genom åren gällande Buddy Programmet är att 

det finns så mycket att göra att man inte har tid att känna hemlängtan” 

(Respondent I). 

 

De på International Office tror att Buddy-programmet har en väldigt betydande och viktig del 

för studenterna. Det är en stor del av hur de uppfattar sin helhetsupplevelse vid deras vistelse 

på universitetet och i staden. Att studenterna erbjuds aktiviteter vid sidan av studierna tror 

de gör att trivseln ökar. Det har även visat sig vara uppskattat av de svenska studenterna. Det 

händer ibland att studenter mår psykiskt dåligt och behöver extra stöd, men då får de hjälp 

av universitetets studenthälso-avdelning som är kvalificerade för att avgöra vilken hjälp 

studenten behöver.  

Kontakten mellan studenterna och organisationen sker främst via e-post. Detta beror på 

att mycket kontakt med studenterna sker redan innan de anländer till universitetsstaden. Väl 

framme så brukar studenterna ofta besöka International Office om de har några frågor eller 

funderingar men fortfarande sker kontakten främst via e-post. Universitetet har 

Facebooksidor på engelska för Universitetet och för Buddy-programmet. Dessa sidor 

används även som kommunikationskanal ifall det är någon allmän eller generell information 

som de vill nå ut med. Information som går att hitta via sidan till Universitetet eller Buddy-
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programmet är information om sociala evenemang eller annan aktuell allmän information. 

Kontakten med anhöriga till studenter är inte så vanlig och organisationen delar inte med sig 

utav någon information till dem. Men ibland händer det att de anhöriga hör av sig till 

International Office, ämnen det kan handla om då kan vara på grund av att de inte kunnat 

kontakta deras anhörig som studerar vid universitetet och är oroliga. De kan även vara 

intresserade av hur det är att leva här, bo här och vilket stöd som de kan erbjuda deras 

anhörig. Som svensk kan det verka ovanligt att ha kontakt med föräldrar till studenter vid 

den här nivån, men International Office säger att det inte är helt ovanligt att man bor hos 

sina föräldrar till 25-30 års ålder där några av deras studenter kommer ifrån. Det är heller 

inte helt ovanligt att detta är första resan som studenterna gör själva.  

5.2 Utlandssoldater 

Det har funnits olika anledningar till varför de olika personerna har valt att åka på 

utlandsmission. Men samtliga har delat tanken kring att det är det är något de har tränat 

emot på hemmaplan och att det är ett naturligt steg att göra utlandsmission för att sätta 

kunskaperna på prov. Samt att det är på mission där det sker på riktigt menar G och H. De 

menar även att de kände utöver detta att det skulle bli ett äventyr att få kunna åka iväg. E och 

F valde att åka iväg för att det kändes som att den mission de åkte på skulle medföra att de 

hade stor chans att påverka mycket i missionsområdet. Det är ingen av de intervjuade som 

har behövt åka på grund av internationell tjänstgöringsskyldighet. 

5.2.1 Distanseringen från privatlivet 

Det är ingen av personerna som har känt överdrivet starka känslor över att behöva lämna 

Sverige och anhöriga. Innan mission anser de att mycket fokus ligger på uppgiften som ska 

lösas nere i missionsområdet och därför hinner de inte reflektera över att de ska åka. Väl nere 

i missionsområdet känner de självklart saknad av familjen men det de ska göra vid missionen 

kommer i första hand. G genomförde sina första missioner som singel men träffade sedan sin 

sambo och har genomfört sina sista missioner med denne hemma i Sverige. Vetskapen om att 

G hade någon där hemma som väntade gjorde att G blev lite mer vaksam och försiktigt i sitt 

agerande. F och H har sambos som har stor insikt i den verksamhet som bedrivs på ett 

missionsområde och inom den verksamhet som Försvarsmakten bedriver. De kände därför 

att de fick väldigt bra stöd från dessa. 

 

“Min sambo har varit på samma missionsområde som jag, när jag då berättade 

om en plats eller händelse hade denne förståelse över hur det såg ut och hur det 

var. För mig var detta ganska skönt för då slapp jag förklara så mycket och 

kunde berätta mer” (Respondent H) 

 

Stödet från anhöriga var för samtliga av våra respondenter bra samt att det fanns förståelse 

varför de ville åka iväg på en mission. Stödet kunde dock förändras beroende på vad som 

skedde under själva missionen och mellan missionerna beroende på vilka nyheter som fanns 

från området. För H vägrade en anhörig att låta hen åka iväg på en mission då det enligt 

denne hade hunnit gå för kort tid sen den sista missionen och hen hade tyckt att det skedde 

för mycket hemska saker på den tidigare missionen. H valde att lyssna och valde att inte åka 
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iväg på den missionen. Något år senare genomförde H en mission och förklarade då att det 

var ett viktigt steg för att kunna utveckla sina möjligheter till att skaffa sig en god karriär 

inom Försvarsmakten. H:s anhöriga ställde sig då positiva till det hela, det fanns ett mål med 

missionen och det var inte bara ytterligare ett äventyr. 

De märkte under missionerna om en annan person i gruppen kände stor saknad eller 

frustration av inte kunna vara hemma och detta var något som kunde påverkade gruppen. 

Generellt ansåg de att detta var något som främst skedde hos personer som var nyblivna par 

eller par som hade varit tillsammans väldigt länge, eller om det fanns små barn med i bilden. 

Men samtidigt var grupperna som de ingick i väldigt sammansvetsade och de som kände 

frustration över distanseringen kunde ventilera sig och få stöd hos de andra 

gruppmedlemmarna. 

G och H hade sådana uppgifter att det krävdes mycket tid av dem under missionen. Detta 

medförde att de oftast under veckorna var upptagna med olika uppgifter eller uppdrag. Det 

fanns en känsla av att alltid vara i tjänst men ansåg i överlag detta var något bra då de väl är 

på plats ska de användas och utföra uppgifter. H uttryckte en saknad av att kunna göra 

vanliga saker som gick att göra i Sverige som att umgås med vänner och ta en öl. Men tanken 

att missionen endast skulle vara under några månader och att inom snar framtid skulle det 

vara en verklighet. Men väl hemma i Sverige så fanns det en stor saknad till missionen och 

allt som skedde där. 

 

“Man är frustrerad över att inte vara hemma men när man väl är hemma, då 

är man frustrerad över att inte vara ute på mission” (Respondent H)   

 

En stor omställning för de intervjuade var att leva i ett annat land där de inte hade samma 

tillgång till bekvämligheter som är helt normala i Sverige. T.ex. möjligheten att kunna duscha 

så länge man vill och att ha tillgång till el och vatten under alla tider på dygnet. Men detta var 

även något som medförde att de kunde uppskatta möjligheten att använda sig utav dessa 

saker när de väl var hemma igen. 

5.2.2 Datormedierad kommunikation 

Det skiljde sig mycket beroende på mission vilken tillgång de intervjuade hade till olika 

teknologiska lösningar för att hålla kontakten med hemlandet. Vanligtvis fanns det tillgång 

till Internet, men uppkopplingen och hastigheten kunde variera väldigt mycket. F hade 

tillgång till Internet under sin mission men hastigheten och uppkopplingen gjorde att det inte 

gick att använda Skype eller liknande datormedierade kommunikationer. Men det gick att 

använda sig av Facebook och liknande sociala medier. 

 

“Jag tror att samtal via Skype hade gjort skillnad, helt enkelt att kunna titta på 

varandra. Samtalen hade blivit mer kvalitativa, att ringa någon fem minuter 

under en dag tycker inte jag ger någonting.” (Respondent F) 

 

F valde att använda sig av telefon för att bedriva den största delen av kontakten eftersom det 

enligt F var det näst bästa alternativet. E har på sin senaste mission haft väldigt bra möjlighet 

att kunna nyttja datormedierad kommunikation samt att E hade även tillgång till telefon. E 
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kunde använda sin egen mobiltelefon och i tjänsten ingick även en tjänstetelefon. Den 

internetuppkoppling som fanns var så pass god att samtal med Skype med video-stream gick 

att genomföra så E genomförde den största av sin kommunikation på det sättet. För H och G 

var det svårt att få till en internetuppkoppling som var så pass bra att det gick att genomföra 

samtal via Skype utan de fick förlita sig på att använda sig av fasta telefoner eller IP-telefoni. 

Men de kunde hålla sig uppdatera via sociala medier. G hade i sin befattning tillgång till en 

satellittelefon och kunde vid vissa tillfällen använda den då den vanliga telefonen ibland inte 

fungerade.  

De intervjuade använde sig utav sociala medier under tiden de var på mission. F säger att 

användningen av social media blev mindre under missionen då det redan var mycket intryck 

och känslor att hantera från missionsområdet och att det var bättre att fokusera på det 

istället för att ta del av saker som hände hemma i Sverige. Övriga och även F kände att det var 

bra att kunna hålla sig uppdaterad med vad som hände där hemma bland vänner. Detta 

medförde att de ibland saknade vissa saker som skedde hemma i Sverige men istället för att 

tycka att det var synd att de inte kunde vara med kände intervjupersonerna att det bara var 

en tidsfråga innan de själva skulle vara hemma och kunna delta. De kände dock att den 

verksamhet som de genomförde i missionen var viktigare. Utöver F som valt att dra ner på 

användningen av sociala medier så var det ingen som kände att de ville undvika att använda 

sig utav social media på grund av informationen som visades där. 

Det varierade mycket bland de intervjuade när det kommer till mängden tid de valde att 

lägga på att höra av sig till sin familj och sina bekanta. Generellt försökte de alltid att höra av 

sig åtminstone en gång i veckan eller mer. De anhöriga som då hamnade i fokus var antigen 

en sambo eller partner och därefter kom nära familjemedlemmar. E pratade med sin mamma 

ungefär en gång i veckan men pratade med sin partner nästan varje dag. 

 

“Jag pratar med min mamma lika ofta som jag gjorde hemma i Sverige” 

(Respondent E) 

 

Vad samtalen handlade om beror på vem samtalen fördes med. E och F beskriver att i samtal 

med nära familjemedlemmar handlar samtalen oftast om triviala saker så som väder och 

aktuella händelser och sådant som har hänt i Sverige. De kände att de endast kunde ge en 

generell bild av vad som skedde i missionsområdet. Dels på grund av att telefonlinjerna inte 

var krypterade samt på grund av säkerhetsläget. På grund av det fanns det inte någon stor 

förståelse över vad de gjorde nere i missionsområdet eller vad deras egentliga uppgifter var. 

H beskriver det hela som att försöka förklara en solnedgång i Paris för en person som inte har 

varit där och sett den med egna ögon och upplevt känslan. 

 

“Jag kan inte prata om allt då det inte är säkra linjer […] Att jag mår bra och 

vad som händer hemma är mycket enklare att prata om än vad jag egentligen 

gör, för det förstår de inte.” (Respondent E) 

 

Men de intervjuade hade även en känsla av att de ville hålla sig till vanliga samtalsämnen just 

för att inte oroa familj och bekanta i onödan. H försökte från början av sin mission alltid vara 
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snabbt ute och ringa till sin familj om det var något som hade hänt något viktigt som om de 

hade råkat i strid eller någon annan incident för att då ge en lite mer förklarande beskrivning 

av händelseförloppet. H övergick till att ge en mindre beskrivande bild då det märktes att den 

ytterligare informationen gjorde anhöriga ännu mer oroliga. H tyckte att möjligheten att visa 

bilder från missionstiden var bra, för då gavs det en möjlighet att förklara mer ingående hur 

det hade sett ut där de bodde och vad de gjorde på dagarna. 

F och H har partners som har erfarenhet av att jobba inom försvarsmakten. De tyckte att 

stödet från dessa blev bättre på grund av att de är insatta i hur det är att vara på mission. Det 

fanns en större förståelse över vad som skedde och hur de kände. 

F, G och H är även medlemmar på olika sidor och grupper inom Facebook där de har 

möjlighet att prata av sig med andra personer som har gjort mission på samma område. Det 

kan även vara så specifikt så att det endast är personer som var med samma år som har 

möjlighet att vara med i gruppen. Att förmedla känslor på detta sätt tycker de är smidigt just 

för att det finns en väldigt stor förståelse för vad de försöker beskriva. F tycker själv att det 

känns bra att ha en stöttande funktion till andra medlemmar i dessa grupper. 

Alla intervjuade tycker att det hade varit skönt att kunna se ansiktet på den som de talar 

med för att lättare kunna se känslor och kanske sådant som inte går att uppfatta endast 

genom ett telefonsamtal. Det är endast E som har haft möjligheten att kunna ha det på en 

mission och följden av detta tyckte E var att man kunde känna sig mer närvarande. Det gick 

även att visa runt den som pratade i huset med hjälp av kameran.  

 

“Jag tror främst för de anhöriga som är hemma att det är viktigt att kunna se 

ansiktet på den de talar med, för jag skulle kunna sitta och hålla masken hur 

bra som helst bakom en telefonlur.” (Respondent G) 

 

Dock kände de att de inte ville använda sig utav en kamera om det hade skett någon oväntad 

olycka eller liknande inom familjen. Detta skulle nog förvärra känslorna kring informationen, 

speciellt då man inte kan vara fysiskt på plats för att trösta eller stötta sin familj. De känner 

att de skulle ha blivit mer känslomässigt berörd av att se ansiktet på den som berättade det. 

Det skulle kännas bättre för våra respondenter att kunna distansera sig lite mer bakom ett 

telefonsamtal vid sådana situationer för att det inte fanns något de kunde göra åt saken då. 

5.2.3 Organisatoriskt stöd 

I överlag känner de intervjuade sig trygga med Försvarsmakten bakom dem ute på 

missionsområdet. De vet att om det är något som skulle hända eller gå snett för dem då skulle 

Försvarsmakten göra något åt situationen väldigt snabbt. Den generella känslan är att 

Försvarsmakten har medlen att göra bra och stora saker som att skaffa material i form av 

fordon eller liknande om det skulle behövas. F nämner att man känner sig värdefull och att 

Försvarsmakten får en att känna sig som en person som gör stor skillnad. 

 

“Jag upplevde att jag var en väldigt värdefull medarbetare när jag var iväg. 

Jag kände att jag hade bra mer resurser och vi fick ofta besök av andra delar av 

Försvarsmakten, ofta högt uppsatta delar som var intresserad av vår 
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verksamhet. Vi syntes, vi hördes och det vi förmedlade vidare lyssnades på.” 

(Respondent F) 

 

De tycker att förberedelserna innan mission är bra och det medför att de känner sig väl 

insatta i hur det kommer att vara och vad som väntas utav dem väl på plats. Dock kan de inte 

förbereda en för alla saker som kommer att hända. H menar att det delvis fanns utbildning 

att förlita sig på innan missionen som förklarade hur det skulle vara nere på missionen. Det 

fanns även de egna förväntningarna på missionen, men när de väl kom ner möttes av något 

helt annat. Detta berodde på en väldigt stor skiftning i säkerhetsläget. 

De anser att Försvarsmakten har ett gjort ett bra jobb för att de ska kunna hålla kontakten 

med anhöriga och att Försvarsmakten förstår vikten utav det. Men att det finns andra saker 

som prioriteras i första hand. E bodde till exempel på en väldigt etablerad camp som hade 

funnits under en längre tid. Där var möjligheterna till kommunikation och framstegen inom 

teknologi ungefär lika utvecklade som i Sverige. 

G tycker att veteranstödet är något som har blivit väldigt mycket bättre sedan de första 

missionerna som G var iväg på. G tror att hen egentligen skulle ha tagit större del av 

veteranhjälpen men tycker det går bra just nu. Överlag tycker alla att det erbjuds bra 

möjligheter till stöd från Försvarsmakten. De vi har intervjuat använder sig mycket sidor på 

Facebook där de kan dela med sig till andra av erfarenheter och tankar framför allt efter 

missionen.    

De tycker att den information som har gått ut till anhöriga också har varit bra. Det finns 

exempel där det har funnits bloggar för enskilda missioner där det skrivs om vad som händer 

på missionen och detta göra att anhöriga har möjlighet att lättare följa med i arbetet. 

Försvarsmaktens hemsida uppdateras även med information angående de olika missionernas 

arbete. Samtliga av de intervjuade har även varit med om att någon högre chef har under 

missionens gång skrivit personliga brev till de anhöriga med information om vad som pågår i 

missionen. Försvarsmakten bjuder även in till anhörigträffar innan och under missionens 

gång. Ett problem med detta är att det ibland är geografiskt långt till dessa träffar och därför 

har inte anhöriga möjlighet att åka dit. H tycker att dessa träffar är bra men känner att 

ungefär samma information skulle vara möjlig att förmedla via telefon. G hade en 

gruppmedlem vars partner bodde på samma ställe som G:s partner. Deras respektive i 

hemorten kunde då hålla kontakten med varandra och dela erfarenheter. G tror att det var ett 

väldigt stort stöd för sin partner. På den mission som F var iväg på fanns det en blogg som 

uppdaterades med jämna mellanrum. Dock fanns det ingen kommentarfunktion på den 

bloggen och F tror att det varit en bra sak att låta anhöriga kommentera. På så vis kan de 

känna gemenskap med andra anhöriga som i sin tur kan kommentera på bloggen. 

 

“Min sjukvårdare på gruppen hade fru och barn hemma, det var så tur att vi 

båda bodde på samma ställe hemma i Sverige. Våra respektive träffades några 

gånger i veckan bara för att kunna stötta upp varandra på hemmaplan. Detta 

var enormt värdefullt för oss på mission att veta att det är ingen av våra 

respektive som sitter hemma och är rädd och ledsen. De kunde stötta varandra.” 

(Respondent G) 
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Under intervjun ställdes det vissa frågor om hur de såg på Försvarsmaktens aktiviteter inom 

datormedierad kommunikation och social media. De tycker att det är bra att Försvarsmakten 

väljer att visa upp sin verksamhet via datormedierad kommunikation och social media men 

att det även kan vara väldigt känslig information som de som hanterar detta måste göra på 

ett bra sätt. 

5.2.4 Organisation Försvarsmakten 

Det går att läsa sig till via en hemsida som drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap att ungefär 1000 personer just nu ingår i den svenska utlandsstyrkan, av dessa 

jobbar cirka 500 i Afghanistan (Säkerhetspolitik, 2013). Sedan FN grundades och efter andra 

världskriget har Sverige blivit mera aktivt och det blir allt vanligare att enskilda officerare 

eller förband åker iväg på fredsfrämjande eller fredsframtvingande uppdrag (ibid). 

Det står skrivet på Försvarsmaktens hemsida att personalen är deras viktigaste tillgång. 

Vikt läggs vid utbildning, förberedelse samt träning som går ut på att förbereda den anställde 

på vad den kommer att möta och ställas inför under en mission. Det sker även uppföljning 

under missionen och det finns stöd tillgängligt under tiden men även efter avslutad mission. 

Anställda inom Försvarsmakten jobbar med saker som inte går att jämföra med mycket av 

annan statlig verksamhet. I deras vardag ingår det moment med förhöjda påfrestningar och 

risker. Särskilt utsatta är de anställda som genomför internationell tjänst och därför har 

Försvarsmakten ett ansvar över sina anställdas välmående. En del av detta ansvar är reglerat 

med hjälp av lagar och förordningar. Personal som lämnar Försvarsmakten för annan 

utbildning eller annat jobb riskerar att tappa den dagliga kontakten och det direkta stödet 

från organisationen. Alla som någon gång tjänstgjort inom Försvarsmakten är alltid 

välkommen att få stöd. Det finns ett särskilt skyddsnät för veteraner som har genomfört 

nationell eller internationell tjänst. Försvarsmakten definierar begreppet veteran med att det 

inkluderar alla som tidigare har varit anställda och gjort insatser internationellt eller 

nationellt med eller utan vapen. 

 

“Försvarsmaktens personal är vår viktigaste tillgång. Utan utbildad, tränad 

och förberedd personal kan vi inte lösa våra uppgifter. Vi grundar därför 

omhändertagande av vår personal på en helhetssyn som inkluderar 

rekrytering, utbildning och träning före insatser, men också uppföljning och 

stöd under insatser samt omhändertagande efter insatser och anställning.” 

(Försvarsmakten, U.Å.) 

 

Som personal på utlandstjänst ska det finnas en möjlighet att kontakta anhöriga och de 

anhöriga ska också ha möjligheten att kunna ta kontakt. Det är viktigt att man håller sig 

uppdaterad om vad som sker i privatlivet. Därför tycker Försvarsmakten att kontakt med 

hjälp av post, telefon och internet ska vara så enkel som möjligt. Men de vill även påpeka att 

det finns vissa faktorer som kan påverka möjligheterna till kommunikation det kan delvis 

bero på om den tjänstgörande åker med ett stort förband eller som enskild. På 

missionsområdet finns det tillgång till något som kallas Welfare-telefoner som är till för att 

personal i insatsområdet ska kunna ringa hem. Från dessa telefoner har de möjlighet att 
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ringa så mycket de önskar och så mycket som de är i behov av. I insatsområdet finns det även 

tillgång till datorer med Internet som de anställda kan använda i samma omfattning som 

Welfare-telefonerna. Ibland kan det vara många som vill använda dessa telefoner och datorer 

samtidigt och därför kan kommunikationen till anhöriga bli begränsad. Kommunikation får 

dessutom inte handla om kommande militär verksamhet, svagheter vid förband, fullständiga 

namn på personer. Man får inte prata om saker som kan påverka säkerheten vid 

missionsområdet eller för de som tjänstgör eller för anhöriga. En anställd får inte nämna 

någon som helst information som är sekretessbelagd. För anhörig finns alltid möjlighet att 

skriva och skicka brev till missionsområdet och på så sätt komma i kontakt med den berörde. 

Det finns en regelbunden postförbindelse mellan Sverige och de missionsområden där 

anställda inom Försvarsmakten verkar. I krigszoner kan dock postgången bli oregelbunden. 

Om det har inträffat något akut går det att vända sig till vakthavande befäl i Sverige som 

sedan förmedlar informationen till gällande person i missionsområdet på bästa möjliga sätt. 

Det går att läsa vidare på Försvarsmaktens hemsida om information som specifikt riktar 

sig anhöriga till personal som befinner sig på utlandstjänst. Information från själva förbandet 

i missionsområdet går ut till de anhöriga över vilken verksamhet som har bedrivits. Anhöriga 

inbjuds även in till anhörigträffar där de anhöriga får en chans att träffa kollegor och chefer 

till gällande person men även andra anhöriga som är i samma position. Det anordnas i regel 

två anhörigträffar där den första träffen riktar in sig på att visa vilken verksamhet som har 

utförts i missionsområdet på den träffen förekommer det mer information om hur 

anhörigstödet ser ut. Den andra träffen fokuserar på hemkomst och vad man som anhörig 

ska tänka på då. Det finns ytterligare information som riktar sig mot hur anhöriga kan 

förbereda sig inför en mission och vilket stöd det går att få under missionstiden. Innan 

missionen går det att förbereda sig genom att del av olika information för vilket stöd det 

finns. Försvarsmakten erbjuder även förberedande anhörigträffar. Det finns ett antal olika 

frivilligorganisationer som Försvarsmakten har ett samarbete med, som kan erhålla stöd och 

rådgivning vid behov. Det är även viktigt att försöka lösa mycket av det praktiska som sker i 

vardagen. Undersöka hur det kommer vara med ekonomi, försäkringar och vilken 

kommunikation som kommer att finnas. Se över de personliga nätverken om det finns stöd 

att ta där. Om inte detta skulle vara tillräckligt och det fortfarande finns behov går det att 

vända sig till Försvarsmakten. Det finns även möjlighet att vända sig till hemkommunen. 

 

“Av naturliga skäl så är det när vi mår dåligt som vi behöver hjälp och stöd. Det 

är få som söker hjälp för att de är tillfreds, glada och fulla av energi. När 

pendeln däremot slår åt andra hållet och man är orolig, rädd, stressad och 

sliten så behöver man kanske hjälp och stöd.” (Försvarsmakten, U.Å.) 

 

Hur Försvarsmakten använder sig utav sociala medier och hur de ser på detta begrepp i 

helhet går att läsa i Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier (2011). De beskriver sociala 

medier som en kontrast till vanlig media. Den vanliga bilden av media är massmedia, alltså 

en avsändare och flera mottagare. Sociala medier erbjuder sändaren även att vara mottagare, 

alltså flera till flera kommunikation. Sändande av information sker direkt och innehållet blir 

tillgänglig över tid. Informationen kan snabbt få stor spridning. Framväxten av sociala 
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medier har skapat ett samhälle där kommunikation kan ske när som helst med vem som 

helst. Detta skapar i sin tur ett kommunikativt samhälle där dess invånare pratar mer om allt. 

Det bidrar till en större insyn i verksamheten, myndighetens anställda själva kan sprida 

information såväl positiv som negativ om den egna verksamheten.  

 

“Det allt större samtalet om Försvarsmakten i sociala medier kan skapa en 

större och bättre förståelse i samhället för myndighetens uppdrag och 

verksamhet. Men sociala medier är också arenor för opinion där alla kan 

utrycka sin åsikt och göra den hörd. För Försvarsmakten innebär det en 

möjlighet att vara ett öra mot marken för att förstå tendenser och trender som 

kan påverka myndigheten. Det finns också bättre förutsättningar för att 

engagera olika målgrupper och göra samhället mer delaktig i myndighetens 

utveckling.” (Försvarsmakten, 2011). 

 

Försvarsmakten ser även användningen av sociala medier som en bra plattform för 

kunskapsspridning, diskussion och samarbete inom den egna organisationen. Dock är det 

viktigt att de ämnen som informationen handlar som inte berör sekretesslagen. Att exponera 

sig på sociala medier kan även bidra till en risk för individen, då det kan resultera i förföljelse 

och trakasserier. Försvarsmakten har valt att använda sig utav sociala medier för 

omvärldsbevakning samt som ett internt kommunikationsverktyg för utbildning och lärande. 

Som offentlig myndighet använder sig Försvarsmakten av sociala medier för att skapa en 

mötesplats för personer med intresse av myndighetens verksamhet. Syftet med närvaron är 

att bidra till ökad kunskap och förståelse för Försvarsmakten i samhället. Anställda inom 

Försvarsmakten uppmuntras att använda sig sociala medier, men måste även betänka vissa 

saker innan de väljer att publicera information. Oavsett i vilken roll som en medarbetare 

inom Försvarsmakten använder sig av sociala medier är denne alltid en ambassadör för 

myndigheten. Det är därför viktigt att det förmedlas en korrekt och komplett bild av 

myndighetens verksamhet. 
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6. Diskussion  

6.1 Individuella strategier för IT som stöd vid distansering 

Man kan tydligt se hur stort stöd kommunikationen har varit för alla våra respondenter. Vi 

visste redan innan vi påbörjade arbetet till den här uppsatsen att det är erkänt vanligt och 

värdefullt att kunna hålla kontakten via sociala medier. Vi fick dock arbeta med personer som 

har blivit utsatta för extrema distanseringar och sätta oss in i hur viktigt det faktiskt var för 

dem. Det var inte heller bara sociala medier som användes. Det var även andra 

kommunikationssätt som tillsammans skapade stödet som våra respondenter har behövt.  

Alla respondenter har skiljt sig individuellt med vilka plattformar och typer av 

kommunikation som de har föredragit. Det har varit helt individuellt för dem och det har 

även varit skillnad på om de anser att kommunikation sker bäst i skrift eller tal. Det har även 

varit skillnad mellan olika situationer där olika typer av information förmedlas bäst via vissa 

typer av media. Blandningen mellan kommunikationsmetoder tillfredsställer deras 

personliga behov vid olika situationer och vid olika typer av information som delas. 

Respondenterna är dock överens om att den minst personliga datormedierade 

kommunikationen är via text och den mest personliga datormedierade kommunikationen är 

via tal och webkamera.  

Respondent F skulle vid utlandstjänst uppskatta om dåliga besked var levererade via 

Skype med webkamera istället för över telefon eftersom F anser att bilden blir ett extra 

sinnesintryck. G tror dock att det är de anhöriga som skulle uppskatta bild mer än dem 

själva. Dels för att de får se så att hen mår bra men G säger även att med bild så blir samtalet 

mer ärligt och de anhöriga får ut mer information via dessa samtal. Fastän om det kanske 

skulle bli extra jobbigt så vill F kunna visa med ansiktsuttryck att hen förstår personen som 

levererar nyheterna. E tycker att webkamera stimulerar fler sinnen men tycker även att det 

räcker med telefon för att leverera dåliga nyheter. Tre av fyra internationella studenter vill 

inte ta emot dåliga nyheter med webkamera eftersom det är lättare att distansera sig då ingen 

bild visas under kommunikationen för att de inte kan vara nära fysiskt och erbjuda stöd eller 

på annat vis trösta.  

F tycker att hen får ta in nog med information under dagarna så F höll bara koll på de som 

stod hen närmast vid sin användning av Facebook (2004). G tyckte att det skulle bli för 

mycket och påverka hen negativt med Skype och webkamera. G anser att man kommer 

väldigt långt med ett telefonsamtal. H ansåg att det var positivt om hen fick dåliga nyheter via 

telefon för att då kunde hen lättare distansera sig från den dåliga informationen.  

De respondenter som var internationella studenter har inte påverkats av gapet så mycket. 

Det var en kort period i början för alla då de inte hade hunnit lära känna någon som det var 

ett problem för dem. Det problemet hade dock inte soldaterna då de har utbildning med 

varandra innan de tillsammans far på utlandstjänst. Under utbildningstiden finns det även 

möjlighet för anhöriga att hälsa på så de får en mjukare övergång till distanseringen. Då 

soldaterna känner varandra så blir början på missionerna lättare. Internationella studenter 

får det lättare med tiden eftersom de lär känna nya bekanta och har hela tiden kontakt med 

anhöriga i hemlandet. Tvärtom blir det för soldater då de blir mer isolerade, får inte prata om 

allt med deras anhöriga av säkerhetsskäl, får uppleva många psykiskt påfrestande händelser 
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och har ofta dåliga möjligheter till kommunikation. Möjligheterna till kommunikation för 

soldaterna kan ibland vara begränsade på grund utav uppdrag där de är borta från basen en 

längre tid. Internationella studenterna har flyttat till ett av världens mest uppkopplade länder 

(The Web Index, 2012) och det finns hela tiden möjlighet att genomföra kommunikation hem 

via sociala medier via telefoner eller datorer. Studenterna såg det som en chans och en 

möjlighet att flytta till Sverige och hade sett fram emot det. Soldaterna såg även det som en 

möjlighet att få fara iväg och skapa nya erfarenheter. Alla studenter och soldater är frivilligt 

distanserade och uppskattar möjligheten. Men om personer ska må bra i det långa loppet så 

innebär det att personerna som distanseras måste de ha en bra kontakt med privatlivet. Det 

innebär även att om personerna i organisationen ska vara borta länge så måste de försöka 

passa in sig själva i kulturen och ha ett bra liv även på den platsen för att må bra i överlag. 

Första perioden som respondenterna befann sig i var smekmånadsperioden som Oberg 

(1960) skrev om. Detta innebär att personerna senare går över i att personerna känner 

aggressioner mot kulturen och varför den är som den är. Därefter går det enligt Oberg (1960) 

över till att personen känner sig överlägsen lokalbefolkningen. Till slut kommer personen att 

anpassa sig nog bra för att kunna uppskatta den nya kulturen utan att känna ångest. Denna 

struktur passade in bra på internationella studenterna som alla har hunnit komma in i 

kulturen och samhället. Strukturen passar inte in på soldaternas vistelse lika bra då livet där 

inte var socialt med lokalbefolkningen på samma sätt och inte heller tillräckligt 

kommunikation hem till de anhöriga utan de knyter mest sociala band med de närmaste på 

plats i missionen. Kommunikationen blir sämre med tiden för soldaterna eftersom de inte får 

prata om någonting som de känner att de egentligen får något utbyte av med de anhöriga, 

medan kommunikationen fortfarande är lika viktig för anhöriga. Det blev för våra 

respondenter lättare att prata med personer som hade varit med om liknade situationer så de 

skulle slippa förklara allting samt att de skulle förstå bättre.  

6.2 Organisatoriska strategier för IT som stöd vid distansering 

De organisationer som vi har genomfört intervjuer och studier på visar olika sätt att hantera 

sociala medier och kommunikation. International Office använder sig utav sociala medier 

som är länkade till det anknutna Universitetet när de vill gå ut med information. Denna 

information är oftast väldigt generell och inte riktad mot någon person. International Office i 

sig väljer att genomföra sin kommunikation med internationella studenter via e-post. Buddy-

programmet är en del av International Office och de använder sig utav sociala medier när de 

vill gå ut med information om olika händelser eller evenemang. Det har inte gått att se några 

riktlinjer för hur International Office använder sig utav sociala medier och inget stöd går ut 

till studenterna som berättar hur de ska använda sig utav detta heller. 

Försvarsmakten använder sig av sociala medier för att kunna ge en mer öppen bild av 

vilken verksamhet som de bedriver. Syftet med detta är att skapa en ökad förståelse och 

kunskap om Försvarsmaktens roll i samhället. De uppmanar deras anställda att använder sig 

utav sociala medier för att ytterligare kunna sprida bilden av Försvarsmaktens verksamhet. 

De tycker också att sociala medier är en bra plattform för kunskapsöverbryggning och 

erfarenhetsutbyte. Försvarsmakten försöker även att ute i missionsområdena hjälpa 



 32 

soldaterna att använda sig utav Internet genom att göra det tillgängligt via datorer och 

uppkopplingar och på så vis kan personal i insatsområdet kommunicera via sociala medier.   

De internationella studenterna som International Office har kontakt med får själva 

komma på hur de skall kunna hålla kontakten med sina anhöriga och bekanta. Men att just 

genomföra kommunikation via datormedierad kommunikation och sociala medier är inte 

något större problem då Sverige är väldigt utvecklat på den fronten Anställda åt 

Försvarsmakten känner att de är stöttade av organisationen i sin användning av sociala 

media. Försvarsmakten strävar efter att tillgodose behovet att kunna kommunicera hem 

under tiden på utlandsmission. 

Det går att läsa i tidigare forskning att det är viktigt för den som är utlandsstationerad att 

känna att det finns en organisation bakom som stöttar en under tiden (Kraimer et. al, 2001). 

Den generella bilden som de intervjuade internationella studenterna har gett är att de känner 

ett väldigt gott stöd från International Office när det kommer till ärenden som de inte själva 

vet hur de ska lösa. International Office försöker då lösa det på bästa sätt, alternativt hänvisar 

vidare de till en annan organisation som bättre kan lösa frågan. Detta medför att de 

intervjuade känner att de kan lita på International Office.  

De anställda inom Försvarsmakten som väljer att använda sig av sociala medier för att 

bedriva kommunikation har Försvarsmaktens stöd. Den syn som finns av Försvarsmakten 

baseras på studier av dokument som finns på deras hemsida. De visar att de försöker så gott 

som möjligt stötta olika behov som skulle kunna finnas hos en soldat eller anställd i 

missionsområdet. Men de försöker även tillgodose de behov som finns hos anhöriga. Detta 

stöd är något som finns tillgängligt innan och efter en mission samt resten av livet för den 

som någon gång varit anställd inom Försvarsmakten. Stödet i helhet som Försvarsmakten 

erbjuder har mycket som stämmer in på det Kraimer et. al (2001) skriver om i sin 

undersökning av hur det organisatoriska stödet skulle kunna se ut. Där nämner han att det är 

viktigt att det finns ett stöd från organisationen och att organisationen utomlands visar sitt 

stöd. Samt krävs stöd från nya arbetskamrater, chefer och även från anhöriga i hemlandet. 

De intervjuade soldaterna förmedlar en syn av att Försvarsmakten försöker erbjuda hjälp så 

gott det går samt att hjälpen är något som har utvecklats till det bättre under årens gång.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

7. Slutsatser 

Under 1.2 Problemformuleringar & Syfte kan vi läsa att vi vill undersöka hur datormedierad 

kommunikation kan hjälpa personer som distanserats från deras privatliv genom sitt arbete 

eller om de av andra anledningar fått problem att behålla kontakten med närstående på 

grund av skilda geografiska placeringar. Vi skrev även att vi skulle genomföra 

undersökningar med målet att se hur IT kan överbrygga gapet som uppstår på grund av 

distanseringen. Nedan följer reflektioner och slutsatser som vi har kommit fram till under 

vårt genomförande av denna studie. 

Under arbetets gång har det identifierats strategier för att hantera IT som stöd vid 

distansering. Delvis på individnivå men även på en organisatorisk nivå. Fokus har dock varit 

på individnivå för om organisationer som t.ex. Försvarsmakten eller International Office ska 

kunna använda vår studie behöver de kunna se de olika behov som finns bland individer. 

Det var väldigt blandat mellan vilket som var det optimala sättet att vara recipient av 

negativa nyheter på. Många ansåg att via webkamera skulle kännas sämre eftersom det var så 

pass personligt. Många ville kunna ha en avskiljare mellan dem som gjorde att det inte blev 

lika svårt att hantera gapet. Våra respondenter skulle bara bli emotionellt belastade då de 

inte kan göra något åt saken medan de är borta vid utlandstjänst. De vill hellre hantera 

sådant då de kommer hem och är fysiskt närvarande så de kan sörja eller göra något åt 

situationen personligen. 

Det går även se ett större behov hos de internationella studenterna att vara i kontakt med 

anhöriga och bekanta i början av vistelsen utomlands. Detta beror på att de inte hade haft 

någon möjlighet att träffa nya kontakter i nuvarande landet. Studenterna känner sig därför 

ensamma och distanserade under den tiden. Beteendet var dock inte möjligt att se hos de 

soldater som blev intervjuade. De åker iväg på mission med gruppmedlemmar som de redan 

känner och har god kontakt med. Intervjuerna som genomfördes med internationella 

studenter visar att behovet av stöd från anhöriga avtar ju längre de vistas i det nya landet. 

Hos utlandssoldaterna kan vi se ett ökat behov av stöd via kommunikation desto längre tid de 

vistas i missionsområdet. Men detta går sällan att erhålla via kommunikation med anhöriga 

på grund av sekretess kring deras vardag och begränsningar av möjlighet till kommunikation. 

Det går inte att se att International Office skulle använda sig utav någon strategi för att kunna 

stötta internationella studenter vid distansering. Dock känner sig de internationella 

studenter som har genomfört intervjun att de finner ett gott stöd i överlag hos International 

Office. Försvarsmakten är själva väldigt aktiva inom sociala medier och de uppmanar att 

deras anställda skall använda sig av de för att sprida information om Försvarsmakten. De 

anser även att sociala medier är något som kan vara bra för kunskapsspridning och 

erfarenhetsutbyte mellan individer som är anställda. De intervjuade känner stöd från 

Försvarsmakten och tycker att de försöker på bästa sätt som möjligt stötta sin personal. 

Det arbete som vi har genomfört med hjälp av internationella studenter och 

utlandssoldater visar hur det går att använda sig utav datormedierad kommunikation för att 

klara av en geografisk distans mellan privatliv och arbetsliv. Två slutsatser som vi har 

kommit fram till är:  
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It-teknologins utveckling och framfarten av sociala medier har gjort det möjligt att på ett 

tillräckligt effektivt sätt kunna hålla kontakten med anhöriga även vid tillfällen av stor 

geografisk distans. 

Våra respondenter använder sig av en mix med olika varianter av datormedierade 

kommunikationer. De media som de väljer skiljer sig beroende på vilken information som ska 

förmedlas och vilken koppling personen har i förhållande till den som skall erhålla den. 

Fastän vi valde att inte intervjua anhöriga till utlandssoldater så skulle det vara intressant 

att höra deras syn på hur kommunikationen såg ut under tiden på mission. Denna 

information skulle kunna bidra till slutsatser. Hade vi pratat med någon som blivit tvingad 

att göra utlandstjänst så hade även detta kunna ge ett annat resultat. Alla som vi har pratat 

med har varit iväg frivilligt och har ansträngt sig för denna möjlighet. De vi har intervjuat har 

varit i ungefär samma åldrar. Om det hade skett intervjuer med äldre personer kanske vi 

hade fått andra resultat. Dessa har eventuellt inte samma erfarenhet av datomedierad 

kommunikation och sociala medier. 
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Appendix 

1. Intervjuguide 

 

Internationella studenter: 

 

Living and studying abroad 

 What program are you studying? 

 How old are you? 

 Why did you choose to study abroad? 

 How has your stay been so far? 

 How long are you going to stay and how long have you been in Sweden? 

 How was your thought process before you left your country? Fears? Expectations? 

Were these met? 

 How does it feel not to be close to your family and your friends? 

 Are you often in contact with the locals and other Swedes during your free time? 

 Which type of communication do you prefer? Both with locals and with people back 

home. 

 Has it been easy to get Swedish friends or do you meet other international students 

most of your free time? 

 Do you use social media to keep contact with people you have met in Sweden? 

 Has this helped you to adapt in this country? How? 

 With whom in Sweden have you been in contact with so far? 

The Gap 

 How do you feel being away from home? 

 Do you experience a gap between your present student life and your private life back 

home? 

 How does this affect you?  

 Have you noticed others around you that have experienced this gap? 

 How has this affected them? 

 Did you tell your friends and other relatives that you would keep in touch before you 

left? How has it gone so far? 

 How often are you in contact with people back home? 

 What do your relatives think of your stay abroad? 

 How does it affect them? 

 Are there any differences between your ways of communication with locals and with 

people back home? 

 How are you affected by observing things that you miss from your home country on 

i.e. Facebook? 

 If you are affected, does it make you avoid contact with your family and friends? 
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Bridge over the gap with the help of technology 

 What does your contact with your friends and relatives look like? 

 Which types of media for communication do you use? 

 Which types of social media do you use? 

 Is there any type of computer-mediated communication that you are missing? 

 Are there anything within the existing ways of communication that you feel is 

missing? 

 How do you feel after being in contact with relatives and friends? 

 What type of info do you share and with which types of communication? 

 Why do you use those types of social media? 

 Have you received any type of negative news during your stay here? 

 How was the news delivered? 

 Do you think it would have helped if they were delivered another way? I.e. Skype with 

webcam. 

 Expressing feelings over computer-mediated communication can be difficult. Is this 

something that you have experienced? 

 

Organization  

 With who have you been in contact with so far? 

 How do you experience the International Office and their ways of managing students? 

 Does your relatives get any information from the University? 

 What have they done for you? 

 Is there anything you would want to get help with and didn’t get? Did you ask? 

 Do you feel like they are helping you adapt to this culture and country? Why? 

 Have you studied at other universities? Are there any differences in their approach 

towards social media? 

 

Försvarsmakten - Utlandssoldater 

 

Livet före, under och efter utlandstjänst 

 Är du anställd av Försvarsmakten just nu? - Vilken typ av anställning eller (om nej) 

vad jobbar du med? 

 Hur gammal är du? 

 Hur ser din erfarenhet av att vara på mission ut? Befattning osv. 

 Varför valde du att åka på utlandstjänst? 

 Hur såg förväntningar ut inför avfärd? Möttes förväntningarna? Fanns det rädslor 

eller andra känslor? 

 I efterhand, vad känner du att du fick ut av utlandstjänsten? 

 Hur kändes det att inte vara nära familj och vänner? 

 Hur var kontakten med lokalinvånare? 

 Träffade du många nya vänner där? hur ser kontakten ut till dessa nu? 
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Gapet 

 Hur kändes det att vara borta hemifrån? 

 Upplevde du ett gap mellan dåvarande livet utomlands och livet hemma? 

 Hur påverkade detta dig? 

 Märkte du andra runt dig som kände av detta gap? 

 Hur påverkade detta dem? 

 Sa du till dina vänner att du skulle hålla kontakten med dem innan du for? 

 Höll du kontakten med dem? 

 Hur ofta pratade du med de där hemma? 

 Vad tyckte dina nära och kära om din utlandstjänst? 

 Hur påverkade detta dem? 

 Generellt vad pratade du om med dina anhöriga och vänner? 

 Blev du påverkad av att se att du missar saker som sker i hemlandet via sociala 

medier? T.ex. fester och liknande.   

 Påverkade detta dig att ta kontakt? 

 

Brygga över gapet med hjälpen av teknologi 

 Vilka möjligheter hade du som stationerad utomlands att kommunicera med 

anhöriga? 

 Hur väljer personer ute på missioner att kommunicera med sina anhöriga? 

 Var det svårt att hålla kontakten? Mycket upptagen, opassande tider, inte möjlighet 

till dator/telefon osv  

 Vilka höll du kontakten med? 

 Hur höll du kontakten? Vilka typer av media använde du?  

 Varför använder du de typerna och skiljer de sig beroende på vilka du pratar med? 

 Är det någon form av datormedierad kommunikation eller tillägg till ett existerande 

kommunikationssätt som du känner att du saknar? 

 Tror du att kommunikationen med anhöriga är bra eller tror du att för mycket 

kommunikation kan besvära utlandsstationerade? 

 Hur känner du dig efter att ha kontaktat släkt och vänner? 

 Vilken information delade du med dig av under era samtal? 

 Fick du några negativa eller ledsna nyheter under din utlandstjänst? 

 Hur var dessa nyheter levererade? 

 Tror du att det hade hjälpt om de var meddelade via ett annat sätt? Till exempel 

Skype med webkamera. 

 Har du levererat några dåliga nyheter till någon under din utlandstjänst eller efteråt? 

(om ja, fortsätt: ) 

 Hur var dessa levererade? 

 Tror du att det hade hjälpt om de var meddelade via ett annat sätt? Till exempel 

Skype med webkamera. 

 Tycker du det är svårt att uttrycka dina känslor över datormedierad kommunikation? 
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Organisation 

 Hur kändes det med Försvarsmakten som organisation bakom dig? Något du 

saknade? 

 Vilka inom Försvarsmakten eller andra organisationer har du varit i kontakt med i 

anknytning till din utlandstjänst? 

 Hur upplever du Försvarsmaktens sätt att hantera deras anställda och framför allt 

utlandssoldater? 

 Vad fick dina närmaste för information via Försvarsmakten under tjänstetiden? 

 Är det något du önskar att de skulle ha hjälpt dig med? 

 Hur ser verksamheten ut utanför tjänst på en utlandsmission? Stöttar 

Försvarsmakten med verksamhet? 

 Har du arbetat utomlands tidigare? Studerat på annan ort? 

 I så fall, hur såg din kontakt via sociala medier ut då? Var det stor skillnad? 

 

Organisationen bakom internationella studenter 

 Hur många internationella studenter finns det på ert universitet och hur mycket 

kontakt har ni med dem? 

 Hur ser kontakten vanligtvis ut? 

 Ni som organisation har till en viss grad ett ansvar för internationella studenters 

trevnad och trivsel. Vad försöker ni göra för att hjälpa dem att anpassa sig i det här 

landet och kulturen? 

 Vad gör ni vanligtvis för studenterna? Före, under tiden och efter? (T.ex. hjälp med 

boende, hjälp med kurser, hjälp med stipendium, examen) 

 Hur mycket har ni att göra med Buddy-programmet? 

 Hur viktigt anser ni att Buddy-programmet är för studenterna? 

 Erbjuder ni någon hjälp om en student mår dåligt av att vara iväg hemifrån? Är detta 

vanligt? 

 Vilka typer av sociala medier använder ni er av för att sprida information till 

studenter och anhöriga? - Varför? 

 Har ni haft någon kontakt med anhöriga till någon internationell student? Hur gick 

den till? 

 Vad pratade ni om?  

 Hur ser ni överlag på kontakt med anhöriga till en student? 

 Är det något angående dessa ämnen som ni vill tillägga? 

 

Försvarsmakten – Organisation 

 Hur många soldater i utlandstjänst ungefärligt vid samma tidpunkt har 

Försvarsmakten? 

 Ni som organisation har ett ansvar för era anställdas fysiska och psykiska välmående.  

 Vad bedriver ni för verksamhet kring detta inför, under och efter en mission? 

 Att anställda ska kunna hålla kontakt med sin familj och sina anhöriga under tiden på 

mission är förstås viktigt. Hur ser ni på er roll som organisation att tillgodose detta 

behov? 
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 Att anställda känner en stor omställning från sitt vanliga liv till livet på mission kan 

man tänka sig är en naturlig händelse. Hur ser ni på er roll att försöka se till att en 

anställd har en sund kontakt med sin familj och vänner? Samt hur arbetar ni för att 

en anställd ska anpassa sig till livet på en mission? 

 Vilka typer av kommunikation till familj och vänner erbjuder ni vid utlandstjänst? 

Finns det möjlighet att hålla kontakt via social media? 

 Blir det en förflyttning i hierarki under en utlandsmission där missionen kan ta större 

beslut angående sin egen verksamhet? Eller sker det ofta att beslut som fattas i 

Sverige som sedan ska förverkligas i missionsområdet?   

 Begreppet social media (med Facebook och Twitter i spetsen) är relativt nytt. Hur ser 

Försvarsmakten på användningen av dessa för att sprida information? Är detta något 

som har förändrats över tid? 

 Ser ni något mervärde att vara engagerad inom social media och hur bestämmer ni 

vad som nu ska dela med er utav på social media? 

 Finns det något som du skulle vilja tillägga? 


