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”Vi och dom” – ett fenomen i utlandsstyrkan? 

Abstract: En framgångsfaktor vid internationell tjänst är att samspelet mellan samtliga enheter fungerar 
friktionsfritt. Detta underlättas om samtliga enheter känner varandra innan rotation till missionsområdet. I 
framtiden kommer hela förband som har kontraktsanställda soldater rotera ner, dock innehar inte 
förbanden samtliga funktioner för att lösa alla arbetsuppgifter i missionsområdet. Vid dessa fall lånar man 
in enheter från andra förband. Inlåningar kan skapa friktioner mellan enheterna. Detta är en fallstudie utav 
KS14, där man valde att förstärka styrkan med enheter som innehade kompetens inom specialområden.  
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse varför det uppstod friktioner inom KS14 när den 
förstärktes med en ny enhet. 
Frågeställningarna är följande: Varför blev det motsättningar mellan KS14 och förstärkningsstyrkan? 
Hur motsättningar tog sig uttryck? Hur kan dessa motsättningar förklaras?? 
 
För att besvara frågorna har intervjuer gjorts med tre personer som var med i KS14. 
Undersökningen visar att det uppstod ett ”vi- och dom” känsla mellan KS14 och den förstärkande 
enheten. Skälen till detta var dels bristen på kommunikation vad det gäller information om den nya 
enheten och dels att KS14 hade en historia tillsammans. Dessa motsättningar togs i uttryck genom att man 
vanhedrade minnestavlan, kom på nedvärderande slogans samt ignorerade förstärkningsstyrkan.  
Detta berodde på bristen av kommunikation, information och öppenhet mellan de bägge parterna.  
 
Nyckelord: gruppdynamik, konflikthantering, förbandsanda, ledarskap, vi och dom 
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We and them – a phenomenon in the service abroad 

 
Abstract: A success factor in service abroad is the interplay between all the units work smoothly. 
This is made easier if all the units know each other before rotating to the area of operation. In 
future, all units have contracted soldiers rotate down, however, they do not hold all the abilities to 
solve all tasks in the area of operations. In these cases, it borrows in units from other battalions. 
These attachments may create frictions between the units. This is a case study out of KS14, which 
chose to reinforce the contingent with a unit with expertise in specialized areas.  
The purpose of this study is to create an understanding why there was friction within KS14 when it 
was reinforced with a new unit.  
The questions are: Why were there differences between KS14 and reinforcing unit?  
How the frictions expressed? How do you explain these frictions?  
 
To answer these questions interviews have been made with three people who were with the KS14.  
The study shows that there was an "us and them" feeling between KS14 and the reinforcing unit. 
The reasons for this were the lack of communication when it comes to information on the 
reinforcing unit and that KS14 already had a history together. These frictions were reflected in by 
disgraced the plaque, came in disparaging slogans and ignored the reinforcing unit. 
This was due to the lack of communication, information and openness between the two parties.  
 
Key words: Group dynamics, conflict management, dressing spirit, leadership, we and them 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid internationella insatser är det en framgångsfaktor att förbandet kan fungera tillsammans 
utan friktioner. Att det uppstår friktioner och tvister inom ett förband är dock inget ovanligt.  
Idag har Sverige lagt värnplikten vilande på hyllan och rekrytering av soldater som skall 
jobba som soldater på heltid har påbörjats.1 Svenska förband har idag inte samtliga förmågor 
som behövs för att lösa alla arbetsuppgifter i missionsområdena, som till exempel att alla 
Sveriges förband inte utbildar egna Explosive Ordnance Disposal (EOD)-grupper eller andra 
grupper med specialkompetens. Dessa grupper utbildas på SWEDEC i Eksjö.2 Detta leder till 
att förbanden måste låna enheter från andra förband för att klara av att utföra sina uppgifter i 
missionsområdet. Genom att man lånar in enheter med specialkompetens till förband kan det 
skapas en ”vi och dem” känsla bland enheterna inom förbandet som bidrar till friktioner inom 
kontingenten. 
 
Genom att Försvarsmakten övergår till ett yrkesförsvar, är sannolikheten stor att ett redan 
samövat förband som skall rotera ner till ett missionsområde, blir förstärkt av en enhet från ett 
annat förband. Detta kan leda till friktioner mellan enheterna inom kontingenten. Således 
måste försvarsmakten identifiera faktorer och komma fram till lösningar för att våra 
utlandsmissioner skall komma att fungera på ett så friktionsfritt sätt som möjligt. 

1.2 Problemformulering 
Från och med juni 2006 till mars 2007 roterade den fjortonde Kosovostyrkan (KS14) ner till 
Kosovo3. KS14 bestod av 450 man, där huvuddelen var stationerade på Camp Victoria i strax 
utanför Prestina.4 Under denna mission utökade man styrkan med en förstärkningsstyrka. Det 
visade sig att den nya styrkan hade svårt att interagera med de olika kompanierna från den 
ursprungliga KS14 styrkan under missionen. Man hade svårt att samarbeta och man kan se 
tendenser av mobbing från de olika kompanierna.  
 
Mj Torbjörn Engelkes skriver i sitt självständiga arbete Från grundutbildning till yrke – en 
studie i motivationsfaktorer att en grupp, i hans fall EOD-gruppen från Ingenjörsregementet 
hade svårt att interagera med kompaniet rent känslomässigt.5 Det som hände under KS14 var 
att Sverige skickade ner en förstärkningsenhet, för att understödja KS14s arbete nere i 
missionsområdet. Dock hade den förstärkande enheten svårt att interagera med KS14. Det 
fanns motsättningar som visade på att det förekom upprepade konflikter mellan KS14 och 
Förstärkningsstyrkan. 

1.3 Syfte 
Författarens syfte i denna studie är att skapa en förståelse varför det uppstod friktioner inom 
KS14 när den förstärktes med en ny enhet. Vilka konsekvenser detta ger samt hur det kan ta 
uttryck. Ett vidare syfte är också att beskriva vad som är orsaken till att vi och dom känsla 
uppstår. 
                                                
1 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Bli-soldatsjoman/Overgangen-till-frivillighet/ 2010-06-07 
2 http://www.forsvarsmakten.se/swedec/ 2010-06-10 
3 www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Kosovo--KFOR/Om-insatsen/ 2010-05-09 
4 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Kosovo--KFOR/Om-insatsen/ 2010-06-07 
5 T. Engelkes, Från grundutbildning till yrke – en studie om motivationsfaktorer s.56-57  
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Uppsatsen ska därigenom bidra till diskussion och ökad förståelse för vi och dom känsla i 
utlandsstyrkan. 

1.4 Frågeställning 
I denna studie kommer följande tre frågeställningar studeras och besvaras: 
 
 Varför blev det motsättningar mellan KS14 och Förstärkningsstyrkan? 
 Hur tog dessa motsättningar sig uttryck? 
 Hur kan dessa motsättningar förklaras? 
 

1.5 Avgränsning 
Denna studie är en fallstudie av den fjortonde Kosovomission KS14 och omfattar således inte 
alla KS- kontingenter. Studien är inte baserad på chefers upplevelser och tolkningar utan 
tolkad efter intervjuer med soldater, om deras upplevelser, känslor och tankar. 

1.6 Tidigare forskning 
Mj Torbjörn Engelkes har gjort en studie inom ramen för sitt självständiga arbete på 
Försvarshögskolan kring ämnet jag skriver om, han skriver i sitt självständiga arbete: Från 
grundutbildning till yrke – en studie om motivationsfaktorer, om vilka motivationsfaktorer 
som bidrar till att man vill söka sig till utlandsstyrkan. I arbetet tar Engelkes bland annat upp 
hur en grupp fungerar genom att beskriva Schutz teori om gruppdynamik.6 I arbetet beskriver 
han även begreppet förbandsanda, vilket återfinns i denna uppsats. Det som kom fram i 
arbetet var att förbandsandan ger en stark känsla av samhörighet och vilja att sträva efter ett 
gemensamt mål. Man har dessutom gemensamma värderingar och känner en delaktighet i 
förbandets målsättningar.7 
 
Några av Mj Engelkes slutsatser som har koppling detta arbete var:8 
 
 Engagera våra förband i meningsfulla och relevanta uppgifter där det finns ett klart 

meningsfullt syfte och där våra soldater och officerare kan utveckla sig som personer och i sin 
yrkesroll.  

 Anpassa förbandets organisation, utrustning och personal för uppgiften och var beredd att 
snabbt göra förändringar om läget så kräver. 

 Uppmuntra kamratskapet inom förbanden, exempelvis genom att engagera kamraterna i 
anhörigstödet. 

 Säkerställa bra utvecklande fritidsaktiviteter och utrymmen för samkväm (inte nödvändigtvis 
med alkohol). 
 

René Moelker, Joseph Soeters and Ulrich vom Hagen har skrivit en forskningsrapport som 
heter True Love, A Study in Intergrated Multinationality within 1 (German/Netherlands) 
Corps. Rapporten handlar om vilka erfarenheter den tyska och nederländska bataljonen drog 
under deras tid i Afghanistan. De empiriska delarna i studien samlades in under 1995, 1997, 
2000, och 2005. Således hade denna studie pågått under tio år. Det som var unikt med denna 
bataljon var att det bestämdes att integrera de bägge nationerna till en bataljon, ingen nation 
                                                
6 T. Engelkes, Från grundutbildning till yrke – en studie om motivationsfaktorer s.16-17 
7 Ibid. s.43 
8 Ibid. s.47 
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var ledande utan man turades om vilken nation som förde kommandot över styrkan.9 De 
problem som uppstod mellan enheterna under denna studie var kulturskillnaderna. 
Holländarna skickade ner öl istället för ammunition, tyskarna följde inte två öl regeln vilket 
irriterade holländarna osv. Det förekom ett flertal händelser mellan tyskarna och holländarna 
vilket mynnade ut till att holländarna gick ut i media och sa att: 
 

”... den riktiga fienden är inte de stridande afghanska parterna, utan tyskarna.”10  
 

Denna spänning mellan enheter var resultatet av att tyskarna dominerande i området eftersom 
de var numerärt fler än holländarna. 
  
Moelker, Soeters och vom Hagen kom fram till tre slutsatser i rapporten:11 
 
 Att man skall fortsätta att interagera enheter eftersom detta ger en positiv samarbetseffekt. 
 Att man skall utöka interaktionen till lägre enheter.  
 Den positiva uppfattningen man får för varandra i egenskap som militärer, att detta minskar 

den negativa effekten.”  
 
Det intressanta som kan kopplas till detta arbete är att resultatet av deras studie visar att 
öppenhet, umgänge och den positiva attityden till varandra ökar om man har sökt sig frivilligt 
till en styrka som interagerar med en annan nation och när man tjänstgör utomlands.  

1.7 Disposition 
Detta arbete är strukturerat i sex delar. Första delen innehåller inledningen, med bakgrund till 
arbete, syftet med det, problemformuleringar, problemställning, avgränsningar samt tidigare 
forskning kring ämnet. I den andra delen kommer teorier att redovisas. Den tredje delen 
innehåller en metodredovisning om hur arbetet är gått till samt källkritik. Den fjärde delen av 
arbetet innehåller resultatet av intervjuer som har förekommit, alltså empirin. Den femte delen 
innehåller en analys av empirin samt en koppling till teorin. I den sjätte delen kommer det att 
ske en avslutning av arbetet, där en diskussion förekommer som besvarar ställda 
frågeställningar, förslag på fortsatt eller ny forskning och en sammanfattning av detta arbete. I 
slutet av arbetet har läsaren möjlighet att ta del av litteratur och källförteckning samt bilagor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 René Moelker, Joseph Soeters and Ulrich vom Hagen, True Love, A Study in Intergrated Multinationality 
within 1 (German/Netherlands) Corps, s.498 
10 Ibid. s.497 
11 Ibid. s.513 
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2. Teori och begrepp 

2.1 Sammanhållning/förbandsanda 
Att ha god sammanhållning i en grupp är ytterst viktigt, för vad händer om gruppen inte har 
det? 
Existerar inte lojalitet i en grupp, är risken stor att förtroendet för varandra inte heller 
existerar. 
Gerry Larsson och Kjell Kallenberg skriver i Direkt ledarskap att det är sex faktorer som 
påverkar sammanhållningen i en grupp.12  
 
1. Frivilligheten, att alla i gruppen har gjort ett eget val att vilja vara där.  
2. Acceptans i gruppen, att alla som har valt att vara med i gruppen blir accepterade att de är 

med.  
3. Attityder och värderingar, att alla har liknande värderingar.  
4. Ledarskap och gruppnormer som gynnar samarbete.  
5. Yttre hot som bidrar med en god sammanhållning. Att man hittar något som hela gruppen 

kämpar mot, det kan vara ett mål eller en gemensam fiende.  
6. Man har blivit uttagen till något. Man har genomfört tester och intervjuer och har nu 

kommit in i en speciell klubb som inte alla har möjlighet till. Detta gör att man känner sig 
speciellt utvald.  

 
Skulle man fortsätta vidare med liknande uttagningar till exempelvis pilotutbildning eller 
specialförband skulle effekten öka, då man har handplockats ytterliggare under ännu hårdare 
konkurrens.13 

2.2 Grupper 
Det finns många definitioner av vad en grupp är. Som till exempel: 
 
 En grupp existerar när två eller fler människor definierar sig själva som gruppmedlemmar 

och när gruppens existens erkänns av åtminstone en annan individ.14 
 En grupp är två eller fler ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt 

samspel.15 
 Interaktion – individer i gruppen gör saker för och i mot varandra.16 
 

”…A group is a social unit which consists of a number of individuals who, at a given time, 
stand in more or less definite interdependent status and role relationships with one another, 
and which explicitly or implicitly possesses a set of norms or values regulating the 
behaviour of the individual members, at least in matters of consequence to the group.”17 

                                                
12 G. Larsson, K. Kallenberg, Direkt ledarskap s.140 
13 Ibid. s.140 
14 L. Svedberg, Gruppsykologi s.16 
15 Ibid. s.16 
16 G. Larsson, K. Kallenberg, Direkt ledarskap s.131 
17 M. Sherif, O. J. Harvey, B. Jack White, W. R. Hood, C. W. Sherif, Intergroup Conflict and Cooperation: The 
Robbers Cave Experiment, s.197-198 
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2.2.1 Vi- och dom-grupp 
När det finns låsta gränser eller dålig kommunikation mellan grupper finns det risk att det 
skapas vi-och dom-grupper. I vi-gruppen upphöjer och överdriver man gruppens kompetens 
och styrkor samtidigt som man kritiskt granskar de andra grupperna. Man ser sig själva som 
ansvarsfulla, engagerade och målmedvetna och skulle man misslyckas med någon uppgift har 
man en bortförklaring till detta misslyckande. Vi-gruppen uppfattar dom-gruppen precis 
tvärtemot hur man själv är, dvs. oengagerad, oansvarig och passiv.18 När dom-gruppen 
misslyckas beror det inte på tillfälligheter utan på deras inkompetens. Med andra ord försöker 
man smutskasta ”dom-gruppen” med historier och påhittade anekdoter för att peppa den egna 
gruppen.19 Man skapar helt enkelt rivalitet mellan grupperna. Anledningen till att detta 
fenomen förekommer är att man saknar kunskap om hur den andra gruppen jobbar eller har 
förprogrammerad syn på saker och ting. Man har bristfällig information om dom-gruppens 
normer och värderingar.  
Genom denna förprogrammerade syn på saker ökar motivationen inom vi-gruppen att göra 
bra ifrån sig och man drar sig för att leta positiv information om hur dom-gruppen fungerar, 
Negativ information vill man gärna ha eftersom man vill fortsätta ha den höga motivationen i 
gruppen. Samtidigt som detta sker kan det leda till konflikter som förstör sammanhållningen 
inom den större organisationen.20  
 
En kortfattade beskrivning av ”vi och dom” teorin i punktform är:21 

- Dålig kommunikation mellan grupperna 
- Anser att man själv har en stor kompetens 
- Ser sig själv som ansvarsfull medan konkurrerande grupp är oansvarig 
- Smutskastar och är elak mot den andra gruppen 
- Saknar kunskap och söker inte heller information om den andra gruppen 

2.3 Konflikter 
Konflikt eller conflictus som det heter på latin, betyder bland annat strid, tvist, rivalitet och 
konkurrens. Detta är vanligt förekommande i organisationer, grupper och bland enskilda 
människor .22 Det kan uppstå när två parter har olika synpunkter, värderingar, intressen eller 
mål.23 
 
Det finns många typer av konflikter, ett urval kommer att beskrivas eftersom de kommer att 
användas vid analysen av empirin.  
 
Intressekonflikt – medlemmarna är oense om hur verksamheten i den egna organisationen är 
etisk försvarbar. Intressekonflikten kan också handla om hur något som skall fördelas, något 
som alla vill ha. Det kan vara löner, semester eller arbetsuppgifter. 24 
 

                                                
18 R. Granér, Personalgruppens psykologi s.46  
19 Ibid. s.46 
20 Ibid. s.46 
21 Ibid. s.46 
22 G. Larsson, K. Kallenberg, Direkt ledarskap s.140 
23 Ibid. s.140 
24 G. Larsson, K. Kallenberg, Direkt ledarskap s.140 
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Värderingskonflikter – dessa konflikter handlar om människors personliga uppfattningar 
och värderingar avseende frågor om hur man bör leva sitt liv, vad som är rätt och fel, gott och 
ont, bra dåligt och mycket annat. Dock är det svårt att precisera om vad eftersom det kan 
handla om allt möjligt så som favoritfärg, maträtter eller religion dock torde den anses som en 
allvarlig konflikt.25  
Pseudokonflikt – vid en sådan konflikt är egentligen parterna helt överens, men på grund av 
dålig kommunikation eller bristfällig information missförstår man varandra och det blir en 
konflikt av det hela.26  
 
Personlig konflikt – när en konflikt personifieras inom en organisation. Man vill utse en 
syndabock inom organisationen. En chef som tar ett sämre beslut eller enskilda individer som 
misslyckas med sin uppgift.27 
 
Sammanfattning 
Detta kapitel beskrevs de teorier som kommer att användas som analysverktyg i 
analyskapitlet. I nästkommande kapitel kommer metoden för detta arbete att redovisas, vilken 
metod som har använts, urvalet, datainsamlingen, analysmetoden, källkritiken samt etik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 R. Granér, Personalgruppens psykologi s.150 
26 L. Svedberg, Gruppsykologi s.172 
27 Ibid. s.172 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Anledningen till att jag har valt att använda en kvalitativ metod är att berätta i text om hur 
något är eller hur något har uppstått. Genom detta skapas det en förståelse för hur fenomenet 
uppstår. Detta kan ses i mitt syfte eftersom jag vill förstå varför detta fenomen i 
utlandsstyrkan inträffar. Jag har valt att använda mig av intervjuer för att ha möjlighet att 
förstå någonting på djupet, vilket är precis det jag önskar att uppnå. I en kvalitativ studie har 
man möjlighet att ställa öppna frågor till de intervjuade och på så sätt få svar som är 
beskrivande och således en förståelse, vilket leder till nya intressanta idéer som leder arbetet 
framåt.  

3.2 Urval 
Fallet jag har valt att undersöka är KS14 då det är en av de få gångerna som Sverige har 
förstärkt en mission med andra enheter utifrån efter det att förbandets har satts upp.  
Dessutom förekom det även friktioner mellan huvudstyrkan (KS14) och 
Förstärkningsenheten, vilket gör detta fall intressant.  
 
Primärdata för detta arbete har samlats in i form av tre intervjuer från de olika kompanierna 
och aktuell förstärkningsenhet. Den första av de intervjuade var verksam inledningsvis på 
trosskompaniet, på trosspluton. Den andra intervjuade tillhörde skyttekompaniet, på en 
skyttepluton och hade befattningen skyttesoldat. Den tredje intervjuade tillhörde 
Förstärkningsstyrkan som kom ner till missionsområdet. Genom att de intervjuade tillhörde 
olika enheter ger det möjlighet att fånga alla de olika intrycken hos samtliga inblandade hade 
kring KS14. De inblandade har möjlighet att framföra sin tolkning av händelser och åsikter 
som fanns. Detta ger författaren en bättre helhetsbild vid intervjuerna och på så sätt kan måla 
upp en bredare och mera nyanserad bild för läsarna om hur missionen upplevdes.  

3.3 Datainsamling 
Frågorna som ställdes under intervjuerna var öppna frågor för att kunna ge sådant fylligt och 
beskrivande svar från den intervjuade som möjligt. Frågorna började ofta med om personen 
kunde beskriva hur något upplevdes eller kändes för personen. Intervjuerna genomfördes 
under veckorna 17-18 år 2010. För att skapa en säker miljö med de intervjuade bestämde de 
en tid som passade dem, detta för att den intervjuade inte skulle känna sig stressad. 
Intervjuerna genomfördes i ett tomt rum som var isolerat från störande moment, så som 
förbipasserande eller liknande. Genom detta skapades en lugn atmosfär och den intervjuade 
kunde känna en trygghet att prata om allt och inte hålla igen om något. Tiden för intervjuerna 
varierade mellan tretton minuter till trettiofem minuter, detta berodde på hur mycket de 
intervjuade var villiga att delge. Intervjuerna har bandats och transkriberats och finns i 
författarens ägo.  

3.4 Analysmetod 
Efter att transkribering var genomförd delades de intervjuades svar in i kategorier, 
stämning/förbandsanda, vi och dom och dispyter.  
När en sammanställning var klar av resultatet från intervjun, analyserades svaren genom att 
koppla det till teorin.  
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3.5 Källkritik 
Jag valde att samla in data från tre olika källor som tillhörde tre olika grupper för att få en 
större helhetsbild av vad alla de inblandade kände och upplevde. Problemet med detta är att 
allt handlar om hur det uppmärksammas i betraktarens ögon. För någon kan ett problem 
uppfattas som en motgång medan det för någon annan kan det uppfattas som en utveckling.  
Med tanke på att KS14 var nere på Balkan under 2006 till 2007 finns det risk att de 
intervjuade har glömt bort händelser och känslor som är väsentliga för validiteten i arbetet 
eftersom det var tre till fyra år sedan. Tider när händelser har inträffat kan ha förvrängts eller 
att man delger felaktig information för att det skall låta bättre eller genom att skydda sin egen 
enhet. Ett annat problem med detta arbete är antalet intervjuer som har använts. Jag anser att 
för att få en tillräckligt stor helhetsbild samt att få en stark validitet i arbetet behövs det att fler 
intervjuer genomförs så att så många som möjligt har möjlighet att komma till tals samt att 
man får en klarare helhetsbild om hur alla soldater och officerare tyckte och tänkte.  

3.6 Etik  
Personerna som har intervjuats i detta arbete har blivit informerade innan intervjun påbörjades 
om vad detta arbete handlar om. Författaren har förklarat den övergripande planen för 
forskningen, syftet med arbetet, vilka metoder som skall användas, att deltagandet är frivilligt 
och att samtalet när som helst kan avbrytas. Det är ett krav att informera den intervjuade om 
dessa punkter enligt etikprövningslagen.28 Efter att transkribering har skett har de intervjuade 
fått läsa vad de har sagt, för att senare ge sitt godkännande om att materialet används i arbetet. 
Författaren har även valt att avpersonifiera samtliga intervjudeltagare, eftersom risken finns 
att det som skrivs i denna uppsats skulle kunna komma att skada någon. En annan anledning 
är att någon eller några av de intervjuade ville förbli anonym och således har författaren valt 
att inte nämna enheters namn eller de intervjuades identitet.    
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har metoden för arbetet redovisats, att arbetet använder sig av en kvalitativ 
metod, urvalet är KS14. Datainsamlingen har skett genom intervjuer, analysmetoden sker 
genom uppdelning i kategorier, och vikten av att vara källkritisk samt etiskt korrekt avseende 
viktiga regler när det bland annat gäller intervjuer. I nästkommande kapitel kommer empirin 
att redovisas. Redovisningen kommer att ske i teman: bakgrund, utbildning, 
stämning/sammanhållning, dispyter och egna reflektioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
28 http://www.codex.uu.se/manniska2.shtml 2010-06-03 
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4. Resultat 

4.1 Bakgrund 
KS14 var den mission som kom att kallas ”den långa missionen”. Styrkan skulle vara operativ 
i området under nio och en halv månad jämfört med normalt sex månader. Detta var på grund 
av att det skulle passa in med det nya värnpliktssystemet och syftade till att man skulle kunna 
rekrytera nymuckade soldater direkt till utlandstjänst. KS14 var bestod av tre delar, ett 
skyttekompani, ett trosskompani samt staben. De största delarna var skyttekompani och 
trosskompani. Totalt sett bestod styrkan på ca 450-470 soldater inklusive chefer.29 KS14 blev 
förstärkta under sin tid i missionsområdet, denna förstärkning ingick i en beredskapsenhet 
som precis hade genomfört sin beredskapsutbildning. Soldaterna som tillhörde KS14 visste 
inget om att en förstärkning skulle anslut till dem under missionen förrän veckan innan de 
anslöt, berättar en av intervjupersonerna.   

4.2 Utbildningen 
Utbildningen för KS14 startade i början av april 2006 och sträckte sig fram till början av juni. 
Inledningsvis tränade plutonerna enskilt, för att därefter träna inom kompanierna, och till sist 
genomföra en sammansatt övning mellan de två kompanierna och staben. 
Förstärkningsenheten som roterade ner senare ingick i en beredskapsstyrka och hade precis 
blivit klara med sin beredskapsutbildning, denna utbildning var en mer generell 
befattningsutbildning, för att senare ha tre veckors utbildning som var mer anpassad 
missionsutbildning för Kosovo. Eftersom att Förstärkningsenheten roterade ner senare än 
KS14 hade Förstärkningsenheten ingen kontakt med resterande av KS14 utan träffade dem för 
första gången nere i missionsområdet.  

4.3 Stämningen och sammanhållning 
Under intervjuerna kommer det fram att under utbildningstiden gjorde KS14 mycket saker 
tillsammans efter tjänstens slut. De gick ut och drack öl, tog en kaffe eller liknande. Detta 
gjorde dem för att lära känna varandra och skapa en så god stämning som möjligt.  
KS14 ansåg stämningen på kontingenten som god till mycket god. 
Att det fanns grupper som vissa inte hade mycket kontakt med förekom, eftersom de hade 
andra arbetstider eller befann sig på en annan plats. Dock ansågs de ändå tillhöra KS14, de 
var accepterade i gänget.  
 
Soldaterna skall ha känt en tillhörighet till KS14, en av intervjupersonerna från KS14 säger:  
 

”... men framförallt vill jag säga att KS14 det var vi som var på Livgardet och åkte ner i juni och 
roterade hem i mitten av mars 2007, vi var KS14…” 

 
Inom Förstärkningsenheten var stämningen god. Detta tros bero på att det de var en liten 
grupp på runt femton personer i varierande åldrar med olika bakgrund. Stämningen var 
avslappnad och samtliga var peppade för uppdraget.  
 
När Förstärkningsenheten kom ner till Kosovo blev de välkomnade. 
 

                                                
29 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosovo_KS14 2010-06-09 
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”… första kvällen när jag var i hygienbaracken, så blev jag välkomnad dit och de tyckte det var kul 
att se ett nytt ansikte. Och jag frågade hur de hade det här nere och de berättade: 

- Nej, vi har inte så bra stämning. 
Det var det första jag fick höra. Det skulle då bland annat bero på att de skulle vara nere i nio 
månader, och det är ju ganska lång tid, och sen att det var diverse faktorer som inte jag fick reda 
på…” 

 
Det visar sig senare att det förekom grupperingar mellan enheterna. 
 

”… de trodde de var någonting och ville inte prata med oss eller samröre med oss egentligen, de 
gick för sig själva och höll sig för sig själva, de satt i sitt hörn på mässen och ville inte beblanda 
sig med de andra.” 

 
Samtliga intervjuade visste egentligen inte riktigt varför man inte kunde integrera sig med 
varandra, för någon tvist hade man inte. 
 

”… Nej vi hade ingen konflikt med dem, vi bara undvek dem, vi kände att dem vill vi inte ha 
med oss att göra och då skiter vi fullständigt i dem…” 

 

4.4 Dispyter 
Att det fanns åsikter mellan KS14 och Förstärkningsenheten råder det inga tvivel om. 
Enligt KS14 visste de för det första inte varför denna enhet skulle ner till Kosovo. Sverige 
hade haft trupp i Kosovo tretton missioner innan och då hade inte denna sortens kompetens 
behövts.  
 
Ett exempel på när det blev irriterat inom KS14, var när Förstärkningsenheten var med på ett 
inslag på försvarsmaktens hemsida, berättar en av intervjupersonerna. Då inslaget började 
med:  
 

”Gör det ingen annan vågar att göra”.  
 
Detta skapade irritation hos KS14 eftersom de också ansågs ha en farlig befattning. Att stå 
öga mot öga mot någon som är väldigt upphetsad och grinig är något av vardagen för 
skyttekompaniet och i många fall blev det hotfull stämning.   ”Happy shooting” var också 
något som KS14 fick uppleva, att det skjuts upp i luften under bröllop eller andra firanden. 
Även om man skjuter rakt upp i luften, måste kulorna någon gång slå ner. Vid ett tillfälle 
tömde en person som firade ett magasin rakt emot en observationsplats som var bemannad av 
svensk personal.  
Så efter att ha hört att denna enhet vågade göra det ingen annan vågade göra blev det en 
irriterad stämning på Camp Victoria, eftersom skyttekompaniet inte delade uppfattningen att 
Förstärkningsenheten hade en farligare arbetsuppgift.  
 

”… Här gör vi och har gjort saker i X antal månader, så åker de ner på en räkmacka och får det 
sjyst och så uppmärksammas de, kanske man blir lite avundsjuk på dem…” 

 
Förstärkningsenheten fick intrycket att det uppkom en klyfta mellan KS14 och dem. Att det 
skulle bero på att man ansågs vara nere i missionsområdet under en kort tid. 
 

”... de tyckte vi kom ner välputsade och ja, var nere en repa sen var det dags att åka hem igen...” 
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Ytterliggare en händelse som inträffade var att det tillkom en slogan på Förstärkningsenheten.  
 

”… Vi fick ju en liten slogan här på, mot gruppen, ”gänget alla älskade att hata” den kan jag 
bekräfta i text sen, för den är nedskriven, för den är med på en massa saker. Så den kan du få 
ordagrant. Det kanske säger lite grann…” 

 
En annan händelse som inträffade var när Förstärkningsenheten hade lämnat Kosovo, som 
tradition gör man en minnestavla av sin enhet och sätter upp den i mässen inne på Camp 
Victoria. Efter att Förstärkningsenheten hade åkt hem togs denna minnestavla ner av andra 
kvarvarande enheter som körde ut minnestavlan till ett skjutfält, sköt sönder den för att 
därefter lägga minnestavlan i pissoaren på mässen.  
Vilken enhet exakt som gjorde detta är dock oklart, ingen anser sig veta vilka de iblandade 
var. Men att det har hänt är det ingen som förnekar berättar en av intervjupersonerna.  
 

4.5 Reflektioner om varför det blev som det blev 
De personer som intervjuades fick i slutet av intervjun chansen att reflektera om varför det 
blev som det blev mellan KS14 och Förstärkningsenheten. Det som kom fram var bland annat 
att det är svårt för en enhet att komma in en grupp som redan har en historia tillsammans.  
 

”… så tror jag nog som ny enhet så måste man nog själv vara ödmjuk och söka upp de här 
grupperna än att den här tighta stora massan skall söka upp den lilla gruppen som kommer ner 
till Kosovo till ett väl sammansvetsat gäng.” 

 
Det visar sig även att många på KS14 inte hade fått information om vad denna 
Förstärkningsenhet skulle göra, KS14 hade inte klart för sig vilka deras arbetsuppgifter var.  
 
En händelse som gjorde att skyttekompaniet ansågs sig ha med deras goda sammanhållning 
att göra var att de var med om en tragisk olycka där en soldat dog och en annan skadades.  
 

”… och det dödsfallet hade också skett före X gruppen kom ner, som kanske gör att vi förlorade 
en vän där jag själv personligen var med på flygplatsen när vi tog farväl av honom och när de 
bar in honom på Hercules planet. Så det kan också ligga i grund att vi förlora en vän, en var 
allvarligt skadad som kom tillbaks sista månaden eller sista månaderna på missionen så det 
kanske gjorde att vi blev jävligt tighta på den biten efteråt.” 

 
Enligt Förstärkningsenheten kan händelserna bero på att det var ”group-think”. Att KS14 
hittade en gemensam hackkyckling och på så vis var det lättare att skapa en sammansvetsad 
grupp. Detta bekräftas av KS14, att de nu hade ett nytt samtalsämne vilket var 
Förstärkningsenheten.  
 

”Jag reflekterar knappt att de var med, det var ju mer som en gemensam hackkyckling.” 
   
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har empirin redovisats, i form av en sammanställning intervjuer som har 
genomförts. I nästkommande kapitel kommer en analys att ske av empirin med hjälp av de 
teorier som redovisades under kapitel 2, sammanhållning, grupper och dispyter. 
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5. Analys  
I detta kapitel kommer en analys ske genom att göra en punktlista över händelser, åsikter och 
känslor som stämmer överens med den framställda teorin. Efter varje teoridel förekommer en 
förklaring för att läsaren skall få förståelse och lättare att följa den röda tråden i arbetet 
 
Kopplingar till teori om sammanhållning 
 

 De som tillhörde KS14 hade frivilligt sökt till missionen 
 Acceptansen i gruppen  
 Kände tillhörighet fast man inte såg varandra 
 Såg Förstärkningsstyrkan som en hackkyckling 
 KS14 hade en historia tillsammans  

 
Förklaring 
I empirin kan man se att det fanns tydliga tecken på att KS14 hade en god sammanhållning 
inom kontingenten. Samtliga soldater hade sökt till KS14 och blivit antagna, vilket skapar en 
känsla att få vara med om något. Man känner då att man tillhör något speciellt, något som 
bara en begränsad skara människor får vara med om. Att man var accepterad i denna unika 
grupp kan man se genom att man umgicks även utanför tjänsten, bara genom att ta en öl 
tillsammans, fika eller åka in till staden och köpa glass visar tecken på att man kände en 
tillhörighet. Denna tillhörighet fanns hela tiden inom KS14 även fast man hade olika 
arbetstider eller fanns på annan ort i missionsområdet.  När Förstärkningsenheten anlände till 
missionsområdet hände det något. Bristen på information och kommunikation mellan olika 
ledningsnivåer anser jag var en av orsakerna att KS14 skapade sitt yttre hot eller en 
gemensam fiende. Man hade nu en gemensam hackkyckling som övergick till att vara 
samtalsämnet inom KS14. Men det som verkligen påvisar att KS14 hade en god 
sammanhållning är att de hade en historia tillsammans. Tillsammans har man upplevt 
situationer som hade kunnat innebära livsfara i form av ”happy shooting” samt att man hade 
upplevt ett dödsfall inom styrkan. Det är dessa händelser som skapar en gemensam historia 
samt känslan att tillhöra något speciellt. Man kan även dra slutsatsen att förstärkningsenheten 
inte var accepterad hos KS14 av följande citat: 
 

”... men framförallt vill jag säga att KS14 det var vi som var på Livgardet och åkte ner i juni och 
roterade hem i mitten av mars 2007, vi var KS14…” 

 
 
Kopplingar till vi och dom teorin 
 

 KS14 förstod inte syftet med att Förstärkningsenhetens närvaro, man kände inte till 
deras arbetsuppgifter 

  Dålig kommunikation mellan enheterna vilket ledde till att man inte trodde den andra 
gillade en 

 Feltolkande av media 
 Uppfann en slogan till Förstärkningsenheten 
 Vanhedrade Förstärkningsenhetens minnestavla 

 
Förklaring 
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När man läser intervjuerna ser man tydliga kopplingar till vi och dom teorin. Genom att det 
inte fanns eller att det var en begränsad kommunikation mellan enheterna skapades en ”vi- 
och dom” känsla. KS14 visste inte om syftet med att skicka ner en Förstärkningsenhet till 
Kosovo. Att man inte heller visste om deras arbetsuppgifter aktiverade vi och dom fenomenet.  
KS14 hade fått intrycket att Förstärkningsenheten ansåg sig vara bättre än dem själva och inte 
ville interagera med dem, vilket ledde till att KS14 undvek samröre med 
Förstärkningsenheten. Att i ett senare skede tolka en artikel fel ”Gör det ingen annan vågar 
göra” skapade mer irritation än förståelse inom KS14 angående Förstärkningsstyrkans 
arbetsuppgifter. I intervjuerna kan man känna en viss känsla av att KS14 vill hylla sig själv 
med sina arbetsuppgifter samt uppdrag, medan man ansåg att Förstärkningsstyrkan bara var 
där. 
 

”… Här gör vi och har gjort saker i X antal månader, så åker dem ner på en räkmacka och får det 
sjyst och så uppmärksammas dem, kanske man blir lite avundsjuk på dem…” 

  
Detta ökar rivaliteten mellan de två grupperna, vilket styrker denna vi och dom teori i och 
med att man anser sig själv som ansvarsfull samt att man smutskastar den andra gruppen. En 
annan händelse som inträffade som kan kopplas till teorin är sloganen som KS14 gav 
Förstärkningsenheten, ”gruppen alla älskar att hata”. Denna slogan kan anses som ett sätt att 
förstärka den egna sammanhållningen. Att man hittar på olika sätt att förmedla sitt agg genom 
att skapa en gemensam fiende. Ett annat exempel är när man vanhedrade 
Förstärkningsenhetens minnestavla som man hade satt upp i mässen på Camp Victoria. 
Genom att vanhedra deras minnestavla visar man gruppen att det är accepterat att inte 
respektera Förstärkningsenheten. 
 
 
Kopplingar till olika typer av konflikter 
 

 Hackkyckling 
 Brist i kommunikation 
 Ansåg sig ha lika farliga arbetsuppgifter 

 
Förklaring 
Efter att ha analyserat dessa intervjuer framgår det att det fanns ett inledande skede till 
konflikter, även om de intervjuade inte anser det själva. Att en blandning av personlig konflikt 
och pseudokonflikt förekommer. Man kan även se kopplingar till en pseudokonflikt för att det 
inte fanns någon kommunikation mellan enheterna och att man missuppfattade ”Gör det ingen 
annan vågar göra”., även fast enheterna jobbade mot samma mål, ett säkrare Kosovo. Man 
kan även se att det fanns en värderingskonflikt inom kontingenten, eftersom man värderade 
sina arbetsuppgifter högre än den andra enheten. 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har analysen av empirin redovisats, där det har kopplats händelser, åsikter och 
känslor till olika teorier. I nästa och avslutande kapitel kommer det att ske ett avslut av arbetet 
i form av en diskussion som besvarar frågeställningarna i studien: 
 
Varför blev det motsättningar mellan KS14 och förstärkningsstyrkan? 
Hur tog dessa motsättningar i uttryck? 
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Hur kan man förklara dessa motsättningar? 
 
Som i sin tur svarar på varför det är svårt för en enhet att interagera med en redan 
sammansvetsad enhet. Därefter kommer förslag på ny/fortsatt forskning framföras för att 
slutligen redovisa en sammanfattning av detta arbete. 
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6. Avslutning 

6.1 Diskussion 
I denna diskussion kommer arbetet att besvara de frågeställningar som denna studie avsåg att 
besvara. Genom att besvara dessa tre frågeställningar anser författaren att man även svarar på 
varför det är svårt för en enhet att interagera med en redan sammansvetsad enhet. 
 
 Varför blev det motsättningar mellan KS14 och förstärkningsenheten? 
Anledningen att varför det uppkom motsättningar under KS14 missionen mellan KS14 
styrkan och Förstärkningsstyrkan var bristen på kommunikation mellan de olika enheterna. 
Genom att man inte kommunicerade fick man ingen information om den andres 
arbetsuppgifter eller om syftet av deras närvaro. En annan anledning till motsättningarna är att 
KS14 redan hade en historia tillsammans. KS14 hade lärt känna varandra under utbildningen 
och att umgås efter tjänstens slut. Genom att man gör det skapar man acceptans inom 
gruppen, att varje medlem är accepterad. KS14 fick senare uppleva ett tragiskt dödsfall inom 
styrkan, sammansvetsade gruppen än mer. Att KS14 agerade som de gjorde kan anses som 
mobbning, samtidigt är bristen på information källan till varför det blev som det blev. Skulle 
kommunikationen, informationen och en öppenhet mellan de bägge parterna finnas, tror jag 
att dessa motsättningar inte hade ägt rum.  
 
Hur tog dessa motsättningar i uttryck? 
Dessa motsättningar togs i uttryck av att bland annat vanhedra Förstärkningsenhetens 
minnestavla, hitta på en slogan samt att man valde att ignorera Förstärkningsenheten. Bara 
genom att ignorera Förstärkningsenheten visas ett sätt att skapa en sammanhållning inom 
KS14, eftersom man då utser en gemensam fiende.  
 
Hur kan dessa motsättningar förklaras? 
Genom dessa motsättningar skapas en kraftig sammanhållning inom KS14 eftersom man ser 
Förstärkningsenheten som ett yttre hot eller gemensam fiende. Att man inte heller kände till 
förstärkningsenhetens syfte eller arbetsuppgifter skapas en osäkerhet hos den egna vilket 
gynnar ut till att man smutskastar sin konkurrent för att skapa en sammanhållning inom den 
egna gruppen.  
 
Så varför är det då svårt för en enhet att interagera med en redan sammansvetsad 
enhet?  
En enhet som har en historia tillsammans skapar en sammanhållning om vilka normer och 
värderingar gruppen skall ha. När Sverige nu lämnar värnpliktssystemet och går mot ett 
yrkesförsvar, är risken stor att vi och dom känslan kommer att uppstå eftersom fler 
kontingenter måste förstärkas med andra enheter. Detta på grund av att man redan har en 
sammansvetsad enhet som har en historia tillsammans, man känner varandra väl, man har tillit 
till varandra och man är väl informerade om varandras syfte och arbetsuppgifter. För att 
minska risken att vi och dom känsla uppstår i en mission bedömer författaren att en 
gemensam utbildning innan missionen är en framgångsfaktor. Att samtliga soldater och 
officerare får möjlighet att ta del av information om varandra, således minskar friktionerna 
mellan samtliga funktioner och enheter.  Det Sverige måste börja med i framtiden är 
samarbete mellan samtliga funktioner i försvarsmakten, att soldater och officerare gör 
studiebesök på varandras regementen samt ha övningar med varandra. Genom att detta görs 
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skapas även en relation som kan vara av betydande kraft utomlands. Har man inte tillit till 
varandra skapas en osämja som skapar denna ”vi- och dom” känsla som arbetet har beskrivit. 
Ser man tillbaka på tidigare forskning som gjorts inom ämnet, specifikt rapporten True Love, 
A Study in Intergrated Multinationality within 1 (German/Netherlands) Corps, ser man att en 
framgångsfaktor för att lyckats med att interagera med varandra är öppenhet. Har man en 
öppenhet har man stora möjligheter att få en förståelse för varandra som i sin tur skapar en 
acceptans för varandra.  
 
Slutsats 
Detta innebär att det finns tre ord Försvarsmakten måste jobba hårdare med för att detta 
fenomen skall begränsa i utlandsstyrkan. Det är kommunikation, information och öppenhet. 
Lyckas vi med att jobba med dessa tre ord, har vi goda förutsättningar att bli av med detta 
fenomen som förekommer i utlandsstyrkan. 
 

6.2 Förslag på ny forskning 
Efter att ha skrivit klart detta arbete har det uppkommit förslag på ny eller fortsatt forskning.  
Författaren anser att en kvantitativ forskning kring KS14 skulle utgöra ett mycket intressant 
ämne, eftersom denna det skulle vara intressant att mäta hur samtliga soldater och officerare 
uppfattade situationerna under KS14. Det skulle även vara intressant ur ett 
konfliktforskningsperspektiv studera om ”vi och dom-känsla” existerar i dagens pågående 
missioner 

6.3 Sammanfattning 
Detta arbete handlar om de svårigheter en enhet har för att interagera med en redan 
sammansvetsad grupp, detta arbete är en fallstudie på de händelser som inträffade under 
KS14. Syftet med arbetet är att få en förståelse varför detta fenomen uppstår i utlandsstyrkan 
och vad Försvarsmakten kan lära sig av det, eftersom det finns risk att det uppstår flera gånger 
i framtiden. 
 
Frågeställningarna författaren har sökt svar på är följande: 
Varför blev det motsättningar mellan KS14 och förstärkningsstyrkan? 
Hur tog dessa motsättningar i uttryck? 
Hur kan man förklara dessa motsättningar?  
 
Arbetet har avgränsat sig till vad några soldater kände, tänkte och upplevde under missionen.  
Analysverktygen som har valts för denna studie är vi och dom teorin, en teori om hur 
sammanhållning uppkommer samt om olika typer av konflikter och vad som kännetecknar 
dem.  
 
 
En studie som har genomförts tidigare kring detta ämne är René Moelker, Joseph Soeters and 
Ulrich vom Hagens rapport som heter True Love, A Study in Intergrated Multinationality 
within 1 (German/Netherlands) Corps, som berättar om samarbetet mellan tyskar och 
holländare i Afghanistan.    
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Deras slutsatser att interageringen mellan de båda nationerna har varit positiv och har ökat 
samarbetsförmågan mellan länderna. Att detta då har lett till en minskad negativ bild av 
varandra. 
En annan viktig slutsats av studien är vikten av öppenhet och umgänge, att öppenheten leder 
till en större förståelse för varandra vilket i sin tur leder till ett gott samarbete. 
 
Teorier som har använts som analysverktyg i detta arbete är sammanhållning, vi och dom och 
konflikter. 
Sammanhållningen utgår utifrån sex punkter: 
1. Frivilligheten, att alla i gruppen har gjort ett eget val att vilja vara där.  
2. Acceptans i gruppen, att alla som har valt att vara med i gruppen blir accepterade att de är 
med.  
3. Attityder och värderingar, att alla har liknande värderingar.  
4. Ledarskap och gruppnormer som gynnar samarbete.  
5. Yttre hot som bidrar med en god sammanhållning. Att man hittar något som hela gruppen 
kämpar mot, det kan vara ett mål eller en gemensam fiende.  
6. Man har blivit uttagen till något. Man har genomfört tester och intervjuer och har nu 
kommit in i en speciell klubb som inte alla har möjlighet till. Detta gör att man känner sig 
speciellt utvald.  
 
Vi och dom teorin kan sammanfattas att man: 

- Har dålig kommunikation mellan grupperna 
- Anser att man själv har en stor kompetens jämfört med den andra gruppen 
- Ser sig själv som ansvarsfull medan konkurrerande grupp är oansvarig 
- Smutskastar och är elak mot den andra gruppen 
- Saknar kunskap och söker inte heller information om den andra gruppen 

 
De olika konflikterna som beskrivs och används som analysverktyg är: 
Intressekonflikt 
Värderingskonflikter 
Pseudokonflikt  
Personlig konflikt 
 
I detta arbete redovisas resultatet av intervjuerna. Intervjuerna är uppdelade i hur 
intervjupersonerna uppfattade utbildningen, stämning och förbandsanda, åsikter och dispyter 
som förekom sant egna reflektioner. I detta kapitel framgår det att dispyter fanns mellan de 
två parterna. Att man vanhedrade minnestavla, kom på en slogan till den andra gruppen samt 
att det förekom vissa irritationsmoment.  
Man kan koppla händelser, tankar och känslor till teorierna som har valts som analysverktyg.  
I analysen framgår det att KS14 hade en sammanhållning/förbandsanda som var god, man 
accepterade varandra som i sin tur skapade att samtliga soldater och officerare kände en 
tillhörighet till KS14, dock accepterades inte förstärkningsstyrkan. Utan man såg denna styrka 
som en gemensam hackkyckling. På så sätt skapade man ett yttre hot eller en gemensam 
fiende som stärkte sammanhållningen i KS14.  
Det förekommer även många likheter till vi och dom teorin. I och med att KS14 inte förstod 
förstärkningsstyrkans arbetsuppgifter eller syfte ledde detta till att man upphöjde sina egna 
arbetsuppgifter och ansåg dem viktigare än förstärkningsstyrkan.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd Alexander Karsäter 2010-06-14 21 (23) 
OP 07-10 
 
    

   

FHS beteckning    

Detta berodde förmodligen på bristen av kommunikation mellan de båda parterna samt en 
feltolkning av en artikel i media.  
Att man dessutom smutskastade förstärkningsstyrkan med slogan och vanhedrande av 
minnestavla stärker även teorin eftersom teorin bygger på att framhäva sig själv och 
smutskasta andra. 
För att se vilka konflikter som skulle kunna ha utbrutit är en blandning av konflikter. Man kan 
se vissa likheter till en personlig och pseudokonflikt genom att man ville utse en 
hackkyckling, vilket man gjorde samt bristen av kommunikation mellan grupperna.  
Man kan även se likheter till att en värderingskonflikt skulle kunna bryta ut eftersom man 
värderade sina arbetsuppgifter högre än den andra enhetens.   
Anledningen varför det förekom motsättningar mellan KS14 och förstärkningsstyrkan är 
bland annat bristen av kommunikation mellan grupperna, genom kommunikation får man 
information angående dennes arbetsuppgifter samt syfte.  
En annan anledning är den historia KS14 redan hade när förstärkningsstyrkan roterade ner. 
KS14 hade haft möjligheten lära känna varandra efter tjänstens slut genom olika sorters 
samkväm och så vidare. Att man sedan hade varit med om ett tragiskt dödsfall stärkte 
sammanhållningen inom KS14  
Dessa motsättningar som förekom togs i uttryck genom att bland annat ignorera 
förstärkningsstyrkan, vanhedrande av minnestavla som man valde att skjuta sönder och sen 
lägga i pissoaren på mässen på Camp Victoria. Inte nog med det, så hittade man på en slogan 
till förstärkningsstyrkan i form av ”Gruppen alla älskade att hata”. Det framgår klart att vissa 
hade utsett sin gemensamma fiende eller sitt yttre hot.    
Dessa motsättningar kan förklaras genom bristen av kommunikation mellan de båda parterna. 
Istället för att söka information om förstärkningsstyrkan ansåg man det lättare att skapa en 
gemensam fiende och på så sätt stärka den sammanhållning som redan fanns.   
Så svaret på den stora frågan om varför det är svårt för en enhet att interagera med en redan 
sammansvetsad enhet är kommunikation och information. Kommunikation är tyngdpunkten 
för att få fram information till den redan sammansvetsade gruppen. Detta kan göras dels med 
att ha en gemensam utbildning alternativt utbyte med varandra. Detta kan endast göras om de 
bägge parterna har en öppenhet att vilja dela med sig samt önskan att lära sig av den andra.  
Genom kommunikation, information och öppenhet skapar vi goda förutsättningar för att detta 
fenomen inte uppkommer i utlandsstyrkan. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Vilken/vilka mission/er har du varit på? 
 
Hur var kompaniet/bataljonen organiserad?  Vilka komponenter ingick? 
 
Vilket kompani och pluton tjänstgjorde du på? 
 
Hur länge var du nere i Kosovo? 
 
När påbörjades utbildningen inför missionen? 
 
Hur var utbildningen strukturerad? Skedde det någon samövning mellan kompanierna och i så 
fall hur? 
 
Var det någon enhet som inte var med under missionsutbildningen? 
 
Hade ni någon kontakt under utbildningen med enheterna som anslöt till er i Kosovo? 
 
Hur skulle du beskriva stämningen/förbandsandan i din grupp/pluton/kompani? 
 
Genomförde ni några aktiviteter utanför tjänsten under utbildningen för att stärka 
förbandsandan? 
 
Hur skulle du beskriva stämningen i KS14 under missionen? Var det någon enhet som kände 
sig utanför? 
 
Kan du beskriva anledningen varför enheten inte interagerade med resterande? 
 
Förekom det någon konflikt mellan några grupper? 
 
Vet du syftet varför denna enhet förstärkte er nere i Kosovo samt vad deras arbetsuppgifter 
var? 
 
Övriga tillägg från den intervjuade  
 


