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när vi i februari bytte det fantastiska 
skidföret i Finland mot värmen i Afghanis
tan var det få av oss som kunde ana vad 
vår krishanteringskommendering skulle fö
ra med sig. Nog för att vi hade diskuterat 
det allt sämre säkerhetsläget i Afghanistan 
under vår rotationsutbildning. Det var na
turligt att vi redan i Säkylä förband oss vid 
den stränga verksamhet som de operativa 
kraven förutsatte. Vi visste att kunnighet 
var vår livförsäkring ute på fältet.
 Resan till området tog nio dagar. Emel
lanåt återvände vi till Finland för att invän
ta bättre flygväder. Det afghanska klimatet 
är inte särskilt lämpat för flygverksamhet 
i slutet av vintern. Den avdelning från den 
förra rotationen som stannat kvar för att 
utbilda oss gjorde ett bra arbete när den 
med några soldater drev hela verksamhe
ten under den tid vi väntade på att komma 
upp i luften, än i Turkiet, än i Pakistan.
 Jag tog emot uppdraget som kommendör 
för den finska krishanteringsstyrkan SKJA 
i Afghanistan den 23 februari 2009. Det 
var en bra trupp jag fick befälet över. När 
kommendören byts, förändras alltid något 
och så gjorde det också den här gången. 
Förändringen noterades bäst av de cirka 
femtio soldater från den förra rotationen 
som stannat kvar i området. Vi formades 
till en enhetlig och samtränad krishanter
ingsstyrka under de första månaderna.
 Förutom kommendör för de finska styr
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korna var jag också biträdande kommendör 
för det svenskfinska Provincial Reconstruc
tion Team Mazare Sharif, PRT MeS. Att 
komma in i denna roll och sköta den tog 
största delen av min tid i Afghanistan. In
skolningen i uppgiften sköttes bra. Överste 
Håkan Hedlund, som då var kommendör 
för PRT, hade ett personligt och starkt grepp 
över verksamheten. Underordnad honom 
var det lätt att agera från allra första arbets
dagen. Inom samtliga verksamhetsområden 
kunde man se att PRT (MeS) var en styrka 
i gott skick. Samarbetet med svenskarna 
fungerade från första början.

De ökande rebellaktionerna 
ändrade vårt sätt att agera
Säkerhetsläget i Afghanistan utvecklade sig 
under året i riktning mot det sämre. Med 
alla mått mätt var situationen i norra Af
ghanistan på sommaren sämre än någonsin 
tidigare under den tid som ISAFoperationen 
hade pågått. Rebellernas och de kriminel
las aktioner accelererade i synnerhet i den 
allra västligaste delen av vårt ansvarsom
råde samt i området cirka 40 km väster om 
Mazare Sharif. På dessa två begränsade 
områden försiggick alla de eldstrider där vi 
finländare var med. I det övriga vidsträckta 
ansvarsområdet förblev läget relativt lugnt.
När säkerhetssituationen blev svårare änd
r  ade vi principerna för användningen och 
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handlingssätten för styrkorna i PRT MeS. 
Med början under våren ökade vi de gemen
samma patrulleringarna med de lokala sä
kerhetsmyndigheterna. Samtidigt användes 
den tidigare patrulleringen med Mobile Ob
servation Team (MOT) i traditionell form i 
mindre utsträckning. Målet var att så myck
et som möjligt patrullera tillsammans med 
antingen den afghanska armén, med polisen 
eller bådadera.
 En andra viktig ändring gjorde vi i april, 
då till reglerna för användningen av styr
korna i PRT MeS fogades en punkt, enligt 
vilken våra patruller i framtiden kommer att 
reagera på de attackerande rebellerna och 
kriminella. Tidigare hade det varit bruk
ligt att patrullen fortsatte sin färd utan att 
stanna upp eller på något sätt reagera på 
den som attackerade. Detta ökade strids
moralen hos motståndaren, eftersom deras 

aktioner i regel inte försvårades eller stördes 
under attacken. Efter de ur motståndarens 
synvinkel lyckade attackerna var det lätt att 
rekrytera mer folk till aktionerna, eftersom 
man inte väntade sig motåtgärder av ISAF
styrkorna.

Bombdåden inledde en hek-
tisk sommar
Under midsommarveckan konkretiserades 
den tråkigare sidan av vårt krishanterings
uppdrag genom en bomb som monterats 
på en cykel i Sheberganområdet. De finska 
fredsbevararna hade sedan någon tid klarat 
sig utan att bli föremål för direkta anfall. Nu 
sprack alla illusioner med en gång. Några 
veckor senare valde en bilburen självmords
bombare finländarna som mål. Lyckligtvis 
var lyckan på vår sida i den avgörande se
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Samverkan med den afghanska armén och polisen är utomordentligt bedydelsefull. I mitten 
författaren överstelöjtnant Kurvinen i samtal med en afghansk kollega.



184

NR 1 j a N ua R i / M aR S  2010

ten på den taktiska nivån behövde inte änd
ras till följd av attackerna.
 Principerna för hur styrkorna användes 
utvecklades visserligen hela tiden. Från 
början av sommaren rörde vi oss bara med 
bepansrade fordon. I de områden som vi 
på förhand visste var svåra använde vi 
större styrkor. Vi bedömde hela tiden om
givningen och de förändringar i säkerheten 
som skedde i denna. Vi hade god förmåga 
att reagera på hot som utvecklades snabbt 
och att göra de ändringar som behövdes i 
handlingssättet.
 Materielsituationen var hela tiden god. 
När säkerhetssituationen förändrades kom 
pletterades vår materiel enligt behov. Stödet 
hemifrån var helt och fullt på alla nivåer.

One team – one mission 
De soldater jag skulle leda var mycket oli
ka. Stommen till SKJA bestod till hälften 
av reservister och till hälften av försvars
maktens personal. Rotationen inför dessa 
uppgifter hade gjorts enligt normalt förfa
rande. Gruppsammansättningarna bilda
des antingen under rotationsutbildningen 
eller i området. Den förstärkta avdelningen 
inför valet bestod av två olika slag av trup
per. Force Protection Platoon, FPP, bestod 
av en trupp som nyligen hemförlovats 
från militärtjänst och som producerats av 
Björneborgs Brigads internationella utbild
ningscenter. Liaison and Monitoring De
tachment, LMD, bestod av specialjägare 
och annan personal från Uttis Jägarrege
mente samt av dykare från Marinen.
 Trots olika utbildningsbakgrund svetsa
des vår trupp snabbt samman till en helhet. 
Tacket för det tillkommer oss alla. Sättet 
att förhålla sig till de andra soldaterna var 
respektfullt. Alla förstod också principerna 
för användningen av trupperna. I de svå
raste områdena användes den bäst utbil

kunden eller bråkdelen av den, och vi klara
de oss igen med enbart materielförluster. Vi 
hade förberett oss på åtminstone tillfälliga 
förluster i form av skadade. Efter explosio
nen fortsatte avdelningen med sitt uppdrag 
till dess förstärkning avlöste dem. Soldater
na återvände ut på fältet genast efter att vi 
genomfört debriefing. Jag vågar påstå att de 
är tuffa män.
 Tuffa soldater var också svenskarna. Sär
skilt stor yrkesskicklighet och iskalla nerver 
visade de vid eldstriden väster om Mazare 
Sharif i slutet av juli. Jag hade svårt att hålla 
känslorna i styr när jag talade till soldaterna 
sedan de återkommit till lägret hela och le
vande.
 Truppförstärkningar inför valet anlände 
till området i juli. Dessa förstärkningar gav 
kommendören en möjlighet att öka de ge
mensamma patrulleringarna med de lokala 
säkerhetsmyndigheterna. Behovet var up
penbart, eftersom de afghanska myndig
heterna ville garantera alla röstberättigade 
medborgare en möjlighet att deltaga i valet. 
Vi lyckades också hålla alla vallokaler i vårt 
ansvarsområde öppna under valdagen.
 Vår aktiva verksamhet tillsammans med 
afghanerna ökade också riskerna. Under 
sommaren patrullerade vi områden, där vi 
inte hade rört oss tidigare. När våra och re
bellernas styrkor ökade sin aktivitet var det 
inte svårt att bedöma att riskerna för att vi 
skulle stöta på varandra ökade. Under den 
följande månaden var de finsksvenska trup
perna inblandade i skottlossning med krimi
nella gäng eller rebeller cirka tio gånger. Vid 
ett antal av dessa tillfällen passar termen 
eldstrid bättre.
 Vår krishanteringstrupp agerade utmärkt 
i samband med de överfall som gjordes mot 
oss. Vårt handlande var enkelt och baserade 
sig på effektiv användning av den materiel 
som stod till buds. Följaktligen agerade vi 
på det sätt som vi hade övat. Handlingssät
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av min tid. Så var det säkert också, även 
om en stor del av min dag under den mest 
hektiska tiden gick åt till att fundera på oli
ka handlingsalternativ framför kartan. En 
intensiv rapportering samt andra kontakter 
säkerställde att de olika ledningsorganen 
där hemma hade en korrekt situationsbild 
i synnerhet i krävande situationer. Också 
medierna krävde sin tid. Jag ansåg det vik
tigt att de olika medierna hade rätt upp
fattning om läget för våra trupper och om 
händelsernas gång. På detta sätt undvek vi 
att våra anhöriga där hemma blev oroliga 
i onödan. Naturligtvis gjorde operations
säkerheten att möjligheterna till kommuni
kation var något begränsade.
 Den utbildning som ges för krishanter
ingsuppgifter är enligt min åsikt tidsenlig. 
I framtiden kunde utbildningen dock ut
vecklas bl a genom att resurser slås sam
man med svenskarnas. På detta sätt kunde 
man öva internationell samverkan ”på rik
tigt” redan innan man åker till området. 
Samtidigt blir det möjligt att konkretisera 
utbildningen så att den bättre motsvarar 
verksamhetsområdets krav. Gemensam ut 
bild ning kunde ordnas i synnerhet för per
sonalen vid underrättelsecentren, läges
centr en och staberna.
 Den utbildning av beredskapstrupper 
som Björneborgs Brigad ger står enligt min 
åsikt på en utmärkt nivå. Jag vågar säga 
detta, därför att den förstärkta truppen 
inför valet, som bestod av unga män från 
Björneborg, genast från början stod för en 
professionell och högklassig verksamhet. 
Detta är enligt min åsikt följden av god 
utbildning och den stabilitet som långvarig 
samvaro åstadkommer.
 Konceptet med specialjägare fungerade. 
Det var ett utmärkt beslut av den politiska 
ledningen i vårt land att använda LMD för 
krishanteringsuppdrag. Styrkans höga ut
bildningsnivå gjorde det möjligt att tidvis 

dade truppen. Denna princip belastade i 
synnerhet soldaterna i LMD.
 Samarbetet med svenskarna fungerade 
väl hela tiden. I så gott som alla skottloss
nings och eldstridssituationer deltog vi 
tillsammans med svenskarna. Det var fint 
att se hur grupperna på taktisk nivå och 
stabernas olika delar svetsades samman 
till en fungerande komponent. Jag över
tygades om mina svenska kollegers höga 
yrkesskicklighet och goda arbetsmoral. Vi 
blev också goda vänner. Som kommendör 
för PRT hade överste Olof Granander en 
viktig roll när det gällde att skapa en sam
hörighetsanda i hela PRT. Det är viktigt 
med en god anda mellan alla soldater, obe
roende av nationalitet, också med tanke på 
säkerheten i styrkan.

Finska soldater har god  
beredskap för krishantering
Den finska officeren klarade sig bra i Af
ghanistan. I synnerhet lade jag märke till 
att de unga officerare som var kandidater 
och magistrar i militärvetenskap hade hög 
yrkesskicklighet. På basis av de dagliga 
iakttagelserna vågar jag påstå att vårt ut
bildningssystem fungerar också med tanke 
på internationella behov. De finska office
rarnas arbetsinsats i internationella staber 
och vid förband var betydande och resulta
ten av arbetet utmärkta. I retur fick var och 
en av oss mycket erfarenheter och lärdomar 
för framtiden. Jag kan bara uppskatta vil
ken positiv effekt erfarenheterna från Af
ghanistan kommer att ha för våra två unga 
officerare från Björneborgs Brigad när de 
är ledare eller viceledare för sina trupper i 
särskilt krävande situationer. 
 I mina uppgifter som kommendör beto
nades ledningen av människor och opera
tionsfärdigheten. På förhand tänkte jag att 
ledningen skulle ta i anspråk största delen 
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om tiden i någon mån har gjort det lättare 
att fatta och hantera de tråkiga budskapen. 
Under den sista veckan i september förarga
de det mig att jag måste lämna Afghanistan 
medan en del av mina underlydande stanna
de kvar i arbetet som bara var halvfärdigt. 
I slutet av februari 2010 kommer drygt 50 
bekanta ansikten och namn att återvända 
till Finland. Säkert blir mina känslor lät
tade när ”min trupp” i sin helhet har kom
mit hem.
 Jag beslöt att skriva denna artikel utgå
ende från hur det kändes. Den här gången 
gjorde jag ingen disposition på förhand. 
Mina tankar gick lätt tillbaka till de allra 
svåraste situationer som vår trupp råkade i. 
Någon beskrivning av striderna ville jag 
dock inte ge, eftersom det också rymdes 
många lättsamma och glada händelser un
der perioden.

använda hela avdelningen i svåra operatio
ner. Med dessa operationer på taktisk nivå 
nådde vi resultat på operativ nivå. Det är 
lätt att rekommendera denna förmåga ock
så i framtiden i samband med olika kris
hanteringsoperationer. Avdelningens för   
måga till snabb verkställighet och förmåga 
att anpassa sig till förändrade förhållanden 
gör det möjligt att använda truppen t ex 
som en förstärkt avdelning under en be
gränsad tid.

Var och en skötte  
sin egen ruta
Det har gått ungefär fyra månader sedan jag 
kom hem till Finland. Under denna tid har 
det skett mycket i Afghanistan. Största de
len av de budskap som nått Finland har va
rit tråkiga. Känslorna är ännu starka, även 
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Förtroende byggs underifrån mellan den enskilde soldaten från Finland och  
dennes afghanska kollegor
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 Totalt sett var sommaren 2009 i Afgha
nistan het, och det berodde inte bara på kli
matet. En tung operation var det för oss alla, 
oberoende av uppgift. Vi klarade oss utmärkt 
också i svåra situationer. Vi hade ett fantas
tiskt gäng. Varje soldat som tjänstgjorde i Af
ghanistan hade en viktig uppgift. Var och en 
skötte sin egen ruta så väl han kunde. Alla 
tog hand om sina kamrater. Vår trupp hade 
en utmärkt anda och hög moral.
 De olika utmanande krishanteringsupp
gifterna i Afghanistan ger goda grunder för 
att man ska kunna utveckla sig till en yrkes
skickligare officer än tidigare. Krishanter
ingsuppgifterna tjänar på varje nivå också 
det nationella försvarets behov.
 Kommendörskapet för den finska kris
hanteringsstyrkan var en uppgift som till
talade mig. I de sju månader som förflutit 
ryms många händelser som utvecklade mig 
som människa och ledare. Det är säkert att 
erfarenheterna från detta år kommer att fin
nas i mitt minne och med mig under resten 
av mitt liv.
 Just nu går mina tankar till de anhö
riga och tjänstgöringskamraterna till de 
två svenska soldater som dog och den som 

skadades söndagen den 7:e februari. Hur 
mycket jag känner med dem, går inte att ut
trycka på ett papper. I Camp Northern Light 
är känslostormarna säkert våldsamma när 
detta skrivs några dagar efter händelserna. 
Jag kan inte tänka mig en mera utmanande 
ledningssituation för den svenska kommen
dören för PRT MeS än den han är i för till
fället.
 Enligt min bedömning kommer säker
hetsläget i Afghanistan inte att bli bättre 
under den allra närmaste framtiden. Den 
gångna vintern har varit till och med akti
vare än många hade väntat sig. Parlaments
valet, som ska hållas i landet i år, kommer 
igen att bli en utmaning för Afghanistans 
egna säkerhetsmyndigheter och naturligtvis 
också för ISAFtrupperna. Trots förlusterna 
måste man också i dag kunna operera till
sammans med de lokala säkerhetsmyndig
heterna. Det finns ännu mycket arbete att 
göra för ett säkrare Afghanistan.

Författaren är överstelöjtnant (general
stabsofficer) och tjänstgör vid Försvars
departementets försvarspolitiska avdelning 
i Helsingfors. 


