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DISKUSSION & DEBATT

I Finland diskuteras officerarnas deltagande i 
internationella insatser
av Jarno Limnell

nyligen gjordes en lagändring i Finland 
där internationella insatser blev en av tre 
huvuduppgifter för landets försvarsmakt. I 
takt med ett ökande engagemang interna-
tionellt har rekryteringen av officerare till 
dessa stött på  svårigheter. Detta har lett till 
frågan om officerarnas utlandstjänst i fort-
sättningen kan baseras på frivillighet?
 Bland yngre officerare (löjtnant – kapten) 
förs en aktiv diskussion om deltagandet i in-
ternationella insatser liksom Finlands möj-
liga Natomedlemskap. Det är bra, eftersom 
diskussion om säkerhetspolitikens inrikt-
ning och försvarsmaktens uppgifter har ett 
nära samband med den finländska officers-
kårens värderingar. 
 Frågan om internationella insatser har 
blivit mer och mer aktuell och är i dag på-
tagligt närvarande. För vissa yngre office-
rare är internationella uppdrag en natur-
lig del av möjliga befattningar i karriären, 
medan vissa med bestämdhet har valt att 
bli officer enbart för att tjänstgöra i och 
försvara Finland inom landets gränser. Ett 
ämne som skapar oro i är bevarandet eller 
möjlig ändringar av officerarnas frivillig-
het avseende tjänstgöring i internationella 
uppdrag.

Enkätundersökning
En enkätundersökning genomfördes under 
våren 2008 bland yngre officerare som va-

rit i tjänst mellan tre till åtta år efter kadett-
skolan. Frågeformulär utsändes till 430 of-
ficerare varav 323 svarade, vilket mot svarar 
75 %.
 Av de som svarade var 229 officerare från 
markstridskrafterna, 50 var från sjöstrids-
krafterna och 44 från luftstridskrafterna. 
Av dessa svarade 64 officerare att de hade 
erfarenhet av minst tre månaders samman-
hängande internationell tjänstgöring. För-
utom frågor rörande  försvarsgrenstillhö-
righet och erfarenhet av internationell tjänst 
fanns de som handlade om civilstånd och 
familjeförhållanden som bakgrundsfaktorer 
för undersökningen. Själva genomförandet 
gjordes över Internet och svaren lämnades 
anonymt.

Officerens inter - 
nationalisering
Internationaliseringen av den finländska of-
ficerskåren har sin tydliga koppling till de 
genomgripande förändringar i vår säker-
hetsmiljö som ägt rum under två decennier. 
Allt oftare framförs det att Finlands säker-
het, intressen och värden ska skyddas och 
försvaras utanför nationens gränser i allt-
mer varierande uppgiftsformer och omgiv-
ningar. Internationellt samarbete har blivit 
en än mer viktig del av finländsk säkerhets- 
och försvarspolitik. Internationella uppdrag 
och miljöer har utvecklats till att bli något 
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som allt mer påverkar  utvecklingen av den 
finländske officeren.
 I Finland har försvarsmakten och natio-
nens försvar mycket stark traditionell vär-
degrund kopplat till fosterlandskänsla och 
skyddande av nationen (jmf skydda sin 
självständigheten) – som ofta omnämns som 
finländsk försvarsidentitet. Från 2000-talets 
början har en tilltagande internationaliser-
ing och ökande internationellt samarbete 
med ömsesidigt beroende av gemensamma 
säkerhetslösningar kommit att påverka vär-
degrunden. Internationalisering i sig är inget 
nytt då Finland har bidragit till och deltagit 
i militära internationella operationer sedan 
1950-talet. Den allmänna utvecklingen går 
emot ett ökande internationellt engagemang 
i gemensamma säkerhetslösningar (opera-
tioner), där Finland har anmält sitt intres-
se att bidraga och delta. I denna utveckling 
torde Finland inte ha någon möjlighet att 
frånvara.
 Idag finns många internationella ström-
ningar som man inte kan låta bli att ta hän-
syn till vid när officerens karaktär, uppgifts-
spektrum och kompetens skall utvecklas. 
Genom globaliseringen och med den ett 
växande ömsesidiga beroende av interna-
tionell säkerhet ger det också finländsk sä-
kerhets- och försvarspolitik ett allt bredare 
verksamhetsfält. I den Europeiska Unionens 
grundlagar finns en regel som har tolkats 
som att medlemsstaternas  ömsesidiga  skyl-
digheter sträcker sig längre än Natos artikel 
fem. Vidare har Finlands tätare samarbete 
med Nato och anslutning till NRF, NAto 
Response Force1 samt krishantering under 
ledning av FN, Nato och EU markerat och 
bekräftat den internationella utvecklingen 
som idag – och under närstående framtid – 
är tydligt närvarande för den finländske of-
ficeren. En i december 2007, utgiven Nato 
-rapport pekar på att vid ett finländskt Na-
tomedlemskap skulle det innebära att 100-

150 officerare kontinuerligt tjänstgör i dess 
organisation.

Frivillig utlandstjänst
Ett undersökningsresultat som kan betrak-
tas som anmärkningsvärt är att hela 94 % 
av de unga finländska officerarna svarade att 
utlandstjänst ska även i fortsättningen vara 
frivillig. Utlandstjänst ses i allmänhet bland 
de yngre officerarna som en frivillig del av 
karriärmöjligheterna och därtill kopplade 
valmöjligheter. De svarande anser inte att 
denna grundförutsättning ska ändras.
 Den ökade internationaliseringen har 
för de yngre officerarna i praktiken inne-
burit att alltfler väljer att tjänstgöra vid nå-
gon internationell insats. För en del av de 
yngre officerarna är t.ex. ett års tjänstgör-
ing i Afghanistan eller Kosovo rent av önsk-
värt eller en förväntad möjlighet. Officerens 
möjlighet att påverka val av utlandstjänst-
göringsplats, tidpunkt och tidslängd har 
blivit bättre i fråga om inflytelser ifrån pri-
vata och familjeförhållanden, befattningar 
i grundorganisationen samt övriga civila, 
privata hänsynstaganden. Vissa av de yngre 
officerarna har redan vid inträdet till offi-
cersyrket önskat möjlighet att tjänstgöra in-
ternationellt.
 Ovanstående gäller dock inte samtliga 
unga officerare. En del av dessa har i sina 
personliga ställningstaganden och värder-
ingar enbart valt yrket för att försvara Fin-
land – och det bara i Finland. Härtill är det 
anmärkningsvärt att av undersökningens 
svar är 38% av den uppfattningen att de vill 
tjänstgöra hela sin officerskarriär enbart i 
Finland. om detta resultat är representativt 
för samtliga tjänstgörande officerare så blir 
förhållandetalet relativt stort. För dessa är 
officerskarriären detsamma som tjänst en-
bart i hemlandet.
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 Ett finländskt Natomedlemskap bedöms 
påverka dagens system av frivillighet avse-
ende utlandstjänstgöring. Ungefär 2/3 av 
dem som svarade i undersökningen är av 
den uppfattningen att Nato medlemskap 
definitivt skulle medföra att utlandstjänst 
för officerare skulle bli obligatoriskt i något 
skede av karriären. De yngre officerarna an-
ser ett möjligt Nato medlemskap vara den 
mest avgörande faktorn som i närtid kan 
påverka officerarnas frivillighet till utlands-
tjänstgöring.

Utlandstjänstgöring och dess 
påverkan på karriärutveck-
lingen
Av dem som svarade på undersökningen 
anser 82% att tjänstgöring i internationel-
la uppdrag är meriterande för högre be-
fattningar (positivt för karriärutveckling-
en). Frågan handlar om outtalade och/eller 
oskrivna regler – genom att erhålla erfaren-
het från befattning/ar i internationella upp-
drag så är officeren även kvalificerad för 
högre och krävande befattningar i försvars-
makten. I Finland finns det inga formella, 
officiella krav eller anvisningar om att of-
ficeren ska ha tjänstgjort internationellt för 
t.ex. befordran. trots detta kan denna all-
männa uppfattning å ena sidan fungera som 
en positiv faktor för sökande till utlands-
tjänst, men samtidigt å andra sidan vara 
drivande till motvilja för att söka tjänster 
utomlands.
 I undersökningen framkom det att en av 
de viktigaste grunderna och motiven för att 
söka utlandstjänst är att skaffa sig erfaren-
het. Vid utlandstjänst anses man få nya och 
andra erfarenheter och synvinklar – både 
professionell och personlig livserfarenhet. 
Andra motiv angavs vara privatekonomis-
ka, karriärfrämjande och allmänt intresse 
för internationella uppdrag.

 Familjeskäl angavs vara den mest häm-
mande anledningen till att inte välja ut-
landstjänst. Andra hämmande skäl angavs 
vara otydliga tjänsteförhållanden och krav, 
löner och förmåner (i jämförelse med or-
dinarie tjänst i grundorganisationen) och 
otillräcklig personlig motivation.  Särskilt 
officerare tillhörande mark- och luftstrids-
krafterna angav att uppdragens faror och 
risker är avgörande skäl att inte söka ut-
landstjänst. Just synen på riskerna har för-
stärkts av de senaste dödsfallen av finländ-
ska officerare i Libanon och Afghanistan. 
Med dessa risker i beaktande syns särskilt 
officerare med barnfamilj vara speciellt kri-
tiska mot utlandstjänst.

Natomedlemskap
Unga officerare är generellt mer positiva till 
finländskt Natomedlemskap än finländaren 
i gemen. Av de svarande angav 48 % vara 
för ett Nato medlemskap medan 36 % an-
gav vara emot. 16 % ville inte ta ställning 
till frågan. En anmärkningsvärd koppling 
är att de flesta officerare som svarat positivt 
för Nato medlemskap är de samma som har 
erfarenhet av internationell tjänst. Då det 
gäller de officerare som har en negativ in-
ställning till Natomedlemskap återfinns des-
sa i huvudsak bland dem som enbart tjänst-
gjort i grundorganisationen. Av detta kan 
man anta att utlandstjänst möjligen ändrar 
officerares uppfattning i frågan. Ett annat 
antagande kan vara att det är endast de of-
ficerare som i grunden är mer utlands- och 
internationellt orienterade som har en posi-
tiv inställning till Nato och för dessa är in-
ternationell tjänst en självklarhet. Som jäm-
förelse kan nämnas att det är bara var fjärde 
(26 %) finländare som anser att Finland bör 
söka Natomedlemskap.
 Undersökningen sökte också svar på vil-
ka grunder officerarna värderade sitt ställ-
ningstagande om Natomedlemskap. Åter-
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kommande svar bland de Nato positiva var 
att det inte längre  tror på möjligheterna att  
upprätthålla ett trovärdigt eget, nationellt 
försvar. Natomedlemskap ser man som en 
”oundviklig realitet”. Natomedlemskapet 
anses öka Finlands säkerhet, särskilt i ma-
teriella termer (med antydningar till ekono-
miska faktorer). En annan återkommande 
aspekt bland de positiva svaren märks att 
få tillgång till (all tillgänglig) information 
(även underrättelser) i internationella ope-
rationer. Detta svar ges av i stort sett alla 
som har tjänstgjort i internationella opera-
tioner. Vidare förekommer argumentet att 
Natomedlemskap ger möjlighet för Finland 
att aktivt vara med i beslutsprocessen i frå-
gor som berör finländskt deltagande i övrigt 
i Natoledda operationer.
 Av de unga officerare som är negativt in-
ställda till Natomedlemskap framförs att 
behöva deltaga i operationer som inte är 
fördelaktiga eller gynnsamma för Finland. 
Detta kan delvis antyda till starka natio-
nella försvarsvärderingar, bevarandet av 
frivillighet med utlandstjänstgöringen och 
misstro till att tvingas till deltagande i inter-
nationella ”hårda” operationer. Detta trots 
att grundvalarna och avsikterna för interna-
tionella operationer – skyddtet av Finland 
och landets säkerhet – håller på att föränd-
ras från värderingssynpunkt. Andra avgiv-
na svar emot ett Natomedlemskap pekar på 
allmänna (militära) merkostnader som att 
ett medlemskap skulle medföra ökade ris-
ker för terrorism i Finland.
 Natos säkerhetsgarantier kopplat till 
Ryssland ger tudelade svar. Ungefär hälf-
ten av de unga officerarna anser Ryssland 
vara ett potentiellt hot och skäl för att söka 
Nato medlemskap. Argument emot Nato-
medlemskap lyfter fram att reaktionerna 
från Ryssland vid ett finländskt Natomed-
lemskap skulle kunna vara att det ömsesidi-
ga beroendet (handel, energi m m) kan för-

svagas. Samma tudelade syn framkommer 
angående Natos säkerhetsgarantier. Å ena 
sidan anses säkerhetsgarantierna förstärka 
Finlands säkerhet, medan ifrågasättande ar-
gument framförs huruvida Natogarantierna 
är pålitliga och kan påräknas vid en krä-
vande situation. Endast tre procent av de i 
undersökningen deltagande anser att den 
Europeiska Unionens säkerhetsgarantier är 
tillräckliga.
 De unga officerarnas åsikter för och 
emot Nato medlemskap är delvis i linje med 
fins ka befolkningens åsikter i allmänhet om 
samma frågor (andra undersökningar). Den 
gemene finländaren anser att den viktigaste 
anledningen till att inte ansluta sig till Nato 
är behovet och tvånget att sända finländs-
ka soldater i strid utanför landets gränser. 
Det andra argumentet  är att finländarna ser 
möjligheten att hålla landet utanför konflik-
ter mellan stormakter(na). Omvänt, de som 
anser att Finland borde ansluta sig till Nato 
anser att Finlands försvarsmakt inte klarar 
sig ensam längre. Och vidare anser man att 
medlemskapet skulle öka det militära skyd-
det mot Ryssland.

Nationellt och internationellt
Förväntningarna på den finländske officeren 
emanerar från det finska samhället. Office-
rens värderingar likställs ofta med försvars-
maktens värderingar, som i sin tur grundar 
sig på det finska samhällets gemensamma 
värderingar i vidare bemärkelse. Officerens 
och försvarsmaktens värderingar blir såle-
des detsamma – i de flesta fall – som den 
finländska befolkningens uppfattningar och 
värderingar. Detta berör också officerens 
samhälleliga och lagstadgade förpliktelser 
för internationella uppdrag och uppfatt-
ningar berörande ett eventuellt Natomed-
lemskap. Härmed menat att om förändring-
ar i finska värderingar och uppfattningar 
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uppstår så bör officerens motsvarande följ-
samt acceptera och låta sig ”tvingas” till in-
ternationella uppdrag eller förpliktelser vid 
ett eventuellt Nato medlemskap.
 I den allmänna utvecklingen mot interna-
tionalisering och i Natodebatten är det fråga 
om – dagens och den närstående framtidens 
– utvecklingsriktningar, som formar den fin-
ländske officeren och dennes karaktär och 
värderingar. Officerens värderingar bör vara 
tidsenliga, men hur starkt och i vilken exakt 
riktning det ska gå mot, är sannolikt de fun-
damentala områden som diskussionen yt-
terst kretsar kring.
 Säkerhetspolitiskt handlar det om frågor 
rörande de nationella och  internationella 
säkerhets- och handlingsstrategiers sam-
ordning, som just nu är under övervägande 
i Finland. Detta berör både de politiska och 
militära områdena. Säkerhet innebär i Fin-
land en ökad internationalisering som ock-
så fortsättningsvis har en stark nationell 
utgångspunkt. De nationella och interna-
tionella synvinklarnas gemensamma tyngd-
punkt kan betraktas som en central säker-
hetspolitisk fråga, som även återreflekteras 
mot framtidens officersprofession. Frågan 
är hur långt försvaret av Finland egentli-
gen sträcker sig utanför nationens gränser 
eller, vilken är den sammankopplande län-
ken mellan det nationella försvaret och in-
ternationell krishantering?
 Frågeundersökningen visade att, finländ-
ska unga officerare vill bevara frivillighe-
ten med deltagande i internationella upp-
drag. Det är deras ”rätt” då vissa har sökt 
att bli officerare utifrån premissen att enbart 
tjänstgöra i Finland. Samtidigt konstateras 
att en (ständigt) föränderlig omvärld ställer 
nya krav på försvarsmakten och officeren, 
som denne måste ha förmåga att anpassa 
sig till – som svar på det förtroende som be-
folkningen gett. Ett exempel kan vara från 
den civila företagsvärlden där internationel-

la uppgifter och ”utlandskommenderingar” 
ofta har format personer som strävar efter 
en karriär mot lednings- och exekutiva be-
fattningar.
 Uppmärksammas bör, att den unga offi-
cerens uppfattning (vid denna tidpunkt) om 
internationell tjänst mestadels grundar sig 
på  krishantering. I detta skede utesluter det 
uppdragsformer som underrättelsetjänst el-
ler diplomatiskt relaterade uppdrag.
 Åtminstone inom en närstående framtid 
är det svårt att föreställa sig situationer där 
officeren har skyldighet att tjänstgöra utan-
för Finlands gränser. Det skulle även i det 
finska samhället väcka kritiska frågor och 
debatt, som skulle kunna bli kraftiga och 
känslomässiga. Frivillighet med utlands-
tjänst har rotat sig som en del av den fin-
ländska försvarsidentiteten.
 Dagens säkerhetsomgivning och en allt 
bredare uppfattning om hot förutsätter ett 
ansvar som sträcker sig utanför nationens 
gränser. Utvecklingen går emot ökat gemen-
samt säkerhetstänkande och agerande både 
nationellt och globalt genom ökat ömsesi-
digt beroende. Det är en utveckling som Fin-
land inte kan undvika eller hålla sig utanför. 
Internationella uppdrag kan till och med ses 
som ett forum/sätt att utåt visa och berätta 
om den finländska  försvarsmaktens och of-
ficerarnas kunnande, vilket bidrar till för-
svarets trovärdighet.
 En av utmaningarna i Finland med inter-
nationaliseringen är att undvika den delning 
som skulle kunna inträffa mellan ”nationel-
la och internationella officerare”. Det skulle 
kunna innebära (vid en ökning av  det inter-
nationella deltagandet) en fara med att bara 
en viss typ eller grupp av officerare får bära 
en kanske alltför stor del av ansvaret och 
börda med utlandstjänsgöring. Å andra si-
dan pekar de unga officerarna på fördelar-
na man får av internationell erfarenhet som 
man har till gagn i sin karriär – som även 
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Författaren är kapten, fil dr, tidigare fors-
kare vid Strategiska Institutionen vid för-
svarshögskolan i Finland. Numera verk-
sam i näringslivet. 

Översättning av Pertti Puurtinen.

i fortsättningen borde motivera tillräckligt 
mycket för att just frivilligt söker interna-
tionella uppdrag.
 


