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ligheten att också i vissa fall selektivt välja 
lämpliga personer till förekommande be-
fattningar. 
	 Försvarsmakten	 officersrekrytering	 sker	
alltjämt med starka traditionella värden 
med fokus på det nationella försvaret i Fin-
land.	 Att	 blivande	 officerare	 i	 någon	mån	
kan komma att behöva tjänstgöra interna-
tionellt framkommer egentligen inte, utan 
det anges mer som en möjlighet.
	 Bemanning	 och	 rekrytering	 för	 inter-
nationell tjänstgöring sker på frivillig ba-
sis – vilket väcker en del frågor ihop med 
statsmaktens uppgiftsställning till försvars-
makten	 och	 officersförordningen	 –	 om	 en	
myndighet	har	en	uppgift	–	bör	 inte	dessa	
tillsammans kopplas med ett arbetsavtal, 
och	 i	 detta	 fall	 officersförordningen,	 som	
tydliggör	 vilka	 arbetsuppgifter	 officerare	
kan komma att befattas med?
 Det som är tankeväckande är den dua-
listiska situationen som framkommer i ar-
tikeln vilket förstärks av egna samtal med 
finländska	 officerare.	 Samtidigt	 som	 ut-
landstjänst är en realitet och i vissa fall ett 
oskrivet krav, så förs det ingen öppen debatt 
eller aktiv dialog i t ex karriär- och perso-
nalutvecklingsfrågor. 
	 Artikeln	belyser	en	annan	aspekt	avseen-
de hedervärd lojalitet, något som utövas i 
det	tysta.	Någon	öppen	debatt	i	frågan	om	
internationell	tjänstgöring	för	officerare	fö-

en myndighet,	 som	 den	 finländska	 för-
svarsmakten, existerar inte självändamåls-
mässigt, även om den åtnjuter närmast en 
egen	upphöjd	särställning	i	det	finska	sam-
hället av historiska och traditionella skäl. 
Det är heller få/ingen som öppet ifrågasät-
ter detta förhållande. Men, tiderna föränd-
ras kontinuerligt och historia skrivs varje 
dag. Det gäller stora som små händelser. 
	 Sedan	kalla	krigets	slut	har	hotbilder	för-
ändrats eller kompletterats med tillägg som 
också motiverar ett större internationellt 
åtagande med militära enheter. Finländsk 
utrikes- och säkerhetspolitik blickar i allt 
högre utsträckning utanför nationens grän-
ser, vilket inte minst sker genom ett allt mer 
utökat internationellt deltagande med mili-
tära enheter. För att stödja denna politiska 
inriktning så är ”internationella insatser” 
numera en av försvarsmaktens uppgifter. 
Samtidigt	tycks	inte	rekrytering	och	perso-
nalförsörjningen följa tidens utveckling – 
vilket inte minst undersökningen i artikeln 
av kapten Jarno Limnéll visar.
 Måhända att Finland har en historia med 
deltagande i internationella insatser inom 
ram	för	FN	sedan	1950-talet, men med den 
medvetenheten av att bemanning sker på 
”frivillig”	basis.	Så	länge	det	råder	en	posi-
tiv	rekryteringssituation	d	v	s	fler	söker	än	
det	finns	tillgängliga	platser	–	så	löses	upp-
giften på ett relativt enkelt sätt, genom möj-
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 Vidare har svenska försvarsmakten ut-
vecklat	ett	system	där	hela	försvarsmaktens	
personal aktivt engageras för att ta ett brett 
ansvar för internationella insatser. Det är 
inte längre ett begränsat antal som ansva-
rar för internationella insatser, utan det är 
en	 tydlig	 angelägenhet	 för	 hela	 försvars-
makten. Man planerar internationella insat-
ser alltmer långsiktigt, vilket medför att den 
enskilde	 officeren	 också	 kan	 göra	 person-
liga långsiktiga planer för sin egen karriär 
– främst när i tiden det är lämpligt att åta 
sig en befattning utomlands. Även om det 
inte	råder	arbetsbrist	i	Sverige,	så	råder	det	
mycket	god	förståelse	och	acceptans	lokalt	
då vissa tillfälligt lämnar sin ordinarie ar-
betsplats för internationell insats. Inte minst 
ger det positiva privata och sociala effekter 
för	officerarnas	privatliv.	
 En granskning av förhållandena i Fin-
land	 visar	 att	 reglerna	 inte	 är	 tydliga	 för	
den	 enskilde	 officeren	 eller	 för	 försvars-
makten i sin helhet. Politiker bör ta sitt 
ansvar	och	 tydliggöra	officerens	uppgifter	
och roller så att tveksamheter elimineras 
inför	vilka	val	officerskandidaten	måste	ta	
ställning till, dels vid ansökan till och in-
träde	i	yrket	,men	också	vilka	vägval	man	
kan komma att behöva ta under karriärens 
gång.
	 Skulle	det	kunna	vara	så	att	en	öppen	de-
batt och en transparent personalpolitik inte 
behöver vara någon motsägelse till lojalitet 
– utan en fråga om individ- och karriärut-
veckling? Det skulle rent av kunna vara så 
att	lojaliteten	stärks	av	att	skapa	en	tydlig-
het i förutsättningar och villkor så att ämnet 
avdramatiseras	och	officerare	kan	få	arbets-
ro utan överraskande och dolda förvänt-
ningar.
	 Sammanfattningsvis	 utgår	 även	 denna	
fråga från politikers vilja och ambition då 
det	gäller	att	vara	tydliga,	inte	bara	då	det	
gäller ivern att påvisa kvaliteter som ledan-

rekommer inte – vare sig inom försvarsmak-
ten eller med ansvariga politiker. En stor 
outtalad tillit lämnas till försvarsmakten att 
tillse att internationella insatser bemannas 
och verkställs.
	 Följderna	 av	 detta	 ”tysta”	 sätt	 att	 lösa	
utlandsbemanningen framgår av icke skriv-
na krav som kan leda till ”pedagogiska” 
misstag vilka har implikationer på ansvar. 
Det är först efter att individen blivit anställd 
som	officerare	som	det	framkommer	att	det	
i varierande utsträckning kan vara önskvärt 
att vederbörande genomför internationell 
tjänst. Detta blir ännu mer uttalat för den 
som har karriärambitioner. Förmän ålägger 
den enskilde att både känna och ta ansvar 
för att medverka internationellt – om man 
vill att det ska gå bra för vederbörande of-
ficer	i	framtiden.
	 Det	frivilliga	sättet	att	rekrytera	ger	inte	
heller	något	urval.	Alla	officerare	bör	i	grun-
den vara lämpliga för även internationella 
insatser,	bara	genom	att	 vara	officer	–	an-
nars vore det någonstans en misstroendeför-
klaring	 gentemot	 det	 egna	 systemet.	Men,	
alla är inte lämpliga för alla uppgifter, och 
då kan det uppstå situationer där urvalet är 
begränsat och att ens kunna placera ”rätt 
person på rätt plats” kan kräva utpekning 
av individer med den särskilda och önskvär-
da kompetensen – möjligheten till kommen-
dering.
 På motsvarande sätt skedde svensk re-
krytering	 till	 internationella	 insatser	 en	bit	
in på 2000-talet. Men, för att säkerställa 
statsmaktens åtaganden i internationella in-
satser,	 så	 ändrades	 officersförordningen	 så	
att man kan tillämpa ”kommendering”. I 
Sverige	råder	fortfarande	en	positiv	rekryte-
ring och kommendering har inte behövt til-
lämpas.	En	av	flera	följder	av	detta	är	också	
att befattningsbeskrivningar numera öp-
pet kan ange ifall internationell tjänst är en 
önskvärd merit eller rent av ett krav. 
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de världsmedborgare och anmäla sin na-
tions deltagande i allehanda insatser, utan 
det	handlar	minst	lika	mycket	om	att	kun-
na presentera substantiellt innehåll med sitt 
deltagande.	Substans,	som	är	grundad	i	för-
svarsmakten där individen inte ska behöva 
lita,	eller	än	värre	–	chansa	–	på	tyst	lojalitet	
i frågor som frivillighet till tjänstgöring ut-
omlands.
 Kan en sund början i Finland vara en 
bredare och öppen debatt i ämnet? Ämnet 
aktualiseras inte minst av den särskilda di-
mension som ett framtida tätare försvars-

samarbete med andra nationer innebär, 
något	 som	 i	 sig	kommer	 att	 kräva	 att	 fler	
office	rare	tjänstgör	utomlands	med	allt	tyd-
ligare	kontinuitet.	Eller	–	finns	det	underlig-
gande farhåga att man inte möter tillräck-
lig	respons	bland	officerare	och	kan	bli	utan	
någon uppbackning över huvudtaget i den 
förda politiken?
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