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finland och sverige förenas av starka band. 
Det säkerhetspolitiska ömsesidiga beroendet 
mellan Finland och Sverige, mellan öst och 
väst, har med drag av ödesgemenskap defi-
nierat växelverkan mellan våra länder genom 
vår historia – både före vår självständighet 
och under den. Vi förenas i dag av en vär-
degrund genom vår gemensamma historia 
samt liknande samhällssystem och kultur, 
liksom även det svenska språket.

Finland som firar 100 år av självstän-
dighet har gått en väg som fyllts av tider av 
både glädje och utveckling, men också av 
extrema prövningar. Vår historia under det 
förra århundradet präglades å ena sidan av 
att vi blev självständiga år 1917. Å andra 
sidan hängde vårt unga lands öde på en skör 
tråd under de tunga krigsåren 1939–1945. 
Till hela världens förundran förmådde vi 
kämpa tappert mot Sovjetunionen både i 
vinter- och fortsättningskriget och slutligen 
mot tyskarna i Lapplandskriget. Vi behöll 
vår självständighet, även om vi i krigen för-
lorade ungefär tio procent av våra områden 
till Sovjetunionen.

Efter kriget inleddes en intensiv tid av 
återuppbyggnad och det moderna Finland 
började utvecklas. Den här grunden som är 
byggd med sisu och hjärta har möjliggjort 
att vi enligt en undersökning som World 
Economic Forum publicerade i april 2017 i 
dag lever i världens tryggaste land.

Det självständiga Finlands historia har 
dock inte fötts i ett vakuum, och heller inte 
enbart av finländarna själva, utan för vårt 
lands tillblivelse, existens och utveckling 
har i synnerhet Sverige haft en betydande 
inverkan.

Man kan hävda att den svenska stor-
maktstiden i Finland började med den ka-
tolska kyrkans missionsarbete i landet. Det 
första gränsfördraget mellan Sverige och 
Novgorod, som ingicks år 1323 i och med 
Nöteborgsfreden, stärkte den svenska stor-
makten i de västra områdena av det nuva-
rande Finland. Finland, Österlandet, var i mer 
än 600 år en del av Sverige. Under den tiden 
blev vi en del av den västliga kristenheten. 
I Finland uppstod då även en grund för det 
samhällssystem som med sina rättsprinciper, 
jämställdhetsbegrepp och individens friheter 
i dag anses som en självklarhet.

Som ett resultat av det trettioåriga kriget 
på 1600-talet befäste Sverige sin ställning 
som europeisk stormakt. Vi stred sida vid 
sida på krigsscenerna i Europa. Från det tret-
tioåriga kriget spred sig inte enbart krigser-
farenheter till Finland, utan även seder och 
bruk. Hakkapeliterna lärde sig under kriget 
att fråga efter vin i de lokala gästgiverierna 
med den lakoniska frågan gibt es, som i 
finländarnas mun förvrängdes till det ord 
som även i dag används i Finland då man 
höjer en skål, nämligen Kippis.

Finland och Sverige
Tal av kommendören för Finlands försvarsmakt, general Jarmo 
Lindberg, vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens högtids
sammankomst den 11 november 2017
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Det gemensamma kungadömets tid i Fin-
land fick ett slut i och med 1808–1809 års 
krig. Trots att det statliga bandet till Sverige 
bröts, bestod de kulturella banden mellan 
Finland och Sverige, och Finlands partiella 
autonoma ställning kvarstod även under 
det ryska väldet.

banden mellan Finland och Sverige be-
stod även då vår nationella självständighet 
började randas. Vi fick stöd i många former 
av Sverige då vårt land tog ödet i sina egna 
händer, liksom även då vi hamnade i andra 
världskrigets stormar.

Under första världskriget stödde Sverige 
Finlands självständighetssträvanden genom 
att tillåta unga finländska män, som var 
på väg till Tyskland för att utbilda sig och 
som tagit värvning som jägare, att färdas 
genom svenskt territorium till Tyskland. På 
motsvarande sätt stödde Sverige det själv-
ständiga Finlands senat, som förklarat sig 
som laglig regering, under inbördeskriget år 
1918 genom att låta vapenleveranserna från 
Tyskland och jägarna färdas över svenskt 
territorialvatten till Finland. Likaså värvades 
en svensk brigad, där sammanlagt ungefär 
1 100 man tjänstgjorde, som stöd för vårt 
lands senat.

För den mest betydande insatsen stod 
de svenska officerare som kunde verka i 
krävande stabs- och befälsuppgifter. Som 
ett exempel kan nämnas statsminister olof 
Palmes farbror som stupade vid erövringen 
av Tammerfors. Efter inbördeskriget var 
de svenska officerarna en viktig del av strä-
vandena att etablera Finlands försvar, då 
de bland annat arbetade i sakkunnig- och 
läraruppgifter inom vårt försvarsväsende.

Den så kallade vinterkrigsandan upp-
levdes starkt också i Sverige efter det att 
Sovjetunionen anfallit Finland i november 
1939. Över hundra värvningskontor öpp-
nades för att stödja Finland. Nästan 13 000 
frivilliga anmälde sig till det stridande för-

band som sändes till norra Finland och av 
dem utvaldes 8 300. Dessutom fanns det 
över 400 svenska frivilliga i västra och södra 
Finland. Svenska Frivilligkåren, som lydde 
under överbefälhavaren, anslöts som trupp 
till Finlands fältarmé, och dess kommendör, 
generallöjtnant Ernst Linder, tog frontan-
svaret norr om Ranua och Posio i slutet av 
februari 1940. Frivilligkåren hade i uppgift 
att ”avvärja att fienden trängde sig in i landet 
genom sitt område”. kåren fyllde sin uppgift 
på ett föredömligt sätt, och var vinterkrigets 
militärt sett viktigaste frivilliggrupp genom 
att den frigjorde finländska trupper som 
kunde koncentreras till tyngdpunktsområdet 
på karelska näset. Frivilligkåren stöddes av 
den svenska frivilliga 19. Flygflottiljen, som 
anlände till kemi i januari och till vars för-
fogande Sverige ställde en tredjedel av sitt 
flygvapens styrka. Den strids- och spanings-
verksamhet som flygflottiljen utförde var 
till stor hjälp för norra Finlands luftförsvar. 
Själv fick jag som kommendör för flygvap-
net följa det svenska Gripenplanets och det 
finska Hornetplanets överflygning på F19:s 
krigstida bas i Apukka i Rovaniemi, då vi 
tillsammans med svenskarna firade flottiljens 
minnesdag där.

Under fortsättningskriget anmälde sig 
svenska frivilliga än en gång för att hjäl-
pa Finland. De samlades i Åbo, och allt 
som allt tjänstgjorde nästan 1 700 svens-
ka frivilliga i fortsättningskriget. Svenska 
Frivilligbataljonen grundades i slutet av 
sommaren 1941 och den koncentrerades 
till Hangöfronten. bataljonen fyllde sin upp-
gift med heder. bataljonen hemförlovades i 
slutet av år 1941, varefter svenskarna sam-
lades i huvudsak till avdelta kompaniet vid 
Infanteriregemente 13. kompaniet utmärkte 
sig bland annat vid avvärjningsstrider på 
karelska näset sommaren 1944.

Såsom i slutet av vinterkriget, spelade 
Stock holm en central roll även i fortsättnings-
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krigets slutskede i fredsförmedlingen mel-
lan Finland och Sovjetunionen. Svenskarna 
var medvetna om Finlands fredssträvanden; 
det låg i Sveriges intresse att Finland skulle 
förbli en livskraftig stat mellan Sverige och 
Sovjetunionen. Efter fortsättningskrigets slut 
var Sveriges politiska och ekonomiska stöd 
oersättligt för Finland, som strävade efter 
att befästa sin ställning som en självständig 
och neutral stat. För Sverige var det militärt 
en betydande fråga att Finland skulle förbli 
så oberoende som möjligt.

En känslig konstellation uppstod i Norden 
vid övergången mellan 1940- och 1950-talet, 
då Norge och Danmark anslöt sig till den 
västliga försvarsalliansen. Sverige och Finland 
eftersträvade neutralitet, även om Finlands 
ställning till Sovjetunionen var speciell. De 
alliansfria länderna kunde stödja varandra. 
Likaså hade även Finland nytta av Sveriges 
starka försvar.

Liknande säkerhetspolitiska strävanden 
skapade även en grund för det militära sam-
arbete som sträcker sig ända till i dag, i 
synnerhet inom materielsamarbetet, utbild-
nings- och övningsverksamheten, utbyte av 
information samt samarbetet inom freds-
bevarande verksamhet och krishantering. 
Samarbetet i fredsbevarande operationer 
och krishanteringsoperationer inleddes re-
dan på 1950-talet. Som konkreta exempel 
på försvarssamarbetet kan nämnas bland 
annat Finlands försvarsmakts anskaffning 
av Saab J 35 Draken-jaktplan på 1970-talet 
och anskaffningen av sjömålsroboten RbS 
15 på 1980-talet.

Likaså utvecklade Finland och Sverige 
tillsammans med de andra nordiska länderna 
ett tätt samarbetsnätverk inom fredsbeva-
rande utbildning på 1980- och 1990-talet. 
Som en utmärkt samarbetsform som hänför 
sig till beredskap och daglig försvarsförmå-
ga är det skäl att nämna även Surveillance 
cooperation Finland-Sweden, SUcFIS, som 

är ett lägesbildsamarbete mellan den finska 
och svenska marinen som har utvecklats 
sedan början av 2000-talet.

Grunden för Finlands försvar är den fin-
ländska modellen som är skapad för våra 
förhållanden och behov. Dess hörnstenar 
är värnplikten, ett trovärdigt försvar som 
täcker hela landet och militär alliansfrihet. 
I bakgrunden finns medborgarnas starka 
försvarsvilja. Försvarsförmågan består av 
alla försvarsgrenarnas spetsförmågor och 
en bred reserv. Spetsförmågorna fungerar 
som en tröskel mot militära hot.

Vid sidan av den traditionella verksamhe-
ten som sker till lands, till havs och i luften har 
även datanäten och -systemen, cybermiljön, 
blivit krigföringens scen. Samtidigt har da-
tanäten och den information som finns där 
skapat möjligheter att påverka motståndaren 
på ett mer omfattande och överraskande 
sätt än med konventionella militära medel. 
Traditionella och nya medel inom krigfö-
ringen kan likaså användas tillsammans på 
många olika sätt. Mot mångdimensionella 
hot kan man inte försvara sig med enbart 
ett medel eller med en aktörs åtgärder, utan 
det behövs ett brett samarbete med olika 
myndigheter, organisationer och näringsli-
vet för att svara mot dessa. Den finländska 
modellen för övergripande säkerhet, som 
har upprätthållits och uppdaterats regelbun-
det efter det kalla kriget, skapar en stabil 
grund att svara upp även emot sådana hot. 
Myndigheternas beredskap och samverkan 
är klart reglerade i modellen, och verksam-
heten övas regelbundet.

Vårt försvars framtidsutsikter är klara och 
tydliga. Statsrådets försvarsredogörelse, som 
godkändes av Finlands riksdag sommaren 
2017, drar upp riktlinjerna för utvecklingen 
av vårt försvar långt in på nästa årtionde. 
Tyngdpunkterna utgörs av truppernas bered-
skap, utbildning, ersättande av de förmågor 
som tas ur bruk vid försvarsgrenarna, un-
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derrättelse, cyberförsvar och eldverkan med 
lång räckvidd.

Huvudsystemen inom Finlands marin och 
flygvapen tas ur bruk nästan samtidigt på 
2020-talet. Fartygs- och jaktplansanskaff-
ningarna i början av nästa årtionde, vilka 
ersätter de förmågor som tas ur bruk, är 
livsviktiga strategiska projekt för vårt för-
svar. Genom att vi verkställer redogörelsens 
riktlinjer består Finlands försvarsförmåga 
även i framtiden.

Även om Finland är ett militärt alliansfritt 
land och vi således inte kan förlita oss på 
att få hjälp utifrån, har försvarssamarbetet 
trots det en betydande roll för vårt lands 
försvarsförmåga. Genom försvarssamarbe-
tet säkerställer vi vår interoperabilitet och 
därigenom vår förmåga att ansluta hjälpen 
till vårt försvarssystem. I det samarbete som 
bedrivs i olika sammanhang är det inte fråga 
om konkurrerande verksamhet, utan varje 
samarbetsform har sitt ändamål och sin plats. 
I det här sammanhanget är det på sin plats att 
lyfta fram försvarssamarbetet mellan Sverige 
och Finland, som innehar en special ställning 
i vårt bilaterala militära samarbete.

Sveriges unika position, som senast har be-
kräftats i försvarsredogörelsen som Finlands 
riksdag godkände i juni i år, har sina goda 
skäl. Till stor del bedömer våra länder sin 
säkerhetsmiljö från samma utgångspunkter. 
Finland och Sverige är säkerhetspolitiskt i 
en liknande ställning i egenskap av mili-
tärt alliansfria länder. Man kan heller inte 
glömma vår gemensamma historia och dess 
betydelse. Ett fördjupat försvarssamarbete 
ligger av nämnda skäl utan tvekan i både 
Finlands och Sveriges intresse. Finlands folk 
ger ett starkt stöd för det bilaterala militära 
samarbetet med Sverige. 94 procent av fin-
ländarna förhåller sig positiva till försvars-
samarbetet med Sverige.

Finland och Sverige har systematiskt för-
djupat sitt bilaterala försvarssamarbete från 

och med år 2014. Samarbetet syftar till att 
stärka säkerheten inom Östersjöområdet 
samt bägge länders försvar. Finland är aktivt 
i samarbetet, och en fördjupning av Finlands 
bilaterala försvarssamarbete berörs inte av 
några begränsningar på förhand.

Ur försvarsmaktens synvinkel framskrider 
samarbetet i en positiv anda och är fram-
gångsrikt. orsakerna till detta är många. 
Samarbetet har inte bara ett starkt politiskt 
mandat, utan även ett klart och tydligt verk-
ställighetsprogram som följer ett tidsschema 
och som på ett betydande sätt bidrar till 
att målsättningarna omvandlas till praxis. 
Ländernas högsta militära ledning känner 
varandra mycket väl. Trots skillnader i våra 
militära organisationer har finländska och 
svenska soldater ett mycket likartat sätt att 
tänka och verka, ett så kallat compatibility 
of minds. Den här interoperabiliteten har 
upplevts såväl i fredstida Nordefco-övningar 
och övningar mellan Finland och Sverige som 
i verkliga förhållanden i krishanteringsope-
rationer i till exempel Afghanistan. De dag-
liga kontakterna främjas också kännbart av 
informationssäkra sambandsarrangemang, 
som säkerställer ett konfidentiellt utbyte av 
information och växelverkan.

En fördjupning av försvarssamarbetet mel-
lan Finland och Sverige var i början mycket 
försvarsgrensbetonat. Situationen är i dag i 
många avseenden annorlunda. Utvecklandet 
av samoperationsförmågan, som syftar till att 
skapa beredskap att genomföra gemensamma 
operationer, har blivit ett starkt samarbetsom-
råde från och med i fjol. Försvarssamarbetet 
utvecklas att omfatta operativ planering i 
alla situationer. Vi talar alltså om verkliga 
gemensamma militära prestationsförmågor 
och beredskap i stället för enskilda funktioner 
eller teknisk interoperabilitet. Det är heller 
inte fråga om att verka tillsammans endast 
i internationell militär krishantering, utan 
målsättningen är att kunna verka tillsam-
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mans även på ett annat lands område i alla 
beredskapssituationer. Att verka tillsammans 
i sådana situationer förutsätter naturligtvis 
beslut av våra länders politiska ledningar.

Likaså ska verksamheten inom alla andra 
samarbetsdelområden, försvarsgrenarna, lo-
gistik och anskaffning och ledningssystem 
samt det operativa ansvarsområdet koor-
dineras för att vi ska uppnå en gemensam 
målsättning. Inom olika delområden finns 
det gemensamt uppgjorda planer för ge-
nomförande och klara visioner om fortsatt 
arbete.

Det bärande elementet inom det marina 
samarbetet är finsk-svenska marina strids-
avdelningen, Swedish-Finnish Naval Task 
Group. Avdelningen håller på att uppnå 
preliminär operativ förmåga under år 2017. 
Detta innebär bland annat sjöövervakning 
och skyddande av sjötrafik. Avsikten är att 
stridsavdelningen ska uppnå full operativ 
förmåga år 2023.

I flygvapensamarbetet strävar man efter 
förmåga att planera och genomföra lufto-
perationer tillsammans. Mångsidig fredstida 
övning är ett sätt att bygga upp kunnande, 
kompetens och interoperabilitet. Vid sidan 
av övningar har det skett framsteg i fråga 
om gemensam användning av flygbaser och 
annan infrastruktur. Den tekniska personalen 
utbildas för att svenska jaktplan ska kunna 
stödja sig på finländska baser och vice versa. 
Finland och Sverige förbereder även utbyte av 
luftlägesinformation, vilket sker som en del 
av en mer omfattande ram. Vid de nordiska 
försvarsministrarnas möte, som hölls den här 
veckan, undertecknades ett samförstånds-
protokoll gällande samarbete inom utbyte 
av luftlägesbilder, NoREcAS MoU.

Inom armésamarbetet koncentrerar man 
sig på att utveckla övnings- och utbildnings-
samarbetet. Truppförbanden har etablerad 
praxis för kontakter och gemensam övnings-
verksamhet. Den gemensamma övningsverk-

samheten stöder systematiskt förmågan att 
idka samarbete inom en ram som har storle-
ken av en brigad. Samtidigt förbättrar man 
även de finländska truppernas förmåga att 
leda utländska trupper samt kunnandet vid 
arrangemang av värdlandsstöd.

Att samarbetet avancerat i praktiken kunde 
man se vid Sveriges försvarsmakts huvud-
krigsövning Aurora 17 i höstas. Ur Finlands 
synvinkel strävade man i övningen efter att 
utveckla både samverkansförmågan mellan 
Finland och Sverige samt öka finländarnas 
kunnande och kompetens i en multinationell 
verksamhetsmiljö.

För arméns del fick man vid övningen 
erfarenhet bland annat av förflyttning av 
trupper och gemensam ledning. På några 
dagar lyckades man utbilda en gemensam 
stridsavdelning, som klarade av att utföra 
gemensamma operationer. Marinen övade 
i en gemensam finsk-svensk marin stridsav-
delning bland annat ledning av stridsavdel-
ningen och fartygsavdelningar i krävande 
kust- och havsoperationer. Flygvapnets öv-
ningsavdelning övade operativ ledning av 
en självständig flygavdelning i en interna-
tionell verksamhetsmiljö och samverkan 
med Sveriges flygvapen. För första gången 
var vi på den ”blå” sidan, det vill säga vi 
försvarade Sverige i övningen.

Trots att utvecklingen av samarbetet har 
stark medvind kan vi inte låta oss invag-
gas i en känsla av välbefinnande. Det finns 
också utmaningar som måste övervinnas. 
Till exempel kräver skillnaderna i fråga om 
ländernas försvarslösningar och lagstiftning, 
fastställande av den slutliga konstellatio-
nen för det politiska samarbetet och de til-
läggsresurser som samarbetet behöver samt 
försvarsgrenarnas olika utgångspunkter för 
en effektivisering av samarbetet, fortfarande 
mycket arbete tillsammans och separat.

I den juridiska beredningen finns det frågor 
som måste lösas för att samarbetet ska kunna 
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utvecklas vidare. En del av frågorna hänför 
sig till försvarsmaktens verksamhetsförut-
sättningar inom en annan stats territorium 
och en del till övriga fördragsfrågor mellan 
länderna. De lagändringar som trädde i kraft 
i Finland i juli 2017 möjliggör lämnande av 
militärt bistånd enligt EU:s solidaritetsklau-
sul och klausul om ömsesidigt bistånd, till 
exempel på Sveriges begäran. På motsva-
rande sätt kan Finland anhålla om bistånd 
av andra länder. I Sverige inleddes i våras 
en utredning om de juridiska grunder som 
hänför sig till lämnande och mottagande av 
internationellt militärt bistånd i anslutning 
till samarbetet med Finland. Utredningen 
torde bli klar våren 2018.

Vårt beroende av samarbete samt försvars-
samarbetets och nätverksbildningens bety-
delse för Finlands försvar och dess utveckling 
är inför dagens säkerhetsutmaningar större 
än någonsin. Sverige har en special ställning 
i Finlands försvarssamarbete. Styrkan i vårt 
samarbete grundar sig på en lång gemen-
sam historia som går århundraden tillbaka 

i tiden samt på ett starkt ömsesidigt förtro-
ende som uppstått genom det intensifierade 
samarbetet.

En garanti för framgångsrikt samarbete 
är dock i sista hand att det medför konkreta 
fördelar för bägge parter, både separat och 
tillsammans. Det här är en sak som man bör 
ha mycket klart för sig både då man utvär-
derar gårdagen och planerar morgondagen. 
Man måste även acceptera att samarbetet 
kan tvinga parterna att i något skede pruta 
på sina egna målsättningar för det gemen-
samma goda.

Vi står på en stark grund, som vi kan 
arbeta vidare ifrån. En effektivisering av 
försvarssamarbetet mellan länderna fram-
skrider i gynnsam takt, och de identifierade 
utmaningarna kan lösas – sist och slutligen 
är det fråga om gemensam vilja och gemen-
samt samförstånd.

Författaren är general och kommendör för 
Finlands försvarsmakt.


