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FINLAND PÅVERKAR I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD  – UTRIKESMINISTERIETS FRAMTIDSÖVERSIKT

T I L L  L Ä S A R E N

Den här översikten granskar förändringarna i den internationella politikens omvärld och 
de möjligheter och spänningar de medför. Översikten belyser hur omvälvningarna påver-
kar Finlands och Europas internationella ställning och hur Finland bör beakta förändring-
arna och deras följder i sin egen utrikespolitik under de närmaste fem åren. 

Förändringen i Finlands omvärld i stort avhandlas med hjälp av 15 för statsrådet gemen-
samma förändringsfaktorer som närmare beskriver centrala framtida förändringar eller 
osäkerheter. Förändringsfaktorerna har tagits fram tillsammans av ministerierna. Fenome-
nen och förändringarna sätter sin prägel på hela samhället och också lösningarna kräver 
därför nära samarbete mellan olika aktörer.

Finlands och finländarnas plats i världen bestäms i allt högre grad av det globalt allt större 
inbördes beroendet, av de växande utmaningarna för nationalstaten, demokratin och det 
internationella regelbaserade systemet, av nya tillvägagångssätt som den tekniska utveck-
lingen och digitaliseringen för med sig samt av förändrade styrkeförhållanden mellan sta-
ter och regioner.  

För framgång behöver Finland kompetens att analysera och förutse internationella utveck-
lingsförlopp och att påverka dem. I en värld i förändring har utrikesministeriet en central 
roll i arbetet för Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd. Förändringarna i den in-
ternationella omvärlden ställer krav på ett utvidgat beskickningsnät. Utrikesförvaltningen 
utvecklar ständigt sitt verksamhetssätt, sina strukturer och personalens kompetens. Väl 
förberedda och med stärkta resurser klarar vi oss mitt i alla förändringar.

Juni 2018

Matti Anttonen 
Utrikesministeriets statssekreterare
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1 De internationella koncepten i en 
vändpunkt  

1.1  Gemensamma normer ifrågasätts när konkurrensen 
hårdnar

Europas och Förenta staternas relativa globala inflytande minskar. Kina med sitt allt högre 
välstånd vill öka sin internationella tyngd. Även andra stater, såsom Ryssland, söker sig en 
mera betydande ställning. Kina och Ryssland utmanar västländernas enighet och funk-
tionsförmåga.

Engagemanget för universella mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen 
har försvagats. Den internationella mobiliteten, digitala informationsförmedlingen och 
de sociala medierna har ändrat världen för gott. I många länder ses detta som ett hot mot 
landets inre ordning. Ofta försöker man avvärja förändringen genom nationalistisk retorik 
eller genom att öka övervakningen av medborgarna. En av de stora utmaningarna un-
der de kommande åren blir att övertyga de internationella aktörerna om betydelsen av 
människorättsåtaganden som producenter av välfärd, stabilitet och hållbar utveckling.

Ur finländsk synvinkel är det viktigt att Förenta staterna och EU kan fastställa gemensam-
ma mål och fungera tillsammans för att den transatlantiska enigheten och det transatlan-
tiska inflytandet inte ska försvagas. Förenta staterna utmanar särskilt handelsnormerna. 
När ekonomisk styrkepolitik blir allmännare, till exempel genom ökade handelshinder eller 
utnyttjande av ekonomiska beroendeförhållanden, får det negativa effekter för länder som 
Finland.

Den ekonomiska tillväxten har lyft hundratals miljoner människor ur extrem fattigdom 
och levnadsbetingelserna har förbättrats så gott som överallt i världen. Samtidigt fortsät-
ter den ojämna fördelningen av välfärd och de sociala skillnaderna mellan och inom län-
derna att öka och orsaka instabilitet. Också de tekniska vinningarna fördelas ojämnt.

Befolkningsökningen koncentrerar sig allt starkare till de fattigaste länderna i Afrika och 
Sydasien. Klimatförändringen försvårar levnadsförhållandena på många håll och kan i för-
bindelse med andra faktorer få migrationen att öka också på kort sikt.

Konflikterna har blivit långvariga och svårare att lösa, särskilt i Mellanöstern. Under de 
senaste åren har behovet av humanitärt bistånd på grund av konflikter, landsflykt och kli-
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matförändring blivit rekordstort. Konflikter fungerar ofta som växtunderlag för extrema 
tankesätt och accelererar migrationen. Europa, Mellanöstern och Afrika påverkar starkt 
varandras framtid.

Det nordliga områdets geopolitiska och ekonomiska betydelse växer. Klimatförändringens 
frammarsch kan leda till ökad sjötrafik och utnyttjande av kolväteresurserna i de arktiska 
områdena. Utöver Ryssland och andra traditionella aktörer i nord är också Kina och andra 
länder i Asien intresserade av regionen. 

1.2  Nödvändigt med multilateralt samarbete

Klimatförändringen och miljöförstörelsen, extrem fattigdom, fördjupad ojämlikhet, pro-
blem i anknytning till en ojämn befolkningsutveckling och okontrollerbar migration samt 
ökningen i våldsam radikalisering och terrorism är utmaningar som bäst kan tacklas med 
multilateralt samarbete.

Det multilaterala samarbetet har åstadkommit betydande förhandlingsresultat: Agenda 
2030 och dess mål om hållbar utveckling samt klimatavtalet från Paris. Staternas samarbe-
te med civila samhällsorganisationer, företag och enskilda opinionsbildare bidrog till att 
få avtalen till stånd. Klimatkonventionen och fullföljandet av målen om hållbar utveckling 
kräver engagemang och åtgärder från alla stater och alla aktörer i samhället.

De multilaterala organisationernas verksamhet är dock förenad med betydande problem-
ställningar och intressekonflikter. FN-stadgans principer och värden iakttas inte som tidi-
gare. Utan reformer kan FN inte ta itu med de gemensamma utmaningarna.

Den roll enskilda människor, organisationer, städer, sammanslutningar och företag har 
som utformare av den internationella agendan, fastställare av normer och mera själv-stän-
diga genomförare av avtal växer. På samma gång kan det större antalet aktörer och mång-
falden göra det svårare till exempel att avtala om handelsregler. Staternas dominerande 
ställning i förhandlingarna är i framtiden inte längre en självklarhet inom alla sektorer.

1.3  Den tekniska utvecklingen omformar utrikespolitiken

En samordning av den ekonomiska tillväxten och målen för klimatpolitiken hör till de cen-
trala globala frågorna i framtiden. Digitalisering och artificiell intelligens kommer att möj-
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liggöra en effektivare användning av resurser. Mänskligheten behöver en kraftig utveck-
ling och ett snabbt införande av cirkulär ekonomi och ren teknologi.

Tekniken kan användas till att främja välfärd, säkerhet och transparens. Å andra sidan ut-
nyttjas teknik till förtryck, terrorism och spridning av desinformation. Cyberrymden och 
den artificiella intelligensen gör det svårare att fastställa vem som är ansvarig för hybrid-
verksamheten. Det är allt lättare hänt att utvecklad vapenteknologi och massförstörelse-
vapen hamnar hos icke-statliga aktörer. Vad som följer av att artificiell intelligens tas i bruk 
känner man ännu inte riktigt till. Tekniken kommer att ha ett betydande inflytande på ho-
ten i framtiden och innehållet i utrikes- och säkerhetspolitiken och kräva ändrade tillväga-
gångssätt.

Den tekniska utvecklingen framskrider snabbt med privata företag i bräschen. Teknologi-
företag och sammanslutningar fungerar i partnerskap med staterna och de internationella 
organisationerna i bygget av allmän praxis och gemensamma normer. Den ökade inter-
nationella tyngden hos stater som utmanar universella värden gör det svårare att avtala 
om nya normer. När man bygger upp en ny uppsättning normer söker man balans mellan 
ekonomiska intressen, förebyggande av säkerhetsrisker och värdena hos ett demokratiskt 
och öppet samhälle.

1.4  EU stärker sin verksamhet medan enigheten krackelerar

Europeiska unionen måste ta ett större ansvar för den internationella utvecklingen i ett 
läge där Förenta staternas utrikespolitik har blivit mera selektiv. Samtidigt försvagas EU:s 
internationella funktionsförmåga av dess krackelerande enighet och av ifrågasättandet 
av dess centrala värden och den rättsstatliga utvecklingen i en del medlemsländer. För att 
unionens funktionsförmåga ska bli bättre krävs det i praktiken mera differentierat sam-
arbete de följande åren. En utvidgning av unionen får inte försvaga EU:s värdegrund och 
funktionsförmåga. Det brittiska utträdet förändrar EU:s interna dynamik, påverkar politi-
kens innehåll och tyngd.

EU-medborgarnas trygghetskänsla har försvagats av våldsam radikalisering, terrorism och 
kraftig migration och å andra sidan av ekonomiska omvälvningar och osäkerheten i dess 
spår. De populistiska rörelserna har blivit starkare och medlemsländernas inbördes solida-
ritet försvagats. EU och dess medlemsländer måste med utgångspunkt i unionens värde-
ringar reagera på medborgarnas oro för sin säkerhet.
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I EU:s östra grannskap syns inga tecken på någon ändring i Rysslands sätt att inte rygga 
för risker eller att ifrågasätta internationella normer. Relationerna mellan Ryssland och väst 
kan länge fortsätta att vara spända.

I EU:s södra grannskap är en konsekvent utvecklings-, handels- och investeringspolitik 
unionens centrala verktyg för att minska fattigdomen, förebygga konflikter och inverka på 
migrationens grundläggande orsaker.

FA K TO R E R  S O M   R U B B A R  D E N  I N T E R N AT I O N E L L A  P O L I T I K E N S  KO N C E P T

• Förändrade styrkeförhållanden mellan stater och regioner: Dynamiken mellan 
stormakterna förändras och västländernas relativa ställning och inflytande i det 
internationella systemet minskar. 

• Den tekniska utvecklingens följder: Den tekniska utvecklingen exempelvis inom artificiell 
intelligens, informations- och rymdteknologi är snabb, svår att förutse och omfattande till 
sin verkan. Den energitekniska utvecklingen påverkar maktförhållandena.

• Starkare icke-statliga aktörer: Enskilda individer, företag, städer, nya internationella 
sammanslutningar och nätverk påverkar internationella frågor och normer hela tiden mera 
och mera självständigt.

• Differentierade sätt att påverka: De yttre och inre, kommersiella och politiska, privata 
och statliga verksamhetsfälten och koncepten blandas upp och gör det oklart vem som är 
ansvarig för verksamheten.

• Ständigt ökat inbördes internationellt beroende: De största gemensamma 
utmaningarna, såsom klimatförändringen och dess konsekvenser, kan ingen stat ensam 
tackla.
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2 Finland tar initiativ i internationella 
frågor

2.1  Utrikespolitiken grundar sig på värden, konsekvens och 
eget exempel 

• Arbetet för de universella mänskliga rättigheterna, demokratin och
rättsstatsprincipen blir allt viktigare i den finländska utrikespolitiken.
Finlands eget exempel ökar arbetets trovärdighet.

• Jämlikhet och jämställdhet är viktiga mål i Finlands utrikespolitik.
Arbetet för att förbättra kvinnornas och flickornas ställning har ett
värde i sig, men är också ett medel för att främja fred och välfärd.

• Vår konsekventa säkerhets-, handels- och utvecklingspolitik ger ar-
betet större effekt. Ett centralt element i vår utrikespolitik är arbetet
för en hållbar utveckling. Finland är ett land som bär sitt globala an-
svar. Det är nödvändigt att höja anslagen för utvecklingssamarbete
och det måste göras upp en trovärdig plan för hur en nivå på 0,7 %
av BNI kan uppnås.

• De nordiska länderna är en viktig referensgrupp för Finland till
exempel i arbetet för öppenhet, jämlikhet, hållbar utveckling och
medborgarinflytande. Det nordiska ska utnyttjas bättre i utrikespo-
litiken.

2.2  En fungerande internationell regelbaserad ordning 
i Finlands intresse 

• Finland har förbundit sig till FN:s universella värden och verkar för
att stärka folkrätten och de mänskliga rättigheterna och för att få ett
slut på strafflösheten. Vi förutsätter att alla stater förbinder sig till de
gemensamma normerna och genomför dem.

• Finland tar initiativ för att reformera och stärka FN-systemet.

• För att finna lösningar ska förbindelser och dialog byggas upp inte
endast med stater utan även med enskilda, organisationer, företag
och sammanslutningar.
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2.3  Målet en globalt påverkande union  

• EU är Finlands viktigaste referensgrupp. Finland verkar för att stärka 
EU:s yttre handlingsförmåga och enighet. För att göra den gemen-
samma utrikes- och säkerhetspolitiken effektivare bör EU t.ex. oftare 
ta till beslut med kvalificerad majoritet.

• Finland deltar i EU:s försvarssamarbete och i EU–Nato-samarbetet 
och utvecklingen av dem.

• Som mål för EU:s utvecklingspolitik betonar Finland eliminering av 
fattigdom, minskad social ojämlikhet och hållbar utveckling. EU:s 
utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik ska i högre grad föras 
vidare inom ramen för unionens yttre förbindelser.

• Finland agerar för att stärka EU:s handelspolitiska funktionsförmåga 
och förespråkar unionsavtal med andra länder och regioner.

• Finland bereder sig på att integrationen eventuellt börjar differen-
tieras. För att försvara sina egna värden och intressen ska Finland 
vara med i alla sammansättningar där det fattas beslut som påver-
kar vårt land.

2.4  Finland en starkare säkerhetsproducent 

• Finlands nära samarbete med Sverige och Förenta staterna, ett ut-
vecklat Nato-samarbete, däribland konceptet 29+2, och utveckla-
de regionala mekanismer stärker säkerheten i Östersjöområdet och 
Europa.

• Finland verkar för att förebygga och lösa konflikter med hjälp av 
fredsmedling och övergripande krishantering. Ett långsiktigt freds-
medlings- och fredsbyggnadsarbete kräver säkrad finansiering. Mo-
deller ska tas fram för att säkerställa finansieringen av fredsmedlin-
gsprojekt också på annat sätt än med utvecklingssamarbetsmedel.

• Finland deltar i arbetet inom EU och i samarbete med Nato för att 
utveckla en gemensam avvärjningsförmåga i fråga om cyber- och 
hybridhot. Vi ser till att utrikesministeriets och andra myndigheters 
datasäkerhet är tillräcklig. Här tarvas mera resurser.

• Finland tar initiativ i bekämpningen av hot som rör spridning av 
massförstörelsevapen och i frågor som gäller övervakning och mins-
kning av antalet konventionella vapen.
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2.5  Finland tar initiativ i det nordliga området och i vårt 
grannskap 

• Finland tar initiativ i arbetet för säkerhet och för ett hållbart ekono-
miskt samarbete i den arktiska regionen och på Östersjön. Finland 
har mångsidig beredskap inför olika risker som rör våra närområden.

• Finlands EU-medlemskap och grannskap till Ryssland anger vår 
Rysslandspolitik. Grannförhållandet och påverkan på EU-politiken 
förutsätter dialog med Ryssland.

• Vi är medvetna om omfattningen av Rysslands palett av påverkans-
metoder och om verksamhetens övergripande karaktär. Utrikesmi-
nisteriet ser för sin del till att statsförvaltningen och samhället har 
en realistisk lägesbild av Ryssland.

2.6  Bredare partnerskap i Afrika

• Finland satsar på närmare politiska förbindelser och handelsförbin-
delser och på en mera övergripande och inflytelserik närvaro i Afri-
ka.

• Finland stöder hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Afrika. Par-
tnerskapet görs mångsidigare genom satsningar på handelsekono-
miskt samarbete och innovationssamarbete.

• I de sköraste staterna behövs det större satsningar på utvecklingssa-
marbete och humanitärt bistånd. Finlands verksamhet stärker särs-
kilt flickors och kvinnors ställning, sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter samt utbildning, sysselsättning och god förvaltning.

• Finland stärker säkerheten och utvecklingen genom ett ökat delta-
gande i konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbygge samt i 
krishanteringsuppdrag i Afrika.
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2.7  Asiens uppgång förutsätter ökad närvaro i regionen

• Asiens ekonomiska och politiska betydelse för Finland fortsätter att 
öka och därför måste relationerna stärkas och varieras. Kinas infly-
tande och mål utvärderas inte endast ur ekonomisk utan också ur 
säkerhetspolitisk synvinkel.

• Finland riktar in resurser på och breddar samarbetet förutom med 
Ostasien även med den växande marknaden i Syd- och Sydostasien.

• Finland arbetar för att utveckla EU:s nätverk av avtal med Kina, Indi-
en och andra centrala länder i Asia.

H U R  U T F O R M A D E S  U M : S  F R A M T I D S Ö V E R S I K T ?

Utrikesministeriets framtidsöversikt utarbetades av ministeriets planerings- och 
forskningsenhet. Arbetet leddes av ministeriets ledningsgrupp. 

I processen deltog via workshopsarbete ministeriets avdelningschefer, deltagarna i 
diplomatkursen och yttre intressentgrupper. Universitetsstuderande kallades att delta 
via en skrivtävling. Tankarna hos hela utrikesförvaltningens personal kartlades med en 
ministerieintern enkät som kompletterades med en rapportbegäran till beskickningscheferna 
om framtidens hot och möjligheter. 

Bakgrundsmaterialet till framtidsöversikten omfattade särskilt ministeriets egen rapportering, 
internationella prognos- och forskningsrapporter samt scenarier och annan output från en i 
ministeriet 2017 av statsrådets kansli samordnad prognostiseringsövning. 

Tack till alla som deltog i processen!
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