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Kapitel 1 

 

Inledning 
Den moderna staten kan, enligt Max Weber, karaktäriseras av att den går 
igenom en utveckling där en egendomslös förvaltning exproprierar rester av 
suveränernas positioner och istället framhäver sin egen position. Enligt Max 
Weber är den moderna staten en institutionaliserad maktsammanslutning, 
som i sina händer samlar rätten att ensam använda det legitima våldsmono-
polet. Den tidigare koalitionen med egna resurser intar därefter en plats i 
förvaltningen och degraderas till statsledningen. Weber syftar här på de aris-
tokrater som tidigare i kraft av sin styrka kunde utgöra en balans till su-
veränen och som nu har blivit fråntagna sin styrka som självständiga aktörer. 
Detta har dock lett till att det har uppstått yrkespolitiker. 

Man kan vara yrkespolitiker på två olika sätt. Antingen strävar man efter 
makt och inflytande med egna medel, och då lever man för politiken, eller så 
lever man av politiken därför att man ställer sig i tjänst hos den som lever för 
politiken. Dessutom kan de som lever för politiken, trots att de ställer sig till 
suveränens förfogande, driva sina egna ekonomiska intressen. Detta kan vi 
se bland en politisk ledning som är plutokratiskt rekryterad. 

Mot plutokratin och de som ur tjänsten hos suveränen har skaffat sig ett 
materiellt levebröd, dvs. förlänade poster, står den moderna byråkratin. 
Denna karaktäriseras av ett högt specialiserat och väl utbildat kader av 
andliga yrkesmän. Utöver sin utbildning är det symptomatiskt för dessa 
yrkesmän att de har utvecklat en ståndsära och integritet. Den moderna äkta 
tjänstemannen driver inte egen politik utan han bara förvaltar och driver 
endast statens politik helt opartiskt. Weber menar att denna ståndsära är det 
avgörande som håller staten från att falla i händerna på korrupta gentlemän. 
Detta ämbetsmannavälde balanseras, enligt Weber, av politiker som, liksom 
unge Julius Ceasar, söker stöd och legitimitet hos den breda plebejiska mas-
san.1 

                               
1 Max Weber, Politik som yrke, Tre klassiska texter, Korpen, Göteborg 1991, s. 44−55 och 59 
ff 
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Men den moderna eran har dock förberett en överraskning för Julius Cea-
sartypen. Han är nämligen, för att lyckas, tvungen att anlita följeslagare och 
bundsförvanter, vilka som en apparat sammantaget ska fungera så att denne 
Julius Ceasartyp förmår vinna väljarkårens sympatier. Detta gör att i prak-
tiken är det staben som tar över i en organisation. Det avgörande är att hela 
denna apparat av medarbetare sätter politikerna ur spel. I kraft av sin kun-
skap och förmåga kan denna organisation som en politiker är beroende av 
driva igenom sin egen vilja. Detta har speciellt stor betydelse när det gäller 
valet av ledning inom ett politiskt parti. Överhuvudtaget har senare utveck-
ling visat att staber har lyft fram sin styrka på bekostnad av enskilda politi-
ker. Därför följer parlamentsledamöter av dagens kaliber en partilinje. We-
ber menar att de plebejiska villkoren för politiken tvingar aktörer att tillsätta 
ledare som inte bara lyckas elda upp Forum Romanum utan också mobilisera 
hela staten och vid en seger belöna sina trogna i apparaten med förvaltnings-
förläningar. Weber verkar dra slutsatsen att den moderna eran endast har att 
erbjuda antingen en demokrati med ledare i händerna på ett kansli eller kor-
porativistiskt ämbetsmannastyre.2 

Till de drömmande revolutionärer som tror att de kan åstadkomma en för-
ändring av byråkratins dominans lyfter Weber ett varningens finger. Själva 
den idealistiska tron som drev revolutionen tenderar efter övertagandet av 
staten att blekna, för det förhåller sig även här så att vägen till framgång går 
via byråkratin, där ens själ blir utarmad i disciplinens Afsodelesskog.3 I 
samklang med Webers perspektiv har många forskare påvisat tendenser till 
ett samband mellan svaga regeringar och starka byråkratier. Man har i sam-
manhanget lyft fram två faktorer som gör att en byråkrati kan komma att 
dominera över sina politiska principaler: Å ena sidan har man menat att ef-
tersom politikerna omöjligen kan ha egen expertis på alla områden och kun-
na sköta allt vardagligt behöver de delegera uppgifter till en förvaltning. 
Med tiden, och om principaler byts ut ofta, leder detta till att det till sist är 
förvaltningen som med sin expertis tenderar att bestämma över sina politiska 
huvudmän. Å andra sidan har man även påpekat att eftersom staten inter-
venerat i allt fler samhällsområden har detta gett förvaltningen möjligheter 
att där etablera olika allianser som i sin tur kan användas som källa till ex-
pertis och som en påtryckargrupp för att främja förvaltningens egna syften 
och planer.4 

                               
2 Max Weber, 1991, a. a. s. 60−73 och 79 
3 Max Weber, 1991, a. a. s. 91 f 
4 Rune Premfors Den starka demokratin, Atlas, Stockholm 2000, s. 80 och Lennart Lundquist 
Förvaltningen i det politiska systemet, andra reviderade upplagan, Studentlitteratur 1977 s. 27 
och 66 ff, samt 78, och Hans Furustig & Gunnar Sjösted, Strategisk omvärldsanalys. Student-
leitteratur, Lund 2000, s. 45 och Geraint Parry,  Politiska eliter, Aldusserien, Aldus/Bonnier, 
Stockholm 1970. s. 12 f och 97, samt Gianfranco Poggi, The State, its nature, development 
and prospects. Polity, Oxford 1990, s. 132 ff. Ett exempel på en sådan utveckling kan även 
läsas i David Hoffman, Oligarhid. Rikkus ja võim uuel Venemaal, Pegasus ÖÜ 2003, s. 77 f 
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I denna studie försöker jag med hjälp av processer i den estniska statsför-
valtningen under huvudsakligen 1990−talet visa att det inte med nöd-
vändighet existerar ett kontinuum där man å ena sidan skulle hitta starka och 
aktiva regeringar med rationella, neutrala och lydiga kanslier till sitt förfo-
gande och å andra sidan svaga regeringar som domineras av kansliet. Denna 
studie syftar således till att beskriva och förklara de faktorer som medför att 
en svag regering kan förvandla förvaltningen till en svag aktör och att en 
drömmande revolutionär ingalunda behöver hamna i händerna på byråkrat-
ernas iskalla kalkyler och disciplin. 

Emellertid var det, 1992 eller 1993 då de drömmande revolutionärerna 
bildade regering och gav sig på att utforma en ny regeringsapparat, ingenting 
som talade för att förvaltningen i kraft av sin expertis inte skulle ha kunnat 
börja spela en starkare roll än den gjort.  

Eftersom en studie som skulle beskriva samtliga 11 och ibland 13 minis-
terier under 1990−talet är ett alldeles för stort och tidskrävande företagande 
för en person, har jag i denna studie valt att utifrån två estniska ministerier 
samt rikskansliet presentera processer som ingalunda stödjer Webers 
resonemang utan snarare motsäger det. 

De tre myndigheter som jag valde ut som exempel på en svag förvaltning 
i skuggan av svaga regeringar var finansministeriet, ekonomi− och kommu-
nikationsministeriet och rikskansliet. Alla dessa myndigheter kan betraktas 
som strategiska och kanslar har inte heller i någon större utsträckning bytts 
ut vid regeringsskiften. Dock har Rikskansliet vid varje regeringsskifte då 
oppositionen kommit till makten medfört att rikssekreteraren bytts ut. 

Finansministeriet och ekonomiministeriet valde jag också eftersom de 
båda har hand om landets uppbyggnad och därmed spelar en viktig roll för 
att staten ska kunna mobilisera resurser. Dessutom måste i sammanhanget 
betonas att finansministeriet i praktiken är en instans som genom budget-
processen kan lämna veto mot andra myndigheters planer. Ekonomiminis-
teriet betydelse består även i att staten genom detta ministerium kontrollerar 
de företag som den fortfarande helt eller delvis äger. När det gäller rik-
skansliet så är denna myndighet en instans som ska förbereda material för 
regeringssammanträden och som dessutom haft till uppgift att koordinera 
statens personalpolitik. Dock har denna myndighet aldrig spelat en koordin-
erande roll mellan statliga myndigheter. Att titta bara på tre myndigheter 
skapar dock ett generaliseringsproblem. Emellertid avhjälps detta problem 
genom att det skriftliga material som ligger som underlag i denna studie 
diskuterar problemen i den estniska förvaltningen generellt. Likaså beskrev 
pressdebatten, informanter och enskilda politiker jag förde samtal med 

                                                                                                                             
och 81 Boken finns även tillgänglig på engelska och bär titeln Oligarchs. Utgiven I USA av 
PublicAffairs, A Member of Perseus Books L.L.C  
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förhållanden på andra myndigheter och ministerier vilket gav mig en mycket 
bredare bild av problemets omfång. Samtidigt som en generell bild växte 
fram dök även undantag upp, det vill säga myndigheter vilka delvis verkade 
sakna mycket av de problem som informanter, politiker och dagspress har 
lyft fram. En sådan myndighet har varit tullverket och säkerhetspolisen 
KAPO. Av denna anledning planerade jag ursprungligen även att inlemma 
Tull− och skattemyndigheten i denna studie. De intervjuer som jag lyckades 
göra med enskilda tulltjänstemän tillåter dock inte att vare sig bekräfta eller 
avfärda påståenden om myndigheten. Av denna anledning höll jag mig till 
två ministerier och rikskansliet. Beträffande säkerhetspolisen så säger det sig 
självt att en sådan myndighet inte kan studeras utan att överträda lagen om 
olovlig underrättelseverksamhet.  

Enligt de ovan redogjorda teoretiska principerna för byråkratins dominans 
bör ett ministerium där en minister ofta byts ut medföra att denne inte hinner 
sätta sig in i ministeriums vardag och därmed öppnar för tjänstemännen att 
intervenera i policyprocesserna.  

Av denna anledning presenterar jag antalet ministrar på ekonomi− och fi-
nansministerium samt antalet rikssekreterare. Syftet med nedanstående pres-
entation är att påvisa att trots att de ofta bytts ut, har förvaltningen med hjälp 
av sin expertis och fältkännedom inte börjat dominera över politikerna. Jag 
presenterar även en lista över ministeriekanslar vilka åtminstone i teorin har 
ansetts vara de personer vilka i den estniska förvaltningen är tänkta som 
kontinuitetsbärare. Detta i syfte att visa att inte heller deras kontinuitet har 
spelat någon som helst roll i skapandet av en kåranda eller gett förvaltningen 
en förmåga att dominera över sina politiska principaler. 

 

Ministrarna på Ekonomiministeriet 
 
Kanslarna på Ekonomiministeriet 

Henrik Hololei 29/09 2001−28/01 2002 Merike Priske 20/03 2000− 

Mihkel Pärnoja 25/031999−28/09 2001 Margus Leivo 05/04 1993−11/01 2000 

Jaak Leimann 30/111996−25/03 1999 Urmo Kala 27/11 1992−04/04 1993 

Andres Lipstok 06/11 1995−30/11 1996   

Liina Tõnisson 17/04 1995−06/11 1995   

Toivo Jürgenson 11/01 1994−17/04 1995   

Toomas Sildmäe 05/02 1993−11/01 1994   

Ain Saarmann 22/10 1992−05/02 1993   

Olari Taal 15/06 1992−22/10 1992   

Heido Vitsur 30/01 1992−08/06 1992   

Jaak Leimann 11/04 1990−29/01 1992   

 
Tabell 1. Tabellen visar ministrar och kanslar på Ekonomiministeriet samt under vilken tids-
period de innehade befattningen. 
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Ministrarna på Finansministeriet Kanslarna på Finan sministeriet 

Siim Kallas 25/03 1999−28/01 2002 Aare Järvan 21/04 1999−31/12 2005 

Mart Opmann 17/04 1995−25/03 1999 Agu Lellep 20/11 1996−13/04 1999 

Andres Lipstok 27/06 1994−17/04 1995 Enn Pant 26/01 1993−19/11 1996 

Heiki Kranich 11/01 1994−21/06 1994   

Madis Üürike 22/10 1992−07/01 1994   

Rein Miller 07/05 1990−22/10 1992   

 
Tabell 2. Tabellen visar ministrar och kanslar på Finansministeriet samt under vilken tidspe-
riod de innehade befattningen. 
 

Rikssekreterarna i Estland samt mellan 1990−1992 ri ksministrarna 
Aino Lepik von Wiren 25/03 1999−08/08 2003 
Uuno Veering 18/04 1995−24/031999 
Ülo Kaevats 22/10 1992−18/04 1995 
Uuno Veering 30/01 1992−22/10 1992 
Raivo Vare 17/04.1990−29/01 1992 

 
Tabell 3. Tabellen visar rikssekreterare och riksministrar samt under vilken tidsperiod de 
innehade befattningen. 

 
Teoretiskt talade således mycket för att situationen i den estniska statsför-
valtningen borde ha tagit en helt annan gestaltning, vilket den tidvis även 
uppvisat tendenser till. Till exempel skrevs många lagar i Estland i början av 
1990−talet av vissa enskilda tjänstemän. Ett exempel här är kanske skatte-
lagstiftningen. Vissa informanter som jag intervjuade hävdade att de tjän-
stemän som skrev lagar hade rätt så stor frihet. Ofta kunde det till och med 
vara så att politikerna inte begrep vad de röstade på. Vissa informanter som 
arbetade under perioden 1991−1998 stod för åsikten att fram till 1995 hade 
vissa enskilda tjänstemän relativt stor inverkan på skapande av lagar och 
regler samt att ministrarna mellan 1995 och 1999 använde sig ofta av olika 
tjänstemäns expertis för att legitimera sin politik. Olika tjänstemän kunde 
även uppträda inför parlamentet istället för ministern. Emellertid tillät dock 
prioritetsförändringarna tillsammans med personalomsättningen att förvalt-
ningen under denna period kunde ha tagit ledningen över politikerna.  Men 
sedan 1999 återhämtade sig politikerna och började dominera över adminis-
trationen och detta trots att ministrarna under perioden inte satt på sina 
poster mer än i genomsnitt ett år.5 Trots att den politiska ledningen med my-
cket korta mellanrum byts ut har detta ingalunda medfört att statsförvaltnin-
gen tack vare besittande av sin expertis och möjligheter att mobilisera ak-
törer ute på fält skulle ha börjat spela en roll i staten, likt statsförvaltningen i 
Tyskland eller Frankrike.  

                               
5 Intervjuer 
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Emellertid kan man inte säga att statsförvaltningen över lag avviker från 
den teorienliga gestaltningen. Till exempel uttalar sig försvarsminister Ligi 
den 24/10 2006 till estniska TV 1 om att det inom försvarsmakten finns en 
grupp vilken agerar utom politikernas kontroll.6 Några dagar senare kan man 
i media också läsa att det mellan ministern och försvarsmakten, samt mellan 
olika enheter inom försvarsmakten har uppstått vissa konflikter.7 I denna 
studie kommer jag att redogöra för att denna teorienliga gestaltning delvis 
går att härleda ur huruvida det råder en konsensus mellan olika aktörer som 
har intagit statsarenan. Enligt Georg Sootla kan man också hitta en korrela-
tion mellan hållbar förvaltningsförändring och politisk konsesus. Det vill 
säga att där förvaltningen skapades eller reformerades etappvis från noll har 
avlösning på regeringsnivån också medfört färre struktur− och prioritets-
förändringar. Detta kan således ses mot situationer där de politiska lednin-
garna har varit splittrade och fientligt inställda mot varandras politiska och 
organisatoriska lösningar.8 Jag kommer i kapitel 5 redogöra för att där 
svängningen i den politiska ledningen har varit som störst, har också förvalt-
ningen tenderat att förlora möjligheten att spela en aktiv roll i policyska-
pandet.  

Beträffande förvaltningens möjligheter att börja dominera över politiker 
bör även rekryteringsrutiner inom den estniska statsförvaltningen lyftas 
fram. Det har nämligen i debatten gång på gång kommit fram anklagelser 
mot Estniska studentföreningen (EÜS) och korporationen Sakala om att de 
på vissa ställen har kidnappat statsförvaltningen.9 I sammanhanget måste 
man även erinra sig att under 1990−talet och tidigare var det huvudsakligen 
tre lärosäten i Estland där statstjänstemän erhöll en erforderlig utbildning. 
Med så få lärosäten skulle man kunna förvänta sig att i ett land med 1, 4 
miljoner invånare och ett begränsat antal högutbildade administratörer borde 
dessa administratörer lätt ha kunnat förena sig till en gemensam kraft. En 
viss indikation i denna riktning går också att finna i rekryteringspolicyn, men 
detta var rapsodiskt, ej varaktigt och definitivt inte organiserat. Jag vill för 
ett ögonblick exemplifiera mitt resonemang genom att hänvisa till relationer 
mellan politiker och kansliet i Japan och huruvida en stat kan penetrera om-
råden och aktörer i det samhället med hjälp av kansliets sociala kunskap. I 
Japan var inte Webers laglydighet den primära egenskapen hos en byråkrat, 
utan snarare de meritokratiska koder och krav som härstammade från de 
nätverkskretsar som byråkraterna ingick i. Dessa kretsar av människor upp-
stod bland gamla studenter från elituniversiteten. Nätverken tjänade till att 

                               
6 www. delfi.ee 24.10. 2006 kl 11. 50, samt Kadri Masing, Ligi: kaitseväes on tuumik, kes ei 
järgi reegleid. Eesti Päevaleht 24.10.2006 
7 www. delfi.ee 31.10. 2006 kl. 19.30, och Kadri Masing, Eesti Päevaleht 24.10.2006 
8 Georg Sootla, 2000. a. a. 28 ff 
9 Argo Ideon och Tarmo Vahter,  Sõjaväeluure nuhkis riigiametnike järele, Eesti Ekspress 
15.02.2007. 
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skapa vägar mellan till exempel ministerier och industrier som ingen annan-
stans i världen. Resultatet av sådana nätverk mellan människor som förde 
ihop staten och näringslivet blev att hela policyprocessen avgjordes via så-
dana nätverk. I ett land som Japan och även många andra måste staten vis-
serligen avstå från despotism, men får istället en effektiv access till vissa 
områden och aktörer i samhället. Med hjälp av denna access får staten till-
gång till vissa avgörande och strategiska punkter. I det här fallet kan statsap-
paraten förvisso inte göra vad som faller den in, men däremot är statsappa-
raten inbäddad i starka konfigurationer vilket ger den en möjlighet att med 
konsensus mobilisera resurser.10  

När det gäller Estland så är sådana studentnätverk relativt starka, men det 
finns föga tecken på att dessa skulle kunna lägga grund för en kåranda bland 
tjänstemän i statsförvaltningen samt binda dessa till näringslivet och andra 
organisationer som en enhetlig kår. Snarare tycks mera personliga nätverk 
spela en starkare roll. Här måste man också hänvisa till att det i Estland inte 
existerar någon förvaltningshögskola som, liksom École Normale Supérieure 
i Frankrike, skulle kunna verka som en första instans vid formandet och ska-
pandet av en tjänstemannakår. Samtidigt kan det med tanke på landets liten-
het kunna ifrågasättas om en sådan skola verkligen kan skapa en tjänsteman-
nakår och eliminera betydelsen av personliga kontakter. 

Här kan man även tillägga att redan i början av 1990−talet så spelade de 
officiella meriterna en mycket liten roll när det gällde anställningen av per-
sonal. Normalt kände folk varandra och med andra ord var det någon som 
rekommenderade personen. Oftast hade många toppledare utmärkt sig i sko-
lan eller studentorganisationerna och man visste vem som var vem. När la-
gen om offentlig tjänst började gälla 1996 ändrade det förhållandena endast 
på papperet eftersom kommissionen som gör urvalet för högre tjänstemän i 
normala fallet lyssnar på personalcheferna.11 

Angående lagen om offentlig tjänst och huruvida den fungerade i prak-
tiken berättade samtliga informanter att avdelningscheferna under de senaste 
åren har fått stora befogenheter. Således blev resultatet att många rekryter-
ingsfrågor löstes internt, genom bekanta och kontakter. Enligt samtliga in-
formanter kunde då och då frågan om någon kände någon som skulle passa i 
en vakans höras. Under de senaste åren har denna process även gått så långt 
att om två kamrater med chefsbefogenheter hamnar på en och samma 
avdelning kan de försöka att möblera avdelningen efter sina önskemål.12 

En tjänsteman på Rikskansliet berättade att såvitt han/hon kan bedöma så 
har lagen om offentlig tjänst aldrig fungerat som det var tänkt eftersom alla 
struntar i dess principer om attestering av tjänstemän. En av anledningarna 

                               
10 Peter Evans, Embedded Autonomy States and Industrial Transformation, Princeton Univer-
sity Press, Princeton, N.J c 1995, s. 48 ff 
11 Intervjuer 
12 Intervjuer 
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till detta var, enligt respondenten, att statliga myndigheter inte använder 
Rikskansliets attesteringskommission som en auktoritet och expertinstans. 
Dessutom verkar alla på myndigheten tycka att återkommande utvecklings-
samtal, som ska ligga till grund för fortsatt tjänst, endast är ett slags cirkus. 13 

Tillsättande av vakanser på finansministeriet följde, enligt samtliga in-
formanter, samma linje som på andra ministerium. En tjänsteman på Fi-
nansministeriet beskrev tillsättandet av vakanser på följande sätt: ”Först tittar 
man i sin telefon− och adressbok. Om detta inte skulle ge resultat vänder 
man sig till kollegor och först därefter utlyser man en vakans och låter kan-
didater gå igenom hela proceduren”. Detta förfaringssätt har orsakats, enligt 
informanten, av att personer som tidigare har blivit anställda via de officiella 
kanalerna, lett till samarbetssvårigheter. Att detta förfaringssätt skulle leda 
till att det på ministerier uppstår en arkipelag av olika kretsar baserade på 
kompisskap eller klientelism förnekades av respondenten.14 

En informant på Rikskansliet och en annan på ekonomi− och kommuni-
kationsministeriet berättade i intervjuer att om lagen om offentlig tjänst 
överhuvudtaget används så är det för lägre tjänstemän. På chefsnivå gäller 
det sällan och såvitt informanten kunde minnas har lagen aldrig följts fullt ut 
vid tillsättande av chefsvakanser. Han/hon hävdar att man ofta känner i luf-
ten att allting sker genom osynliga nätverk av bekanta och vänner. 15 

En av de intervjuade tjänstemännen på ekonomiministeriet berättade att 
efter 1996, när lagen om offentlig tjänst trädde i kraft, fungerade attestering 
av tjänstemän i negativ riktning. Därmed användes inte lagen för att hitta 
personal utan för att bli av med folk. För det ändamålet kunde en chef skriva 
om till exempel behörighetskraven för tjänsten så att det där stod be-
hörighetskrav som man visste att tjänstemannen inte uppfyllde. När det se-
dan blev ett attesteringssamtal kunde chefen meddela tjänsten som vakant. 16  

Enligt Georg Sootla kan personer som under 1990−talet började arbeta på 
estniska ministerier karaktäriseras bland annat av några drivande motiv. Så-
ledes har en del tjänstemän tagit anställning på ministerier på grund av att de 
har kallats dit av bekanta vilka själva arbetade där. Emellertid menar Sootla 
att trots detta har ett av de största problemen för de estniska myndigheterna 
varit rekryteringen av en stabil kader.17 När det gäller kaderomsättningen på 
estniska ministerier uppenbarar sig en intressant utveckling. Undersökningen 
som 2005 genomfördes av Mikko Lagerspetz, Erle Rikmann, Juhan Kivirähk 
och Mari Sepp om den offentliga förvaltningen i Estland konstaterade att det 

                               
13 Intervju(er) 
14 Intervju(er) 
15 Intervju  
16 Intervju  
17 Georg Sootla,  Civil Service in Estonian Ministeries: structure and mobility, Developing 
Organizations and Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe NISPAcee 
1996, s. 243 ff, och Mihkel Oviir, Ministeeriume reostatav haldussuutmatust tuleb tõrjuda 
tulise tahte ja reaalsete tegudega, Postimees 2006.02.28 
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inom förvaltningen råder en kultur där många betraktar förvaltningen som en 
genomfartsport. Således börjar många på myndigheter i syfte att skaffa sig 
meriter och kontakter och har ingen tanke på att ägna sitt yrkesliv åt den 
offentliga tjänstemannabanan.18 När jag jämförde detta med intervjuer där 
informanter berättade om förhållandena mellan 1992 och 1994 uppenbarade 
sig en kontrast. Ur intervjuer med personer som började arbeta på ministerier 
under denna period framkom att det mellan 1992 och 1994 hängde en känsla 
av idealism i luften. Många kom till den offentliga tjänsten med önskan att 
göra någonting för sitt land och detta även om det personligen kunde med-
föra ekonomiska förluster då lönen var mycket låg.19 Frågan som således 
måste ställas är vad det var som hände inom förvaltningen som gjorde att 
denna idealism inte fick fotfäste och skapade en tjänstemannakår som inte 
längre såg anställningen inom statlig förvaltning som sitt kall.  

Många skulle säkerligen skyndsamt tillgripa en förklaring till att trots 
svaga regeringar inga starka och dominerande byråkratier har bildats med 
utgångspunkten av att Estland är en ung demokrati som saknar politiska 
såväl som byråkratiska traditioner samt institutioner vilka skulle reglera oli-
ka aktörers beteende och handlande. I detta sammanhang kan man således 
framföra två argument. För det första att samhällsförvandlingen från en 
planekonomisk enpartistat till demokratisk marknadsekonomi skedde med en 
förbryllande hastighet. Detta i sin tur skulle ha medfört anpassningss-
vårigheter för aktörer i politiken, vilket därmed skulle kunna förklara varför 
regeringarna i Estland har varit sköra och med sin svaghet även förvandlat 
en del av förvaltningen till en svag aktör. För det andra kan man i samman-
hanget tänka sig att regeringarnas och förvaltningens svaghet kanske kan 
sökas i landets önskan att snabbt anpassa sig till sådana normer och institu-
tioner som skulle möjliggöra dess anslutning till EU och andra interna-
tionella samfund. Utgångspunkten här skulle kunna vara korrelationen mel-
lan organisationers mål och struktur.20 

Beträffande Estlands strävan att ansluta sig till EU skulle man kunna säga 
att detta var en säkerhetspolitisk nödvändighet. Dessutom kunde man, enligt 
Kristi Raik, betrakta strävandena att ansluta landet till EU som en framtida 
garanti för demokratin. Tanken var då att om myndigheterna och organisa-
tionerna via samarbete binds till västerländska samarbetssystem och normer 
skulle tillbakavändandet från den demokratiska vägen omöjliggöras. Jag 
kommer i kapitel 4 att redogöra för en lite annorlunda tolkning än Kristi 
Raik. Jag menar att anslutning till västerländska samarbetssystem var en 
nödvändighet för den dominerande klassen, för att kunna garantera normer 

                               
18 Mikko Lagerspetz, Erle Rikmann, Juhan Kivirähk och Mari Sepp, Rollid ja hoiakud avali-
kus teenistuses: uurimuse aruanne,  Riigikantselei, Tallinn 2005, s. 16 och 42 
19 Intervjuer 
20 James D Thompson, Hur organisationer fungerar, Prisma, Stockholm 1988,  s. 15−21, 
27−36 samt s. 96−106 
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och institutioner vilka garanterade att deras nyvunna materiella hemmabaser 
lämnades ifred vi regeringsskiften. 

Enligt Aksel Kirch, Tarmo Tuisk och Kristi Raik bör man betrakta an-
passningsprocessen till EU utifrån tre steg. I första steget handlade reformer 
om att förda landet från planekonomi till fungerande marknadsekonomi. 
Detta steg varade mellan 1992 och 1995. Under denna period betraktades 
Estlands anslutning till EU som en fjärran dröm som någon dag skulle gå i 
uppfyllelse. Kännetecknande för denna period var återupprättandet av lan-
dets ekonomiska självständighet och markerandet av en skarp skiljelinje 
mellan Estland och Oberoende Staters Samvälde som hade bildats under 
ledning av Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Först därefter kunde man 
börja betrakta landet utan att definiera Estland med utgångspunkt från den 
tidigare planekonomiska enpartiordningen. I slutet av denna period kunde 
man således börja betrakta landet som ett kandidatland till EU och i novem-
ber 1995 lämnades en medlemskapsansökan in till EU. Därefter kunde landet 
ta det andra steget och börja harmonisera sina institutioner. Detta steg varade 
enligt Kirch, Tuisk och Raik mellan 1996 och 2000. Därefter kunde det tred-
je konvergenssteget tas mot EU. Enligt Kirch, Tuisk och Raik blev Estland 
redo att ta det sista steget först i slutet av 1999.21 Det var dock först år 2000 
och 2001 som man i samband med regeringens integrationsåtgärder tydligt 
kunde se att det inom finansdepartementet etablerats en enhet som vid sidan 
av en integrationsbyrå hos Rikskansliet skulle leda det fortsatta 
EU−integrationsarbetet.22  

Angående EU−anslutningens inverkan på processer inom Estlands 
statsförvaltning skulle man kunna utgå ifrån att EU−anslutningen påverkat 
processer inom ministerierna genom olika projekt som i samarbete med EU 
sattes upp inom ramen för till exempel PHARE−projekten eller andra bilat-
erala samarbetsprojekt med EU−länder. En direkt utgångspunkt beträffande 
ministerier och olika samarbetsprojekt skulle då kunna vara att EU genom 
olika utbildningsinsatser under 1990−talet kunde forma den estniska tjän-
stemannakåren. Dock har informanter, såväl tjänstemän som politiker, som 
jag intervjuat eller fört samtal med och vilka självmant tog upp detta tema, 
påpekat att dessa projekt ofta kändes som att vissa utsända ”lärare” eller 
projektledare från andra länder endast lyfte lön från bidragsgivaren utan att 
egentligen göra någonting vettigt. Flera informanter på olika myndigheter 
kunde lite hånfullt berätta att vissa projekt även genomfördes som under 
Sovjettiden, det vill säga av projektledare i ett arbetsrum och på pappret utan 

                               
21 Aksel Kirch & Tarmo Tuisk, Eesti elanike väärtused ja identiteedi arengutendentsid EL 
integratsioonis, Sotsioloogiline analüüs. Tallinn, November 2002 Eurouuringute Instituut, s. 
2ff och Kristi Raik, Eurointegratsioon ja demokraatia, Eesti Inimarengu aruanne 2000, Tal-
linn 2000, s. 16 ff 
22 Vabariigi Valitsuse tegevuskava Euroopa Liitu Integreerumiseks, 2001, Riigikantselei 
Eurointegratsiooni büroo, Tallinn 2001, s. 674 ff 
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att ens tilltala en enda estnisk tjänsteman.23 Därför är det inte konstigt att 
EU−kommissionen beträffande användning av kunskap från EU−länder och 
hur den överförts från tjänstemannakåren till andra sektorer i samhället, år 
1999 riktade en viss kritik mot Estland. Anmärkningen riktades speciellt mot 
hur de resurser som från EU mellan 1994 och 1996 gavs till Estland i bidrag, 
och som var ämnade till att hjälpa den estniska statsförvaltningen, användes. 
Likaså kritiserades den estniska statsförvaltningen, för att de projekt som 
drogs igång övervakades bristfälligt, på grund av ministeriernas bristande 
intresse, samt att olika projekt sattes igång för sent och när förutsättningarna 
för dessa redan hade förändrats.24 I sin årliga framstegsrapport år 1999 angå-
ende förändringsprocesser i den estniska offentliga förvaltningen påpekade 
EU−kommissionen också att även om Estland hade vidtagit åtgärder för att 
reformera den offentliga förvaltningen fanns det fortfarande stora brister. I 
denna redogörelse påpekade kommissionen att mycket återstår att reformera 
när det gäller förvaltningen inom områden som övervakning av finans-
marknaden, kontroll av statsstöd, sjötransporter, arbetsmarknad och social-
politik. Kommissionen angav även en orsak till att dessa brister har hängt 
kvar i Estland. Brist på kvalifiserad arbetskraft gjorde nämligen , enligt 
EU−kommissionen, att utvecklingshastigheten inte kunde forceras, även om 
ministerierna i sammanhanget hade gjort stora framsteg.25 Året därpå skrev 
EU−kommissionen följande i sin årliga rapport:  
 
 “The Estonian administration still suffers from a lack of qualified 
staff at the middle management and technical levels of the civil 
service. Some ministries remain weak because of difficulties in 
attracting and retaining good staff – due to low salaries and lack of 
career schemes− and poor resources management. Turnover of staff 
remains high (approx. 15%), which in some sectors results in a loss 
of expertise within the administration. Lack of coordination among 
ministries and between the local and central levels continues to be a 
problem. Homogeneous standards applicable to all public administ-
ration settings are unlikely under the present arrangements. Despite 
the fact that it has been signalled by the government as a major 
political priority, no comprehensive strategy for public administra-
tion reform has been developed yet. The Office of Public Administ-
ration Reform (OPAR), within the State Chancellery, became ope-
rational in November 1999. Its role in the definition and implemen-
tation of a comprehensive public administration strategy is much 
more limited than early expectations would suggest. Its tasks rema-
in ambiguous. In addition, lack of coordination among the key 
authorities involved (the Ministry of the Interior, the State Chancel-

                               
23 Intervjuer med vissa tjänstemän som började arbeta på ministerierna under Sovjettiden eller 
mellan 1992 och 1998. Senare anställda tjänstemän lyfte aldrig upp EU−temat mer än att 
olika lagar idag kommer från Bryssel vilket minskar tjänstemännens arbete vid skrivandet av 
olika lagar. 
24 Ülevaade riikliku välisabi kasutamisest 1999, www.fin.ee 30.05.2002 
25 Euroopa Komisjoni korraline aruanne Eesti edusammude kohta Euroopa Liiduga liitumisel, 
1999, s. 50 f 
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lery and the Ministry of Finance) has also hindered progress in this 
area. In December 1999, the OPAR prepared a discussion paper on 
the “starting points of the Administrative Reform Programme”. The 
paper is still under discussion with the different ministries”.26 
 

Emellertid skulle man ändå kunna säga att inverkan från EU−länder på 
den estniska förvaltningsförändringen och dess position kan härledas från de 
idéer som importerades av politiker. Ett exempel kan i sammanhanget ut-
göras av New Public Management−idéer som från estniskt perspektiv sågs 
som en grund för förvaltningsprinciper inom EU. Emellertid tog dessa idéer 
och modeller som ofta rekommenderades till Estland från andra länder ingen 
som helst hänsyn till landets och förvaltningens historia och det ledde därför 
ofta till att de övergavs redan innan de blev implementerade fullt ut.27 Ett 
annat exempel där importerade idéer inte slog igenom skulle även kunna 
utgöras av försöken att implementera ett karriärssystem inom förvaltningen, 
där tjänstemän inträdde och steg i graderna inom förvaltningen, i motsats till 
positionssystemet där tjänstemän på grund av sina meriter direkt anställdes 
på en högre position. Därför har under de senaste åren experterna i Estland 
också arbetat med att konstruera en ny förvaltningslag som förhoppningsvis 
bättre ska överensstämma med den sociala realiteten.28  

För att förstå processer inom den estniska statsförvaltningen anser jag att 
man istället för EU−anslutningsperespektivet bör söka sig till landets interna 
händelser före och under de stora förvaltningsförändringarna 1993. Året 
innan hade den tidigare opositionen vunnit valet under parollen ”utrensning” 
(”plats puhtaks” ) och den förvaltningsreform som började genomföras efter 
makttillträdet var därför ett mycket politiserat försök att uppifrån reformera 
statsförvaltningen. I denna process gjorde man också mycket starka försök 
att komma åt personalen i förvaltningen. En central tanke i reformen var att 
omstrukturera statsförvaltningen från 18 ministerier till 12 ministerier. Be-
träffande strukturförändringens och ”utrensningens” konsekvenser för minis-
terierna kan man säga att inom loppet av två år hade nya makthavare lyckats, 
genom omplacering eller avsked, byta ut 73 % av den tidigare regimens 
topptjänstemän, 45 % av mellannivåns tjänstemän samt 35 % av tjänstemän 
och specialister och 33 % av den tekniska personalen. När regeringsmakten 
1995 gick över till opositionen slog pendeln tillbaka och en ny våg av åtsät-
tande av förvaltningens topptjänstemän började. En undersökning från 1997 

                               
26 Regular Report from The Commission on Estonia´s Progress Towards Accsession. 8 No-
vember 2000, s. 14 
27 Dagmar Kleinert, Eesti riigiteenistujad siirdejärgsel perioodil. Vôrdlus Eesti ja Euroopa 
avaliku halduse printsiipide vahel, Tartu Ülikool, Sotsiaalteadkond Politoloogia osakond, 
Tartu 2002, s. 10 ff 
28 Heigo Kadakmaa, Jutu ja tegude vastuolu, põhjusi poliitilises protsessis,  Acta Politica Nr 
1; 2004, Talinna Ülikool, s. 22−27 och Intervjuer 
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visar att personalflödet bland topptjänstemännen fortfarande var 19 %, övre 
tjänstemän 23 % och bland lägre tjänstemän 36 %.29 

Denna pendelrörelse, som startades 1993, upprepades, dock med mycket 
svagare kraft, 1995 och 1999 när nya regeringar tillträdde. Således, vilket 
även framkommer ur intervjuerna med ministerietjänstemännen i kapitel 5, 
bör personalflödet i förvaltningen i förlängningen också sättas i samband 
med strider mellan olika politiska krafter där inslaget av personliga och poli-
tiska ogillanden, ofta på toppnivån, spelade en avgörande roll. I detta sam-
manhang är det viktigt att komma ihåg att personalstyrkan i estniska minis-
terier normalt rekryteras via personliga bekantskaper. När regeringarna vid 
sidan av eller genom strukturlekar gav sig på enskilda topptjänstemän har 
detta därför inte bara stört ledningsnivån utan även påverkat personalen i sin 
helhet samt arbetets kontinuitet på ministerierna.  

Kritiken som således skulle kunna riktas mot det perspektiv som söker 
förklara svagheten hos statsförvaltningen med anslutningen till EU handlar 
således om att det blir oklart varför denna anslutning skulle ha tvingat minis-
trar, till exempel mellan 1991 och 1999, att vid makttillträdet ge sig på olika 
topptjänstemän och inte heller kan förklara varför en politisering av förvalt-
ningens topptjänstemän från och med 2008 återigen kan bli en aktualitet. 
Inte heller hjälper detta perspektiv till att förstå varför reformen av det ad-
ministrativa systemet som 1999 sattes igång men, trots pågående 
EU−integration, aldrig genomfördes. Lika svårt är det att utifrån detta per-
spektiv förstå varför den estniska statsförvaltningen trots anslutningen inte 
har kunnat börjat verka som en kår där också myndigheter med självklarhet 
skulle räcka ut en hand till varandra.  

Beträffande regeringarnas arbete har förvisso denna anslutning hela tiden 
varit uppsatt som ett självklart mål för samtliga regeringar, men att dessa 
strävanden har påverkat koalitionsregeringarnas sammanhållning i Estland 
kan detta perspektiv ingalunda ge ett svar på. Därmed blir också regeringar-
nas svaghet mellan 1991 och 2003 lite obegripliga. Att utgå ifrån 
EU−anslutningssträvandena och hävda att man där skulle kunna hitta en 
påverkan på regeringarnas sammanhållning eller en svaghet hos en del av 
förvaltningen verkar lite långsökt. 

Angående inverkan från det internationella samfundet så skulle jag redan 
här vilja säga att i kapitel 4 kommer jag närmare att gå in på hur utländska 
finansiella aktörer på ett direkt sätt har spelat en roll i det estniska politiska 
landskapet. 

Vid sidan av EU−anslutningsperspektivet skulle man kunna tänka sig att 
hastigheten i övergången från planekonomi och enpartistat på något sätt bör 
ha påverkat regeringarnas sammanhållningsförmåga och de förvaltnings-
förändringar som dessa vidtog mellan 1992 och 2002. Då skulle man kunna 

                               
29 Harry Roots, Eesti bürokraatia. Järjepidevus ja uuenemine, Sisekaitseakadeemia kirjastus, 
Tallinn 2000,  s. 65 och 101 
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tänka sig att på regeringsnivån hitta till exempel politiska partier som tack 
vare att de sattes ihop under en mycket kort tid blev svaga inbördes och des-
sutom svagt förankrade bland befolkningen. Dessutom är det möjligt att 
tänka sig att snabba förändringar i samhället även har påverkat förvaltnin-
gens förmåga att arbeta, vilket då skulle förklara varför politikerna hela tiden 
har försökt göra ändringar i förvaltningsmaskineriet (detta i så fall för att 
hänga med i de förändringar som pågick i samhället). Vid första ögonkastet 
verkar det ligga mycket i detta förklaringsperspektiv. De flesta politiska 
partier och organisationer som mellan 1987 och 1991 bildades i Estland var 
normalt skapade av snäva och begränsade grupper av människor. Till exem-
pel kunde man inte ens bli medlem i den mäktigaste politiska organisationen 
Folkfronten, utan endast stödja dess verksamhet genom olika aktioner. Trots 
att politiska organisationer mellan 1987 och 1991 inte var etablerade på en 
bred grund kunde dessa under samma tid engagera hundratusentals män-
niskor i politiskt arbete. Detta engagemang varade dock inte längre än en 
kort tid in i självständighetens återupprättande. Därefter har förvisso det 
civila samhället vaknat till liv genom en myriad av medborgarsammanslut-
ningar, men deras verksamhet har aldrig mera kunnat riktas av politiska par-
tier och organisationer på samma sätt som mellan 1987 och 1992.  

Dessutom är det intressant att påpeka att när regeringen 1989 under 
snabba förändringar genomförde stora strukturförändringar i statsförvaltnin-
gen uppstod aldrig samma konsekvenser för personalen eller samarbetet 
mellan myndigheterna som efter 1993. Emellertid skulle man om perioden 
efter 1993 kunna säga att hastigheten i politikens implementerande ändå 
spelar en mycket viktig roll. Dock inte direkt, på grund av samhällsför-
vandlingens snabbhet, utan för att varje regering under 1990−talet har 
försökt implementera så mycket som möjligt innan opositionen tog över. Jag 
kommer att beskriva detta närmare i kapitel 4 och 5.  

Frågan som emellertid måste ställas är vad i den snabba förändringshas-
tigheten som gjorde att kopplingen mellan breda folkmassor och politiska 
partier uppstod och förvann. Dock uppenbarar sig i detta sammanhang en 
förbryllande likhet med ”gamla demokratier”. Många forskare påpekade 
nämligen, vilket jag närmare kommer att gå in på i kapitel 3, att de senaste 
decennierna har även människorna i de ”gamla demokratierna” börjat vända 
politiska partier och många andra organisationer ryggen. Beträffande has-
tigheten i detta fenomen måste man dock konstatera att utvecklingen i de 
”gamla demokratierna” har tagit avsevärt längre tid på sig att komma in i en 
liknande process. Således måste man fråga sig vad det är för faktorer som 
gör att medborgarna vänder politiska organisationer ryggen − och i för-
längningen av detta även skapar en bristande inbäddning av staten hos med-
borgarna. Därmed menar jag att svaret på de estniska regeringarnas svaghet, 
och i förlängningen även svagheten hos en del av förvaltningen, går att hitta 
i de faktorer som även är verksamma i ”de gamla demokratierna”, och vilka 
även där avvecklar det folkliga engagemanget i politiken.  
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När man således hänvisar till förändringshastigheten i samhället som en 
faktor till att regeringarna och en del av förvaltningen har blivit svaga måste 
man också förklara vad det var i hastigheten som gjorde att det breda folk-
liga engagemanget i politiken avvecklades ungefär i loppet av ett eller två 
år.30 Denna utveckling har i sin tur lett till en situation som 26 estniska sam-
hällsvetare för några år sedan pekade på. Enligt dem hade det estniska sam-
hället blivit uppdelat så att Estland idag kunde beskrivas som ett land med 
två länder inom sig. Den centrala och bärande tanken i debatten är sam-
hällets uppdelning mellan dem som vann på införandet av marknadseko-
nomin och de som förlorade på den, vilket även medfört att staten och sam-
hället lever separata liv.31  

Som förklaring till avvecklingen av det breda politiska engagemanget 
bland medborgare mellan 1987 och ungefär 1992 anger till exempel Lager-
spetz, Trummal och Ruutsoo instabiliteten i ekonomin, tidsbristen hos indi-
vider, oföretagsamheten, rädslan och bristande tro på kollektiva lösningar. 
Medan det politiska engagemanget avvecklades måste man dock konstatera 
att medborgarna i Estland fram till idag istället har skapat ungefär 1 000 
sammanslutningar per invånare, vilka dock inte har kunnat strömlinjeformas 
av politiska partier på samma sätt som mellan 1987 och 1991. Jag kommer i 
kapitel 3 hävda att denna utveckling då politiska massorganisationer och 
folkrörelser tappar fotfästena bland medborgare ingalunda är typisk för Est-
land utan även kan ses i de ”gamla demokratierna”.32 Därmed menar jag att 
man som förklaring till denna process ingalunda kan hänvisa till de variabler 
som nyss nämndes. Orsaken måste enligt mig sökas i samma faktorer som är 
verksamma båda i Estland och de ”gamla demokratierna”. En ledtråd kan då 
vara att tidigare massorganisationer och folkrörelser samt politiska partier 
tappar medlemmar och sin sammanflätning med breda folklager såväl i de 
”gamla demokratierna” som i Estland. Även de politiska besluten tenderar i 
båda ”samhällena” att få allt mindre genomslagskraft när det gäller att styra 
ett samhälles faktiska utveckling. Därutöver tycks skillnader i både de ”gam-
la demokratierna” och Estland mellan individernas livssammanhang öka så 
att medborgarnas organisering och livssammanhang mer och mer börjat på-
minna om ett lapptäcke än en enhetlig ström baserad på klass, yrke, ut-
bildning och de ekonomiska transaktionerna. På grund av dessa likheter mel-
lan de ”gamla demokratierna” och Estland fokuserar jag istället på det fak-

                               
30 Mikko Lagerspetz, Aire Trummal, Rein Ruutsoo, Erle Rikmann, Daimar Liiv, Tuntud ja 
tundmatu kodanike ühiskond, Avatud Eesti Fond 2003, a. a. s. 32 
31 Mikko Lagerspetz & Henri Vogt, Estonia, I Berglund Sten, The Handbook of Political 
Change in Eastern Europe, Second Edition, Edward Elgar Cheltenman, UK 2004, s. 58 ff, 
samt Eesti ühiskond on kriisis, Sotsiaalteadlaste avalik pöördumine, Postimees 2001. 04. 23 
att debatten än idag pågår kan inte minst utläsas av Juhan Kivirähk, Kahest Eestist senise 
valitsemisega ühte ei saa, Postimees. 27.04.2006 
32 Tommy Möller och Mats Bäck, Partier och organisationer, Publica, Göteborg, 1992, s. 257 
ff 
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tum att de nyss nämnda faktorerna oerhört starkt påminner om förhållandena 
i ett postmodernt samhällstillstånd. Jag lägger i denna studie således fokus 
på axeln modernitet och postmodernitet och menar att den samhällsför-
vandling som vi kan se i Estland, men även i de ”gamla demokratierna”, inte 
enbart beror på instabilitet i ekonomin, tidsbrist hos individer, oföretagsam-
het, rädsla och bristande tro på kollektiva lösningar eller att demokratin är 
ung samt att institutionaliseringsprocessen inte har stabiliserats i de rätta 
organisationsmodellerna. Denna utveckling kommer att närmare beskrivas i 
kapitel  3.33 

Med begreppet ”modernitet” menar Arvidssons, Berntsons och Denciks, 
som jag utgår ifrån, materiella, sociala och mentala förändringsprocesser 
vilka kännetecknas av en högt driven utvecklingsdynamik och rationalitet. 
Detta samhällstillstånd tog sin början med upplysningen och har under 
1900−talets slut börjat visa klara tecken på att övergå i ett tillstånd där den 
programmatiska samhällsordningen ersätts med ett sökande och experi-
menterande.34  

Det som kan sägas vara karaktäristiskt och centralt för ett samhälle i 
postmodernt tillstånd är följande. För det första har de ekonomiska transak-
tionerna och kulturella strömningarna i allt högre grad globaliserats, vilket, 
för det andra, har medfört starka störningar i en enskild nationalstats centrala 
politiska beslutscentra. Dessa centra och deras beslut har i det nya samhäll-
stillståndet fått allt mindre genomslagskraft när det gäller att styra ländernas 
utveckling och möjligheter att på ett djupgående sätt påverka samhällenas 
faktiska utveckling och skeenden i dem. När det gäller den institutionella 
politikens möjligheter i ett postmodernt samhällstillstånd så tenderar den att 
stympas som styrmedel.35 Kanske förklarar detta också det fenomen som 
Georg Sootla i sina studier ofta har påpekat, att hållbarheten i de estniska 
regeringarnas politik lämnar mycket att önska.36 Dessa förhållanden kan ses 
som en följd av att traditionella värden och normer traderats som faktorer i 
socialisationsprocessen och därmed även medfört att solidaritetsytorna mel-
lan människorna krympt. Detta i sin tur är en konsekvens av den acceler-
erande förändringstakten och allt ökande mobilitet av människor, kapital och 
det som hitintills har varit fast och så gott som på förhand givet. En annan 
förutsättning för det postmoderna tillståndet kan sägas vara ökande skill-
nader mellan individernas livssammanhang, som i det nya snarare påminner 

                               
33 Stephen Crook, Jan Pakulski och Malcolm Waters, Postmodernization. Change in Ad-
vanced Society, Sage Publications Ltd 1992, s. 79 ff och 150 ff 
34 Håkan Arvidssons, Lennart Berntsons och Lars Denciks, 1994, a. a. s. 244 f, jfr med  Roy 
Boyne and Ali Rattansi, 1990, a. a.  s 9 och 13 ff 
35 Karl Deutsch, The Crisis of the State,  i  Goverment and Opposition 1981, vol. 16: 3 s. 331 
ff och Håkan Arvidssons, Lennart Berntsons och Lars Denciks, 1994, a. a. s. 2450 ff   
36 Georg Sootla, Eesti haldussuutlikus Euroopa haldusruumi taustal, Eesti Inimarengu aru-
anne 2000, Tallinn 2000, s. 28 ff 



 25 

om ett lapptäcke än en enhetlig ström baserad på klass, yrke, utbildning 
osv.37 

Begreppen ”modernitet” och ”postmodernitet” har sedan 1980−talet ska-
pat en livlig diskussion. Giddens till exempel tar skarpt avstånd från an-
vändningen av begreppet postmodernitet för att beskriva dagens samhällstill-
stånd. Istället föreslår han användningen av begreppet ”radikaliserad moder-
nitet”.38 Vilka begrepp olika teoretiker än föreslår och vilka distinktioner de 
än lägger i begreppen senmodernitet, radikaliserad modernitet och postmod-
ernitet så råder det en klar uppfattning bland teoretiker om att de samhälls-
förhållanden som kunde betraktas som moderna nu, som en följd av mod-
erniseringen, håller på att övergå till någonting nytt. Beträffande begrepp-
sparet ”modernitet” och ”postmodernitet” så ansluter jag mig i denna studie 
till Håkan Arvidsson, Lennart Berntson och Lars Dencik definition, som de 
presenterar i boken Modernisering och välfärd: om stat, individ och civilt 
samhälle i Sverige och kommer att benämna det nya samhällstillståndet för 
”det postmoderna tillståndet”.39  

Min användning av begreppskontinuumet modernitet–postmodernitet 
måste emellertid förstås som ett operativt verktyg för att fånga det fenomen 
som avvikanden hos den estniska förvaltningen verkar utgöra. Jag lägger i 
begreppsparet modernitet−postmodernitet ingalunda någon determinism eller 
historisk utveckling, utan betraktar dem endast som olika tillstånd samhället 
kan befinna sig i. Bildligt sagt ersätter jag stadietänkandet med en liknelse 
med materia vilken kan anta tre olika former men ändå vara ett och samma 
ämne. När jag således talar om övergången mellan modernitet till postmod-
ernitet syftar jag på tillståndsförändringen och inte till någon historisk ut-
vecklingsprocess. Detta eftersom de villkor som möjliggör det postmoderna 
tillståndet, där bland annat den moderna industrins förmåga att prägla pro-
duktionskrafterna har försvagats och därmed också förändrat villkoren för 
individer att organisera sig i ett samhälle. Således har individernas livssam-
manhang differentierats och samhället samtidigt börjat påminna om en arki-
pelag av små sammanslutningar. Frågan här är då vad som händer med den-
na individualism och fragmentering av samhället när produktionsapparaten 
krackelerar och inte längre förmår att försörja individer med hög välfärd och 
ekonomisk trygghet. Det är kanske då man skulle se att det vi betraktar som 

                               
37 Håkan Arvidssons, Lennart Berntsons och Lars Denciks, 1994, a. a. s. 2450 ff, och Stephen 
Crook, Jan Pakulski och Malcolm Waters, 1992, a. a. s. 83 ff, samt Michel Micheletti, Det 
civila samhället och staten, Medborgarsammanslutningarnas roll i svesk politik, Fritzes, 
Göteborg 1994, s.163 ff, samt Roy Boyne and Ali Rattansi (red), Postmodernism and Society. 
Maccmillan Education Ltd, Hampshire 1990, s. 9 och 13 ff  
38 Antony Giddens, Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund 1996, s. 54, 139 f och 152, 
och Håkan Arvidssons, Lennart Berntsons och Lars Denciks, Modernisering och välfärd: om 
stat, individ och civilt samhälle i Sverige, Socialstatsprojektet 1994:1, Cityuniversity Press, 
Göteborg 1994, s. 246 f 
39 Håkan Arvidssons, Lennart Berntsons och Lars Denciks, 1994 a. a. 244, och Roy Boyne 
and Ali Rattansi, 1990, a. a. s. 9 och 13 ff 
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ett nytt historiskt utvecklingsstadium egentligen ingalunda är det, utan istäl-
let är en och samma eras olika gestalningsformer. 

I denna studie kommer jag att beskriva förvandlingen från det moderna 
samhällstillståndet till det som starkt liknar det postmoderna tillståndet med 
hjälp av två faktorer. Nämligen medborgarsammanslutningarnas roll i att 
sammanfläta staten med medborgarna och kapitalrörelser* vilket bland annat 
medför att organisationer rationaliserar sitt arbete så att de överger (mass) 
medlemmar.40  

De statsbärande organisationerna utgörs i normalfallet av politiska partier. 
Enligt Peter Kopecký bör dessa betraktas i relation till det omgivande sam-
hället som kanaler varigenom staten och samhället knyts ihop. Han menar 
samtidigt att i de “nya demokratierna” i Öst− och Centraleuropa har denna 
länk saknats allt sedan de kommunistiska regimerna föll. En orsak som Peter 
Kopecký anger är att de politiska partierna saknar inbäddning i samhället 
samt att samhällsstrukturen i “de nya demokratierna” är mycket individual-
istisk. Han menar emellertid att partierna även i “de gamla demokratierna” 
håller på att tappa denna inbäddning.41 Det Peter Kopecký påpekar är enligt 
mig en avgörande aspekt i sammanhanget. Nämligen hur medborgarna i 
samhället organiseras eller organiserar sig. Därför väljer jag att till 
beskrivningen av det moderna samhällstillståndet även lägga massorganisa-
tionernas och folkrörelsernas roll, vilka med sin utbreddhet i samhället kan 
lägga en bred grund för att bära upp de aktörer som intar staten alternativt 
omöjliggöra för staten att i politikskapande manövrera förbi den. I detta låg 
också att staten med hjälp av sin uppburenhet eller samarbete med stora 
medborgerliga sammanslutningar blev djupt inbäddad i samhället. Dock har 
i övergången från det moderna samhällstillståndet till ett postmodernt sam-
hällstillstånd, massorganisationerna och folkrörelserna förlorat sin förmåga 
att samla och organisera människor i stora projekt. Detta, menar jag, har fått 
vidare konsekvenser för politikskapandet och statens roll i samhället, samt i 
förlängningen även medfört konsekvenser för statsapparatens funktioner. Jag 
är av åsikten att västvärlden inte fullt ut har förstått massorganisationernas 
och folkrörelsernas djupgående påverkan på ländernas kulturer, 
(om)världsbilder och mentaliteter*. Här vill jag bara hänvisa till det faktum 

                               
* En definition av kapitalrörelser ges i kapitel 2 i avsnittet Staten genom historiska glasögon.  
40 Jämför med Stephen Crook, Pakulski Jan och Waters Malcolm, 1992, a. a. s. 92 ff och 147 
ff 
41 Peter Kopecký, Political Parties and the State in Post Communist Europé, The Journal of 
Communist Studies and Transition Politics. Volume 22, Number 3 September 2006, s. 252 f,  
och Stephen Crook, Jan Pakulski och Malcolm Waters, 1992, a. a. s. 150 ff 
* Med begreppet ”mentalitet” avser jag vissa gemensamma perceptioner vilka sammantaget 
ger vissa attityder som disponeras gemensamt av människor som befinner sig i samma rum 
som folkrörelser eller massorganisationer. Eftersom jag i sammanhanget knyter mentalitets-
begreppet till organisationer och rörelser handlar detta begrepp ingalunda om det folklynne 
eller den folkkaraktär som ofta tillmäts begreppet. För en djupare diskussion om begreppet 
mentalitet läs Mentaliteter, funderingar kring begreppet mentalitet och möjligheten av en 
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att en uppgift organisationer haft har varit att förenkla världen för sina med-
lemmar genom att rikta deras perceptioner. Men massorganisationer och 
folkrörelser påverkar inte bara sina medlemmars perceptioner utan med sin 
tyngd kröker de även rummet och inför således ett förhållningssätt hos icke-
medlemmar. Här kanske de nordiska nykterhetsrörelserna kan utgöra ett 
exempel. Dessa blev särskilt aktiva i början av 1900−talet och lämnade spår i 
de nordiska staternas alkoholpolitik samt medborgarnas inställning till su-
pande för lång tid framöver.42 

I debatten möter man ofta påståendet att orsaken till övergången mot post-
modernitet har varit människornas krav på att själva kunna ta hand om sina 
liv. I denna studie (kapitel 3 avsnitt Organisationer som vid hovet drar upp 
statens inre gränser) menar jag emellertid att en sådan liberalistisk åsikt 
delvis är fel. Förvisso är det sant att man ingalunda får underskatta män-
niskornas längtan efter individuell frihet, men denna längtan har också en 
baksida.43 Jag kommer i kapitel 3 föra ett resonemang som bygger på att 
priset som individerna har fått betala för sin frihetslängtan är att olika or-
ganisationella sammanhang, tack vare att tillgången på koncentrerade re-
surser har ökat, inte längre behöver människor. Utgångspunkten här, och för 
denna studie, utgörs av att människan i sitt samhällsvarande hitintills alltid 
har varit tillsammans med andra människor. Men att verka tillsammans med 
andra människor har inneburit att människan bildat och/eller varit född in i 
organisationer. Lite överdrivet, men för kontrastens skull, kunde man säga 
att människors liv genom historien har kantats av olika typer av organisa-
tioner. Denna organisationsfaktor har i västerländska demokratier, vilket 
implicit utgör en grundsten i argumentationen i denna studie, även varit av 
avgörande betydelse för stabilitet i staten och förvaltningens möjligheter att 
intervenera i politiken. Här tänker jag framförallt på de organiserade sam-
manhangens förmåga att rikta och forma människors perceptioner.44 Det 
finns emellertid de som anser att denna organisationsfaktor sedan slutet av 
1900−talet håller på att försvinna, och detta inte på grund av människornas 
frihetssökande utan på grund av två parallella processer. Å ena sidan tycks 
organisationerna under tidens gång ha, på grund av en indogen organiser-
ingslogik, tenderat att övertas av en krets som marginaliserade alla andra 

                                                                                                                             
forskning om mentalitet, artiklarna av Erik Allart, Kring ombytligheten i mänskliga samhällen 
och Jens Allwood, Mentalitet och språk – några reflektioner, s. 125 ff.  Meddelanden från 
stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut, Åbo Akademi 1986. 
42 Chester I Barnard, The functions of the executive, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass 1938, s. 39−42 se även Charles Perrow, Complex organiszations: a critical essay, Scott 
Foresman, cop. Glenview III 1972, s. 122 och 210 ff samt James D Thompson, 1988, a. a., s. 
151 ff, och Roine Johansson, Nyistitutionalismen inom organisationsanalysen: en skolbild-
nings uppkomst,spridning och utveckling, Studentlitteratur, Lund 2002, s. 17−20 och Roy 
Boyne and Ali Rattansi, a. a. s 9 och 13 ff, samt  Michel Micheletti, 1994, a. a. s. 86 ff, 101 ff 
och 109 ff 
43 Rune Premfors, 2000, a. a. s. 80, och Lennart Lundquist, 1977, a. a. s. 167 och 169 
44 Chester I Barnard, 1938, a. a. s. 39−42, se även Charles Perrow, 1972, a. a s. 122, och 
James D Thompson, 1988, a. a. s. 151 ff 
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medlemmar och å andra sidan förlorade dessa medlemmar med tiden sin 
betydelse som finansiell styrkekälla då organisationerna istället skaffade sig 
medel för verksamheten på annat sätt. Således uppstår i samband med denna 
samhällsförvandling en massa ensamma och av stora organiserade samman-
hang övergivna människor.45 När dessa försöker lösa sina vardagsproblem 
genom att slå sig ihop med andra människor och därmed organisera sig in-
nebär detta ingalunda att de allesammans erbjuder de grupper som intar sta-
ten en stödjande legitimitet och inbäddning i samhället.46 I detta resonemang 
berörde jag temat om tillgången på koncentrerade resurser. Jag kommer i 
nästa kapitel redogöra för de två förvandlingsfaktorer som enligt Charles 
Tilly har varit närvarande vid formandet av europeiska samhällen och stater. 
En av dessa faktorer har att göra med kapitalrörelser. Jag kommer i denna 
studie hävda att denna faktor på ett avgörande sätt har påverkat möjligheten 
att bygga stater via massrörelser. Det jag här menar är att många av de frågor 
som människor i mindre kapitalrika perioder löste genom att slå ihop mångas 
små resurser kan under kapitalrika perioder lösas enskilt via mobillån eller 
sponsring och dylikt. Det vill säga, människors incitament att delta i vissa 
organisationers verksamhet i dagens värld begränsas när de enskilt eller via 
organisationer som till exempel bostadsrättsföreningar eller hobbyklubbar 
kan lösa frågor som berör deras trygghet och välbefinnande genom lån eller 
genom materiellt stöd från enskilda. Huruvida kapitalet är tillgängligt med-
för samtidigt även att massorganisationers eller folkrörelsernas intcitament 
att grunda sin verksamhet på många medlemmars små bidrag eroderas när de 
kan få sin materiella bas från enskilda resurskällor som sponsorer, donatorer 
eller kreditörer. Därmed uppstår en process inom organisationer där två två 
saker sker samtidigt. Å ena sidan överger medlemmarna dessa och å andra 
sidan behöver tidigare massorganisationer inte längre många medlemmars 
små bidrag, vilka därmed kan komma att känna sig överflödiga och oön-
skade. De organisationer som idag kan visa upp ett stort antal medlemmar är 
sådana som för sina medlemmar kan garantera vissa materiella fördelar, till 
exempel arbetslöshetskassor eller dagligvarukedjor vilka för sina medlem-
mar ger förmåner, till exempel olika konsumentrörelser. Men den avgörande 
skillnaden mot folkrörelser och massorganisationer är dock att sådana or-
ganisationer inte verkar som en länk i sammanflätningen mellan politiska 
organisationer och medborgare. Dessutom är det mycket tveksamt om 
sådana organisationer som till exempel arbetslöshetskassor eller dagligva-
rukedjor kan betraktas som massorganisationer. Snarare är de kaderorganisa-
tioner som administreras av ett fåtal, där medlemmarna inte förväntas agera 
aktivt. Mer om skillnader mellan kaderorganisationer och massorganisa-

                               
45 Apostolis Papakostas, Civila samhällets rationalisering, Arkiv Nr 91, lund 2004, och Tracy 
Thompson, Davis Gerald, A Social movement perspective on Corporate Control, Administra-
tive Sience Quartly, 1994 Vol 39   
46 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 21, och Michel Micheletti, 1994, a. a. s. 109, 146 ff 
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tioner samt folkrörelser kommer jag att redogöra för i kapitel 3 under avsnit-
tet Organisationer som vid hovet drog upp statens inre gränser.47 

Min huvudpoäng i denna studie är således att om vi vill förstå för-
vandlingen av Östeuropa i allmänhet och i Estland i synnerhet måste vi be-
akta kapitalrörelser i form av tillväxt i volym, tillgänglighet samt dess inten-
siva rörelser mellan olika aktörer. Dessa kapitalrörelser verkar är en starkt 
medverkande faktor till att massorganisationer och folkrörelser inte har kun-
nat etableras. Jag kommer att redogöra närmare för denna process i kapitel 3 
och 4. Likaså kommer jag i kapitel 4 och 5 att framhålla att i förlängningen 
av detta ligger också en förklaring till varför regeringarna i Estland hitintills 
har varit sköra och i sin svaghet även över lag förvandlat förvaltningen till en 
svag aktör i policyprocesser. En bärande tanke i detta sammanhang är statens 
inbäddning i sin omgivning, vilket i ett samhälle som liknar det postmoderna 
tillståndet, tack vare att statsbärande organisationer elitiseras, blir isolerade 
från många punkter i samhället, vilket i längden även kan medföra styrning-
sproblem för staten. Detta bör ses i perspektivet av att organisationer som 
elitiseras använder sig av någras stora resurser istället för mångas små re-
surser. Detta medför, enligt Papakostas, att många organisationer inte längre 
behöver grunda sin verksamhet på massmedlemmar.  

När det gäller kapitalrörelser i detta sammanhang är tanken i resone-
manget att det någonstans möjliggörs en rörelse av resurser antingen genom 
att något område erövras och att det då som en följd av dessa till-
gängliggjorda resurser uppstår tvister om fördelningen av bytet, tillväxt av 
befintliga resurser, eller inflöde av utländska resurser. Om dessa kapital-
rörelser rubbar styrkebalansen mellan olika aktörer kan detta medföra att 
många i en social konfiguration, där balansen försvunnit, kommer att försöka 
vinna ökad styrka på andras bekostnad. Då kan man också hävda att denna 
turbulens i samhället uppstår på grund av kapitalintensivitet, vilket enligt 
Tilly även kan medföra styrningssvårigheter samt hinder för långsiktighet i 
politisk verksamhet.48  

I kapitel 4 kommer jag att redogöra för huruvida Estland efter 1991 my-
cket väl kan betraktas som ett kapitalintensivt land där kapitalets rörelser 
även starkt inverkade på den scen som kan kallas för staten. Jag kommer i 
nästa kapitel att redogöra för en djupare definition av kapitalrörelser och 
huruvida dessa rörelser påverkat politiken kommer jag att redogöra för i 
kapitel 4. En central tankegång bygger på den stora omfördelningen av den 
statlig−kollektiva egendomen, vilken delvis även har bidragit till kapitalin-
tensiviteten och skapat bittra strider mellan politiska partier som repre-
senterat olika intressen runt privatiseringen. Detta kapitel ansluter i sin 
beskrivning till det resonemang som jag utifrån Nicos Poulantzas kan att 

                               
47 Stephen Crook, Jan Pakulski och Malcolm Waters, 1992, a. a. s. 83 ff och 150 ff 
48 Charles Tilly, Coersion, Capital and European States A.D. 990 – 1992, Blackwell. Oxford; 
Cambridge, Mass, 1992,  s. 15, 27 f, 64 ff och 101 f, och Apostolis Papakostas, 2004, a. a. 
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beskriva i kapitel 2 (Staten genom sociologiska glasögon) och 4. Således 
kommer dessa kapitel att också utifrån ett mera traditionellt marxistiskt per-
spektiv betraktas som en beskrivning av förändringen i kontrollen över pro-
duktionsmedel och dess återverkan på klassrelationer, vilka i sin tur formade 
dynamiken i den estniska politiken och förvaltningens position i landet. Jag 
är övertygad om att kapitel 4 på ett avgörande sätt möjliggör och påverkar 
förståelsen av denna dynamik som har medverkat till att de estniska regerin-
garna har varit svaga och samtliga spruckit av inre motsättningarna i koali-
tioner. I detta ligger också en misstanke om att den dominerande klassens 
fraktioner i sina stridigheter har använt statsapparaten som instrument, och 
därmed omöjliggjort att den estniska statsförvaltningen skulle ha kunnat 
börja dominera över politikerna. Således kunde en situation uppstå där svaga 
regeringar även dras med svag förvaltning. 

När det gäller västerländska demokratier, som har varit demokratier åt-
minstone under större delen av 1900−talet och där statsförvaltningens roll 
grundas i långa traditioner, kan man säga att även dessa länder sedan slutet 
av 1900−talet visar klara tecken på att lämna det stabila och givna bakom 
sig. Detta kanske just tack vare att tillgängligheten på kapital har ökat till 
exempel via kreditinstitutioner eller sponsring. Därmed har en process ska-
pats där å ena sidan individerna inte längre behöver organisera sig i massor-
ganisationer och breda folkrörelser för att materialisera vissa drömmar och å 
andra sidan vissa typer av organisationer inte längre behöver massmedlem-
mar för att med hjälp av mångas små resurser sätta upp en resursbas. Män-
niskor kan därefter välkomnas i många organisationer som sympatimedlem-
mar och bidragsgivare men ingenting mera, eftersom en kader av profes-
sionella resursinförskaffare och aktionsledare sköter allt annat inom en or-
ganisation.  

Dock är den framtida samhällsförvandlingen ingalunda säker och given 
för västerländska länder. Jag tror inte att de västerländska staterna och sam-
hällena under en överskådlig tid kommer att inträda i det samhällstillstånd 
som starkt påminner om det postmoderna och som, enligt mig, de central− 
och östeuropeiska länderna starkt liknar. Detta beror framför allt på de trögt 
förändrade mentaliteterna49 som massrörelserna och folkrörelserna lämnat 
efter sig.50 Således kan människorna fortsätta att bära upp en ordning trots att 
den sedan länge kanske saknar materialisering. Enligt mig är Anthony Gid-
dens plädering om den tredje vägens program ett utmärkt exempel på en 
sådan mentalitet som kan leva kvar hos en generation vars liv i stora delar 
levdes i massorganisationernas aftontimmar. I förlängningen är hans pro-
gammatiska önskningar om att föra makten närmare medborgarna i senmod-
ern era ett eko från den moderna tiden, då samhällena kunde ritas upp i kon-

                               
49 Jacques Le Goff, Mentaliteterna, en tvetydig historia, att skriva historia, Panbok, Stock-
holm 1978, s. 249  
50 Giddens Antony, 1996, a. a.  s. 102 



 31 

gressalar. Det Giddens gör är, enligt mig, ett starkt tecken på en önskan att 
dirigera samhällsprocesser uppifrån. Att uppifrån plantera idéer bland folk är 
dock inte detsamma som att dessa idéer först genereras bland människor, för 
att sedan bli generella och kapabla att bära upp ett politiskt system.51 Vilken 
väg de västerländska länderna i modernitetens aftontimmar än kommer att 
välja, går enligt min uppfattning dock inte att förutsäga med säkerhet. Tron 
på att dessa länder, som en reaktion på alltings förflyktighet samtidigt som 
en stor del av medborgarna kan bära på en förlegad mentalitet, inte skulle 
kunna hamna i mera storskaliga program liksom under 1930−talet känns 
farligt naiv. Lika farligt naiv kan uppfattningen vara att de central− och 
östeuropeiska länderna under EU:s påverkan förvandlas till västeuropeiska 
länder á la Sverige eller England. Återigen spelar i denna förvandling, enligt 
min mening, kapitalrörelser en eroderande roll för samhällsintegrationen. 
Detta eftersom att tillgängligheten på resurser å ena sidan elitiserar organisa-
tioner och å andra sidan tar bort intcitamenten för enskilda att lösa frågor 
rörande sin egen välfärd genom massorganisationer och folkrörelser. Beträf-
fande Estlands framtida integration inom EU skapar det knappast 
möjligheter för att sammanfläta medborgare och staten uppifrån. Snarare 
föreligger enligt Kristi Raik i sammanhanget en stor risk att när EU möjlig-
gör tillgängligheten till federala pengar för många aktörer i samhället kan 
detta endast förstärka de redan starkas positioner.52 Jag kommer i kapitel 4 
hävda att eftersom just kapitalets utspridning under privatiseringsreformen 
har skapat motstridiga men kapitalstarka aktörer vars förmåga att suga upp 
federala pengar ytterligare skulle fundamentalisera deras positioner och 
därmed verka destabiliserande för regeringarnas sammanhållningsförmåga. 

När det gäller samhällsförvandlingen av de ”nya demokratierna” i forna 
Östeuropa och i den gamla västvärlden tror jag således personligen att, om 
folkrörelserna och massorganisationerna förlorar den roll som de spelade 
under större delen av den moderna demokratins framväxt och utveckling, 
kommer de ”gamla demokratierna” och de nya i Europa att likna varandra. 
Likheten kommer att bestå i både samhällenas och massorganisationernas 
fragmentering och individualisering. Detta kanske kan jämföras med bor-
garklassens individualistiska kultur under 1800−talet då ”den lilla världen” 
tack vare ökade resurser kunde skötas av var och en enskilt.  

I det nya samhällstillståndet kommer de organisationer som binder ett 
antal människor inte längre att vara organisationer som binder stora skaror 
av befolkningen för att därmed möjliggöra en samhällskompromiss och i 
förlängningen statens inbäddning. Snarare kommer sådana organisationer att 
agera antingen för specifika frågor eller för särintressen och samtidigt också 

                               
51 Giddens Anthony, Tredje vägen. Om socialdemokratins förnyelse. Atlas, Stockholm 1999, 
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52 Kristi Raik, 2000, a. a. s. 18 
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tendera att bli ekonomiskt oberoende av den stora massan.53 Utgår man ifrån 
Thompson Tracy och Davis Geralds resonemang om att organisationer i 
dagens värld tenderar att domineras av en liten krets välorganiserade aktörer, 
kommer den framtida samhällsförvandlingen förmodligen att i sitt sköte bära 
ett patricieskikt som genom sina resurser och horisontella kontakter avsevärt 
kommer att skilja sig från dem som utgör stödmedlemmar och elektoratet.54 
Det som dock skulle tala emot att de ”nya demokratierna” och de ”gamla” 
börjar likna varandra även när det gäller det politiska livets möjligheter är att 
det inte finns några tecken på liknande kapitalrörelser i de ”gamla demokrat-
ierna” som i de ”nya demokratierna”. 

Emellertid kan det mellan de ”nya demokratierna” och de ”gamla” kvarstå 
en skillnad när det gäller mentaliteterna. I de ”gamla demokratierna” kan det 
för en lång tid framöver fortfarande finnas kvar en mentalitet som håller 
elektoratet i schack och får den att behålla ett visst politiskt beteende som 
endast ändras marginellt, till exempel att valdeltagandet endast sjunker med 
några procentenheter. I de nya demokratierna däremot saknas sådana 
schackhållande beteenden och enligt Anton Steen och Jüri Ruus kan de poli-
tiska eliternas beteende beskrivas som ett nollsummespel om makten. Ülo 
Vooglaid menar i sammanhanget att inte bara politiska krafter spelar ett noll-
summespel utan även att ökade sociala spänningar och klyftor mellan män-
niskor skapar en situation som kan beskrivas som homo homini lupus est.55  

Om de politiska eliterna i de nya demokratierna någon gång skulle up-
phöra med att kämpa om positioner samt sluta att se konkurrenter i varandra 
kunde man tänka sig att förvaltningen och staten i de nya demokratierna allt 
mer kommer att likna de gamla demokratierna. Emellertid måste man dock 
komma ihåg att stater och förvaltning i de gamla demokratierna starkt for-
mades av den moderna eran. Huruvida ett samarbete bland dessa kommer att 
ge förvaltningen och byråkratin samma roll som under den moderna eran 
återstår att se.56 Under tiden tycker jag att det är på sin plats att lite djupare 
studera statsapparaten i samhällen som har kommit in i ett postmodernt till-
stånd. 

Eftersom denna studie försöker utröna orsakerna till varför statsförvalt-
ningen inte har kunnat spela samma roll som sina gelikar i till exempel 
Tyskland, Frankrike och Sverige bör man, enligt mig, närmare titta på länder 
där varken staten eller politiken baseras på folkrörelser eller massorganisa-
tioner. Ett sådant land är till exempel Estland som efter att det kommunisti-
ska partiet och den sovjetiska staten med sin sammanflätande kraft inom 
loppet av två – tre år försvann och därmed lämnade ett tomrum efter sig. 
Tomrummet fylldes snabbt av nya politiska organisationer vilka dock sedan 
                               
53 Stephen Crook, Jan Pakulski och Malcolm Waters, 1992, a. a. s. 79 ff, 97 ff och 150 ff 
54 Tracy Thompson, 1994, a. a.   
55 Viio Aitsam, 1998, a. a 
56 Anton Steen & Jüri Ruus, Change of Regime−Continuity of Elites. The case of Estonia, 
East European Politics and Societies (EPSS), 2002 Vol.16 No 1. s. 223−248 
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1991 aldrig har lyckats skapa en vertikalt djupgående sammanflätning med 
medborgarnas breda lager. Därför påminner förhållandena i Estland sedan 
början av 1990−talet mycket starkt om det som ovan benämndes som det 
postmoderna tillståndet. Således, om det nu skulle förhålla sig så att de 
västerländska demokratierna skulle vara på väg att övergå till det postmod-
erna samhällstillståndet, är det högst värdefullt att närmare studera ett sam-
hälle som redan skulle kunna betraktas som postmodernt. 

Valet av Estland som ett exempel för det samhällstillstånd som starkt 
påminner om det postmoderna, och statsförvaltningen i ett sådant, motiveras 
dels av överskådligheten och dels av att omvandlingen från ett programma-
tiskt och mycket väl sammanflätat samhälle under oerhört kort tid maldes 
sönder. I sammanhanget vill jag även göra läsaren uppmärksam på att hela 
det politiska livet huvudsakligen är samlat till huvudstaden. Likaså är de 
flesta ekonomiska och finansiella aktörerna koncentrerade till huvudstaden, 
även om också nordöstra Estland med sina naturresurser och transit spelar en 
viktig roll. När det gäller regioner eller landsbygden så blev deras betydelse i 
politiskt hänseende, under 1990−talet, minimal jämfört med många andra 
länder eller hur förhållandena var under den sovjetiska ockupationen. 

Beträffande hastigheten i ombytligheten hos statens ledning samt föränd-
ringen i statsförvaltningen måste man i detta sammanhang även rikta upp-
märksamheten på de demografiska aspekterna. Det var nämligen inom lop-
pet av några år och på bred linje som politiska, ekonomiska och sedermera 
även förvaltningens scener kom att domineras av människor födda under 
1960 och 70−talet. I Ryssland till exempel brukar man än idag skoja om 
perestrojkan som komsomolens ”revolution” mot gamlingarna i Kreml. Den 
27 april 2006 betonade till exempel ledaren för det Ryska Kommunistiska 
partiet Hr. Zuganov i sitt tal till Dumans 100−årsjubileum att de äldre gen-
erationernas tröghet hindrade, medan tid ännu fanns, att hela den sovjetiska 
eliten böts ut mot yngre generationen. När tiden var inne blev de därför sam-
tliga bortblåsta och med dem även deras regim. 

 

Disposition 

Denna studie kommer att lägga fokus på tre olika domäner/nivåer inom den 
offentliga förvaltningen. Den första av de tre domänerna/nivåerna är den 
politiska, eftersom offentliga organisationer normalt styrs från denna nivå. 
Då denna nivå är ett gravitationscentra i samhället i stort finner man där 
sällan en enighet om hur det offentliga ska förhålla sig till eller lösa vissa 
frågor. De politiska lösningar som visar vägen för förvaltningens verksamhet 
utgår således med nödvändighet från olika grupperingars krav. Detta i sin tur 
kan med nödvändighet innebära att verksamhetens problem och målsättnin-
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gar anpassas till debatter på den politiska nivån. Dock har man ofta inom den 
politiska domänen skapat en speciell verklighet utifrån slagordsidéer, vilka 
inte med lätthet låter sig översättas till förvaltningens vardag. Med andra ord 
kan det uppstå ett glapp mellan politiska utsagor om vad som bör och kan 
göras på förvaltningsnivån.57 

När det gäller regeringens styrning så verkar en vanlig utgångspunkt i 
diskussionerna vara monorelationer mellan en agent och en principal. Såle-
des uppstår också en delning mellan aktörerna i en politisk och en adminis-
trativ del i policyprocessen. Det som får dessa delar att förenas kring en ge-
mensam problemformulering kan därmed beskrivas som en process. Det 
märkliga i den monorelationsdiskursen är att implementeringsfasen lämnas 
utanför relationer mellan en principal och en agent. Den färdiga politiken 
som kommer ut ur kansliet är därefter endast en teknisk fråga och om den 
misslyckas beror det på att produkten inte var korrekt bearbetad. I samman-
hanget ger man också orsaker till varför produkten inte passade. Antingen är 
det inkorrekta antaganden mellan mål och medel eller motstånd hos motta-
gare på grund av ensidig eller ömsesidig okunskap och informationsbrist. Av 
detta följer att man kan avhjälpa problemen med ökad rationalisering och 
bättre klargörande av policymål eller med hjälp av reorganisering och ökad 
kontroll.58 Monorelationsperspektivet utgår ifrån att staten kan betraktas som 
ett stängt system. Även om man definierar en stat som en organisation som 
är skild från hushålls− och släktgrupper och som sådan utövar klar överhög-
het över alla andra organisationer inom ett konkret territorium måste den 
betraktas i ljuset av relationer med andra aktörer, detta speciellt eftersom stat 
och samhälle vanligtvis är mycket tätt sammanfogade, och vem som deter-
minerar vems beteende är svårt att utröna. Staten kan således betraktas som 
en summa av sociala relationer som på sin interna arena innehåller en spe-
ciell form av politiska associationer. Emellertid är det dock inte vilka asso-
ciationer som helst som tar plats på den interna arenan, utan endast de som 
förmår att ta sig dit.59 

Eftersom staten snarare är en social relation än ett givet subjekt utgår jag 
ifrån att de politiska ledaraktörerna och förvaltningen likt en ekologisk enhet 
ingår i en levande kontext som också påverkar dess interna processer och 
flöden. Därmed skulle mycket av en organisations interna liv förstås om man 
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relaterar det till händelser och beroendeskap i en organisk kontext.60 Med 
anledning av att en av faktorerna i förvaltningens förmåga att utöva sin styr-
ka gentemot den politiska ledningen handlar bland annat om omvärlden, 
kommer jag att söka efter förvaltningens möjligheter att etablera allianser 
med utomstående aktörer samt studera den politiska ledningens, till exempel 
en ministerns möjligheter, att agera inom regeringen. 

Den första nivån handlar således om staten som en social relation och 
dess plats bland samhällets olika aktörer. Jag är emellertid övertygad om att 
för att skapa en bättre förståelse av staten bör man kortfattat kasta en blick 
på processer som har format av staten i Estland. Av denna anledning kom-
mer kapitel 4 att utifrån Ch. Tillys resonemang lyfta fram den dynamik som 
på ett starkt sätt har inverkat i formandet av stater.  

Enligt Tilly skulle man kunna urskilja två typer av utvecklingslinjer hos 
stater. Å ena sidan finns stater som historiskt har varit mycket kapitalfattiga, 
men istället våldsintensiva, där politiken oftast har dirigerats av ett enda 
centra, till exempel en tributsamlande monark och dennes hov eller krigsher-
rar som till exempel i Somalia. Å andra sidan finns det stater som är mycket 
kapitalrika. Politiken i sådana stater bestäms av kapitalets rörelser och utgår 
oftast från dynamiken mellan penningsstarka magnater, vilket gör att dessa 
stater politiskt starkt skiljer sig från de våldsintensiva.  

Eftersom stater under den senare utvecklingsperioden har gått från mer 
våldsintensiva till att öppnas upp för ett flertal aktörer, och därmed börjat 
påminna om de kapitalintensiva, kommer jag i kapitel 3 och 4 även att 
diskutera statens roll som ett öppet system mot det omgivande samhället. 
Utgångspunkten i betraktandet av staten i den fortsatta diskussionen har så-
ledes sin grund i Nicos Poulantzas analys om förhållandena mellan klasser, 
deras fraktioner och staten som en organisationsfaktor för den dominerande 
klassens olika fraktioner61. Begreppet ”den dominerande klassen” syftar i 

                               
60 Ferrel Heady, Offentlig förvaltning, en internationell jämförelse, Wahlström & Widstrand. 
Stockholm 1971, s. 39 f 
61 I sammanhanget vill jag påpeka att Poulantzas i sina böcker använder uttrycket de domine-
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ekonomi. Därmed har många medlemmar ur en klass som i enpartisystemet och under plan-
ekonomin var dominerande och kontrollerade produktionsmedel behållit sina positioner i 
marknadsekonomin och i flerpartisystemet, detta såväl inom staten som över produktionsme-
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denna studie först och främst på den traditionella marxistiska uppfattningen 
om att klasstillhörighet framför allt bestäms utifrån ägandet över kapital som 
kontrollerar produktionsmedel. I estniskt sammanhang är detta begrepp 
emellertid något komplicerat eftersom ägandet under den sovjetiska ockupa-
tionen bör ersättas med kontroll då det var det offentliga som formellt ägde 
kapital och produktionsmedlen. Emellertid var det vissa med priviligerade 
positioner som kontrollerade produktionsmedlen. I backspegeln bör sam-
hällsförvandlingen från kontroll över produktionsmedlen till ägande och hur 
den dominerande klassen har fått sina konturer ses i tre steg, vilket något 
förvirrar bilden men ändå tillåter att bestämma konturerna för den dominer-
ande klassen. I ett första steg kan man betrakta dem som kontrollerade pro-
duktionsmedlen under den Sovjetiska ockupationen. I nästa steg kan man 
betrakta dem som lyckades tillskansa sig materiella resurser tack vare sin 
ställning eller kontakter med dem som besatt vissa administrativa styrkeposi-
tioner under ockupationen och övergången till marknadsekonomi.62 Men 
redan under andra och fram för allt tredje stegen har den dominerande klas-
sen differentierats så att även många andra aktörer än de som under ockupa-
tionen hade en gynnsam position inom administrationen och produktionsap-
paraten, har lyckats etablera ägande över kapital och produktionsmedel. Så-
ledes kan denna klass ingalunda betraktas som enhetlig aktör utan är full av 
motstridiga fraktioner som sinsemellan konkurrerar på marknaden och i 
samhället. Enligt Nicos Poulantzas utgör stater normalt en organisationsfak-
tor för den dominerande klassen där den som helhet, och fraktionsvis, slår 
vakt om sina intressen. I förlängningen innebär detta att de aktörer som är 
representerade i staten kan betraktas som den dominerande klassens repre-
sentanter och agenter, vilka i denna studie först och främst utgörs av politi-
ska partier.63 Dock kan även en hel fraktion själv vara representerad vid ”ho-
vet”.  

Beträffande hur politiska partier kan förvandlas till agenter för vissa 
klassfraktioner, även om detta kanske inte var avsikten vid deras grundande, 
bör man erinra sig att avsaknad av djupa och breda folkrörelser och massor-
ganisationer som resurskällor kan tvinga partier att bli beroende av enskildas 
finansiella källor. Här bör också tilläggas att ett politiskt parti inte får betrak-
tas som en slav till en fraktion ur den dominerande klassen. Ett politiskt parti 
är en självständig organisation och kan som sådan fritt byta lojalitet. Likaså 

                                                                                                                             
del. Skillnaden mot den tidigare regimen är bara att gårdagens kontroll över produktionsmed-
len idag har förvandlats till ägande och att det inom den dominerande klassen har uppstått nya 
fraktioner av dem som under gårdagen av den dominerande klassen kunde betraktas som 
outsiders. Detta tema presenterar jag närmare i kapitel 4. 
62 Herbert Kitschelt, Zdenka Mansfeldova, Radoslav Markowski och Gábor Tóka, 
Post−Communist Party System. Competiton, Representation, and Inter−Party Cooperation, 
Cambridge University Press 1999, s. 58 
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kan en fraktion ur den dominerande klassen byta sina representanter vid 
”hovet” och börja finansiera andra partier. Ett exempel på detta kan utgöras 
av relationerna mellan Reformpartiet (Reformierakond), Centerpartiet (Kes-
kerakond) samt företagsmagnaten och tidigare statsministern Tiit Vähi. Han 
hade, efter att han 1997 avgick och lämnade politiken, stöttat Reformpartiet. 
Men eftersom deras utrikespolitik under den senaste tiden har skapat prob-
lem i relationerna med Ryska Federationen har Tiit Vähi plötsligt vänt sig 
mot Centerpartiet (Keskerakond) som i Estland är Enade Rysslands (Единая 
Россия vilket också är det parti Vladimir Putin tillhör) samarbetsparti.64 Att 
Centerpartiet idag mycket starkt har börjat representera näringslivsintressen 
har även påpekats av estniska socialdemokrater.65 Hur denna aspekt av sam-
hällsförvandling har gestaltat sig i Estland under 1990−talet kommer jag 
närmare att belysa i kapitel 3 och 4.  

Jag kommer således att betrakta staten som en social relation. En viktig 
aspekt i resonemanget i detta avsnitt blir alltså dragkampen på scenen och 
dess omgivning. Tanken är att denna dragkamp bestämmer statens kapacitet, 
aktörernas relationer på scenen och på vilket sätt dessa aktörer kan få fot-
fäste i det omgivande samhället. Därefter kommer jag i kapitel 3 (avsnitten 
Utveckling av politiska partier i Estland. Organiserade medborgare som 
försökte dra upp statens inre gränser efter 1987 samt Förlorade kontaktytor) 
beskriva de aktörer som i Estland, i samband med att Socialistiska Rådsre-
publikens stat drog sig tillbaka från många delar av samhället, skapade poli-
tisk dynamik och därigenom drog upp nya linjer på scenen och statens grän-
ser i det omgivande samhället. Eftersom aktörerna som tågar in på sta-
tsscenen tycks göra det via politiska organisationer som partier kommer jag i 
kapitel 3 att beskriva de politiska partier som verkade och verkar i den est-
niska staten. Emellertid kommer jag att börja med upplösningen av den sov-
jetiska staten under slutet av 1980−talet. Därefter beskriver jag de partier 
som efter 1987 började verka i Sovjetrepubliken Estland och vilka har gett 
en organisationell grund för de partier som under 1990−talet verkade i den 
estniska staten. Eftersom de aktörer som intar statsscenen har sina hemma-
baser i ett samhälle där även andra sammanhang av organiserade människor 
är verksamma kommer jag i kapitel 3 (avsnittet Förlorade kontaktytor) ägna 
mig en del åt massorganisationerna och statens ömsesidiga relationer i Est-
land. Tanken är att denna beskrivning ska illustrera en kontrast mot de länder 
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där folkrörelsernas och massorganisationers roll i formandet av staten har 
spelat en stor roll. Beskrivningen syftar således till att visa att det samhälle 
och den stat som under 1990−talet formades i Estland mycket väl över-
ensstämmer med de förhållanden som enligt Arvidsson, Lennart Berntson 
och Lars Dencik är typiska för ett postmodernt samhälle.  

Efter att aktörerna i politiken, statens position i det omgivande samhället 
och logiken som förvandlar de estniska regeringarna till svaga är på plats 
kommer jag att vända mig till denna studies huvudproblem: sökandet efter 
de orsaker/faktorer som har gjort att den estniska statsförvaltningen, tack 
vare expertpositionen och alliansbygget med utomstående aktörer, inte har 
kunnat intervenera i politiken på detta sätt som statsförvaltningarna i många 
andra västeuropeiska länder har gjort. Således vänder jag mig i kapitel 5 till 
de två resterande nivåerna/domänerna. Jag kommer därmed att med hjälp av 
finansministeriet, ekonomiministeriet och rikskansliet beskriva de förhållan-
den som i de estniska ministerierna har medverkat till att statsförvaltningen 
inte har kunnat utnyttja sin expertposition eller skapa påtryckande allianser 
med aktörer utanför staten.  

Den andra nivån/domänen, som utgörs av den ministernivå/domän som 
presenteras i kapitel 5, inleds med en teoretisk diskussion om relationerna 
mellan den politiska principalen och den verkställande agenten. Emellertid 
kommer jag att förbise alla de teoretiska modeller och idéer som de olika 
politiska principalerna genom åren har lagt fram. Dessa idéer var helt enkelt 
för många och, som Heigo Kadakmaa skriver i den estniska statsvetenskap-
liga tidskriften 2004, pågående implementeringsprocesser avbröts ofta och 
ersattes med nya planer och idéer redan innan de gamla ideérna började 
verka. Detta i sin tur gjorde att många ministrar och ministerier drunknade i 
följdförordningar och föreskrifter vilka skulle rädda situationer då inte heller 
de nya idéerna började verka. Därför kommer jag inte att koncentrera mig på 
hur åtgärder motiverades utan istället fokusera mig på det som i praktiken 
har gjorts med förvaltningen och vilka konkreta konsekvenser dessa åtgärder 
har fört med sig.66 

I sökandet efter varför den estniska statsförvaltningen trots svaga regerin-
gar inte har kunnat börja dominera politikskapandet ligger fokus i detta 
kapitel på följande: Hur bidrar kårandan till sammanhållningen inom stats-
förvaltningen? Ett bakomliggande problem för denna fråga utgörs av den 
organiska utvecklingen av den estniska statsförvaltningen. Varje enhet tycks 
rekrytera personal utan övergripande horisont. Därför kan den politiska le-
darnivån i Estland tvingas att tillgripa olika styrningsverktyg. Dels för att 
etablera sin makt men även för att i staten som en social relation profilera sig 
mot arenan och de elektorer som beskådar spektaklet på scenen. Eftersom 
varje minister i Estland är ledare för sitt ministerium, och med tanke på att 
Estland endast har haft bräckliga koalitionsregeringar, riktas nästa fokus på 

                               
66 Heigo Kadakmaa, a. a. 2004, s. 22 f 



 39 

hur arbetsfördelningen gestaltar sig mellan ministerierna. Eftersom inga 
parter bärs upp av vertikala krafter ur samhället i koalitionsregeringar utan 
av egna särintressen, är det tänkbart att partierna bär sina spänningar med sig 
till ministerierna. Frågan är då å ena sidan huruvida de olika ministerierna 
har kunnat samarbeta av egen kraft för att koordinera policyprocessen och å 
andra sidan om politikerna med sin rivalitet kan ha tvingat ministerierna att 
hamna i rivalitet, vilket i sin tur har hindrat bildandet av en stabil kåranda. 
Detta i sin tur skulle kunna tänkas förhindra att förvaltningen koordinerat 
kan börja dominera över politikerna. I sammanhanget måste man även fråga 
sig vilka styrverktyg som används för att koordinera statsförvaltningen och 
om dessa styrverktyg är ämnade att hålla byråkraterna på mattan. 

Det centrala problemet på denna nivå kan utgöras av översättningen och 
inbäddningen av politiska beslut och målformuleringar för konkret verksam-
het som den politiska nivån planerat. Saken är emellertid att verkligheten på 
den politiska nivån med nödvändighet inte ens på långa vägar behöver mots-
vara verkligheten som uppenbarar sig på en annan nivå. På denna nivå kan 
dessutom vardagsfrågornas dominans så som resursfrågor eller vissa prob-
lematiska frågetecken runt spelregler bli mera centrala och ödesmättade för 
handling än sakinformation om verksamheten.  

Den tredje nivån/domänen utgörs av enskilda ministerier och tjänsteman-
nanivån som jag presenterar i kapitel 5 (avsnitten Inga tjänstemän = inga 
problem och Den första faktorn − Kansliets möjligheter att intervenera i 
politikskapandet. En lustig tanke). På denna nivå materialiseras de politiska 
slagorden och besluten till konkreta lösningar. Dock tenderar man ofta på 
avdelningsnivån att försöka behålla sin självständighet och handlingsfrihet, 
samt kontrollen över det område som man arbetar med, vilket kan tvinga den 
politiska ledaren att använda olika styrningsverktyg i syfte att i känsliga 
politiska lägen undvika stopp i maskineriet. Här skulle man kunna förvänta 
sig att täta byten i statsledningen skulle kunna skapa manöverutrymme åt 
förvaltningen, men detta har inte inträffat i Estland. I kapitel 5 kommer jag 
också att beskriva styrverktyg på enskilda ministerier samt vilka konsekven-
ser användningen av dessa styrverktyg har fått för ministeriernas lägre nivå-
er.67  

Kapitel 5 avslutas med en beskrivning av de hinder som under 1990−talet 
omöjliggjorde för statsförvaltningen att bygga allianser med utomstående 
aktörer, till exempel med vissa massrörelser eller andra aktörer. Detta avsnitt 
som handlar om huruvida den estniska statsförvaltningen kunde eller inte 
kunde bygga allianser med aktörer i samhället kan ses utifrån den enorma 
hastighet i förändringar, desintegration och fragmentation i samhället som 
jag ovan tillmätte de samhällen som karaktäriseras av postmoderna förhål-
landen.  
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Tillvägagångssätt  

När jag påbörjade denna studie var min utgångspunkt att eftersom rekryte-
ringen i den estniska statsförvaltningen sker via bekantskapskretsar och vissa 
personer där har behållit sina positioner under en avsevärd tidsperiod, skulle 
detta ha inneburit att man med lätthet kunde hitta vissa aktörer vilka utifrån 
sin position kunde intervenera och påverka politikskapandet i Estland. Under 
resans gång upptäckte jag ganska snabbt att sådana aktörer var svåra att hitta 
med en meningsfull varaktighet. Detta gjorde att jag omedelbart ändrade mitt 
perspektiv och istället lät nuvarande och före detta tjänstemän presentera sin 
version av förvaltningens position i estniskt politikskapande och hur organi-
sationen i estniska ministerier, enligt dem, fungerade och fungerar.    

Intervjuerna genomfördes med 20 tjänstemän från ovannämnda myn-
digheter, sju från Ekonomiministeriet, lika många från Finansministeriet och 
sex från Rikskansliet. Den ursprungliga tanken var att intervjua ungefär 45 
tjänstemän, men ett flertal av dem avböjde. Detta bör emellertid ses utifrån 
att det inte existerar någon lag om meddelarfrihet i Estland. Därför har sam-
tliga tjänstemän som ställde upp för intervjuer önskat förbli anonyma och 
vissa av dem krävt garantier för att deras identitet på inget sätt avslöjas. Av 
denna anledning vidtar jag i denna studie åtgärder som förhindrar igenkän-
ning av informanterna. Jag ser dock inga problem i detta eftersom vem som 
helst kan ta fram gamla och nya personallistor på små myndigheter och själv 
försöka komma i kontakt med tjänstemännen. Mitt tillvägagångssätt var att 
jag genom administrationens interna telefonkataloger, dokument och data-
baser letade mig fram till dessa 45 tjänstemäns privata telefonnummer. De 
krav som jag ställde på informanterna var att dessa börjat arbeta på minis-
teriet antingen under sovjettiden och därefter fortsatt eller arbetat åtminstone 
över ett regeringsskifte under perioden från 1990 till 2000.  

Intervjuerna genomfördes med en elektronisk inspelningsapparat på bor-
det. Informanterna fick berätta fritt runt fem frågor som strukturerade sam-
talet.68  

Den första frågan handlade om huruvida de politiska förändringarna och 
täta ministerbytena har påverkat administrationens arbete. I detta samman-
hang bad jag informanterna berätta om hur den vertikala och horisontella 
kommunikationen, rutiner och policyns hållbarhet påverkats av täta minis-
terbyten. Den andra frågan handlade om relationer mellan statliga myn-
digheter och omvärlden i ljuset av de täta förändringarna i den politiska 
ledningen och den stora personalomsättningen. Under denna fråga fick in-
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formanterna även en följdfråga, om det inom myndigheter kunde uppstå 
interna aktörer som var kapabla att påverka policyprocesser eller kommuni-
kationen såväl internt som externt. Den tredje frågan, vilken ställdes i direkt 
följd till den andra, handlade om relationerna mellan tjänstemännen och 
förvaltningens olika befattningsnivåer.  Därefter ställde jag den fjärde frågan 
om huruvida tjänstemän under 1990−talet kunde initiera förändringar i lag-
stiftningen. Denna fråga följdes direkt av en följdfråga med syfte att kom-
plettera den första frågan. Jag bad informanterna att med hjälp av några ex-
empel konkret beskriva hur lagskrivandet samt administrationens arbete gått 
till och hur ledningsbyten påverkat detta arbete. Utgångspunkten för denna 
fråga var ingalunda misstanken om att det i Estland skulle förhålla sig så att 
det istället för politikerna skulle vara statstjänstemän som hade initiativet när 
det gällde att skapa landets lagar. Frågans syfte var mer att locka fram 
beskrivningar vilka beskrev tjänstemännens inflytande och makt när lagarna 
skrevs av tjänstemännen. Den avslutande frågan handlade om förvaltningens 
samarbete med medborgarsammanslutningarna. Följdfrågan här handlade 
om att jag bad informanterna berätta om vilka aktörer i det civila samhället, 
enligt deras åsikt, ministerierna är bundna till.  

Samtalen genomförde jag i två och ibland i tre etapper så att jag först 
ställde frågorna i ovanstående ordning för att sedan ställa samma frågor i en 
oordnad följd. Svaren jämfördes med varandra och där motsägelser uppstod 
bad jag informanten att ånyo svara på vissa eller alla av ovanstående frågor 
efter att under en kort tid pratat om något annat än temat i frågan.69 Anled-
ningen var att jag från början var skeptisk angående vad tjänstemän berättar. 
Denna misstanke var grundad på misstanken att eftersom Estland så länge 
har ansträngt sig för att bli en del av den ”västerländska världen” är många 
myndigheter tränade på att ge en mycket positiv och vacker bild av det som 
pågått och pågår i landet. 

Den genomsnittliga intervjutiden var ungefär två timmar, ibland kortare 
och ibland kunde samtalet vara över tre timmar. Dessa intervjuer genererade 
sammanlagt 607 A 4 sidor som jag underkastade en systematisk kodning. 
Utgångspunkten för kodningen utgjordes av två slumpmässigt valda in-
tervjuer, där jag letade efter gemensamma kodteman utifrån dessa fem svar.  

Konkret uppstod en kod så att jag slumpmässigt valde ut två intervjuer 
och initialt jämförde svaren fråga efter fråga för att därefter lyfta ut gemen-
samma tematiska orsaksbeskrivningar ur samtliga svar som dessa två in-
tervjuer gav. Ett exempel var till exempel när informanter svarade på den 
första frågan om huruvida de politiska förändringarna och täta minister-
bytena har påverkat administrationens arbete. Här kunde till exempel två 
informanter berätta en liknande berättelse om att trots täta ministerbyten 
förmår inte förvaltningen att börja dominera över politikerna. Således besk-
rev informanten flera liknande orsaker och menade att täta strukturförän-
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dringar, maktkoncentration till högsta nivå, omkastning mellan olika enheter 
där vissa enheter uppifrån får mera uppmärksamhet samt personalomsättnin-
gen utgjorde de faktorer som hindrade att tjänstemän med hjälp av sin exper-
tis började dominera över policyprocessen. Denna berättelse blev emellertid 
mera klargjord och nyanserad när informanterna svarade på om det inom 
myndigheter kunde uppstå interna aktörer som var kapabla att påverka poli-
cyprocesser eller kommunikation. Då lyfte informanterna fram en likartad 
berättelse med konkreta exempel på hur strukturförändringar, maktkoncen-
tration, eller rivalitet mellan enheter samt en allt för snabb personalomsätt-
ning har omöjliggjort sådana aktörer på ministerierna. Koder som här kunde 
skapas angav således en komplexitet i orsakssammanhang. Utifrån dessa 
orsaksberättelser kunde ett antal ytterligare koder skapas. Till exempel om 
vad rivaliteten beror på. De orsakssamband som informanterna här lyfte fram 
handlade bland annat om högt arbetstempo, strukturförändringar, förändring 
av enheters personalsammansättning och uppifrån kommande prioritets-
förändringar som kunde rubba styrkeförhållanden mellan olika enheter. 
Dessa olika faktorer kunde initialt ge varsin kod.  

Orsaksberättelsen angående personalomsättningen gav till exempel en 
kod som återigen pekade ut strukturförändringar, chefsbyte och rivalitet mel-
lan enheter. Rivalitet mellan enheterna kunde i sin tur uppstå på grund av 
strukturförändringar, snabba prioritetsförändringar och hårt arbetstempo. 
Likaså betonade informanterna även betydelsen av tjänstemännens ålder, då 
de menade att ju yngre tjänstemannen är desto kortare tid stannar hon eller 
han på ministeriet. Här uppstod således inledningsvis ett antal olika koder. 

När det gäller ministerietjänstemän skulle kunna börja dominera över 
politiker så svarade informanten återigen till svar, att i detta sammanhang 
behövdes politiskt initiativ, kontakter uppåt, personalkontinuitet och stabila 
prioriteter.  

Ett antal andra koder uppstod när informanter berättade att deras möj-
lighet att ta initiativ vid lagskapandet påverkas bland annat av vilka politiker 
som sitter i toppen, hårt arbetstempo samt balans mellan enheterna och hög 
personalomsättning. I denna orsaksberättelse uppenbarade sig flera genom-
gående faktorer som redan fanns i andra koder, nämligen accessen till minis-
teriers toppnivå och rivalitet mellan olika enheter samt hög personalomsätt-
ning.  

Beträffande valet av den representativa berättelsemassan för orsaks-
beskrivningar som låg till grund för en kod, ställde jag inledningsvis kravet 
att orsaksbeskrivningarna skulle följa en tre fjärdedels−princip. Det vill säga 
jag beslutade mig för att vid fastslåendet av en kod var faktorn som koden 
byggde på tvungen att finnas åtminstone i 15 av 20 intervjuer. Emellertid var 
denna princip inget problem att följa då resultatet nästintill vid samtliga in-
tervjuer innehöll en enhetlig beskrivning. Emellertid framkom det vid ensta-
ka moment opponerande orsaksbeskrivningar eller att enstaka informanter i 
sin berättelse avfärdade majoritetens bild.  Jag har emellertid beslutat mig 
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för att i denna studie framhålla de moment där samtliga informanter inte ger 
en och samma orsaksbild. Eftersom de fall då informanter berättade helt 
olika orsaker till ett fenomen var försvinnande få, var det inte heller många 
fall där jag blev tvungen att överge en kod i brist på överensstämmelse med 
majoritetens orsaksbeskrivning. Informationen som jag övergav sorterade 
jag som överskottsinformation. Ett tema som återfanns bland överskottsin-
formationen var till exempel de fåtal berättelser som tog upp 
EU−anslutningsperspektivet, vilket jag redogjorde för ovan. 

För att inte förlora mig i en oändlighet av frågor började jag i samtliga 
koder leta efter den gemensamma nämnaren. Till exempel var strukturförän-
dringen en faktor nästan i samtliga koder. En annan gemensam nämnare, 
som genomgående angavs som en faktor i samtliga koder, var allt för ofta 
förekommande prioritetsförändringar. Jag försökte söka förklaringar till des-
sa orsakssamband i kodlistan kunde jag lätt upptäcka att andra faktorer i 
koder på ett eller annat sätt hänvisade till strukturförändringar och snabba 
prioritetsförändringar.  Dessa två faktorer verkar således i samtliga koder ge 
upphov till sekundära faktorer såsom chefsbyten, rivalitet mellan enheterna 
och hög personalsammansättning. Beträffande orsakssamband när det gäller 
frågan om samarbetet med det civila samhället svävade svaren hit och dit 
utan den tidigare klarheten. Det jag trots detta kunde utläsa var att samarbete 
äger rum med vissa medborgarsammanslutningar, men ofta sker det på en 
högre ministerienivå. När jag bad informanterna att ge exempel på samarbet-
sorganisationer så var det endast ett fåtal av chefstjänstemännen som kunde 
detta. 

De fall som inte överensstämde med majoritetens faktorbeskrivningar un-
derkastade jag sedan en ytterligare analys.  Här sökte jag således om det i 
berättelsen erbjöds en annan faktor eller faktorer än den generella orsaks-
berättelsen tillhandahöll. Efter att ha kodat intervjuerna utifrån en tidsaxel 
uppenbarade sig en gemensam linje i vissa intervjuer som först avvek från 
den generella bilden. Tidsaxeln möjliggjorde upptäckten av en skillnad som 
fanns mellan tjänstemän som arbetade på ministerier under perioden 
1992−1998 och de som hade börjat arbeta efter 1998. De informanter som 
arbetade mellan åren 1992 och 1998 beskrev relationerna mellan tjänstemän 
och politiker så att vissa enskilda tjänstemän mellan åren 1992 och 1995 
hade en viss inverkan på politiker när det gäller att skapa lagar och regler. 
Likaså var det vissa enskilda tjänstemän som mellan 1995 och 1998 fick 
verka som ministerns språkrör i parlaments− eller regeringskommissioner, 
men då dominerade redan politikerna över tjänstemännen (även om de kunde 
lyssna på deras råd).  Emellertid tillät de avvikande berättelserna skapandet 
av koder som erbjöd även en förklaring till de enskilda tjänstemännens infly-
tande mellan 1992−1998. En sådan kod var då återigen två slumpmässigt 
valda intervjuer där informanter berättade att det endast var vissa enskilda 
tjänstemän som fick uppdraget. En annan kod som förklarade varför en så-
dan situation uppstod beskrev däremot varför vissa enskilda tjänstemän val-
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des ut. Informanter som arbetade mellan åren 1992−1998 gav en identisk 
orsaksberättelse till fenomenet. När jag sedan än en gång placerade denna 
grupp i tidigare koder, vilka beskrev orsaker till förvaltningens svaga roll i 
policyprocessen och lagskapandet, överensstämde deras orsaksberättelser 
med en absolut majoritet av dem i gruppen som började arbeta efter 1998 
eller senare. 

Efter genomläsningen av de berättelser som jag kunde få fram beslutade 
jag mig för att digitalisera samtliga koder och jämföra min skriftliga berät-
telse med inspelningarna. Detta gav på sina ställen en ytterligare precisering 
då det skrivna ordet av naturliga orsaker saknar dimensionen att snabbt 
kunna jämföra olika sekvenser hos ett talat sammanhang. 

Utifrån berättelsemassan som samtliga koder gav blev jag tvungen att 
göra en graderingslista över orsakssammanhangen för att reda ut vilka fak-
torer som kunde betraktas som mera dominerande än andra. Den initiala 
graderingslistan blev snabbt värdelös eftersom många faktorer redan från 
början kunde ses som återkommande i alla svar och samvariera, eller till och 
med förutsätta varandra, utan att klart peka ut vilka faktorer som kunde be-
traktas som tillräckliga och vilka som var nödvändiga. Till exempel blev det 
genast omöjligt att avgöra om hög personalomsättning orsakades primärt av 
strukturförändringar, chefsbyten, hög arbetsbelastning eller av rivalitet mel-
lan enheterna och ständigt återkommande prioritetsförändringar. Dessutom 
kunde vissa prioritetsförändringar och chefsbyten medföra rivalitet mellan 
enheter som, tillsammans med hög personalomsättning på andra enheter, 
orsakade spänningar och konflikter och därmed ytterligare förstärkte person-
alomsättningen. Detta slutade ofta med att många gav upp och sökte sig till 
andra arbeten. Likaså var det svårt att klart avgöra hur mycket plötsliga pri-
oritetsförändringar berodde på att en ny chef omriktade prioriteringar eller 
att den politiska ledningen tillsatte en ny chef eftersom man ville åstad-
komma vissa prioritetsförändringar. Ännu oklarare blev denna aspekt när jag 
försökte se denna kod mot bakgrund av hur personalen rekryterats samt på 
vilken enhet de arbetade, rivalitet mellan enheterna och närheten till den 
politiska nivån.  

Bilden som jag presenterar i kapitel 5 bygger således på en utifrån 
kodningen skapad bild av orsaker till varför den estniska statsförvaltningen 
inte har börjat spela samma roll i politiken som deras gelikar i många andra 
länder. Det handlar således om en tolkning av orsakssammanhangen och hur 
olika faktorer påverkar varandra. En ledtråd i sammanhanget utgjordes av att 
jag kontinuerligt jämförde min tolkning av faktorer som uppenbarades i ko-
derna med den omfattande debatten i dagspressen, samt med de fåtal arbeten 
ur tidigare forskning som har genomförts om ministerier.  

Utöver intervjuer med ministerietjänstemännen har jag även genomfört 
intervjuer med en före detta statsminister, en landshövding samt en ord-
förande i kommunfullmäktige. Tilläggas måste även att jag utöver dessa 
intervjuer har fört informella samtal med ett antal parlamentspolitiker. Des-
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sutom har jag vid olika tillfällen fört samtal med ministerietjänstemän från 
andra myndigheter. Likaså har journalister varit till stor hjälp då de med sin 
fältkännedom har kunnat verka som guider. Tillsammans med intervjuer 
med tjänstemän på ekonomiministeriet, finansministeriet och rikskansliet 
gav dessa intervjuer och samtal ibland rättesnören och tolkningsvägar. Men 
dessa samtal/intervjuer och intervjuer med tjänstemän på ekonomiminis-
teriet, finansministeriet och rikskansliet gav en hel del överskottsinformation 
som jag sorterade i olika teman. Först när alla intervjuer med tjänstemännen 
var bearbetade till en berättelse och denna berättelse sågs i en kontext bör-
jade överskottsmaterialet tala ett enhetligt språk. Detta dock inte enbart tack 
vare att överskottsmaterialet enskilt förklarade vissa kontextuella fenomen 
och faktorer utan att överskottsmaterialet tillsammans med intervjuer med 
tjänstemän på andra ministerier, myndigheter samt samtal med några politi-
ker erbjöd vissa tolkningsmöjligheter. Ett exempel här är fenomenet att vissa 
estniska partier mellan 2001 och 2003 plötsligt har börjat få en tillväxt av 
medlemmar. Ett flertal informanter tog i sina samtal upp ett moment i estnisk 
samhällsförvandling som kallas ”tvångspartianslutning” (sundparteis-
tumine), vilket således kunde förklara åtminstone en del av fenomenet. 

Emellertid kan man fråga sig varför man ska lita på det människor säger 
om händelser som oftast ägde rum för sexton eller tio år sedan. Risken finns 
ju att människor projicerar dagens förhållanden på dåtida händelser eller ser 
på dem utifrån dagens prisma. Dock måste man här fråga sig vilka av dagens 
förhållanden som skulle projiceras av de informanter som sedan länge inte 
arbetat inom den offentliga sektorn. För att ändå i möjligaste mån kunna 
avgöra om en möjlig projicering av dagens förhållanden kan påverka infor-
manternas berättelser delade jag även upp intervjuerna i två undergrupper så 
att det på ena sidan fanns de som fortfarande arbetar på ministerier och på 
den andra de som för länge sedan slutat. I jämförelsen med hur informanter 
betonar olika orsakssamband och beskriver processer kunde ingen avvikelse 
ses mellan grupperna. Men för att ändå undvika problemet med projicering 
och minnesförvrängning av det beskrivna har jag försökt spegla intervjuer 
och samtal mot den samtida pressdebatten. Nyhetsnotiser, intervjuer med 
politiker och tjänstemän samt debattartiklar skrivna av tjänstemän och 
politiker har bildat ett underlag. I ljuset av detta problem har jag även använt 
mig av tidigare forskning i form av magisteruppsatser och vetenskapliga 
artiklar och även sökt få fram en bild av processer i den estniska statsförvalt-
ningen genom dagspressen. Det bör i sammanhanget betonas att när det 
gäller massmedia i Estland så ventileras även de minsta detaljerna i politiken 
och under större delen av 1990−talet fäktade även ministrar och parlamen-
tariker mycket intensivt med varandra inte bara i statens kabinetter utan även 
dagspressen. Detta ger en möjlighet att titta in i statens korridorer och åtmin-
stone någorlunda närma sig de motiv som kan driva politiker eller tjän-
stemän. Beträffande den politiska debatten i Estland så fördes under 
1990−talet en mycket stor del av den interna regeringsdebatten i massmedia. 
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Ett färskt exempel är när Tallinns stadsfullmäktige i sina beslut hänvisar till 
en tidningsdebatt som fördes mellan ett antal politiker för många, många år 
sedan.70  

När det gäller beskrivningen av den politiska nivån och dynamiken hos 
estniska regeringar så använde jag huvudsakligen debattartiklar i dagspres-
sen som regeringsmedlemmarna och parlamentspolitikerna publicerade i 
samband med olika regeringskriser. Jag använde mig i början även av me-
moarer skrivna av tidigare statsministrar så som Mart Laar, Siim Kallas och 
Edgar Savisaar, men efter att ha jämfört deras versioner av olika händelser 
och vad de i tidningarna berättade, eller själva skrev vid olika regering-
skriser, valde jag att så långt som möjligt överge dessa memoarer som källor. 
Dessa kan, enligt min mening, endast användas om man är intresserad av att 
få fram en bild av hur dessa personer idag ser på händelser som ägde rum för 
10 eller 15 år sedan. Allmänt svävar de också mycket högt över de då rådan-
de omständigheterna och valen som de själva var med och gjorde för sex 
eller femton år sedan. När de ibland närmare beskriver något moment är 
dock beskrivningarna mycket ytliga och meningslösa som källor för rekon-
struktion.  De är, enligt min mening, helt enkelt skrönor om hur mäktigt och 
framgångsrikt Estland har blivit tack vare deras inverkan i politiken.  

                               
70 Alo Raun, Keskerakond pööras pronkssõduri−eelnõu Isamaliidu pilamiseks, Postimees 
2006.06.15 
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Kapitel 2 

Staten 

Staten genom historiska glasögon 
Kanske är det bästa sättet att förstå den politiska dynamiken efter 1990 i 
många östeuropeiska länder och speciellt i Estland, att i överförd bemärkelse 
beskriva samhällsförvandlingen med hjälp av två faktorer hos europeiska 
stater. Med nedanstående resonemang syftar jag således till att redogöra för 
två faktorer som är verksamma i de processer som bestämmer vad som sker 
på olika statsarenor och i dess omgivning. Jag har uppfattningen att om man 
vill förstå samhällsförvandlingen i många öst− och centraleuropeiska länder, 
kan detta göras genom Charles Tillys resonemang om våldsintensiva länder 
kontra kapitalintensiva länder. Således kommer jag i denna studie att betrak-
ta Estlands närhistoria som en förvandling som rört sig från kapitaltröghet 
till kapitalintensivitet. Mera om detta resonemang kommer jag att redogöra 
för i kapitel 4. 

Efter den romerska civilisationens sönderfall, men innan det började upp-
stå stater på Europas karta, befann sig de flesta territorier under organiserade 
personers styre. Det var organisationer som kontrollerade vissa koncentre-
rade medel inom ett begränsat territorium och med hjälp av dessa resurser 
utövade en överhöghet för samtliga andra i området.71 Dessa organisationer 
följdes oftast inom dagens territorium av en mosaik av organisationer som 
väl kvalificerade sig som stater av olika storlek. De var alla organisationer 
som utövade hegemonisk kontroll över ett visst territorium och däri kontrol-
lerade vissa koncentrerade resurser. De stater som finns i dagens Europa 
visar utifrån ett historiskt perspektiv upp resultatet av en kamp mellan stats-
liknande organisationer om kontroll över vissa territorier, befolkning och 
resurser. Enligt Tilly skulle dagens resultat kunna beskrivas som ett system 
av segrande organisationer. De nationalstater vi således kan se i dagens Eu-
ropa kom till genom en lång utveckling och först under senare tid.72 Tilly 
menar att vid formeringen av nationalstater i Europa har krigen och krigsför-
beredelserna, tillsammans med relationer till koncentrerade kapitalresurser, 

                               
71 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 5 
72 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 4 f 
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varit de avgörande faktorer som förklarar uppkomsten och utformningen av 
stater och statssystem i Europa.73 

Enligt Tilly kan man urskilja två typer av utvecklingslinjer som ledde till 
etablerandet av nationalstater i Europa. Å ena sidan har man således om-
råden som var kapitalfattiga där under begynnelsefasen olika tributsamlande 
ledare tävlade om dominansen. Å andra sidan hittar man områden som var 
rika på kapital. I de första fallet handlar det om områden som karaktäriseras 
av få städer med huvudsakligen jordbruksbefolkning. Våld− och tvångsme-
del spelade oftast en avgörande politisk roll. 74 Ett sådant område kan illus-
treras av Ryssland, som traditionellt var kapitalfattigt och där olika organisa-
tioner som aspirerade till att vara suveräna länge tävlade om dominansen.75 
Så småningom kunde man urskilja en organisation (Furstendömet Moskva) 
stiga upp som en ledande aktör. Emellertid är den avgörande skillnaden mot 
kapitalintensiva områden den att i Moskvaområdet saknades kapitalrika stä-
der och magnater vilka med sina penningar skulle ha kunnat balansera olika 
aktörers positioner i samhället. Därmed hamnade detta område under kon-
troll och styre av en organisation som genom sin fysiska styrka var mest 
effektiv i tributsamlande. När ett sådant område började moderniseras sked-
de detta mekaniskt och uppifrån under monarkens översyn. Även resurser för 
moderniseringen inhämtades genom olika statliga projekt76. 

Kapitalrika och intensiva områden däremot skulle kunna karaktäriseras av 
de många städer som under medeltiden och renässansen fanns i norra Italien. 
Befolkningen där var huvudsakligen bundna till kommers och marknadsut-
byten. Produktionen i dessa områden var framförallt marknadsorienterad. 
Staten i sådana områden lutade sig på kontraktrelationer med olika magnater. 
I kapitalrika och intensiva områden kunde det till och med förhålla sig så att 
en furste var avhängig av dessa kapitalrika magnater och därmed tvingades 
tjäna deras intressen. Eftersom det kunde förekomma omkastningar bland 
styrkepositionerna mellan magnater medförde detta att en ledare aldrig kun-
de företa långsiktiga strategier i statsbygget. 

Utifrån ovanstående resonemang menar Tilly att de krav de viktigaste 
klasserna ställde på ledaren och vilket inflytande de hade över furstens ”hov” 
varierade utefter en axel av tvångsmedel−våldintensivitet och kapitalinten-
sivitet. Följaktligen kom med tiden även staters organisationella utformnin-
gar och lösningar mellan länder i Europa att skilja sig åt. 77 

Även om ledaren försökte minimera de viktigaste klassernas inflytande 
över politikens utformande och än mer etablerandet av de institutioner som 
representerade grupper utanför den snäva gränsen av regenternas egen klass, 

                               
73 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 11 ff 
74 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 15 ff och 30 f 
75 Till exempel strider mellan fursten i Tver och Moskva. 
76 Geoffrey Hosking, Ryssland, folk och imperium 1552−1917, Historiska media, Riga 2003, 
s. 25 ff, 41, 100 ff och 147 ff 
77 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 15, 27 f, 64 ff och 101 f 
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var sådana ansträngningar i långa loppet dömda att misslyckas. Krig och 
krigsförberedelser som ställde allt större krav på effektiv resursmobilisering 
tvingade regenter till köpslående eller att kasta sig i händerna på vissa mag-
nater. Tilly hävdar att en kung under 1600−talet och 1700−talet knappast 
ville ge parlamentet mera makt i politiken än han av krigets kalla vindar blev 
tvingad till. Således var fursten tvingad till eftergifter för att få ut mera pen-
gar genom beskattning osv. Denna utveckling innebar också att staterna i 
sina krigsförberedelser omvandlades så att dörren till politiken öppnades 
endast för de resursstarka aktörerna. När dessa då och då blev besvärliga att 
hantera tvingades regenterna vända sig till andra samhällsaktörer för stöd, 
för att därigenom manövrera ut starka aktörers hegemoniska inflytande. Des-
sa strider varierade dock mellan olika länder i Europa, vilket också kom att 
determinera skillnader i utformandet av den statliga organisationen. Emeller-
tid ska man naturligtvis inte tro att de dominerande och resursstarka ak-
törerna backade från sina styrkepositioner hur som helst, eller att regenter 
gick så långt att de satte sig i samma båt med plebejer. Således fanns det 
alltid en yttersta gräns för hur långt en regent kunde eller ville gå. Detta 
måste återigen ses utifrån de resurs− och administrationsbehov som en krigs-
förberedelse eller krigsföring ställde. Här hade naturligtvis vissa fraktioner 
ur den dominerande klassen den största effekten, så att stater till sist kom att 
domineras av en viss konfiguration av fraktioner ur den dominerande klas-
sen. I detta sammanhang uppvisar europeiska länder en enorm skillnad när 
det gäller var dessa dominerande klassers fraktioner hade sin bas – i jord-
bruk, krigsmakt eller i handel.78  

Beträffande statens öppnande för andra klasser än de vid ”hovet” eta-
blerade, vill jag i denna studie betona massorganisationernas och folkrörel-
sernas betydelse under 1900−talet. Enligt min mening medförde eller förut-
satte sökandet efter allierade utanför den dominerande klassen att vissa ak-
törer utanför ”hovet” organiserades eller redan var organiserade för att kunna 
sättas in som en kraft i försöken att rubba styrkebalansen vid ”hovet”.  Där-
med kunde dessa nya aktörer på ett bestående sätt balansera ut den gamla 
dominerande klassens fraktioner vid ”hovet”, samt tvinga härskaren och 
”hovet” med den dominerande klassens fraktioner till ett samarbete.79 Enligt 
mig kan man även söka en förklaring till att demokratin i Öst− och Cen-
traleuropa under mellankrigstiden inte överlevde just i att öst− och centraleu-
ropeiska samhällen saknade djupa och breda mass− och folkrörelser samt 
fackföreningar. När vissa sociala aktörer i dessa länder delade upp arvet efter 
imperierna ledde denna kamp ofta till etablerandet av en dominerande aktör 
vid ”hovet”. I Estland ledde kampen mellan olika fraktioner samt striden 
                               
78 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 15, 27f, 64 ff och 101 f, jfr med  Nicos Poulantzas, Den marxis-
tiska politiska teorin i England – en kritik, Zenit stensil, 1970, s. 11 f, samt Nicos Poulantzas, 
1977, s. 121 f 
79  Michel Micheletti, 1994, a. a. s. 86, 91 f , 95 f och 101 ff, och Rune Premfors,  2000, a. a. 
s. 148 ff 
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mellan dessa och en relativt stor massrörelse – Frihetskrigarnas centralför-
bund (Vabadussõdalaste Keskliit) 1934, till en statskupp där en gruppering 
av den dominerande klassen grep makten vid ”hovet”. Här menar jag att 
massrörelsernas förmåga att bära upp aktörer vilka intar positioner i staten 
samtidigt som de skulle ha förmåga att skapa samhällsfred och legitimitet åt 
staten, tillintetgjordes i Estland under mellankrigstiden samt under den Sov-
jetiska ockupationen och saknas än idag trots det korta mellanspelet 
1990−1992. Jag kommer närmare att redogöra för dagens förhållanden i 
kapitel 3 i avsnittet Förlorade kontaktytor. 

För att återvända till temat om relationer mellan härskaren och byråkratin 
vill jag hänvisa till situationer där staten mobiliserade resurser i syfte att 
förbereda sig för krig och med detta automatiskt hamnade i invecklade rela-
tioner med de organisationer som representerade de för ändamålet behövliga 
sociala klasserna. Dessa relationer spelade i sin tur ofta en avgörande roll vid 
resurssamlandet och återverkade därmed på hur staten strukturerades. Krigs-
förberedelser involverade många aktörer i resurssamlandet. Detta i sin tur 
medförde att en infrastruktur för skatteinsamling, härförsörjning och krig-
sadministration sakta upprättades och modifierades. När en organisation som 
gjorde suveränt anspråk på ett territorium och befolkningen däri dessutom 
erövrade en annan befolkning blev erövraren normalt tvungen att adminis-
trera det erövrade landet. Således involverade denne en del av sin organisa-
tion i distributionen av resurser, försörjningen av befolkningen, lösningen av 
civila tvister och allehanda service till de erövrade undersåtarna. Ofta växte 
dessa förvaltningar fortare i antal tjänare än hären själv. Tilly menar att 
denna byråkrati ofta kunde växa ur sin primära uppgift och genom sin 
maktposition driva fram sina egna intressen. Detta i sin tur modifierade och 
differentierade ytterligare statens organisation. Utvecklandet av denna ad-
ministration som en aktör i statens organisation, vid sidan av de viktigaste 
klasserna, medförde en skiftning av styrkepositioner mellan en ledare samt 
hans tributsamlande följeslagare till fördel för tjänstemännen.80 Således fick 
staten en organisationsform som, enligt Tilly, från begynnelsen inte var av-
sikten med organiseringen av tributssamlande, krigsförberedelser och krig. 
Skattebyråkrati, tullmyndigheter, skattekammare, regionala administrationer 
och försvarsbyråkrati blev en konsekvens av att effektivisera försvarsmakt 
och erövringar. Emellertid började denna organisations del av staten, enligt 
Tilly, att få ett eget liv. Med andra ord utvecklade byråkratin sig till en aktör 
som kom att få egna intressen, rättigheter och egna prioriteringar. Med tiden 
utvecklade denna del av organisationen även en stark kåranda och blev en 
aspekt i organisationen som var omöjlig att förbigå.81 Här skulle man kunna 
tänka sig att dessa administratörer även kunde skapa någorlunda bestående 
allianser med leverantörer av sådant som behövdes för ”hovets” krigsför-

                               
80 Charles Tilly, 1992, a. a, s. 15 och 20 f, och Michel Micheletti, 1994, a. a. s. 100−110 
81 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 131 
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beredelser och krigsföring. Ju mer stabila dessa leverantörer var i sitt företa-
gande och ju mer deras styrka växte som ekonomisk aktör eller till och med 
som monopolist, desto starkare ställning kunde även administratörer få gent-
emot ”hovet”. 

Emellertid spelar i staters utveckling även deras geografiska position en 
viss roll, nämligen vilka ens grannar är. När det gäller ett system av stater så 
bör dessa betraktas som kluster av regioner där en stark ledarstat tenderar att 
sätta upp villkor för krigföring och därmed för resurser som krävs i krigsför-
beredelser. Statsledningar i mindre stater har då att tillmötesgå de kraven. I 
ljuset av denna process inom regioner och mellan regioner ser Tilly en proc-
ess där en ledande makt suger ut resurser från sitt område. En annan stat som 
i detta sammanhang gör anspråk på att vara en suverän stat tvingades i 
skuggan av sin granne att samla och organisera−omorganisera människor, 
vapenarsenaler, försörjningslager och försörjningsvägar. Med andra ord är 
man tvungen att anpassa sig till sina grannar. När det dock gäller utveck-
lingen i regionala kluster så kan en ledande stat på sin väg möta sådana stater 
som inte frivilligt fogar sig i en underordnad ställning och vilka därför får 
tvingas med våld, hot om våld eller med hjälp av kompensation. Allt detta 
tvingar, enligt Tilly, de organisationer som hävdar sig som stater att vidta 
organisationella förändringar i skatteinsamlandet och uppbyggnaden av de 
beväpnade styrkorna.82 Utvecklingen skulle även kunna betraktas utifrån 
samspelet mellan teknologisk förändring och kapprustning, när krigföring 
och skapandet av krigsmedel blev dyrare gav detta länder som kunde förena 
kapital med stora krigsresurser en fördel gentemot andra stater. När detta 
hände halkade vissa stater efter då deras rutinmässigt insamlade resurser inte 
räckte till i kapprustningen, eller tvingade dem att ta lån från vissa re-
sursstarka aktörer. Det var enklare för sådana stater som inom sitt territorium 
hade aktörer med koncentrerade kapitalresurser. Men hur som helst ger re-
surstillförsel i vilken form som helst upphov till förändringar i statens or-
ganisation.83 Christina Telasuo hävdar att litenheten hos ett land kan medföra 
vissa ekonomiska konsekvenser, som en tendens till ökad ekonomisk öppen-
het och beroende av sin omvärld. Detta medför, enligt henne, att ett litet land 
tenderar att forma sin ekonomiska struktur i samklang med det interna-
tionella varu− och tjänsteutbytet samt kapitalmarknaden vars inflytande över 
länders ekonomi under senaste decenniet har ökat avsevärt. När små ”hov” i 
en sådan kontext vill lyckas ekonomiskt tvingas de ofta att underkasta sig 
spelregler som de inte valt själva. Här måste man beakta det faktum att små 
”hov” har begränsade möjligheter att ensamma påverka prisutvecklingen på 
utländska varor och tjänster. Beroendet av omvärlden kan medföra en sam-

                               
82 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 15 
83 Charles Tilly, 1992, a. a. s. 28 f, 48 ff och 65 
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manflätning med det starkare ”hovet” och när det sker en transformation vid 
det starkare ”hovet” drar denna förändring även med sig det lilla ”hovet”.84 

När det gäller begreppet ”kapitalrörelser” måste man emellertid skilja på 
två aspekter. Nämligen kapitalrörelser som baseras på volymtillväxten, till-
gängligheten och kapitalets intensiva rörelser mellan olika penningsstarka 
centra. Dock vill jag vid avändningen av dessa begrepp slå fast att jag in-
galunda använder dem som utvecklingsindikatorer, det vill säga att de skulle 
markera någon fas i en historisk utveckling, eller att samhällen utvecklas 
från kapitalintensiva till våldsintensiva och vice versa, utan endast som be-
skrivande av olika förvandlingstillstånd.  

När kapitalet var lätt tillgänglig och ökade genom produktion, handel eller 
inflöde från andra länder utan att det omedelbart eller inom snar framtid 
rubbade styrkebalansen mellan kapitalcentra hade man ingalunda att göra 
med kapitalintensivitet. Det uppstod när större delen av kapitalets volym 
blev uppdelad mellan motstridiga kapitalcentra där varje kapitalrörelse kun-
de uppfattas av dessa centra som hotande för deras styrkepositioner i sam-
hället. Förvisso kunde även ökad kapitalvolym leda till rubbningar i styrke-
balansen mellan olika kapitalcentra, men den viktiga skillnaden här 
utgjordes av dels hastigheten och dels av de möjligheter som volymökningen 
kunde ge förlorarna. Dessutom kunde en långsam kapitalkoncentration till få 
centra ske så långsamt att motåtgärder och deras verkan inte kunde förutses. 
Därmed kunde aktörernas positioner obemärkt förändras i långa loppet, utan 
att kapitalrörelsen i det korta perspektivet ledde till spänningar och öppna 
konflikter. Emellertid kunde även förändringar i kapitalvolymen ses som 
kapitalintensivitet. Detta vid negativ volymtillväxt då kapitalet började över-
ge vissa områden. I så fall kunde man vänta sig att denna kapitalrörelse med-
förde en bitter kamp mellan olika kapitalcentra. 

När Tilly talar om hur våldsintensiva samhällen förvandlades till mindre 
våldsintensiva skedde det normalt, enligt min tolkning, under de aktörers 
översyn som konfigurerade sig vid ”hovet”. Härifrån kan man dra slutsatsen 
att när kapitalvolymen växte skedde det så att de nya kapitalcentra som ska-
pades fick sin position i samhället utan att direkt hota dem som satt på fler-
talet av resurserna. Dessutom skedde sådan volymtillväxt normalt långsamt 
och i skuggan av eller i samarbete med redan etablerade kapitalcentra. När 
kapitalrörelserna så småningom ändrade styrkebalansen mellan olika centra, 
till exempel mellan adeln och borgarskapet, kunde volymtillväxten oftast 
kompensera förlusten så att det blev möjligt att etablera sig inom andra om-
råden. Detta kan ses inom de områden som enligt Tilly var kapitalintensiva. 
Även om kapitalvolymen i dessa områden var stor och kapitalet relativt lätt 
tillgängligt var stora delar av det trots allt uppdelat mellan vissa centra, vilka 
normalt också drog den största nyttan av volymtillväxten. Detta medförde att 
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staten i dessa områden speglade motsättningar mellan olika magnater, vari-
genom dessa försökte förändra styrkebalansen sinsemellan. Därmed skulle 
man kunna säga att om något av dessa olika centra skulle ha lyckats samla 
en strategisk mängd av resurser under sin kontroll skulle kapitalrörelserna bli 
mera trögrörliga. Men trögrörligheten kunde också uppstå när till exempel 
staten tog kontroll över kapitalflöden eller om två, tre kapitalcentra gjorde 
upp om sina respektive områden och undvek att underminera varandras posi-
tioner. Skillnaden mellan kapitalintensiviteten och dess volymökning beror 
således på hur kapitalet rör sig. Det centrala här är om kapitalet rör på sig 
genom tillväxt där de befintliga aktörerna behåller sina positioner, medans 
andra förstärker sina eller åtminstone har en möjlighet att kompenseras ge-
nom nya positioner, eller om kapitalet rör sig så att det försvagar vissa ak-
törer medan andra förstärks.  

Det jag med ovanstående resonemang vill betona är skillnaden mellan 
kapitalintensivitet, volymförändringar och huruvida kapitalet är tillgängligt 
utanför vissa kapitalrika centra. Således vill jag dra en skarp skiljelinje mel-
lan kapitalintensivitet och kapitalvolym respektive dess ökade tillgänglighet 
i samhället.  

Resonemanget kan i sin tur fortsätta med hjälp av Nicos Poulantzas 
resonemang om relationer inom och mellan samhällsklasser och hur dessa 
relationer bestämmer den form och den utbredning som en stat får i sam-
hället. Utifrån ovanstående resonemang om kapitalintensivitet skulle man 
kunna förvänta sig att den dominerande klassens fraktioner, som förmår att 
ta sig till ”hovet”, tack vare att de finansierar sin verksamhet ur olika kapi-
talkällor, i förlängningen även skapar en specifik styrningsdynamik hos 
statsapparaten samt regeringarnas förmåga att över en avsevärd tid hållas 
ihop. Jag kommer i kapitel 4 under avsnittet Från regeringskris till regering-
skris att beskriva hur just kampen om resurser, eller kontrollen över ma-
teriella resurser, har splittrat de estniska regeringarna under större delen av 
1990−talet. Därmed har Estland från början av 1990−talet mycket starkt 
börjat påminna om de kapitalintensiva områdena. Det intressanta är att när 
kapitalvolymen var stor och kapitalet relativt lätt tillgänglig i de kapitalrika 
områden som Tilly hänvisar till, var även det civila samhället mycket vitalt 
men samtidigt också differentierat, på så sätt att när staten behövde kraft-
samla sig blev den omedelbart tvungen att vända sig till kapitalrika mag-
nater. I sammanhanget kan man även se att staten i dessa områden ingalunda 
var uppburen av medborgarna, utan låg i händerna på kapitalrika magnater. 
Kanske kan detta tydligare ses utifrån krigsföringen i kapitalintensiva om-
råden. Krigsföring i sådana områden skedde inte på basis av medborgare 
utan avlönade yrkesarméer som ofta kunde byta sida beroende på vem som 
betalade mer. Kapitalvolymen och kapitalets ökade tillgänglighet i Estland 
under 1990−talet har i förlängningen med en enorm kraft inte bara påverkat 
hur människor i samhället organiseras, utan även färgat av sig på politikens 
villkor. Här menar jag att organisationer som inte har behövt många 
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medlemmar även har förlorat sammanflätningen med väljarkåren. Detta i sin 
tur har skapat en turbulens hos väljarkåren så att varje parlamentsval har 
tenderat att bli ett misstroendevotum för den sittande regeringen. Här vill jag 
bland annat också hänvisa till tabeller över valresultat som jag presenterar i 
kapitel 4 i avsnittet Från regeringskris till regeringskris samt till det 
resonemang jag för i underrubrikerna till tabellerna. I kapitel 3 och 4 redogör 
jag för hur tillväxten i kapitalvolymen och dess ökade tillgänglighet även i 
Estland har medfört att staten saknar en sammanflätning med medborgarna i 
det civila samhället. Därmed har staten även i Estland, liksom de tidigare 
kapitalintensiva områdena, under 1990−talet speglat de strider som uppkom 
på grund av kapitalintensiviteten.  Detta kommer jag att närmare beskriva i 
kapitel 4 i avsnittet Från regeringskris till regeringskris. 

Jag kommer i denna studie således hävda att en avgörande orsak till att 
den estniska statsförvaltningen inte har kommit att spela samma roll som 
deras kollegor gör i Västeuropa finns att hitta i en liknande dynamik som 
existerade i Västeuropa mellan kapitalintensiva och våldsintensiva länder. 
Dock med den stora skillnaden att kapitalet från begynnelsen var koncentre-
rat under statens juridiska överhöghet och blev intensiv när det spreds ut 
bland många aktörer så att en situation liknade den som tidigare rådde bland 
kapitalrika områden tog plats. För många organisationer och politiska partier 
möjliggjorde detta att de kunde klara sig utan ett stort antal medlemmar. I 
kapitel 3 och 4 under avsnittet Mammons andedräkt eller hur Prihvatiserin-
gen tog sin början redogör jag närmare hur Estland i början av 1990−talet 
förvandlades till ett kapitalintensivt land då den tidigare statliga egendomen 
började ”slitas isär” av olika aktörer. Därmed uppstod olika kapitalrika ak-
törer vilka sedan början av 1990−talet också har speglats i politiken och dess 
möjligheter. Bland annat genom att de politiska organisationer som ska rep-
resentera medborgarna inte har baserat sin verksamhet på ett stort antal 
medlemmar utan på vissa aktörers finansiella stöd. Jag kommer att närmare 
redogöra för detta i kapitel 3 under avsnittet Utveckling av politiska partier i 
Estland. Organiserade medborgare som försökte dra upp statens inre grän-
ser efter 1987.  

På tal om kapitalrörelser menar jag också att eftersom Estland är ett litet 
land som har föga att sätta emot sina större grannar har landet under 
1990−talet kommit att inkorporeras under vissa grannars dominans. I kapitel 
4 kommer jag således bland annat redogöra för hur svenska banker har varit 
aktiva aktörer i Estland och därmed även hjälpt en viss fraktion ur den domi-
nerande klassen att behålla sina politiska positioner i staten och samhället.  
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Staten genom sociologiska glasögon 

Enligt Poggi kan en modern stat betraktas som en organisation och en sådan 
karaktäriseras genom fyra aspekter: 1) Den är skild från andra organisationer 
som opererar på samma territorium, 2) den måste vara autonom gentemot 
andra organisationer, 3) den är konsoliderad (min översättning av ordet cent-
ralized, detta eftersom nästa punkt anger tankeriktningen för punkt 3) och 4) 
delarna är formellt koordinerade med varandra. Som sagt, en stat kan betrak-
tas som en organisation där politisk makt måste utövas genom en uppsätt-
ning av arrangemang. Men dessa arrangemang kan inte vara utan en mening. 
De roller som följer av formalism och avindividualiserade ritualer måste 
följaktligen syfta till en viss uppsättning av intressen och avsikter. Således 
betonar Poggi det organisationsmässiga och definierar därför en stat som en 
organisation som är skild från hushålls− och släktgrupper och som sådan 
utövar klar överlägsenhet över alla andra organisationer inom ett konkret 
territorium.85 Eftersom en stat omges av samhället måste den betraktas i 
ljuset av relationer med andra aktörer, detta speciellt eftersom stat och sam-
hälle vanligtvis är mycket tätt hoptrasslade, och vem som determinerar vems 
beteende är svårt att utröna. Pierson går till och med så långt att enligt ho-
nom är staten ett kognitivt fenomen − man känner igen den när man ser den. 
Med hjälp av Weber skulle man dock kunna närma sig en karaktär som kan 
hjälpa till att identifiera staten. Denna igenkänningskaraktär utgörs, enligt 
Weber, av våldsmonopolet. För Weber är den moderna staten en speciell 
form av politiska associationer. En stat är en stat endast så länge som dess 
administrativa apparat legitimt kan upprätthålla monopolet på våld, säger 
Weber.86 Historiskt sett steg statsmakten ur feodalismen och utkristallise-
rades under absolutismen. Under den feodala eran kan statsmakten betraktas 
som spridd mellan många enheter vilka bara till synes är underställda en 
suverän.87 När den absoluta staten etableras får även idén om suveränitet en 
starkare ställning. Statsmakten betraktas därmed som någonting slutgiltigt 
och absolut. Ingen annan får tvinga igenom sin vilja utan att först erhålla 
fullmakt av den suveräne − staten. Att under absolutismen gå emot den 
staten är att ifrågasätta dennes suveränitet. Med tiden uppstår uppfattningen 
att det existerar en privat sfär dit suveränen inte äger tillträde. Kortfattat 
skulle man kunna sammanfatta skillnaden mellan den premoderna staten och 
den moderna staten med att den moderna staten är utestängd från vissa om-
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råden. Den sociala, ekonomiska, patriarkala och politiska makten är helt 
enkelt differentierad.88 

Enligt Poulantzas har många teorier under en längre tid ställt frågan om 
vilka förhållanden en stat intar i relation till omgivning och sociala klasser. 
Således har de okritiskt utgått från uppfattningen att det sedan begynnelsen 
existerar en stat eller en politisk makt som alla aktörer eller sociala klasser 
etablerar en specifik relation till. Detta kan emellertid förklaras av att många 
i staten ser en hård och icke penetreringsbar kärna som olika klasser 
förhåller sig till och som de försöker påverka eller vars handlingar dessa 
försöker styra i en bestämd riktning. 89  

I en samhällsformation konstitueras en överlappning av flera produk-
tionssätt, säger Poulantzas. Detta innebär att i en samhällsformation samexis-
terar också flera klasser och inom varje klass olika fraktioner. Exempelvis 
kan en borgerlig klass uppdelas i kommersialister, industrialister och finan-
siärer. Likaså kan bildligt sagt även en arbetarklass delas upp i olika klass-
fraktioner såsom arbetararistokrati, rännstensproletariat, kontors−, jord-
bruks− eller industriarbetare. Med tanke på att dessa klasser samexisterar 
och att målet för deras politiska kamp är staten innebär detta också att det 
mellan klasserna och/eller klassfraktionerna etableras vissa relationer. Dessa 
relationer kan dock bilda en särskild politisk enhet inom staten, vilket med-
för att dessa klasser och de klassfraktioner som där intar positioner bildar ett 
maktblock med klara positioner och gränser sinsemellan.90 Poulantzas menar 
dock att ett maktblock utgör en motsägelsefull enhet under en hegemonisk 
fraktions gravitation. Motsägelsefullheten uppstår i detta sammanhang efter-
som dragkampen och intresserivaliteten mellan fraktioner samt olika klasser 
ständigt är närvarande.91 

Enligt Max Weber handlar politiken i stort sett om strävan efter makt eller 
inflytande över maktfördelning mellan de grupper av människor som aspire-
rar till att leda genom den politiska nivån. Antagandet bygger på att den som 
bedriver politik strävar efter makt; antingen som medel för att uppnå andra 
mål, eller makt för dess egen skull, för att njuta av prestige. Weber menar att 
politikens dynamik bestäms av fördelning, upprätthållande och förskjutning 
av maktintressen. Denna dynamik bestämmer vid idealfallen även ämbets-
männens verksamhetsfält och betingar deras beslut.92 Men eftersom alla inte 
kan lyckas samtidigt att ta rummet där de avgörande politiska besluten fattas 
under sin kontroll, kan detta medföra att de som stannat utanför slår vakt om 
sina intressen. Därmed kan en gränsdragningskamp uppstå varigenom staten 
inte släpps in i alla delar av den sociala verkligheten som finns inom dess 
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territorium. Hur mycket en stat kontrollerar och vad den får kontrollera är en 
produkt av politisk kamp.93 Således uppstår det för staten inte bara en om-
givning bortom sina internationella gränser utan även inom sitt interna-
tionella territorium − staten har således också inre gränser.94 

Enligt Miliband är en teori om staten även en teori om samhället och spe-
ciellt om maktfördelningen i detta samhälle. Av detta följer att ingen reger-
ing i långa loppet kan undgå att tillmötesgå vissa krav från konkurrerande 
grupper.95 I den moderna västerländska demokratin måste en regering ofta 
beakta ett antal punkter där de för politiken avgörande besluten fattas. Såle-
des kommer vissa organiserade aktörer i affärsvärlden, fackföreningvärlden, 
konsumentorganisationer eller vissa lantbrukarorganisationer och andra or-
ganisationer att utöva ett visst inflytande på hur de politiska besluten gestal-
tar sig. I detta perspektiv är en avgörande utgångspunkt att inga sociala kate-
gorier är homogena. Dessa kategorier är snarare fragmenterade. Viktigt i 
sammanhanget är också att dessa kategorier eller dess fragment från tid till 
annan utövar olika inflytande.96 Utifrån en marxistisk historieuppfattning 
skulle man kunna betrakta dynamiken i denna formation som full av spän-
ningar och dragkamp mellan olika aktörer ur samhällsformationens olika 
delar. Dock har denna dragkamp ett bestämt objekt som den riktar sig mot. 
Detta objekt kan benämnas som staten, vilket, enligt Poulantzas, är en speci-
fik strukturell nivå i en samhällsformation. Utifrån detta synsätt skulle man 
kunna säga att slutfrågan för varje politisk kamp är frågan om vem som be-
härskar staten som denna knutpunkt i en formation där de olika nivåernas 
motsättningar förtätas. Enligt min läsning av Poulantzas syftar denna fråga 
till att omvandla en samhällskonfiguration. Detta i sin tur måste, enligt Pou-
lantzas, ses utifrån det faktum att staten, som centrum för formationens gra-
vitation, upprätthåller jämvikten i social formation/konfiguration.97 Samti-
digt menar dock Poulantzas att staten som sådan är ett neutralt fenomen, likt 
ett verktyg som kan manipuleras av klasser eller klassfraktioner för att uppnå 
vissa mål.98  

Således är staten den plats där det, enligt Poulantzas, skapas en bräcklig 
politisk enhet av olika klasser och således kan man betrakta staten som den 
punkt där en dominerande klass ofta kröner sina strategiska handlingar med 
statlig legitimitet. Dock menar Polulantzas att jämvikten bland de klasser 
eller fraktioner som ingår i, det av staten formade, maktblocket uppnås mel-
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lan de olika aktörerna genom att en stark aktör tvingar alla andra att orientera 
sig runt dess styrkeposition som ett gravitationscentra i konfigurationen.99 
Samtidigt säger Poulantzas att staten lyckas med konststycket att verka som 
ett gravitationsfält där olika klasser eller fraktioner kan inta sina positioner 
och med sin jämvikt skapa ett visst kompromissläge, endast på grund av att 
den som en konfiguration av aktörer besitter en relativ autonomi gentemot de 
givna klasserna och fraktionerna.100 

Statens helhet koncentrerar och reproducerar därmed hegemoni genom att 
föra olika klasser till en arena där dessa tvingas att enas runt en viss politik. 
Men även i detta fall får staten inte betraktas som en extern aktör till sam-
hällsklasser.101 Staten i denna formation bör ses som påverkad av alla 
ingående komponenter och deras position kan till och med vara livsnöd-
vändig för att ett gravitationscentra ska behålla en viss styrka eller riktning i 
sin styrka. Med andra ord måste staten som sådan ses som en social relation 
mellan de aktörer som har lyckats etablera sig där.  

Man måste samtidigt betrakta delarnas koordinater i konfigurationen ge-
nom deras relationer till produktionsmedlen. Därmed kommer också olika 
konfigurationer att se olika ut, och således även styrkan och kapaciteten i 
gravitationscentrat. Med marxistiskt språkbruk skulle man kunna säga att 
olika produktionsförhållanden ger olika utfall i statens utformande och när 
det gäller vad den vidtar i ett samhälle. Dock ska man inte överdriva kompo-
nenternas autonomi. Eftersom alla delar ingår i ett kraftfält som hålls ihop av 
en konfigurations hela gravitation kan det för en enskild enhet bli oerhört 
svårt att ensidigt ändra på gravitationscentrat, eftersom man per automatik 
får axla konfigurationens hela tyngd. Med andra ord skulle man kunna uttry-
cka detta förhållande som att staten är samhällets ”officiella sammanfatt-
ning” som bär alla spänningar och motsättningar i samhället.102 Staten kan 
således sägas fungera i konfigurationen som en regulator som förhindrar att 
spänningarna får ett fritt spel och därigenom riskerar att samhället löper full-
ständigt amok.103 Således får staten i ett samhälle samtidigt rollen av organ-
iseringsdirigent och ordningsvakt.  Detta kan speciellt ses genom att varje 
stat alltid försöker manifestera sig genom tekniskt−ekonomiska, ideologiska 
och politiska funktioner. Ett politiskt herravälde kan således i längden up-
prätthållas endast om staten lyckas fylla dessa sociala funktioner. Dock 
betonar Poulantzas i sammanhanget att statens sociala, ekonomiska och 
ideologiska funktioner för det mesta motsvarar den dominerande klassens 
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politiska intressen.104 En stat behöver emellertid inte direkt representera den 
klass vars representanter för tillfället innehar en dominerande ställning inom 
parlamentet eller regeringsmaskineriet, än mindre kan den betraktas som ett 
lydigt verktyg i händerna på en dominerande aktör. Detta resonemang kan 
härledas ur perspektivet på parlamentet och regeringsmaskineriet som en 
scen där olika aktörer samlas och där kampen fortsätter. Således blir utfallet 
på scenen en övervinning och ständig tillkomst av olika jämviktstillstånd 
mellan aktörerna. Det som gestaltas på scenen har redan i manuset ett spel av 
kamp inskrivet, men får alltid ett visst utfall: att manuset eller redan genren 
som manuset baseras på ger den dominerande klassen en viss garanti 
angående deras styrkepositioner gentemot andra aktörer. Staten ger dessa 
garantier till en dominerande klass genom att scenen konstitueras av de 
dominerande aktörer som representerar folkets allmänna intresse.  

Staten som en social relation är med andra ord uppdelad mellan fraktioner 
ur en eller flera klasser och det viktiga är att det däri råder ett tillstånd av 
jämvikt, som dock ingenting annat är än ett tillfälligt och övergående till-
stånd. Således måste klasshegemonin, som en bakomliggande och avgörande 
variabel, beaktas även om den politiska arenans autonomi emellanåt, till 
exempel i ett kapitalistiskt samhälle, kan tillåta att den dominerande klassens 
ekonomiska intressen tillfälligt förbises. Dock är villkoret för detta att den 
dominerande klassen bibehåller sina positioner på vissa punkter i samhället. 
Därmed tycker Poulantzas sig se en gränslinje, innanför vilken ett inskrän-
kande av klassers makt i andra maktcentra inte får några avgörande 
återverkningar.105 Man kan därmed tolka parlamentariska strider mellan re-
geringsbärande partier och oppositionspartier utifrån ett sådant resonemang. 
Det man då ser är att en eller flera partier kämpar mot något förslag som 
missgynnar vissa klassers eller fraktioners positioner eller maktbaser.106 
Därmed uppstår i praktiken fenomenet att regeringarnas politik kontinuerligt 
präglas av accelerationer och brytningar, tveksamheter och ändring av kur-
ser. Det har dock ingalunda att göra med den dominerande klassens han-
dlingsförlamning eller obeslutsamhet hos fraktionsledare, utan accelerationer 
och brytningar, tveksamheter och ändring av kurser av politiken bör istället 
ses som effekter av ett slagfält.107 

Emellanåt kan det dock uppstå situationer där övervinning och ständig 
bildning av olika jämnviktstillstånd mellan aktörerna i konfigurationen, som 
intar staten, inte ger ett önskat resultat. Denna situation behöver emellertid 
ingalunda härstamma från konfigurationens interna angelägenheter och 
spänningar. Krisen kan även uppstå samt forceras av externa processer. Med 
ett marxistiskt språkbruk skulle man kunna säga att om det runt om den do-
                               
104 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 50 ff 
105 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 211 ff  
106 Nicos Poulantzas, 1980, a. a. s. 135 ff och Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 111 och Nicos 
Poulantzas, Den marxistiska politiska teorin i England – en kritik, Zenit stensil, 1970, s. 12  
107 Nicos Poulantzas, 1980, a. a. s. 136ff, samt Nicos Poulantzas, 1977, s. 121 f 
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minerande konfigurationen, som intar staten, sker en samhällsförändring 
som minskar eller eliminerar vissa aktörers positioner i samhället, kan de 
försätta staten i en legitimitetskris. Resultatet av denna kris kan bli att de 
aktörer som behärskar staten inte längre förmår att, med hjälp av statsmak-
ten, reglera samhällsförhållanden samtidigt som andra aktörer i samhället 
inte längre erkänner deras rätt att styra med hjälp av staten. Det har då upp-
stått en revolutionär situation.  

Eftersom staten i Estland och större delen av Sovjetunionen i slutet av 
1980−talet hade kommit till en sådan situation finns det en anledning att 
nedan kortfattat stanna vid diskussionen om snabba och omvälvande förän-
dringar. 

Omvälvande förändringar av staten 

Tilly hävdar att, om vi vill förstå djupt omvälvande förändringar i statens 
struktur och dess ställning eller förmåga att agera i samhället, måste vi stude-
ra statens förändring i relation till övergången från en social konfiguration 
till en annan och hur djupt omvälvande förändringar sprider ut sig i dessa 
konfigurationer som bildas mellan olika aktörer på statsarenan och i samhäl-
let.108  

Utgångspunkten här är att en samhällskonfiguration består av flera organ-
iserade fraktioner ur ett antal olika klasser. Det viktiga här är att det sällan 
förhåller sig så att en ensam klass eller dess enda fraktion ockuperar den 
politiska arenan eller dominerar samhället. Den politiska arenan bör snarare 
betraktas som ett fält av flera klasser och klassfraktioner som sinsemellan 
bildar en allians – ett maktblock. Emellertid menar Poulantzas att statsfor-
men eller regeringssystemet i ett land starkt korrelerar med de motsättningar 
som äger rum mellan olika klasser och inom en klass.109 Således inträffar 
inte djupt omvälvande förändringar i isolerade loger som är oberoende av det 
omgivande samhället. Tilly menar att sociala processer i en stats omgivning 
på ett grundläggande vis påverkar förutsättningen för förändringar och deras 
karaktär. Detta kan ske på tre olika sätt. Först genom att sociala processer 
skapar statens struktur och (dess) relationer med befolkningens breda och 
djupa lager. För det andra determinerar de sociala processerna en huvudaktör 
inom varje enskilt politikområde, liksom aktör som en politisk kamp riktas 
mot. Det tredje viset som sociala processer påverkar förändringar på är att de 
bestämmer hur mycket tryck som läggs på en stat och av vem. Till exempel 
blir de som har sin politiska bas i den agrara sfären förskjutna från sina cen-
trala positioner i staten i och med omvandlingen av det agrara samhället till 
ett industrisamhälle. 110 

                               
108 Charles Tilly, European Revolutions 1492−1992, Backwell, Oxford 1993, s. 6 
109 Nicos Poulantzas, Fascism och diktatur, Partisanbiblioteket 13, Kristianstad 1973, s. 68 f 
110 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 6 
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Även Miliband betonar konfigurationsaspekten i politikskapandet. Såle-
des menar han att de enskilda intressena i staten, som uttrycks genom olika 
aktörers politiska aktivitet, förändrar statens politik när det sker förändringar 
i starka aktörers sammansättning. Denna förändring i styrkebalansen bland 
aktörerna kan, enligt honom, medföra att en regering snabbt ändrar sig för att 
anpassa sig till skiftande vindar, inte minst med opinionssiffrorna i åtanke.111 
När det emellertid skulle ske ett byte av aktörer i gravitationscentrat, det vill 
säga när hegemonin hos en fraktion av någon anledning skulle föras över till 
en annan fraktion i maktblocket, kan detta få till följd att en statsform förän-
dras, säger Poulantzas. Således bestäms en statsform av en konkret kombina-
tion av aktörer på den politiska scenen, vars stabilitet starkt hänger ihop med 
huruvida dessa aktörer lyckas hålla en jämvikt i konfigurationen.112  

Tilly hävdar att omvälvande samhälls− och statsförändringar varierar 
mellan tidsepoker eftersom även stater varierar från tid till annan. Detta gör 
också att djupt omvälvande förändringar av staten och samhället ser helt 
annorlunda ut under slutet av 1900−talet än under 1800−talet. Det centrala 
hos djupt omvälvande förändringar av stater och samhällen då och nu är 
dock att deras mål är övertagandet av statsmakten.113 En djupt omvälvande 
samhälls− och statsförändring kan således karaktäriseras av att en eller flera 
sociala grupper ställer krav på att en statsledning eller hel samhällsklass 
avträder sina politiska positioner till dem. En djupt omvälvande förändring 
av staten och samhället börjar oftast med att det uppstår en öppen kamp mel-
lan dessa grupper om hegemoni över samhället. Denna kamp kan i öppnings-
fasen leda till att den politiska hegemonin mellan de statsbärande och aspir-
erande grupperna delas upp. Således intar de aspirerande grupperna den ter-
räng som de statsbärande grupperna avträder. Målet för denna kamp är att 
dualismen upphör och de aspirerande grupperna etablerar sin hegemoni över 
staten och samhället.114 Tilly hävdar att en djupgående samhälls− och stats-
förändring har två komponenter – en inledande revolutionär situation och en 
avslutande revolutionär förändring. En revolutionär situation kan enligt ho-
nom definieras som ett läge där flera sociala grupper gör anspråk på att vara 
bärare av statens suveränitet. Denna situation inträffar när medlemmarna ur 
en tidigare underordnad fraktion erhåller suveränitet och lyckas erövra en del 
av staten som tidigare kontrollerades av de statsbärande grupperna. Här är 
dock viktigt att beakta att de gamla statsbärande grupperna är inkapabla att 
gå till motoffensiv, medan de nya inte har sådan styrka att de i ett slag kan 
erövra staten.115 I detta sammanhang betonar V. I. Lenin just de statsbäran-

                               
111 Ralph Miliband, 1970, a. a. s. 11 
112 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 267 ff, 214 och 287 
113 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 5 f 
114 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 9 
115 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 10 
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des oförmåga att styra som de tidigare gjort och de styrandes ovilja att förbli 
styrda som tidigare.116  

När man därefter vill förstå kampen för djupgående samhälls− och 
statsförändringar samt utfallet av dessa strider bör man, enligt Tilly, åtmin-
stone beakta tre olika faktorer. Man bör således beakta dynamiken i skill-
nader mellan de grupper som aspirerar på att ta över statsmakten, eller i vart 
fall en del av den. För det andra bör de aspirerandes krav finna ett visst stöd 
hos bredare befolkningslager. Den tredje faktorn som måste beaktas i för-
ståelsen av djupt omvälvande förändringar är de faktorer som hindrade de 
gamla statsbärande grupperna att acceptera alternativa statsbärande konfigu-
rationer, eller att frivilligt införa de aspirerande gruppernas krav.117   

Tilly hävdar emellertid att djupt omvälvande förändringar av samhället 
inte per automatik behöver sluta med att en klassfraktion eller att en koali-
tion av sådana fraktioner etablerar sin hermetiska hegemoni över staten. 
Snarare kan en djupt omvälvande förändring leda till att flera revolutionära 
situationer följer på varandra. Således kan de nya makthavarna befinna sig i 
en legitimitetskris när koalitionsparter eller andra sociala aktörer vänder dem 
ryggen.118 

Ovan förde jag ett resonemang om staten och anslöt mig till uppfattningen 
att statsmakten inte går att betrakta som en sak, den existerar inte som sådan. 
Statsmakten är i sin uppenbarade form ett antal institutioner, som samman-
taget utgör en realitet. Jag har åsikten att denna realitet utgjorde en lockelse 
för ”de nya”* i Estland när deras regeringsinnehav 1992−1995 samt 
1999−2002 följdes av stora förvaltningsreformer. Emellertid tycker jag mig 
se att ”de nya” i Estland blandade ihop regeringsmakten med statsmakten 
och då speciellt skillnader mellan grunden för regeringsmakten och grunden 
för statsmakten. Enligt Miliband är dock övertagandet av regeringsmakten 
inte lika med övertagandet av statsmakten.119 

Jag menar i sammanhanget att om vi vill förstå statsmakten så måste de 
olika element som tillsammans bildar statsmaktssystemet beaktas och spe-
ciellt de ingående elementens maktbaser utanför staten som en arena. Med 
andra ord måste deras resursbas och väljarkåren betraktas. Att under en djupt 
omvälvande samhälls− eller statsförändring utan en bred sammanflätning 
med medborgarnas breda massor enbart lösa frågan om makten över 
militären och regeringsapparaten kan i förlängningen bli ödesdigert för de 
aktörer som försöker tvinga de gamla aktörerna att ge ifrån sig sina styrke-

                               
116 Vladimir I Lenin, Kriis on küps, Teosed, Band 26, Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1954, s. 
60 
117 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 10 
118 Charles Tilly, 1993, a. a. s.11 
* Angående att de nya och de före detta i Estland har en objektiv grund beträffande indelning 
av politiska aktörer, se kapitel 3 i avsnitt, Ideologisk indelning av partier i Estland ger istället 
en social karaktärisering av aktörer 
119 Ralph Miliband, 1970, a. a. s. 60 och 66 
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positioner. Således vill jag återigen slå fast att övertagande av regeringsappa-
raten och statens våldsmonopol, utan att revolutionärer för den skull skulle 
etablera kontroll över motståndarens resursbaser, kan leda till att de efter en 
tid kan finna sig avskurna även från sina egna resursbaser när ”de före detta” 
aktörerna lyckas med att konsolidera kapitalet.120 Detta behöver dock inte 
innebära att ”de nya” aktörerna, i samband med att de förlorar sina ”hemma-
baser”, jagas ut ur ”hovet”. Samhällsförvandlingen i Estland visar att ”de 
nya” kan tillåtas sitta kvar vid ”hovet” så länge de inte vidtar åtgärder som 
hotar de materiella baser som andra fraktioner ur den dominerande klassen 
hämtar sin finansiella styrka ifrån.121 

Här vill jag återigen slå fast att staten som, enligt Poulantzas, förutsattes 
utgöra en organisationsfaktor för den dominerande klassens fraktioner endast 
är det om vissa fraktioner vid ”hovet” får för sig att börja omfördela den 
materiella grunden för styrkepositioner mellan fraktioner i den dominerande 
klassen. Poulantzas slår i sammanhanget fast att ”hovet” därmed utgör en 
organisationsfaktor för den dominerande klassens fraktioner, vargenom 
dessa kan slå vakt om grundvalarna för sina styrkepositioner. Emellertid vill 
jag med stöd av den estniska samhällsförvandlingen slå fast att i den global-
iserade världen är det ingalunda självklart att ”hovet” för den dominerande 
klassens fraktioner utgör en organisationsfaktor där de måste agera för att slå 
vakt om sina materiella resursbaser. Detta måste ses i ljuset av att de av-
görande besluten som angår vad, när och hur ett kapital producerar någon-
ting inte längre bestäms inom ett hovs suveränitet, utan någon annanstans 
bortom de nationella arenornas suveränitet. Därmed utgör inte heller det 
nationella ”hovet”, för många fraktioner ur de(n) dominerande klass(erna), 
den organisationsfaktor som Poulantzas betonar. Således kan hovet också 
tillåtas att vara i händerna på fraktioner ur de(n) dominerande klass(erna) 
som egentligen inte besitter en rejäl styrkeposition i hela samhället. Skulle 
dessa fraktioner som administrerar hovet trots allt få för sig att agera mot de 
fraktioner som innehar de verkliga styrkepositionerna i ett samhälle kan det 
räcka med att ringa till Goldman Sachs, Världsbanken eller Wallenbergim-
periet för att tvinga ”hovet” eller vissa aktörer vid det tillbaka till den enda 
rätta vägen. Detta naturligtvis under förutsättning att de aktörer som intar 
staten inte söker konfrontation med aktörer som Goldman Sachs, Wallenber-
gimperiet eller EU.122 Därmed utgör inte längre det nationella ”hovet” en 

                               
120 Nicos Poulantzas, Den marxistiska politiska teorin i England – en kritik, Zenit stensil, 
1970, s. 12 
121 Nicos Poulantzas, Den marxistiska politiska teorin i England – en kritik, Zenit stensil, 
1970, s. 12 
122 Ett exempel kanske kan anges av Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 111, och Nicos Poulant-
zas, Den marxistiska politiska teorin i England – en kritik, Zenit stensil, 1970, s. 11 ff. Pou-
lantzas beskriver detta fenomen med hänvisning till att i England tillät borgarskapet aristokra-
ter kontrollera regeringsapparaten eftersom denna klass ändå regerade på ett mandat av dem 
som hade makten över samhället. David Hoffman, 2003, a. a. s. 355 ff 
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organisationsfaktor för fraktioner(na) ur de(n) dominerande klasse(rna). 
Således skulle man kunna säga att det i en globaliserad värld har skett en 
förskjutning av organisationsfaktorn för de(n) dominerande klasser(na). 
Denna organisationsfaktor har i en globaliserad värld förskjutits till en arena 
som ligger bortom enstaka nationella arenor och att agera på sådana arenor 
kräver mycket större resursansamling än det skulle ha krävts på en nationell 
arena. Detta har i sin tur medfört att aktörer i mindre system lätt har blivit 
avhängiga av större och mera resursstarka aktörer, vilka utgörs av olika ak-
törer från större och rikare grannländer eller resursstarka multinationella 
aktörer. Emellertid kan dock relationerna på den internationella nivån tvinga 
olika aktörer vilka tidigare kunde överge staten som en arena att återvända 
dit. Ett exempel i sammanhanget utgörs kanske av styrkebalansen mellan det 
svenska och det ryska kapitalet i Estland123. Här vill jag hänvisa till att den 
tidigare statsministern och idag transithandelsmagnaten Tiit Vähi 2006 än-
drade inriktningen för sitt materiella stöd från Reformpartiet (reformiera-
kond), som kan sägas huvudsakligen representera de svenska finansintres-
sena, till Centerpartiet (Keskerakond) som kan sägas ha goda relationer med 
det ryska kapitalet. Jag kommer att ägna mig mer åt detta tema i kapitel 4. 

Häri kanske även en förklaring ligger till varför den gamla nomenklaturen 
i ”de nya demokratierna” har agerat på bred front för att ansluta sina stater 
till de internationella arenor som domineras av ”de gamla demokratierna”. I 
Estland var det endast Centerpatiet som inte öppet tog ställning om landets 
EU−medlemskap. I förlängningen skulle man här även kunna förvänta sig att 
det färre och starkare ”hovet” tvingar hela den dominerande klassen att 
oavsett färg hålla sig inom vissa ramar när det gäller mål och prioriteringar i 
politiken. Detta i sin tur kanske också sätter stopp för de strukturlekar som 
har varit typiska i Estland under hela 1990−talet. Jag kommer att ingående 
redogöra för dessa processer i kapitel 5. Jag kommer att redogöra för den 
dynamik där vissa fraktioner i den dominerande klassen slår vakt om sina 
hemmabaser vid ”hovet” och hur vissa fraktioner lämnade ”hovet” i kapitel 4 
under avsnittet Mammons andedräkt eller hur Prihvatiseringen tog sin bör-
jan. 

Makt över aktörer i samhället kan, enligt Poggi relateras till resurser som 
vissa besitter och kan med hjälp av resursinnehavet lägga gränser runt den 
passive. Poggi räknar upp tre resursformer som kan användas som 
maktmedel. Den första resursformen utgörs av ekonomiska medel och kan 
således benämnas som ekonomisk makt. Här är det centrala att en part besit-
ter vissa varor som en annan vill ha och för det måste prestera någonting. 
Den andra resursformen vars besittande ger makt benämnas ideologisk makt. 

                               
123 Angående kapitalinflödet och möjlig framtida estnisk utrikespolitik samt andelen av 
svenska investeringar i Estland se Dag Hartelius, Kas tekkimas on Stockholmi – Tallinna 
telg?, Diplomaatia Nr 41, Veebruar 2007, http://www.diplomaatia.ee/est/sisukord.php 
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Genom att den ena parten med hjälp av en idé skapar auktoritet runt om sig 
och därigenom få den andre att göra vissa saker. Den tredje resursformen 
som kan ge makt är våldsmedel. Poggi benämner denna resursform politisk 
form av maktutövande.124 

Poulantzas betonar (i detta sammanhang) att vad gäller makten och staten 
bör makten betraktas som en social relation mellan olika klasser eller mellan 
vissa fraktioner.125 Han ger dock även ett villkor för att en makteffekt ska bli 
påtaglig. Således måste en klass i sin helhet, eller åtminstone vissa av dess 
fraktioner som ska få genomslagseffekt för sina objektiva intressen, vara väl 
organiserad.126 Samtidigt får man inte tro att det råder en automatisk kop-
pling mellan organiseringsgrad och makt. Makt uppnås genom en dragkamp 
på praktikens fält där alla klasspraktiker sammantaget fäller avgörandet och 
därmed påverkar utfallet av en klassmakt. Således måste man här beakta en 
klass i relation till andra klasser och i synnerhet aktörernas kapacitet att mo-
bilisera krafter i kampen för sina intressen. I sammanhanget är organisering 
endast ett nödvändigt villkor för uppmarschen till slagfältet. Således beror en 
klass makt på de andra klassernas oförmåga att organisera sig och samla 
kapacitet för att själva genomföra en uppmarsch och kraftsamling på slag-
fältet. 127 

De sociala klassernas makt är således i sin utövning organiserad i speci-
fika institutioner, i maktcentra, och i detta sammanhang är staten, vid sidan 
av ekonomiska, militära och kulturella centra, ett av många utövningscentra 
för den politiska makten. Dock har den statliga institutionen ingen makt i 
egentlig mening utan den makt som tillkommer den måste, enligt Poulantzas, 
relateras till de sociala klasserna − som är de som egentligen innehar makten. 
Samtidigt bör man i sammanhanget hålla i minnet skillnaden mellan den 
formella makten och den reella makten. Således bör styrkeförhållandet mel-
lan olika maktcentra betraktas. Poulantzas menar också att hur styrkeförhål-
landet mellan maktcentra och därmed klasserna är fördelad kan variera med 
tiden.128 När man således utgår ifrån att staten är ett av många maktcentra 
kan placeringen av den reella maktbasen variera från en tid till annan. Här 
måste man återigen skilja å ena sidan mellan staten som ett maktcentrum 
varigenom en klass realiserar sina mål och å andra sidan staten som ett tek-
niskt−byråkratiskt verktyg. Jag menar i sammanhanget att varje dominerande 
klass alltid försöker skydda sina långsiktiga ekonomiska maktbaser som 
källa till sin handlingskapacitet. Så kan till exempel en klass i en kon-
fliktsituation välja att flytta det statliga maktcentrat ifrån regeringsmaktens 

                               
124 Gianfranco Poggi, 1990, a. a. s. 17 
125 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 111 och Nicos Poulantzas, Den marxistiska politiska teorin 
i England – en kritik, Zenit stensil 1970, s. 11 f 
126 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 114 och Nicos Poulantzas, Den marxistiska politiska teorin 
i England – en kritik, Zenit stensil, 1970, s. 9 f, 11 f 
127Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 115 
128 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 122 f 
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tekniskt−byråkratiska enheter till andra ställen som är utom räckhåll för 
vissa aktörer vid ”hovet”.129 Med andra ord måste en omplacering av det 
politiska maktcentrat beakta relationer till områden varifrån fraktioner ur den 
dominerande klassen hämtar sin materiella styrka, det vill säga att ett överta-
gande av regeringsmakten bör följas upp av övertagandet av det som möjlig-
gör den reella statsmakten. Här syftar jag till att ett övertagande utan att ant-
ingen själva skapa sig resursstarka positioner i samhället eller att överta an-
dra fraktioners resursbaser determinerar manöverutrymmet för vad ”hovet” 
kan företa.  

Jag har uppfattningen att om man vill skapa en djupare förståelse för det 
spel som sedan statens tillbakadragande från samhället efter 1987 började i 
Estland, måste man utgå från de att förändringar i statsapparaten, som ”de 
nya” 1992 och 1999 företog, aldrig var tillräckliga för att transformera staten 
som sådan. För detta ändamål skulle det ha krävts mycket mera speciella 
operationer och handlingar än ”de nya” var kapabla att företa.130 Staten som 
helhet kan betraktas som en komplex organisation med en mångfald av olika 
viljor vilka försöker sätta sina intressen i förgrunden på agendan.131 Därför 
krävs det av alla nya aktörer, som grundligt vill förändra samhället, att de 
etablerar kontrollen över de resursbaser varifrån de före detta fraktionerna ur 
de dominerande klasserna hämtade sin materiella styrka. Men att enbart kon-
centrera sig på ”hovet” gör att man lätt tar fel på tyngdpunkter i 
statsmaktsystemet och därmed inte förstår var den reella och den formella 
makten är placerad. 

Poulantzas skrev att staten är centrum för den dominerande klassens poli-
tiska makt, genom att utgöra organisationsfaktorn för dess politiska kamp.132 
Enligt min åsikt beskriver denna mening mycket tydligt samhällsför-
vandlingen i Estland. Utgår man ifrån att de flesta produktionsmedlen de 
jure var i statens händer så var staten följaktligen även ett viktigt mål för 
politisk kamp. När man sedermera har tömt ”kungens skafferi” och runtom 
sig har aktörer som på grund av sin religion om det privatas helighet eller 
lagarnas styre aldrig kan återta någonting är man bakom Gudfadern själv. 
Lägger man i sammanhanget även till att små system i en globaliserad 
värld133 har svårare att agera, har man även erhållit den dubbla välsignelsen.  
Detta i sin tur kastar ett förtydligande ljus över Poulantzas resonemang. Sta-
ten utgör nämligen en organisationsfaktor för den dominerande klassen och 
dess olika fraktioner endast när deras hemmabaser hotas134, annars tycks 

                               
129 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 123 f, och Nicos Poulantzas, Den marxistiska politiska 
teorin i England – en kritik, Zenit stensil, 1970, s. 12 
130 Nicos Poulantzas, 1980, a. a. s. 131 
131 Nicos Poulantzas, 1980, a. a. s.138 f 
132 Nicos Poulantzas, 1970, a. a. s. 211 och 288 f 
133 Här har man enligt min mening också en förklaring till varför samtliga parlamentspartier 
har varit mycket måna om att Estland skulle internationalisera sig. 
134 David Hoffman, 2003, a. a. s. 294 ff, 355 ff och 501 ff 



 67 

samhällsförvandlingen i Estland visa att staten som organisationsfaktor i en 
globaliserad värld har spelat ut denna roll. Detta resonemang kommer jag att 
närmare gå in på i kapitel 3 under avsnittet Ideologisk indelning av partier i 
Estland ger istället en social karaktärisering av aktörer och i kapitel 4 i 
avsnittet Mammons andedräkt eller hur Prihvatiseringen tog sin början. Där 
kommer jag att presentera exempel på strider mellan Samlingspartiet (Koon-
derakond) och Patria (Rahvuslik Koonderakond Isamaa) om privatiserings-
frågor. Likaså kommer jag där att hänvisa till att när privatiseringsreformen 
år 2000 var nästan helt genomförd och ingen längre kunde hota de nyvunna 
maktbaserna, saknades också behov av staten som en organiseringsfaktor. 
Detta, tror jag, måste ses utifrån aspekten av globalisering, vilken gör att de 
aktörer som efter Samlingspartiets upplösande befann sig i staten knappast 
skulle våga ifrågasätta besittande av privat egendom. Skulle någon aktör 
trots allt våga sig på att renationalisera135 eller med statsmaktens hjälp om-
fördela privategendom, skulle de riskera en attack från aktörer utanför lan-
dets gränser.  

Emellertid har jag åsikten att om man vill förstå ”de nyas” förvaltningsre-
former bör man utgå ifrån att när de nya icke−dominerande klasserna ska 
försöka sig på att ta makten i staten och därefter även behålla den, så kan det 
hända att de möter en fragmenterad arkipelag (framför sig) där de tvingas att 
erövra ö efter ö. Detta kan emellertid ge ”de gamla” klasserna ett väl behöv-
ligt andrum för manövrar. Dessa kan i sin tur dels syfta till och dels få till 
konsekvens att strategiska tyngdpunkter och gravitationscentra skiftas från 
en punkt till en annan, dit de nya omöjligen hinner eller når.136 Att ”de nya” 
helt enkelt kan ha missat dessa skillnader mellan regeringsmakten och stats-
makten kan enligt mig även illustreras med hjälp av Pro Patrialedarens egna 
ord. Efter avgången beskrev statsminister Mart Laar sitt mål med reformer 
som ett försök att skapa ett samhälle som stod på privaträttslig grund där det 
skulle ha varit omöjligt för dem som ville vända tillbaka klockan att göra 
det. Samhället skulle på en privaträttslig grund bli så mycket annorlunda att 
det skulle stå emot alla plötsliga kursförändringar, var det tänkt.137 Även om 
en av de f.d. statsministrarna i intervjun berättade att den privatiseringsväg 
som valdes 1992 medförde att väldigt många företagsledare byttes ut, så 
medförde detta 1992−1994 ingalunda att ”de före detta” aktörerna ur indus-
triella komplexet förlorade kontrollen över privatiseringen. Att de gamla 
konfigurationerna mellan staten å ena sidan och näringslivet å andra sidan 
upphörde att existera, som statsministern i intervjun gjorde gällande, bör 
snarare ses utifrån 1990 års perspektiv. Utifrån detta perspektiv kan man 

                               
135 Här kan ett exempel på en sådan möjlighet i Ukraina då Julija Timoshenkos regering 2005 
ifrågasatte tidigare privatisering av många företag. Se Heiki Suurkask, Timošenko viib Ukrai-
nas läbi suurpuhastust, Eesti Päevaleht 15.02.2005 
136 Nicos Poulantzas, 1980, a. a. s. 143 
137 Ivar Kostabi, Pigem opositsiooni kui ametnike valitsus, Intervju med avgående statsminis-
ter Mart Laar, Postimees 03.10. 1993 
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säkerligen hålla med om att trådar mellan staten och näringslivet gick 
sönder. Betraktar man till exempel regeringskrisen 1991, som jag i kapitel 4 
i avsnitt Från regeringskris till regeringskris kommer att ta upp, uppenbarar 
sig emellertid en bild av fraktionsstrider där en del av den industriella delen 
för första gången visade sin politiska styrka. Vidare menar jag att eftersom 
privatiseringsreformen kunde få vind i seglen efter de ”före dettas” valseger 
1995, i sig illustrerar vilka trådar som fanns kvar och vilka som hade klippts 
av.138 Detta kommer jag att närmare redogöra för i kapitel 4 i avsnittet 
Mammons andedräkt eller hur prihvatiseringen tog sin början. 

Ovan presenterade jag resonemanget om kapitalspridningen. Detta kan 
utvecklas vidare med hjälp av G. Poggis resonemang då han anser att makt 
över aktörer i samhället kan relateras till resurser som vissa besitter och med 
vars hjälp resursinnehavaren kan lägga gränser runt om den svagare. Poggi 
räknar upp tre resursformer som kan användas som maktmedel. Den första 
resursformen som kan ge makt är besittande av våldsmedel. Poggi kallar 
denna resursform politisk form av maktutövande. Den andra resursformen 
utgörs av ekonomiska medel och kan således benämnas som ekonomisk 
makt. Här är det centrala att besitta vissa varor som den andre vill ha och för 
det måste prestera någonting. I detta sammanhang kan man, enligt min åsikt, 
hävda att kapitalspridningen i Estland ledde till ett läge där många aktörer 
kunde skaffa sig åtminstone tillfälliga politiska positioner. Den tredje resurs-
formen vars besittande, enligt Poggi, ger makt benämner han ideologisk 
makt. Den innebär att med hjälp av en idé skapa auktoritet runt om sig och 
därigenom få den andre att göra vissa saker. Här tycker jag mig se å ena 
sidan de idémässiga ramar om oundviklig privatisering som alla grupper som 
axlade regeringsmakten bekände sig till efter 1992/93 och å andra sidan den 
valseger som ”de nya” vann 1992 på idén om att med hjälp av en snabb 
övergång till kapitalistiska förhållanden återupprätta Estland, som snabbt 
skulle likna ett land i väst.139  

Jag är också vid åsikten att när man vill förstå de politiska processer som 
har lett till de estniska regeringarnas interna svaghet skulle man teoretiskt 
kunna utgå från antagandet att vissa fraktioner bland de ”före detta” sökte 
efter en dominerande position som klassledare. Med denna ledarposition 
skulle de då ha kunnat upprätta en ordning vilken skulle ha lett till hegemoni 
och dominans i samhället och statsapparaten. Utgångspunkten här är 
sökandet efter stabilitet som endast i överförd bemärkelse140 bygger på Pou-
lantzas resonemang om processen som leder till införandet av diktaturiska 
statsformer. Enligt honom kan sådant endast sökas utifrån de politiskt domi-

                               
138 Intervju med en f.d. statsminister 
139 Gianfranco Poggi, 1990, a. a. s. 17 
140 NicoPoulantzas, Staten, makten och socialismen, Häften för kritiska studier Nr 2 årgång 
13, 1980,  s. 61 f 
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nerandes nivå. Speciellt måste då dynamiken inom alliansen av klassfrak-
tioner beaktas.141 

När det uppstår en situation där det råder starka och tillspetsade interna 
motsättningar inom den dominerande klassen och dess olika fraktioner, som 
fallet varit i Estland, kan detta i teorin medföra en dynamik där de dominer-
ande krafterna börjar söka sig mot ett ceasaristiskt, bonapartistiskt eller fas-
cistiskt maktövertagande.142 Emellertid har kapitalintensiviteten i Estland, 
som jag kommer att beskriva i kapitel 4, kastat en skugga över sådana möj-
ligheter. I kapitel 3 Ideologisk indelning av partier i Estland ger istället en 
social karaktärisering av aktörer, Förlorade kontaktytor, i kapitel 4 under 
avsnitten Mammons andedräkt eller hur prihvatiseringen tog sin början och 
Från regeringskris till regeringskris kommer jag att hävda ståndpunkten att 
organisationer, däribland också de statsbärande politiska partierna, under 
perioder präglade av kapitalintensivitet kan hitta medel för sin verksamhet, 
vilket inte tillåter att en ledande fraktion etablerar sin hegemoni. Detta med-
för att regerandet och koalitionsbildandet mellan olika fraktioner under kapi-
talintensiva perioder blir mycket turbulent. I kapitel 4 kommer jag visa hur 
regeringsmakten i Estland under hela självständighetsperioden har varit kao-
tisk och turbulent och ingen av klassfraktionerna ur den dominerande klas-
sen haft förmåga att ensam genom sin politiska organisation eller med hjälp 
av den parlamentariska demokratiska staten påtvinga den dominerande klas-
sens andra fraktioner sin ledning. Eftersom politiska partier på grund av ka-
pitalintensivitet har tillgång till medel för sin verksamhet från olika håll får 
också maktblocket som helhet svårt att övervinna sina motsättningar, vilka 
således ytterligare skärps. Detta kan ses utifrån Poulantzas resonemang om 
att när oförmågan förlamar den dominerande klassens fraktioner att kröna ett 
gravitationscentrum uppstår en hegemonikris som medför att den dominer-
ande klassens fraktioner får svårt att dominera över en samhällsformation 
som helhet.  

Samtidigt menar dock Poulantzas att när ingen av fraktionerna inom den 
dominerande klassen förmår att slänga ett blött täcke av dominans över en 
samhällsformation som helhet, påbörjas en vandring längs en modifierings-
väg som i slutändan skall justera hegemonidefekter i maskineriet. Denna 
justering har således till syfte att modifiera styrkeförhållandena inom allian-
sen i staten. Meningen är att när denna process slutat har en omfördelning av 
de ingående delarnas tyngd skett. Dock får man inte bländas av de tillfälliga 
försöken till hegemoni som längs vägen mot ceasarismen, bonapartismen 
eller fascismen kommer att äga rum, skriver Poulantzas. Hegemoniinsta-
bilitet kan just karaktäriseras av att de olika klasserna och klassfraktionerna i 
tur och ordning intar gravitationscentrat utan att kunna hålla sig kvar i läng-
den. Samtidigt måste tilläggas att när ingen av de politiska representanterna 

                               
141 Nicos Poulantzas, 1973, a. a. s. 68 
142 Nicos Poulantzas, 1973, a. a. s. 68 
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för den dominerande klassen har lyckats etablera sig som en hegemon inträf-
far även en förtroendekris inom fraktionerna, vilka därefter febrilt börjar se 
sig om efter en ny messias.143 Denna messias ska samla ihop den dominer-
ande klassen och stödtruppernas skärvor till en slagkraftig maktallians för att 
inleda en offensiv. Ofta ser en sådan allians ut som ett bröllop mellan mo-
nopolister och småborgare. Dock kommer den dominerande fraktionen efter 
diktaturens införande att sakta skaka av sitt beroende av ”den lille butiksäga-
ren”. Kompromissernas tidevarv är därmed slut, menar Poulantzas.144 För att 
återetablera en klassdominans och hegemoni hos en fraktion krävs det också 
att alla andra ideologiers perceptionsskapande förmåga riktas åt ett bestämt 
och fördelaktigt håll. Därmed uppnås en politisk demobilisering och neutral-
isering av ett möjligt försvar eller kontraanfall.145  

Samhällsförvandlingen i Estland verkar dock kasta en skugga av tvivel 
över resonemanget om ceasarismen osv. Detta eftersom starka och tillspet-
sade interna motsättningar inom den dominerande klassen och dess olika 
fraktioner i Estland visar att en sådan process inte inträffade. I Estland har 
istället varje fraktion ur den dominerande klassen genom tidvis hård kamp 
utvecklat sina speciella nischer som de använder som uppmarschbaser för 
intåget vid ”hovet” (detta kommer jag att beskrivas närmare i kapitel 4). 
Utifrån detta resonemang tycks ceasaristiska tendenser endast bli aktuella 
vid ”hovet” om hemmabaserna hotas samtidigt för ett flertal av de fraktioner 
som befinner sig vid ”hovet”. Då kan statens legitima våldsapparat komma 
väl till användning. I Estland har dock ”hovet”, oavsett vem som för tillfället 
dominerar där, använts som ”kungens skafferi” och när det blev tömt var det 
knappast intressant att vistas vid ”hovet”, här hänvisar jag till kapitel 4 i 
slutet av avsnittet Mammons andedräkt eller hur prihvatiseringen tog sin 
början. Jag vill i sammanhanget dock betona att det förmodligen endast är i 
små ”hov” som vissa fraktioner ur den dominerande klassen struntar i ”hov-
lekar” efter att det hamnat under kontroll av ett större ”hov” så som re-
sursstarka grannländer, IMF eller EU osv. Således handlar det vid det stora 
”hovet” fortfarande om att vara närvarande i de rum där de avgörande bes-
luten fattas eller åtminstone vara nära de aktörer som äger tillträde till sådana 
rum.  
 

                               
143 Nicos Poulantzas, 1973, a. a. s. 69 ff 
144 Nicos Poulantzas, 1973, a. a. s. 83 ff 
145 Nicos Poulantzas, 1973, a. a. s. 149 ff 
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Kapitel 3 

Det fragmenterade samhället 

En scen full med folk men publiken är upptagen med de egna 
spektaklen 

Detta kapitel kommer att beskriva de aktörer som efter 1987 aspirerade på 
att kontrollera den estniska staten. Utgångspunkten är Poulantzas resone-
mang om att en stat bör betraktas som en social relation mellan olika aktörer. 
Han slår han fast att denna relation även bestämmer vilka områden som sta-
ten gör intrång i, eller tillåts göra intrång i. I inledningen utgick jag ifrån att 
övergången från ett modernt samhällstillstånd till någonting som liknar 
postmodernitet har medfört att de traditionella och vägledande krafternas och 
traditionella politiska ideologiernas möjligheter att för massorna ge en klar-
hetsbringande ledning urholkats.146 Detta i sin tur, menade jag, har i grunden 
påverkat karaktären hos de aktörer som man hittar i en stat som kan beskri-
vas utifrån postmoderna förhållanden. Därför betonade jag folkrörelsernas 
och massorganisationernas betydelse för samhällsförvandlingen av de ”gam-
la demokratierna”. En bärande tanke i detta sammanhang var att sådana or-
ganisationer hade en djupgående betydelse för att bära upp de politiska ak-
törer som under den moderna eran intog positioner i staten. Likaså menade 
jag att sådana massrörelser eller folkrörelser inte bara bar upp aktörer i staten 
utan även när de skapade samhällsfred i samarbete med andra organisationer 
i samhället kunde forma statens handlingsutrymme. Samtidigt menade jag 
att, med övergången till ett samhällstillstånd som påminner om det postmod-
erna, börjar denna koppling, mellan de aktörer som å ena sidan intar staten 
samt å andra sidan folkrörelser och massorganisationer som bär upp dessa 
aktörer, i ”gamla demokratier” försvagas eller försvinner helt.147 Peter Ko-
pecký skriver i sin artikel i The Journal of Communist Studies and Transi-
tion Politics, Volume 22, Number 3/September 2006, att en orsak till varför 
de politiska aktörer, som i post−kommunistiska länder har saknat djupa och 
breda folkrörelser bakom sig, går att finna i den fragmenterade och individu-
aliserade samhällsstrukturen i post−kommunistiska länder. Detta i sin tur, 
menar han, måste ses som en följd av den kommunistiska samhällsstrukturen 

                               
146 Håkan Arvidssons, Lennart Berntsons och Lars Denciks, 1994, a. a. s. 245 f, och Roy 
Boyne and Ali Rattansi, 1990, a. a. s.  9 och 13 ff 
147 Rune Premfors, 2000, a. a. s. 167 
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som tvingade tillbaka människornas organiseringsmöjligheter och vilja.148  
Emellertid kommer jag i detta kapitel hävda att man kanske måste överge 
stadietänkandet om transition från kommunism till någonting nytt eller från 
modernitet till postmodernitet, eftersom den postmoderna fragmenteringen 
av samhället ser ut att ha andra och mycket djupare rötter i vissa samhällen 
än ett övergivande av ett visst samhällstillstånd. Min centrala tanke i detta 
sammanhang bygger på resonemanget om att det tack vare kapitalets ökade 
tillgänglighet verkar finnas en viss rationaliseringsprocess i organisationer 
vilket gör att det i själva verket är organisationerna som överger 
(mass)medlemmarna. Detta skapar därefter en process varigenom organisa-
tionerna elitiseras. I förlängningen av detta resonemang ligger också att när 
politiska partier elitiseras kommer de ingalunda att sammanflätas med de 
bredare folklagren i samhället. Häri ligger kanske en del av förklaringarna 
till det fenomen som jag hänvisade till, nämligen de 26 estniska samhällsve-
tarnas påpekande om att Estland består av två länder. Detta gap mellan med-
borgare och staten är inte ett nytt fenom i Estland. Redan första republiken 
1918−1940 hade sådana problem, vilket gör att det postmoderna fenomen 
som Arvidssons, Berntsons och Denciks ser utifrån ett stadietänkande egent-
ligen måste förklaras utifrån andra förklaringsfaktorer. 

I detta kapitel kommer jag därför att beskriva hur det estniska samhället 
sedan 1987 allt mera har börjat likna ett postmodernt samhällstillstånd. 
Emellertid vill jag här återigen betona att man i fortsättningen inte bör be-
trakta begreppet ”postmodernitet” som ett stadiebeskrivande begrepp, utan 
som ett fenomen− eller tillståndbeskrivande begrepp.  Denna samhällsför-
vandling påminner således starkt om ett postmodernt samhällstillstånd, men 
eftersom detta fenomen så starkt hänger ihop med människornas organiser-
ing måste man fråga sig om fenomenet postmodernitet inte har att göra med 
inomorganisatoriska förklaringar.  

En central tanke i detta och nästa kapitel är att när vissa fraktioner ur den 
dominerande klassen i Rådsrepubliken Estland drog tillbaka staten från vissa 
punkter i samhället öppnade de också möjligheter för nya organisationer att 
uppstå. Emellertid uppstod det efter detta tillbakadragande inga massorgani-
sationer utan de organisationer som fanns, och efter 1987 blev kvar, fick nya 
men små organisationer bredvid sig. Medan nya organisationer bildades 
krympte de kontaktytor som kunde fläta ihop samhället med staten. Dessu-
tom har i denna process även solidaritetsytor vilka annars kunde ha verkat 
som faktorer i socialisationsprocessen mellan människorna krympt.  

Minskning av solidaritetsytor mellan å ena sidan människor och å andra 
sidan kontaktytor människor och staten, menar jag, skapar i förlängningen de 
styrningsproblem som den estniska staten tycks ha med sitt förvalt-
ningsmaskineri och kan i längden även förklara varför statsbyråkratin inte 
har kunnat spela samma roll i policyprocesser som deras gelikar i ”gamla 

                               
148 Peter Kopecký, 2006. a. a. s. 252 f 



 73 

demokratier” har gjort.  Jag anser det vara viktigt att här betona att även om 
staten under sovjettiden genom att besitta och kontrollera vissa strategiska 
punkter sammanflätade sig med samhället innebar detta ingalunda att det för 
de statsbärande aktörerna existerade någon legitimitet som bars upp varken 
av karisma eller tradition. Snarare var statens närvaro i samhället av en ock-
upationsliknande karaktär vilken höll tillbaka floder av motstridiga strävan-
den. När vissa fraktioner av den dominerande klassen drog tillbaka staten 
fick dessa motstridiga strävanden ett fritt spelrum, vilket tillsammans med att 
vissa aktörer fick alltför lätt tillgång till koncentrerade resurser, möjliggjorde 
en dynamik där de statsbärande organisationerna kunde gå förbi massorgan-
iseringen av befolkningen vars små resurser helt enkelt saknade betydelse 
för organisationsskapandet. Jag har uppfattningen att denna fragmentation av 
samhället och de styrningsproblem i staten som därmed uppstår är lätta att 
blanda ihop med en övergång mellan olika utvecklingsstadier.  

Ovan har jag vid upprepade tillfällen hänvisat till organisationssamman-
hangen och framhållit att just organisationer är de viktigaste aktörerna i 
samhället, vars relationer ger ett samhälle ett visst ansikte. Därför är utgång-
spunkten i den fortsatta diskussionen att när vi betraktar staten, och de som 
gör till sitt mål att behärska den, måste man göra klart för sig att det normalt 
är via organisationer som aktörer besitter staten. Av denna anledning utgår 
mitt fortsatta resonemang från Chester Barnard, som i sin bok The Functions 
of the Executive menar att när en individ bestämmer sig för att genomföra 
någonting, och där den enskildes begränsningar utgör avgörande hinder, 
leder detta normalt till att man antingen struntar i uppgiften eller att man 
söker sig till andra individer. Barnard räknar upp två slags begränsningar hos 
människan 1) biologiska och 2) omvärldens fysiska och visuella begränsnin-
gar, och utesluter de sociala begränsningarna som faktorer bakom ett samar-
bete. Det centrala är att när ett antal individer förenar sig för en gemensam 
uppgift kommer de att, i en eller annan form och i högre eller lägre ut-
sträckning, organisera sig.149 

Således blir utgångspunkten i det fortsatta resonemanget att de flesta, om 
inte alla politiska handlingar i världen utförs i en organisationell kontext. Det 
vi betraktar, när vi betraktar så kallade samhällsförändringar, är rörelser och 
omkonfigurering av organiserade individer. Någon bestående makrorörlighet 
utan att en sådan rörelse går via organisationer är svårt att föreställa sig. Av 
denna anledning kommer jag att i fortsättningen byta ut ordet samhälle mot 
det beskrivande uttrycket ”det sociala landskapet”. Emellertid kommer jag 
att av skrivtekniska skäl synonymt på sina ställen även använda mig av ord-
kombinationen ”det civila samhället”. Beträffande begreppet ”det sociala 
landskapet” så utgår ordkombinationen, liksom ordkombinationen ”det civila 
samhället”, metaforiskt från en vy som kan skådas genom statens fönster, 
och sett därifrån förhåller det sig knappast så att staten i sin helhet har rela-
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tioner eller umgänge med enskilda medborgare direkt. I praktiken interagerar 
både den enskilde medborgaren och staten med varandra via olika organise-
rade sammanhang.150 Interaktioner som man från statens perspektiv kan se 
på sådant landskap sker följaktligen mellan individer som tillhör en eller 
flera organisationer. Det organisationer gör på det sociala landskapet är att 
de koordinerar och samordnar människors handlingar till sociala och politi-
ska processer.151 

Eftersom det bland de aktörer som sedan 1987 och senare lyckades 
placera sig på statsarenan fanns en logik som framtvingade och framtvin-
gades av kapitalintensivitet (som jag kommer att beskriva i nästa kapitel) 
förhindrade detta också kvarhållandet av breda och djupa sociala kontaktytor 
efter 1991. Av denna anledning kommer jag i detta kapitel visa att både 
människor och politiska organisationer genom att etablera sig som kaderpar-
tier helt enkelt tycks ha vänt varandra ryggen. Detta syftar i förlängningen 
till att också kasta ljus över varför de aktörer som intog statsarenan tvingades 
att vidta olika organisationella åtgärder med förvaltningsmaskineriet. 

Organisationer som vid ”hovet” drog upp statens inre gränser 

Traditionellt har det i västvärlden utbildats politiska organisationer i form av 
partier som representerar väljarna inne i det politiska systemet. Bäck och 
Möller hävdar att i ett politiskt system spelar politiska partier en funktion av 
den förmedlande länken mellan medborgarna och staten. Partierna betraktas 
således som kanaler varigenom medborgarna eller väljarna postar sina önsk-
ningar om gemensamma angelägenheter. Dessutom fungerar partierna som 
rekryteringsapparater vilka löser successionsproblem i det politiska syste-
mets ledarskikt.152 Lyckas partierna inte med sin intresseaggregeringsuppgift 
kan det sociala landskapet i längden, enligt Aarend Lijphart, bli instabilt. 
Enligt honom är en av drivkrafterna bakom social instabilitet just att olika 
sociala sfärer inte förmår att sammanflätas. Med en sfär menar jag en multi-
dimensionell indelning av människor utefter politiska, religiösa, yrkes−, 
klass−, ålders− eller språkliga skiljelinjer. Med politisk instabilitet i detta fall 
menas att de politiska aktörerna i längden inte längre förmår upprätthålla det 
politiska systemet, ordningen, legitimiteten eller statens effektivitet. 153  

Historiskt skulle man enligt Lijphart kunna dela upp de västerländska 
staternas utveckling i två olika områden. På ena sidan skulle man då placera 

                               
150 Göran Ahrne, Social organization: towardan organizational theory of society, SAGE, 
London 1994, s. 114 ff och 141 f 
151 Göran Ahrne och Apostolis Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering: 
tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar, Studentlitteratur, Lund 2002, s. 
42−46 och 55 
152 Tommy Möller och Mats Bäck, 1992, a. a.  s. 22 
153 Aarend Lijphart, Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, Yale Uni-
versity Press, New Haven and London  1977, s. 10 ff 
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anglosaxiska och även skandinaviska länder och på andra sidan skulle då 
kontinentala länder hamna. I de förra länderna skulle den politiska kulturen, 
enligt Lijphart, kunna beskrivas som homogen, sekulär och baserad på en 
högt nyanserad rolluppdelning mellan olika sfärer i det sociala landskapet. 
Detta i sin tur har gett dessa länder en iögonfallande politisk stabilitet. Kon-
tinentala länder däremot skulle kunna karaktäriseras som mer eller mindre 
fragmenterade av olika politiska kulturer där dessa ofta är starkt separerade 
från varandra och där olika sociala sfärer upprätthåller sina interna gränser 
och interna rolluppdelningar och först därefter en rolluppdelning mellan 
sfärerna. Kontinentala länders politiska kultur har tack vare sina frag-
menterade sfärer varit mera instabil. Ett annat karaktärsdrag här har varit en 
mycket segare social mobilitet än i anglosaxiska och skandinaviska länder.154 
Emellertid betonar Lijpart de överlappande tillhörigheternas betydelse.  När 
folk tillåts att utan alltför stor ansträngning röra sig mellan olika sfärer får 
förvisso de traditionella sfärledarna det svårt att leda, men detta minskar 
också utrymmet för deras auktoritära drag och tvingar dem att samarbeta 
med andra sfärer, till exempel andra klasser eller politiska sfärer. Omvänt 
skulle man kunna säga att om människor hindras att röra sig mellan sfärerna, 
om till exempel deras sociala rörlighet omöjliggörs, riskerar ett sådant socialt 
landskap att med tiden närma sig ett våldsamt revolutionärt insparkande av 
stängda dörrar.155 Det centrala i ovanstående resonemang är önskan att kon-
struera politiska regimer som bygger på samarbete och samförstånd, vilket 
Lijphart också erkänner. Enligt min mening kan en sådan samhällsbetrak-
telse mycket väl lämpa sig för att beskriva hur det sociala landskapet och 
politisk kultur eller stater utvecklades under industrialismen. Emellertid är 
det inte alls säkert att sfärerna idag tillåter en intresseaggregering som över-
huvudtaget möjliggör politiska organisationer att verka som de gjorde till 
exempel 1930. Sfärerna själva kanske inte längre organiseras utefter sådana 
mönster som tillåter att man kan utgå ifrån att dessa är riktade mot andra 
sfärer. Tänk om dagens politiska, religiösa, etniska, yrkes− och åldersorgan-
isering inte riktar sig mot andra sfärer utan primärt riktar sig inåt mot sina 
medlemmar och vissa enskilda utvalda aktörer i en annan sfär. Till exempel 
kan en punkklubb söka sig till en pensionärsklubb för att där uppvakta en 
miljonär som sponsor. Således kan man fortsätta inne i sin egen sfär utan att 
behöva ägna så mycket tankemöda andra sfärer. Organisering kan således 
ske mycket snävare och exklusivare, vilket medför att vi får en ökad frag-
mentering och individualisering av samhället. Därmed kan även staten och 
dess kontaktyta i det så kallade civila samhället eroderas. Med andra ord 
skulle man kunna beskriva det utifrån Barnards resonemang om vad som 
normalt kan ligga till grund för organisering.156 När människor under mindre 

                               
154 Aarend Lijphart, 1977, a. a. s. 1−8 
155 Aarend Lijphart, 1977, a. a. s. 10 ff 
156 Chester I Barnard, 1938, a. a. s. 23−30 
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kapitalintensiva perioder tvingades att organisera sig för att till exempel ren-
sa en åker kan var och en av dessa individer enskilt under kapitalrika perio-
der på kredit införskaffa tekniska hjälpmedel eller köpa tjänster. Därmed 
skulle man kunna säga att kapitalets ökade tillgänglighet skapar en individu-
alism som i sin tur eroderar grundvalen för breda kollektiva lösningar och 
minskar behovet för individer att aktivt delta i sådana organisationer som 
tidigare utgjordes av massorganisationer eller folkrörelser. 

Här utgör Estland ett utmärkt exempel vid både mellankrigstiden och efter 
Sovjetunionens fall. När den estniska tillverkningssektorn 1918 och 1920 
samt mellan 1991 och 1993, som tidigare kunde koncentrera stora skaror av 
människor, nedmonterades i samband med frigörelsen från den ryska mark-
naden, blev resultatet förvisso en mycket vital och dynamisk marknad, men 
samhället också dominerat av små och medelstora företag.157 Detta kanske 
också spelade in när det gäller incitament för att skapa breda och starka fack-
föreningar, vilka i sin tur skulle ha kunnat lägga en grund för masspartier. 

I inledningen till denna studie betonade jag att skillnaden mellan till ex-
empel Estland och många västeuropeiska länder tillåts att betraktas utifrån 
perspektivet där den centrala rollen i statsbärandet har utgjorts av massor-
ganisationer, vilka baserade sin verksamhet på ett brett medlemskap av med-
borgare. Här kanske skandinaviska länder kan utgöra ett skarpt exempel på 
hur de socialistiska partierna genom sammanflätning med organisationer 
som hade en bred medlemsanslutning skapade en djup inbäddning av staten 
bland medborgarna. Denna sammanflätning av de statsbärande organisation-
erna och medborgarna genom massrörelserna samt folkrörelserna hade 
emellertid en lång förhistoria och kan sättas i samband med framväxten av 
de europeiska arbetar− och socialistiska rörelserna kort före rösträttens ut-
vidgning i ett antal europeiska länder. Denna förhistoria kulminerade sedan 
under 1950−talet, då massorganisationer och folkrörelserna hade sin guldål-
der. 

Som kontrast till medlemskapsorganisationer kan kaderorganisationer 
ställas. Speciellt i politiska sammanhang, om man talar om partier på höger-
kanten, enligt Papakostas. Sådana partier bestod av en liten fast kärna av 
personligheter och anhängare. Speciellt vanlig var en sådan organiserings-
form i länder med begränsade politiska rättigheter eller bland medelklassens 
breda lager. Kaderpartier har historiskt sett, enligt Papakostas, inga fasta 
medlemmar, utan dessa tenderar att baseras på en koalition vars mål är att 
vinna valen med stöd av inflytelserika personers namn, prestige och kon-

                               
157 Jaak Valge, Eesti majandus ja majanduspoliitika aastail 1920−1924, Kaks algust, Eesti 
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taktnätverk. Sådana partier får, enligt Papakostas, sin handlingskapacitet tack 
vare att de förmår samordna få personers stora resurser. Papakostas tillägger 
dock att under trycket av medlemskapsorganisationerna tvingades även kad-
erpartier att öppna upp sig för massorna och ibland även lägga sin verksam-
het på medlemskapsgrund. Dock blev en sådan anpassning aldrig fullständig, 
enligt Papakostas. Detta kan förklaras framförallt med att kaderpartier kunde 
gå förbi medlemmarna och få access till koncentrerade resurser. Således 
behövde kaderpartier endast väljarnas och medlemmarnas röster vid 
allmänna val och inte deras resurser. Detta har också medfört att sådana par-
tier aldrig kunnat etablera en ömsesidig sammanflätning med massorna ute i 
det sociala landskapet. Detta kan speciellt tydligt ses genom att de borgerliga 
väljarna kunnat pendla mellan de olika partierna på högerkanten.158 

Beträffande folkrörelser definierar Papakostas sådana som ett kollektiv 
vilka organiserades inifrån/nerifrån och har någorlunda fasta konturer. Sam-
tidigt kan man, enligt honom, även betrakta folkrörelsen som ett kollektiv av 
starka, självständiga och självfinansierade organisationer med föreningen 
som förebild. Historiskt betraktat var det gemensamma kännemärket för 
folkrörelser att dessa var inbäddade i breda samhällslager. De var oftast bil-
dade bland annat som ett verktyg för att lösa de problem som existerade i 
människornas närhet och hämtade sina resurser och sin vitalitet bland med-
lemmarna. Samtidigt sammanflätade dessa organisationer de lokalt förenade 
individerna med organiserade människor på annat håll. Därmed uppstod en 
dubbelhet i organisationerna, å ena sidan hade man således en lokal nivå och 
å andra sidan en riksnivå med centralt kansli. Detta i sin tur, speciellt tack 
vare organisationernas medlemsstorlek, tenderade ofta att som konsekvens få 
ett avstånd mellan medlemmarna och det centrala ledarskiktet. Dock, menar 
Papakostas, urartade detta avstånd aldrig till en elitavskärmning. En orsak 
som i detta sammanhang kan lyftas fram är, enligt Papakostas, det ömse-
sidiga beroendet mellan ledarna och de ledda eftersom folkrörelsens resurs-
bas låg hos medlemmarna och/eller lokala organisationer. Detta beroende 
kunde även lägga en grund för de underifrån kommande strömmarnas för-
måga till ständig förnyelse av folkrörelser.159 

Samtidigt skulle man kunna säga att det finns en skillnad mellan sociala 
rörelser och sådana rörelser som har stelnats till institutioner. Således tycks 
det finnas ett kontinuum där vissa sociala rörelser förr eller senare intar en 
position i det sociala landskapet som gör att de institutionaliseras liksom 
karisman rutiniseras á la Weber. Dessutom tycks tidsförloppet i denna kon-
tinuum ha blivit snabbare, dels på grund av att organiseringskapaciteten har 
ökat och dels på grund av att kunskapen om hur man organiserar sig har 
standardiserats. Detta sammantaget har således medfört att de organisationer 
som uppstår efter pionjärerna kan dra lärdomar av dessa och därmed förkorta 
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sin uppkomstfas. Man skulle enligt Papakostas kunna tala om ett socialt 
landskap där olika processer har olika hastigheter. Således har vi sådana 
processer som förändras allt snabbare, till exempel mentaliteter hos män-
niskor. Dessutom definieras samtidigt helt nya problem och nya frågor ställs. 
Papakostas menar att i mellanrummet som uppstår tack vare att samhällslivet 
går i dubbla hastigheter, ges utrymme till nischer för politiska entreprenörer. 
Dessa kan därmed finna en jordmån för sin verklighetsdefinition i egna ni-
scher.160  

För dynamiken i politiken kan avsaknad av folkrörelser och massorgani-
sationer, vilka skulle kunna sammanfläta de statsbärande politiska organisa-
tionerna med breda lager av medborgare, medföra att aktörerna som intar 
”hovet” kan komma att sakna en lojal väljarkår.  Bäck och Möller till exem-
pel menar i sammanhanget att eftersom de västerländska demokratierna un-
der de senaste decennierna har genomgått en strukturförändring, har detta 
medfört att de politiska partiernas traditionella väljarkår helt enkelt har tun-
nats ut. Detta i sin tur har tvingat partierna att söka efter nya målgrupper. 
Emellertid har detta, enligt Bäck och Möller, skapat en situation som tillåter 
ifrågasättande av partiernas systemfunktionsuppfyllande. Utifrån detta 
resonemang kan man följaktligen ställa frågan om en legitimitetskris för de 
politiska huvudaktörerna. Detta resonemang underbyggs med stöd av 
trenden där valdeltagandet och medlemskap i politiska partier minskar. Bäck 
och Möller hävdar att väljarkårens känsla av anhängarskap sedan 1960−talet 
har visat en kontinuerlig trend där människor är allt mindre bundna till vissa 
partier. Den automatik som styrde partival hos vissa av befolkningens lager 
tycks under slutet av 1900−talet ha luckrats upp. Således verkar partierna ha 
mycket svårt att rekrytera unga människor.161 Emellertid är denna utveckling 
inte typisk för bara politiska partier. Enligt Bäck och Möller är även fack-
föreningarna och folkrörelserna drabbade av minskande medlemsantal och 
medlemssolidaritet.162 Resonemanget verkar bygga på antagandet att partier 
längtar efter medlemmar. Emellertid skulle man lika gärna kunna fråga sig 
om partiernas ledning, som ändå inte kan lösa organisationens finansiella 
frågor med medlemsavgifter, behöver medlemmar och i så fall vilka och i 
vilket sammanhang.  

Bäck och Möller förklarar ovanstående fenomen med tre faktorer. För det 
första kan man, enligt dem, se en professionalisering och mediaanpassning 
hos partierna. Speciellt tydligt kan detta ses under valkampanjer. Dessa 
planeras centralt och under mediasamhällets hårda villkor. I samband med 
detta överlåts normalt väljarkårens bearbetning till reklambyråer. För det 
andra har det skett en förskjutning i verksamhetens tyngdpunkt. Således 
ligger den inte längre hos medlemmarna utan generellt på väljarnivå. Par-
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tierna är därmed inte längre gårdagens masspartier utan snarare kaderpartier 
vilka främst är inriktade på kampanjverksamhet och att representera snäva 
särintressen eller sina egna inre senatorfraktioners* värden och intressen. 
Detta i sin tur skulle då ha medfört att de ”gamla organisationerna” inte län-
gre motsvarar människornas förväntningar, vilket i sin tur har medfört en 
process där människorna vänder ”de gamla” massrörelserna eller partierna 
ryggen.163  

Beträffande att politiska partier å ena sidan håller på att förlora en djup 
och bred inbäddning bland människor och å andra sidan att organisationerna 
tycks klara sig med få aktiva medlemmar, har avfolkning av stora organisa-
tioner också medfört en elitisering av staten och den politiska verksamheten. 
För det tredje tycks partiernas föregående roll i länkandet mellan vissa lager 
i befolkningen och staten genomgå en radikal förändring. Detta kan, enligt 
Bäck och Möller även ses utifrån det faktum att i västvärlden har de 
etablerade partiernas apparater tenderat att integreras i den offentliga 
maktstrukturen.164  

Utifrån Apostolis Papakostas skulle man istället kunna vända på perspek-
tivet och fråga sig om det inte är organisationerna själva som vänder mass-
medlemmarna ryggen. En bärande tanke i sammanhanget är att när industri-
samhällets organisationer baserades på mångas få resurser så har istället 
organisationerna, under senare tid, hittat kortare vägar till koncentrerade 
resurser. Detta har då lett till å ena sidan en elitisering av organisationer och 
å andra sidan infört en annan rationalitet hos resurssamlandet. Det viktiga i 
detta resonemang är således att det inte är en mystisk samhällsförändring på 
makroplanet som tvingar fram nya relationer mellan människor och organi-
sationer, utan att det har uppstått nya vägar för finansiering av verksam-
heten.165 För att fullt ut kunna förstå drivkrafterna bakom det som gör att 
organisationerna vänder massmedlemskapet ryggen bör man även beakta 
organisationslivets interna mekanismer.166 Enligt Papakostas utgörs denna 
inomorganisationella mekanism av rationaliseringsprocessen. Det avgörande 
i denna rationaliseringsprocess är att organisationernas resursmobilisering-
skapacitet på ett avgörande sätt har förändrats. När ”de gamla” organisation-
erna under sin uppgångsfas mobiliserade resurser via sina medlemmar så 
tenderar organisationerna idag att mobilisera resurser från andra organisa-
tioner eller enskilda bidragsgivare. Därmed behöver organisationerna inga 
massor. Men dessa övergivna massor bakom rationaliseringsprocessen får en 
möjlighet att forma nya frivilliga organisationer och därmed förnya det so-
ciala landskapet.167  

                               
* Ordet ”senator” härleds här från den romerska senatorklassen under republikens tid. 
163 Tommy Möller och Mats Bäck, 1992, a. a. s. 257 ff 
164 Tommy Möller och Mats Bäck, 1992, a. a. s. 257 ff 
165 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 22 f, och Peter Kopecký, 2006, a. a. s. 253 
166 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 23 ff 
167 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 23 ff 
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Medlemskapsorganisationer och politiska partier kan beskrivas genom tre 
olika dimensioner. För det första har sådana organisationer en skara aktiva 
medlemmar som bildar dess fronttrupp. Den andra dimensionen utgörs av 
medlemmar. För det tredje kan sådana organisationer även ha en skara sym-
patisörer. Det karaktäristiska för medlemskapsorganisationer tenderar vara 
att dessa har en klar gräns mellan medlemmar och sympatisörer samt mellan 
sympatimedlemmar och de som operativt är aktiva. Det typiska för de nya 
organisationerna, som börjat agera under senare decennier, kan sägas vara att 
dessa omvandlat avståndet mellan sympatisörer, passiva medlemmar å ena 
sidan och de operativt aktiva å andra sidan till en ny gräns. Därmed har de 
omvandlat medlemmarna till sympatisörer, eller till konsumenter av organi-
sationens verksamhet.168 I Estland tycks, som jag nedan ska redogöra för, 
denna gränsdragning vara den dominerande dimensionen hos de flesta or-
ganisationer. En av de viktigaste faktorerna i förändringssammanhanget bör 
kanske återigen betraktas utifrån Papakostas resonemang om förändringar av 
hur organisationer har skaffat sig tillgång till koncentrerade resurser. Efter-
som dessa kan vara lättillgängliga kan det medföra att en nystartad organisa-
tion lätt hoppar över hela uppgångsfasens vånda och anammar en struktur 
som avsevärt skiljer sig från de gamla massorganisationerna. När de ”gamla 
organisationerna” ofta behövde mångas få resurser kan sentida organisa-
tioner helt enkelt klara sig endast med sympatimedlemmar. Alltså med män-
niskor som betalar stödpengar, men inte deltar i själva organisationens 
ledning och vardagliga aktioner.169 

Beträffande den ovan redogjorda processen i de ”gamla demokratierna” 
markerar Estland emellertid en till synes motsatt process då antalet nyanslut-
na steg avsevärt mellan 2001 och 2003. 

 År 
2001 

 År 
2003 

Folkförbundet 5500 Folkförbundet 7500 

Centerpartiet 4200 Centerpartiet 7000 

Res Publica  
(saknas som parti i offentligheten) 

Res Publica 3800 
 

Reformpartiet 1800 Reformpartiet 3100 

Moderaterna (Socialdemokraterna) 3000 
 

Moderaterna (Socialdemokraterna) 3100 

Pro Patria 2800  Pro Patria 2700  

 
Tabell 4. Siffrorna är ungefärliga. 170  Tabellen ovan visar att de flesta partierna utom Pro 
Patria har haft en ökning av medlemsantalet. Ovanstående tabell visar även att endast 28 300 
personer av 859 714 röstberättigade tillhör något av parlamentspartierna. 171 
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169 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 21 
170 Allan Sikk, A Cartel Party System in a Post−Communist Country? The Case of Estonia, 
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Ovanstående avvikelse från den västerländska trenden är dock miss-

visande. Detta eftersom ett flertal informanter, politiker och tjänstemän på 
andra myndigheter har berättat att det i Estland sedan andra hälften av 
1990−talet och speciellt efter valet 1999 tillkom en våg av tvångsanslutning 
av tjänstemän framförallt på kommunalnivå. På ministerienivå hände detta 
sällan, men dock. En informant berättade till exempel att under 2004 tvin-
gade dåvarande municipalledningen i en av Lasnamäe kommundelsstyrelse 
vissa tjänstemän till Reformpartiet (Reformierakond) med hot om att vägrare 
kommer att bli av med sina jobb.172 Enligt flertalet av informanter handlar 
det då om att vissa politiska aktörerna via dessa tjänstemän vill kunna kon-
trollera hur och vart olika statliga och kommunala anslag riktas.173 I detta 
sammanhang måste även nämnas att partierna under de senaste åren intensivt 
har börjat rekrytera idrottstjärnor och kändisar av olika slag. Syftet med en 
sådan rekrytering kan sägas vara att partierna dels siktar på vissa strategiska 
poster där de vill etablera sin kontroll och dels med hjälp av kändisar locka 
till sig väljare.174  

Beträffande samhällsförändringen där folkrörelserna tycks gå från att ha 
varit baserade på massmedlemskap till att mer och mer påminna om kader-
organisationer vill jag återigen betona poängen i Papakostas resonemang, 
nämligen den djupa förändringen i hur organisationer får tillgång till re-
surser. I detta sammanhang är det centrala i förändringen en sammanflätning 
mellan profession och stiftelse istället för sammanflätningen mellan klass 
och förening. I samband med profession− och stiftelsesammanflätning ska-
pas mycket snäva gränser mot befolkningens breda lager. Därmed uppstår ett 
läge där oligarkier blir inkapslade i snävt definierade organisationella grän-
ser. Denna inkapsling får i förlängningen också till konsekvens att le-
darkårens rekryteringsbas blir allt snävare och sker inom ett antal närstående 
människor.175 

Det paradoxala är att den dominerande klassen och deras representanter är 
avskärmade samtidigt som de aldrig varit folken närmare än idag. Denna 
paradoxala utveckling äger rum som en enkelriktad monolog via enkäter och 
informationssamling som sedan utarbetas av experter till en bild av folkvil-
jan, utan att någonsin underkastas en dynamisk dialog med församlade väl-

                                                                                                                             
171 http///www.vvk.ee antalet röstberättigade år 2003 
172 Intervjuer. En utförlig diskussion om tjänstemännens partianslutning se Sikk Allan, From 
Private Organizations to Democratic Infrastructure: Political Parties and the State in Esto-
nia, Routledge, part of the Taylor & Francis Group. The Journal of Communist Studies and 
Transition Politics. Volume 22, Number 3/September 2006, s. 343 och 351 ff 
173 Holger Roonemaa, Omavalitsused: Toompea ei arvesta rahajagamisel tegelikke vajadusi, 
Eesti Päevaleht 2007.02.26. Här kan man se en koppling till kapitalrörelser eftersom lagen om 
egendomsreformen lade ansvaret för genomförandet på kommunala myndigheter. 
174 Jeffrey Pfeffer, Managing with Power. Politics and Influence in Organisations, Harvard 
Business School Press, Boston 1992, s. 104 ff 
175 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 40 f 
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jarna. Problemformuleringsprivilegiet blir också monopoliserat. Vad som är 
politiskt viktigt och vilka frågor som finner utrymme för att offentligt ventil-
eras bestäms här från avskärmade aktörers perspektiv och inte sällan kan 
politiska beslut i sådana fragmentariserade samhällen komma att föregås 
eller till och med framtvingas av den mediala formuleringen av problemet.176 
Avståndet till medborgarna i ett fragmentariserat socialt landskap tvingar 
inte sällan de politiska aktörerna att mobilisera befolkningens breda lager via 
massmediala shower, vilken kanske är den enda sammanflätande kanalen till 
medborgarna. Till en sådan kändisshow utvecklades till exempel 2005 års 
europaval i Estland samt kommunalvalen under hösten samma år. Till exem-
pel lyfte Res Publica fram som sin toppkandidat till Europaparlamentet den 
internationella fotomodellen Carmen Kass, och andra partier olika idrotts-
män. Men väljarna kanske genomskådade dessa gycklare och istället för att 
vara åskådare till en politisk−retorisk operett vänder de sig i protest ifrån 
världen till TV−shower och dylika förströelser. Därmed fick Res Publica inte 
en enda plats i Europaparlamentet och valdeltagandet blev extremt lågt, bara 
27 % av väljarna deltog i valet. Beträffande kommunalvalen så låg motsva-
rande siffra på 47 % och hade därmed sjunkit med 5,5 procentenheter jäm-
fört med valen 2002. 

En annan skiljelinje mellan Estland och västeuropeiska länder kan även 
ses utifrån ett historiskt perspektiv. Man skulle kunna hävda att 1900−talet i 
västvärlden onekligen har varit medlemskapsorganisationernas sekel. Aldrig 
tidigare har miljoner människor frivilligt anslutit och engagerat sig agerat i 
politiska partier, fackliga organisationer eller i ideella föreningar, menar 
Papakostas.177 Här kan man definiera medlemskapsorganisationer som sam-
manslutningar vilka har många medlemmar och vilka företrädesvis även 
baseras på immateriella incitament. Sådana organisationer har dessutom 
kännetecknats av ömsesidiga band mellan medlemmarna och organisationen. 
Sådana massorganisationer var normalt helt beroende av sina medlemmars 
ansträngningar och resurser samtidigt som de samordnade och multipli-
cerade deras handlingar mot ett gemensamt mål. Eftersom medlemskapsor-
ganisationerna var tvungna att basera sig på sina medlemmars ansträngnin-
gar och fåtaliga resurser blev de också arbetskraftsintensiva.178 I estniskt 
sammanhang, som jag nedan kommer att beskriva, kan man, sedan 1991, 
tyvärr aldrig tala om sådana fenomen som folkrörelser eller massorganisa-
tioner. Istället kan man beskriva det sociala landskapet i Estland som en 
fragmenterad mosaik. Beträffande de politiska partierna så är också dessa 
små, vilket jag beskriver nedan. 

                               
176 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 41 
177 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 26 
178 Apostolis Papakostas, 2004, a. a. s. 26 
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Organiserade människor och staten − kontaktytor 

I inledningskapitlet påpekade jag att folkrörelser, massorganisationer och 
andra tunga medborgarsammanslutningar inte direkt behöver vara i symbios 
med de organisationer som agerar vid ”hovet”. Jag menade att många med-
borgarsammanslutningar med sin placering och tyngd i det sociala landska-
pet kan omöjliggöra för ”hovet” att skapa politik och samtidigt gå förbi så-
dana organisationer. Det man kan se är att all politisk aktivitet, vars mål är 
att påverka policyprocessen, inte behöver ske inne i det representativa sty-
relseskicket. Det kan därmed lika gärna förekomma aktiviteter som sköts av 
intresseorganisationer utanför det representativa styrelseskicket. Men sådana 
organisationer tenderar därmed också att förvandlas till en del av den politi-
ska vardagen genom sitt samarbete med ”hovet”. I ett lite vidare perspektiv 
än det smala representationsperspektivet skulle man således kunna säga att 
dessa medborgarsammanslutningar, även om de inte bär upp olika politiska 
partier, i en mening ändå kan fungera som politikskapande institutioner när 
de mobiliserar och kanaliserar åsikter av olika slag så att den representativa 
styrelseapparaten inte kan gå förbi dem.179 I Sverige till exempel fungerar 
vissa av medborgarsammanslutningarna i praktiken som enda information-
skanaler för politiska beslutsfattare.  

Forskningen tycks, enligt Marie Uhrwing, visa att bland intresseorganisa-
tioner i Sverige och i västvärlden råder en viss ojämlikhet när det gäller till-
trädesmöjligheter till det politiska rummet där de avgörande besluten, för en 
viss fråga, fattas. Detta betyder i förlängningen att alla medborgare inte äger 
möjligheter att få access till de processer där en viss politik utformas.180 

Vanligtvis anses tillträdet finnas hos alla de aktörer som befinner sig inuti 
den representativa demokratins beslutsapparat och därmed kan bestämma 
ärendens beredning samt beslut. Sådana aktörer anses vanligtvis utgöras av 
politiska beslutsfattare och förvaltningstjänstemän.181 

Beträffande själva tillträdesmöjligheterna kan det ofta i första rummet 
handla om kommunikation i någon bemärkelse mellan intresseorganisationer 
och politikerna. Emellertid tycks själva kommunikationsformen hänga ihop 
med intresseorganisationers närvaroform i politiska beslutsprocesser. Såle-
des kan man dela upp tillträdesmöjligheter i politiska beslutsprocesser i men-
ingsfullt och symboliskt tillträde. Med det meningsfulla tillträdet menas 
reella chanser att nå faktiskt inflytande över politiken, medan inga sådana 
reella chanser finns med symboliskt tillträde. Det kan ofta bero på att de 
politiska makthavarna helt enkelt vill skapa ett sken av öppenhet, men sak-

                               
179 Herbert Kitschelt, 1999, a. a, s. 46 ff 
180 Marie Uhrwing, Tillträde till maktens rum: om intresseorganisationer och miljöpolitisk 
beslutsfattande, Gidlund, Hedemora 2001, s. 9 ff 
181 Marie Uhrwing, 2001, a. a. s. 13 
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nar samtidigt vill ge utomstående en reell chans att gestalta politiska bes-
lut.182 

De egenskaper hos intresseorganisationer som lyfts fram i samband med 
deras tillträdesmöjligheter kan sägas handla om två egenskaper. För det för-
sta kan accessmöjligheten avgöras av vilka och hur stora resurser en in-
tresseorganisation besitter och för det andra om den representerar hårda, det 
vill säga industri− och företagsintressen, jämfört med mjuka intressen. I 
detta sammanhang kan det handla om att de som representerar hårda intres-
sen har större möjlighet att sätta styrka bakom sina ord och handlingar. Men 
en organisations styrka kan även avgöras av att den är en dominerande, om 
inte en monopolistisk, aktör inom sitt intresseområde. Samtidigt kan en or-
ganisation finna meningsfullt tillträde i politiska beslutsprocesser även tack 
vare att den ideologiskt står politiska makthavarna mycket nära.183 

Jag vill här återknyta resonemanget till sökandet efter den eller de mekan-
ismer som gör att den estniska förvaltningen inte har kommit att spela den 
klassiska roll av policyaktör som många teoretiker tillmäter kansliet. Jag tror 
att en del av svaret ligger i förvaltningens och statens bristande sociala för-
ankring som skulle tillåta dem att driva långsiktiga projekt och genom sin 
förankring tvinga även den politiska ledningen att beakta aktörernas samar-
bete. I sammanhanget vill jag också utgå ifrån Robert D. Putnam, som menar 
att styrelsens effektivitet starkt hänger ihop med hur det sociala samspelet 
mellan en stat och det han kallar för civila samhället är organiserat. Han 
hävdar att det existerar ett starkt samband mellan det han kallar för medbor-
gerlighetsgrad och kvalitén i hur staten styrs. Utgångspunkten i resone-
manget kan sägas vara att när medborgare organiserar sig i ett horisontellt 
samarbete medför detta samarbete att människor å ena sidan själva disciplin-
eras i tolerans och respekt och å andra sidan skapar ett horisontellt samarbete 
mellan människors lika rättigheter och ömsesidiga förpliktelser. Således 
menar Putnam att där föreningslivet blomstrar och människor intresserar sig 
för vad som pågår runt gemensamma angelägenheter finner man också stat-
ens ledare som agerar utifrån ett demokratiskt handlingsideal.184 Dock är det 
inte endast ett blomstrande föreningsliv som är den förklarande variabeln 
utan denna variabel bör, enligt Putnam, även innehålla ett ömsesidigt ansvar-
stagande. I motsatta fallet skulle det bli svårt att sätta samman en stabil 
ledning som skulle vara inbäddad i sammanslutningarnas värld och därmed 
erhålla samhörighet med dem.185 I Sverige är det till exempel tänkt att myn-
digheter i detta sammanhang tar med lekmän i sina styrelser.  Vid framta-
gandet av livsmedelslagen och arbetsmiljölagen, som båda var ramlagar, var 
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det till exempel intresseorganisationer som under statens ledning förhand-
lade sig fram till ett acceptabelt regelverk. När jag i inledningskapitlet näm-
nde kansliets möjligheter att få inflytande över politiker kan här tilläggas att 
lagar som konstrueras och implementeras bör för sin legitimitet finna en 
anknytning hos breda befolkningslager. När detta görs tillsammans med 
andra aktörer i det sociala landskapet kan detta å ena sidan ge kansliet en 
historisk påminnelse om vem, med vem, var och hur och de grupper som 
bildar den politiska ledningen en djupare legitimitet.186  

Utifrån Putnams resonemang kan man således ansluta sig till det resone-
mang som Hobson för i boken The wealth of states. Enligt honom härstam-
mar statens styrka och handlingskapacitet således huvudsakligen inifrån, det 
vill säga från huruvida en stat lyckas mobilisera aktörer på sitt eget territo-
rium. Av denna anledning betonar Hobson att man vid studier av en stats 
agerande utåt även bör beakta hur inbäddad en stat är på hemmaplan. Vilken 
makt och auktoritet en stat utövar gentemot utländska aktörer bör följaktli-
gen betraktas utifrån statens förmåga att i det sociala landskapet samla re-
surser för sitt agerande utåt.187  

När det gäller statens samspel med organiserade människor så kan man 
sedan 1900−talet se att staten allt mer har brett ut sig och gjort tappra försökt 
att blanda sig i allt fler områden i sin omgivning. Delvis kan detta, enligt 
Poggi, förklaras av krigen under 1900−talet. Här menar Poggi att krigen 
tvingade stater, ur ett historiskt perspektiv, att tillgripa vissa arrangemang 
som resulterade i att staten började växa. Det arrangemang som staten i krig 
påtog sig graverade in ett intryck hos medborgarna och efter första 
världskriget skedde en radikal genreförändring i det spel som gav staten en 
roll. En ny roll som staten fick efter första världskriget och speciellt efter 
andra världskriget resulterade i att staten var tvungen att för sin intervention 
skapa allt fler nya enheter.188 Men statens intervention i allt fler områden 
behöver inte enbart hänga ihop med krig eller att allt fler människor började 
ställa krav på att staten inte ska retirera från sina krigstida åtaganden. Även 
ökad handel i sig kan tvinga företag att begära statligt skydd mot rivaler eller 
arbetarklassens krav på omfördelning av resurser. Företag har dessutom bli-
vit alltmer beroende av att staten upprätthåller en fungerande infrastruktur 
och kunskapsnivå. Poggi menar emellertid att just det faktum att staten står 
som garant för en fungerande marknad har gett staten en invitation till att 
penetrera det sociala landskapet.189 
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Betraktar man staten och dess aktivitet i samhället utifrån att staten for-
mas i en relation mellan olika organiserade aktörer, skulle även den slutsat-
sen kunna dras att staten inte godtyckligt intervenerar i allt fler områden, 
utan att den under trycket av olika organiserade aktörers krav inbjuds till att 
ta ett ökat ansvar för olika dimensioner i det sociala livet. Här vill jag återi-
gen betona att när staten åtar sig ett visst ansvar för någonting i sin om-
givning eller låter vissa ta plats bland de grupper som redan finns på statsare-
nan, krävs det att sådana krav ställs med en viss styrka. Jag vill här återigen 
utgå ifrån att enskilda medborgare utan en viss organisering ensamma inte 
utgör en sådan kraft som kan påverka staten och de aktörer som intagit plats 
på dess arena. Emellertid bör man modifiera detta resonemang med att indi-
vider i den moderna världen normalt tillhör flera organisationer och en or-
ganisation i sin tur kan ingå i en större organisation, till exempel en bran-
schorganisation. Likaså interagerar inte alla organisationer med varandra 
även om de kan ha samma individer som medlemmar. Med andra ord binds 
inte alla organisationer ihop i ett system där den enes handlingar per auto-
matik besvaras av en annan. Det förefaller snarast att organisationer bildar 
olika konfigurationer sfärvist. Således kan till exempel en bostadsrätts− eller 
villaförening ha många medlemmar ur ett politisktparti bland sina medlem-
mar utan att dessa föreningar för den skull förvandlas till politiska aktörer. 
Likaså kan man säga att en sfär inte behöver ha tillgång till en annan sfär. 
Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att vissa konfigurationer helt enkelt 
har lagenligt skydd mot inblandning från icke invigda organisationers sida. 
Emellertid förefaller det att eftersom olika sfärer lever sida vid sida och ofta 
kan vara beroende av gemensamma och begränsade resurser i ett område, är 
det tänkbart att organisationer i en viss sfär trots allt kan intervenera i andra 
sfärer. Ett sådant exempel kanske kan utgöras av mediasfären som mycket 
gärna intervenerar i andra sfärer genom att till stor del använda sina egna 
medlemsresurser och där implementera sina medlemmars omvärldsuppfatt-
ning. Genom sin tyngd eller kapacitet kan de som dominerar media påverka 
alla vilka i rummet kommer i närheten av denna tyngd. Dock anser jag att 
man här måste göra en insnävning i aktörer inom en sfär. Alla bostads-
rättsföreningar som kan bilda en sfär eller alla mediaorganisationer som ge-
mensamt kan bilda en mediasfär får ingalunda betraktas som en enhetlig och 
sluten skapelse. Snarare bör man betrakta en sfär som en löst sammansatt 
dimension av organiserade individer som agerar medvetet eller omedvetet i 
en gemensam praxis. Därmed förefaller det logiskt att inte alla aktörer i olika 
sfärer hittar och interagerar med varandra. 

Om man föreställer sig det vi i vardagligt språk kallar för civilt samhälle 
runt om staten skulle vi, enligt Kickert, upptäcka en policykonfiguration 
mellan staten och olika aktörer i dess omgivning,190 eftersom de konfigura-
tioner av aktörer som en regering består av sällan kan basera sina positioner 
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enbart på bajonetter och byråkrater. Dessa aktörer är även i behov av att få 
stöd från vissa andra aktörer i omgivningen, vilka med sin styrka kan hjälpa 
till att antingen implementera besluten eller avhålla en del av medborgarna 
från att sätta sig i motvärn. När detta samarbete mellan olika aktörer fungerar 
väl kan de reglera många sociala och offentliga problem. Begreppet ”poli-
cykonfiguration” syftar således till att beskriva en process som genom olika 
organiserade aktörer förenar den offentliga politiken med en strategisk och 
institutionell kontext. 

Dock äger ingen i konfigurationen en sådan makt att den kan determinera 
de andras beteende. I detta betraktas också regeringen som en av många och 
jämlika aktörer. Kickert menar att istället för att betrakta implementering av 
formulerade mål som någonting ex ante bör implementering av formulerade 
mål betraktas en interaktion där aktörerna utbyter information om problem, 
preferenser och medel. I denna interaktion sätts naturligtvis aktörernas dip-
lomati och förhandlingsförmåga på spel och när det gäller policymisslyckan-
den, kan man utifrån ovanstående resonemang, utgå ifrån bristande förmåga 
att ta vara på sina intressen, samarbete samt skapande av gemensamma mål 
eller perceptioner. Det som utifrån detta perspektiv stannar på policyagendan 
handlar om en förhandlings− och diplomatisk process mellan olika ak-
törer.191 

Offentliga angelägenheter förutsätter enligt Kickert å ena sidan en in-
teraktion mellan myndigheter, kvasimyndigheter och privata organisationer, 
samtidigt som dessa relationer å andra sidan är beroende av resursdistribu-
tion och perceptioner mellan aktörerna. När denna interaktion upprepas 
kommer deltagarna att bilda ett gemensamt handlingsmönster, vilket med 
tiden institutionaliserar relationerna mellan aktörerna. Detta i sin tur sätter ett 
avtryck på kommande policyprocess.192 Detta resonemang leder enligt Kick-
ert till slutsatsen att en undre värld kan betraktas som ett område som inte 
ingår i den statliga styrningen, med andra ord har staten utan inbrytning in-
gen access till denna värld. Likaså kan man betrakta reträtten från olika om-
råden som att staten inte lyckats behärska dessa. Här kan man hänvisa till det 
sovjetiska imperiet, som var oförmöget att sköta styrningen och därför bör-
jade retirera från ett flertal områden.193   

Emellertid ter det sig tämligen naivt att tro att vem som helst släpps in i 
en policyprocess och i en etablerad samarbetskonfiguration. Snarare förhål-
ler det sig så att endast väl organiserade och på något vis godkända in-
tressegrupper tillåts spela en prominent roll inom policynätverken. Detta kan 
i sin tur leda till ett demokratiskt underskott eftersom alla inte förmår att 
organiseras.194  
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För att knyta resonemanget till ett politiskt system skulle man kunna föra 
det fortsatta resonemanget utifrån Bäck och Möllers resonemang om två 
systemteoretiska idealmodeller i betraktandet av demokratier. Enligt dem 
kan man å ena sidan se en pluralistisk demokratimodell och å andra sidan en 
korporativistisk demokratimodell. När ett system kan karaktäriseras som 
pluralistiskt existerar det en mångfald av partier, vilka försöker påverka de 
politiska besluten. Utgångspunkten här är att partierna är de enda kanalerna 
för folkviljans politiska gestaltning.  

Mot den pluralistiska modellen skulle man, enligt Bäck och Möller, 
kunna ställa en korporativistisk modell. I det korporativistiska förhållandet 
finns ett fåtal monopolistiska organisationer, vilka utgör de enda kanalerna 
för folkviljans politiska gestaltning.  

Den avgörande skillnaden mellan båda fallen är att enligt en pluralistisk 
modell fattar politiska partier endast beslut, medan deras implementering 
tillhör andra enheter i det sociala landskapet. Den korporativistiska modellen 
däremot föreskriver att vissa speciella organisationer inte bara är med om att 
fatta besluten utan också står för beslutens implementering. Här uppstår en 
näst intill fullständig symbios mellan staten och organisationer ur det sociala 
landskapet.195 

När det gäller resursfördelningen i en korporativ konfiguration kan det 
trots allt leda till ett vertikalt styrkeförhållande tack vare olikheter mellan 
aktörerna. Förändras då den resursbaserade ordningen i konfigurationen kan 
detta få till följd att aktörerna söker sig ifrån konfigurationen eller ändrar på 
gemensamma perceptioner. Detta resonemang leder också till att man ifråga-
sätter uppfattningen om att en stat är en jämlike bland andra aktörer i en 
konfiguration. Snarare förhåller det sig så att regeringar besitter vissa re-
surser som gör att de ockuperar en unik position, och den kan inte fyllas av 
vem som helst.196 Samtidigt måste återigen betonas att även om vem som 
helst inte kan ta över statens roll, kan den inte heller klara sig ensam i läng-
den, vilket Hobson tydligt har visat när det gäller svaga stater.197 

Utveckling av politiska partier i Estland. Organiserade 
medborgare som försökte dra upp statens inre gränser efter 
1987 

Ovan påpekade jag att i de västerländska demokratierna är det normalt poli-
tiska partier som agerar broar mellan staten och medborgarna. Således erbju-
der historien utanför de västerländska demokratierna även många andra 
fenomen där partier eller andra organisationer inte verkar som den förmed-
lande länken mellan medborgare och stat. Partier i sådana system kanske 
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bara förmår att organisera människor för en revolution eller att utifrån verka 
som påtryckare på staten, liksom Solidarnost i Polen. Enligt Peter Kopecký 
har just avsaknaden av denna förmedlingsfunktion varit det mest karak-
täristiska för partierna i de post−kommunistiska länderna.198  

Som vi alla minns föreskrev konstitutionen i Sovjetunionen fram till 1989 
att den styrande och ledande kraften i Sovjetunionen utgjordes av kommu-
nistiska partiet. I många andra östeuropeiska länder där andra partier ut-
tryckligen tilläts verka reserverades alltid i grundlagar parlamentets majoritet 
till ett visst parti. Grundlagen i Socialistiska Rådsrepubliken Estland förbjöd 
aldrig bildandet av politiska partier, men deras verksamhet omöjliggjordes 
om inte med hjälp av direkta förbud så i alla fall genom brottsbalkens para-
grafer angående förbud mot antisovjetisk agitation och propaganda. Tittar 
man till exempel i brottsbalkens § 70 så stod där inte att antisovjetisk organ-
isering var straffbar utan paragrafen förbands med andra paragrafer. Således 
kunde en organisation som till exempel bedömdes propagera mot sovjetmak-
ten hamna under § 68 som förbjöd antisovjetisk propaganda och agitation. 
Under samma paragraf föll en agitator även om man vände sig mot det 
styrande partiet, eftersom man då kunde dömas för antisovjetiskt förtal eller 
för hånade av revolutionens landvinningar.199 

Ovan nämnde jag ett år, 1989, då Sovjetunionens kommunistiska parti 
formellt gav upp sin ledande och riktande position. Men detta innebär in-
galunda att människor inte började organisera sig politiskt redan före 1989. 
Nedan kommer jag att beskriva politiska organisationer och partier i Estland 
som bildades från och med 1987, vilka sedan även i en eller annan form har 
fortsatt att verka i det sociala och politiska landskapet. Därmed inte sagt att 
det inte förekom politisk organisering före 1987, det vore att göra våld på 
historien. Men dessa organisationer tvingades att verka under jorden och 
som sådana var deras historia mellan bildande och Gulag, i normalfallet, 
mycket korta.  

Beskrivningen av partier och politiska organisationer sker i två etapper. 
Först ämnar jag lyfta fram deras huvudsakliga mål och grundandets korta 
förhistoria och sedan kommer jag visa att den vanliga höger−vänster in-
delningen av politiska partier normalt inte kan appliceras på Estland. Jag 
kommer emellertid inte beskriva samtliga politiska partier och rörelser som 
fanns och finns i den estniska politiken, eftersom de är alldeles för många till 
antalet för att tas upp här. År 1990 fanns i Estland till exempel 31 registre-
rade partier och andra politiska rörelser. Större delen av dem var, och är även 
idag, oerhört små och obetydliga i politiken. När det gäller medlemsantalet i 
politiska partier sedan 1988 och under större delen av 1990−talet måste jag 
konstatera att exakta och pålitliga siffror för samtliga partier är svåra att få 

                               
198 Peter Kopecký, 2006, a. a. s. 252 ff 
199 NSV Liidu põhiseadus 1977, Eesti ESV Põhiseadus 1978 och Eesti NSV Kriminaalkoo-
deks. 
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fram. Vissa partier publicerade endast officiella medlemmar medan de som 
inte ville skylta med sin partitillhörighet bildade ett mörkertal. Ett riktmärke 
kan här dock utgöras av det största partiet – Centerpartiet (Keskerakond) – 
vilket under senare år offentligt angett drygt 10 000 medlemmar och Sam-
lingspartiet (Koonderakond) som år 2000 angav 1 400. Beträffande antal 
medlemmar i parlamentspartierna vill jag dock hänvisa till artikeln av den 
estniska statsvetaren Allan Sikk, vilken jag presenterade i tabell 4.  

Den första lagen om politiska partier efter ockupationens slut stiftades 
först 1994 och föreskrev då att dessa blev tvungna att officiellt registrera sig 
för att kunna kandidera i allmänna val eller få status som juridiska personer. 
Lagen föreskrev även att det endast var politiska partier som kunde ställa 
upp kandidater i allmänna val till offentliga institutioner. Detta tvingade 
många påtryckargrupper att registrera sig som politiska partier. Antalet poli-
tiska partier 1994 var 30. När det 1998 stiftades en lag som behandlade 
medborgarsammanslutningar bestämdes att, som ett politiskt parti, kunde 
endast en organisation vilken hade minst 1 000 medlemmar registreras. För-
modligen medförde lagen dramatiska förändringar i partilandskapet, efter-
som det därefter endast registrerades 17 politiska partier.200 

När det gäller partiernas finansiering anger Allan Sikk att även om lagen 
har krävt att partierna efter varje val inlämnar en redovisning över sina in-
komster och utgifter till valkommissionen, saknas det en effektiv kontroll 
över de redogjorda källorna. Således saknas en riktig bild över de totala 
summor varje parti får. 201 Detta har också den estniska justitiekanslerns Al-
lar Jõks påpekat i sina krav om att partiernas finansiering bör göras mera 
offentlig. Emellertid visar detta, i ljuset av att partierna inte är några massor-
ganisationer, det faktum att dessa på något sätt har tillgång till koncentrerade 
resurser för att finansiera sin verksamhet.202 Till exempel redovisade Re-
formpartiet (Reformierakond) 1999 att det tog emot 42 % av medlen som 
användes i valkampanjen från ett mystiskt företag −R−Hooldus. Än mer 
märkligt blir detta företag när man, enligt Allan Sikk, tittar på ägarlistan. 
Detta företag startades av några av Reformpartiets ledarfigurer. Även Est-
lands Landssbygdsparti (Eesti Maarahva Erakond) uppvisade i samman-
hanget märkligheter 1999. Under valkampanjen bidrog nio av dess toppkan-
didater med 100 000 EEK var till valkampanjen. Saken är bara att 1999 mot-
svarade denna summa över 20 medelstora månadslöner. Ett annat exempel 
att det kan vara svårt att bringa klarhet i partiernas finansiering är, enligt 
Allan Sikk, att ibland redovisar partierna långt lägre kostnader för valkam-

                               
200 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 289 
201 Allan Sikk, 2003, a. a. s. 11 f och 14 f 
202 Allar Jõks, Erakondade rahastamise kontrolli tuleb tõhustada, Eesti Päevaleht. 
2006.05.18, och Kadri Ibrus, Jõks: parteide rahastamine tuleb muuta läbipaistvaks, Ees-
ti Päevaleht. 2006.05.19, samt Justitiekanslerns tal till parlamentet de 28/9 2006 som kortfat-
tat återges i http://www.oiguskantsler.ee/index.php?pageID=169, se även Silver Meikar, 
Sotsid varjavad salajasi rahastajaid, Eesti Päevaleht 01.02.2007  
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panjen än de faktiska kostnaderna. Listan över liknande händelser kan göras 
mycket lång.203  

År 2003 röstade det estniska parlamentet igenom en lag enligt vilken 
varje parlamentsparti skulle erhålla ett statligt partistöd, samtidigt sattes 
stränga restriktioner för partiernas finansiering från företagen. Trots denna 
lag skapar partiernas resursskällor än idag diskussion, inte minst med tanke 
på att politikerna kan misstänkas hamna under ett visst beroende av sina 
sponsorer.204 Ett litet exempel i sammanhanget kanske kan utgöras av ar-
tikeln Kruuda ja Sõõrumaa — Tallinna tegelikud ”pead”, som publicerades 
2/11 2006 i internettidningen www.delfi.ee. I denna artikel, som hänvisar till 
ledarsidan i pappersutgåvan av tidningen Äripäev, hävdas att de som egent-
ligen styr Estlands huvudstad är två finansmän vilka också står bakom Cen-
terpartiet (Keskerakond) som dess storfinansiärer.205 

Av utrymmes och tidsmässiga skäl, vilka även åberopas i en avhandling 
skriven av Rein Toomla, där han analyserar och beskriver estniska partier 
samt encyklopediska skrifter av professor Alatalu, kommer jag endast att 
beskriva de partier som har varit invalda i Högsta Sovjet, Estniska Kongres-
sen eller sedan 1992 i parlamentet. Således kan man i tabellform beskriva det 
estniska partilandskapet som uppstod mellan 1987 och 1992 på följande sätt: 

 
Partiet för Estlands  
Nationella självständighet 

Estlands Liberaldemokratiska 
Parti 
 

Estlands Landsbygdsför-
bund 
 

Estlands Kristdemokratiska  
Parti 
 

Estlands Gröna rörelse. Est-
lands Gröna Parti(er) 
 

Estlands Landsbygds 
Centerparti. 
 

Estlands Kristdemokratiska  
Förbund 
 

Socialistiska Rådsrepublikens 
Internationella arbetarrörelse 
(Interrörelse) 
 

Estlands Republikanska 
Samlingsparti 
 

Folkfronten till försvar av  
perestrojkan 
 

Det Fria Estland Estlands Kommunistiska 
Parti 
 

Socialdemokratiska parti-
erna. 
 

Estlands Företagares Parti 
 

Estlands Rojalistiska 
Parti 
 

Estlands Socialdemokra-
tiska Parti och Estlands 
Folkparti Moderaterna 

Estlands Konservativa Folkparti 
 

 

 
Tabell 5. Partier som mellan 1987 och 1992 var representerade på statsarenan 
 

Innan jag nedan presenterar det estniska partiväsendet vill jag inledningsvis 
lyfta fram en markeringslinje som mellan 1987 och 1991 delade in olika 
politiska organisationer i olika läger. Denna markeringslinje utgjordes av 

                               
203 Allan Sikk, 2003, a. a. s. 11 f och 14 f 
204 Allan Sikk, 2003, a. a. s.11−14 
205 www.delfi.ee 2.11.2006 kl. 13:54  



 92 

folkrätten och handlade om hur man borde förhålla sig till Socialistiska 
Rådsrepublikens folk− och statsrättsliga status. Utgångspunkten här var att 
eftersom en stat de jure aldrig slutar existera när dess lagliga institutioner 
olagligt upplöses ansåg de flesta länder i västvärlden att Republiken Estland 
som bildades 1918 fortsatte att existera de jure. De enda länder som hade en 
annorlunda syn på folkrätten var Sverige tillsammans med Hitlertyskland 
som skyndsamt böjde sig för Stalin och omedelbart erkände Baltikums in-
korporering i Sovjetunionen. Här är kanske även intressant att tillägga att 
Förbundsrepubliken Tyskland emellertid drog tillbaka Nazitysklands erkän-
nande 1952. De stater som vägrade att erkänna det sovjetiska övertagandet 
1940 stängde aldrig sina diplomatiska representationer för de baltiska stater-
na. Det enda landet där det hände var Finland, som trots detta uttryckligen 
fortsatte att inte erkänna inkorpareringen av Estland i Sovjetunionen. Således 
kunde man i teorin utom i Sverige fortfarande, till exempel 1990, resa med 
estnisk pass osv.206 
 
Partiet för Estlands Nationella självständighet (Eesti Rahvusliku Sõltumatuse 
Partei) 
Med facit i hand kan vi idag säga att den första långvariga politiska organisa-
tionen i estland bildades 1987. Under 1987 organiserade sig ett litet antal 
människor, bestående av före detta politiska fångar och medlemmar av befri-
elserörelsen, i en aktivistgrupp som kallades för estniska initiativgruppen för 
offentliggörande av Molotov–Ripendroppakten. Liknande grupper bildades 
av människor med liknande öden även i Lettland och Litauen under 1987. 
Den mest utmärkande handlingen dessa grupper utförde var organiserandet 
av demonstrationer i Tallinn, Riga och Vilnius den 23 augusti 1987. Med 
tanke på att det fortfarande satt folk i Gulagen för antisovjetiska handlingar 
var det ett stort steg på vägen att få bort rädslan hos människor och därmed 
bana väg för kommande förändringar. Den 21/1 1988 offentliggjorde denna 
initiativgrupp, framför allt via Voice of America och radio Free Europe, 
bildandet av ett parti som skulle sutgöra ett alternativ till det dominerande 
kommunistiska partiet. Processen utmynnade i upprättandet av Partiet för 
Estlands Nationella självständighet. Formellt grundades partiet 20/8 1988. 
Programdokumenten och partistadgan fastslogs året därpå. Den högsta bes-

                               
206 Toomas Alatalu, Eesti Poliitika. Ladvik ja rahvas, sündmused ja skandaalid, Ilo, Tallinn 
2000, s. 210, Även om Alatalu inte nämner Förbundsrepubliken Tyskland bland de 37 länder 
som uttryckligen vägrade erkänna inkorporeringen tyder det faktum att Västtyskland 1952 tog 
emot Estlands representanter med diplomatisk status som en de facto tillbakadragande av 
Nazitysklands erkännande.  

Beträffande resemöjligheter med ett estniskt pass så existerade det dock en stor skillnad 
mellan länder som inte erkände den Sovjetiska delrepubliken Estland. Så vägrade till exempel 
Förenta Staternas ambassad och Kungariket Spaniens ambassad i Stockholm visera estniska 
pass, trots att det i det förstnämnda landet fortfarande fanns en fullt fungerande estnisk lega-
tion. En motsatt inställning mötte den som med estnisk pass i Stockholm ansökte om visum 
till Frankrike och Storbrittanien. 
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lutande instansen i partiet utgjordes av alltinget som skulle samlas åtmin-
stone en gång per år. Mellan alltingen leddes partiet av ett fullmäktige som 
samlades minst en gång varannan månad. Vardaglig och löpande verksamhet 
leddes och sköttes av partiets styrelse med en ordförande i spetsen. Partiet 
började även publicera en egen tidning som mellan 1988 och 1991 hette 
ERSP Teataja och efter 1991 Nädalaleht.   

Eftersom Estlands Nationella självständighetsparti utgick ifrån folkrätten 
blev ett av dess huvudmål att återupprätta Estlands självständighet som den 
var 17/6 1940 och därmed få ett slut på Sovjetunionens direkta inblandning i 
Estlands inre angelägenheter samt ett tillbakadragande av främmande trup-
per. Därefter skulle estniska medborgare ges möjligheter att under FN:s 
bevakning välja en parlamentarisk institution som formellt skulle återup-
prätta en grundlagsenlig ordning i landet. Partiet slutade att existera 1995 då 
det formellt uppgick i ett nytt parti Fosterlands Förbundet eller med andra 
ord Pro Patria (Isamaaliit). 
 
Estlands Kristdemokratiska Parti (Eesti Kristlik−Demokraatlik Erakond) 
Nästa inflytelserika parti efter nationella självständighetspartiet, som bilda-
des i Estland, var Estlands Kristdemokratiska Parti. Även om detta parti 
egentligen bildades något före nationella självständighetspartiet tog formal-
iseringsperioden för detta parti mycket lång tid. Det första initiativmötet 
skedde mellan 23/7 och 24/7 1988. Dock kunde man på detta möte endast 
fastslå ett tillfälligt och preliminärt program och en tillfällig stadga. Formellt 
grundades kristdemokratiska partiet först 5/10 1990 då ett slutgiltigt program 
och en formell partistruktur fastslogs. Högsta beslutande institution i detta 
parti var kongressen. Mellan kongressen leddes partiet av en centralfullmäk-
tige och styrelse. Detta parti utgick liksom Nationella Självständighetspartiet 
ifrån att Republiken Estland de jure existerade och krävde därmed ett avs-
lutande av främmande närvaro i landet. Emellertid betonade kristdemokrat-
erna i sina programdokument även bilden av hur Estland skulle se ut efter 
självständighetens återupprättande. Således ansåg de att landet skulle sträva 
efter att återvända, så mycket som möjligt, till grundlagen från 1938 och till 
ett presidentstyre. Utöver detta var kristdemokraterna eurocentriska och 
betonade vikten av kristen moral. Eurocentrism i detta sammanhang utgick 
ifrån att Estland historiskt hade tillhört det västeuropeiska kultursystemet, dit 
landet nu skulle återvända. Således var även integration med EG/EU ett 
naturligt slutmål för Estland, enligt kristdemokraterna. Beträffande kristen 
moral betonade partiet vikten av allmänmänskliga etikprinciper och antivåld 
baserad på kristen barmhärtighet. När det gäller relationer till kyrkan så 
betonade kristdemokraterna att deras arbete stod utanför kyrkans ramar. 
Även detta parti gick upp i Patria (Rahvuslik Koonderakond Isamaa) i början 
av 1990−talet.207  

                               
207 Rein Toomla, Eesti erakonnad, Eesti entsekopeediakirjastus, Tallinn 1999, s. 231−235 
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Estlands Kristdemokratiska Förbund  (Eesti Kristlik−Demokraatlik Liit) 
Om kristdemokratiska partiets formella bildande tog lång tid gick det emel-
lertid avsevärt snabbare att bilda ett annat kristet parti. I december 1988 tog 
ett litet antal människor initiativet till att grunda Estlands Kristdemokratiska 
Förbund. Vid detta möte fastslog man ett partiprogram men dock ingen 
politik som partiet skulle föra. Detta framkallade en intern kritik och split-
tring vilket föranledde kritikerna att i augusti 1989 bilda ett politiskt parti 
med samma namn. Högsta institutionen i detta parti var en kongress som 
samlades årligen. Under mellantiden leddes partiet av ett allting och ett 
föreståndarämbete med en ordförande i spetsen. Detta parti gick upp i partiet 
Patria (Rahvuslik Koonderakond Isamaa) 1992 och upphörde att existera 
som ett självständigt parti. Kristdemokratiska förbundet satte upp som mål 
att återupprätta Republiken Estland på de jure grund. Även om inga ekono-
miska politiska frågor betonades av partiet så framgår det ändå att partiet 
stod för en marknadsekonomi och en ekonomi baserad på privatägande. 
Således skulle statligt ägande av produktionsmedel minimeras och statens 
roll i ekonomin sågs endast som en reglerare av skatter och lånepolitik. Be-
träffande kristligheten i partiets politik betonades kristna andligheten, som 
partiet ville höja i samhället och hos familjen, som en institution. Man såg 
dessutom kyrkan som en aktör i det sociala landskapet utan att partiet för den 
skull förlade sin verksamhet till dessa organisationer.208 
 
Folkfronten till stöd av perestrojkan (Rahvarinne Perestroika Toetuseks hil-
jem Eestimaa rahvarinne) 
Medan personer, vilka man skulle kunna beskriva som tillhörande de margi-
naliserade grupperna under ockupationen, etablerade politiska partier mellan 
1987 och 1988 vidtog även människor som enligt min mening skulle kunna 
beskrivas som andra eshelongen i eliten, ett försök att bilda en politisk orga-
nisation. En sådan organisation utgjordes, enligt mig, av den så kallade Folk-
fronten. Denna organisation blev en mycket mäktig aktör i estnisk politik 
mellan 1988 och 1991. Detta mycket tack vare att bland dess frontfigurer 
kunde man hitta kändisar av all dess slag, vilket gav många människor mod 
att skaka av sig rädslan inför ockupationsmaktens repressiva myndigheter. 
Likaså kunde dessa kända personer genom sina positioner och kontakter i 
samhället mobilisera stora resurser för olika politiska aktioner. Här bör även 
nämnas att runt 1990 började många estniska kommunister öppet stödja 
Folkfronten, vilket ytterligare förstärkte dess positioner i det sociala land-
skapet209. Lite överdrivet skulle man kunna säga att om inte kändisar och 
många toppmedlemmar i kommunistiska partiet skulle ha ställt sig bakom de 
politiska kraven om förändring skulle kampen för frigörelsen kanske ha legat 

                               
208 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 237 ff 
209 Mikko Lagerspetz & Henri Vogt, 2004, a. a.  s. 61 



 95 

i händerna på olika dissidentgrupper, vilka dock bland breda folklager sågs 
med en viss rädsla. Detta eftersom umgänget med dessa tidigare kunde sluta 
mycket illa. 

I en populär TV−show den 3 april 1988 föreslog några framstående per-
soner att en folkfront vars mål skulle vara att försvara perestrojkan i Sov-
jetunionen och Estland borde bildas. Samma natt skrevs också en deklaration 
om dess bildande. Emellertid dröjde det fram till den 30/4 innan den publi-
cerades i tidningen Edasi. Enligt denna deklaration meddelade initiativta-
garna om bildandet av en organisation som formellt hette Folkfronten till 
försvar av perestrojkan. Senare döptes organisationen om till Estlands Folk-
front. Enligt deklarationen ställde Folkfronten till stöd av perestrojkan sig 
bakom Sovjetunionens kommunistiska partis förnyelsekurs.210 Även om 
Toomla och ett flertal politiker i dag menar att Folkfronten till stöd av pere-
strojkan ganska snart började distansera sig från kommunistiska partiet ge-
nom att i sin ledning förbjuda personer som var avlönade av partiet, komso-
mol eller arbetade på chefsposter inom förvaltningen, så är detta enligt 
många en sanning med modifikation. Jag kommer att ta upp detta tema lite 
närmare senare i detta kapitel. 

Enligt Toomla bör Folkfronten till försvar av perestrojkan betraktas som 
en politisk rörelse, vilken emellertid saknade formella medlemmar. Den hade 
dock en klart formaliserad ledning och styrelsehierarki. Dess högsta bes-
lutande institution var kongressen, som samlades åtminstone en gång efter 
två år. Mellan kongresserna leddes Folkfronten till stöd av perestrojkan av 
fullmäktige och frontens ledning vars ledamöter roterande intog ordförande-
posten. Folkfronten gav under sin existens ut två tidningar − Rahvarinde 
Teataja och efter 1989 även Vaba Maa.  

När de tre ovan beskrivna partierna ansåg att Socialistiska Rådsrepubliken 
Estland var en illegal formation på Republiken Estlands territorium och ville 
återupprätta Estland de jure som den var 17/6 1940, intog Folkfronten en 
mera försonlig inställning. Således menade den att nationell självständighet 
endast kan uppnås genom en förändring av Sovjetunionen. Folkfronten an-
såg därmed att det var nödvändigt att kämpa för bildandet av en konfedera-
tion på basis av Sovjetunionen. Som första steg mot denna konfederation 
ansåg Folkfronten det nödvändigt att bekämpa stalinistiska tendenser i stats-
förvaltningen och decentralisering av den statsförvaltning som hade 
etablerats under Brezjnevs regeringsperiod efter 1965. Ett steg i denna rikt-
ning ansåg Folkfronten vara ett överflyttande av maktbefogenheter från sta-
ten till kommuner och län. Det kanske mest radikala förslaget som Folkfron-
ten ställde sig bakom var förslaget om att kämpa för ekonomisk självstän-
dighet för Estland. I samband med upprättandet av ekonomisk självständig-
het slog Folkfronten emellertid fast att Estland skulle vara en del av 
konfederationen med andra förbundsstater från Sovjetunionen. Samtidigt 
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betonade Folkfronten dock att Sovjetunionens nya konfederation bör ga-
rantera det estniska folket rätten att självt besluta om sina inre angelägen-
heter. I en konfederation med andra USSR−länder skulle det dock vara 
möjligt att en delstat delegerade sina befogenheter till centralmakten. Ett 
sådant område där delstaten kunde överge sina rättigheter var enligt Folk-
fronten diplomati och försvar. Dock slog Folkfronten fast att denna deleger-
ing ingalunda skulle ha hindrat en delstat att självständigt vidta vissa diplo-
matiska kontakter med främmande makter.  

När de politiska kraven efter 1989 allt mer radikaliserades började även 
Folkfronten plädera för att steg för steg styra Estland mot en fullständig 
självständighet från Sovjetunionen.211 Den självständighet som man på den 
vägen ville uppnå skulle således, enligt många motståndare till Folkfronten, 
folkrättsligt ha medfört att man var på väg att upprätta en helt ny statsbild-
ning, vilken skulle ha saknat alla folkrättsliga rättigheter samt de guldre-
server i utlandet som sedan ockupationens början 1940 innehades av den de 
jure existerande Republiken Estland. 
 
De Socialdemokratiska partierna. 
Estlands Socialdemokratiska Självständighets Parti (Eesti Sotsiaaldemokra-
atlik Iseseisvuspartei), Demokratiska Arbetets Parti ( Demokraatlik Tööera-
kond) och Estlands Folkparti Moderaterna (Eesti Rahvaerakond Mõõdukad) 
Mellan 1989 och 1990 började emellertid ett antal olika partier ur Folkfron-
ten växa fram. Ett sådant parti var Estlands Demokratiska Arbetets Parti 
vilket hade bildats den 27 april 1989 och som året därefter förenade sig med 
Socialdemokratiska Självständighetspartiet (Sotsiaaldemokraatlik Iseseis-
vuspartei) vilket i sin tur hade bildats 19/5 1990. Genom denna fusion grun-
dades Estlands Socialdemokratiska parti den 8/9 1990. Utöver nyss angivna 
partier anslöt sig Ryska Socialdemokratiska Partiet i Estland (Vene Sotsiaal-
demokraatlik Partei Eestis) till socialdemokraterna den 8/9 1990. Bland des-
sa olika partier som genom förening bildade Socialdemokraterna behöll 
emellertid Socialdemokratiska Självständighetspartiet (Sotsiaaldemokraatlik 
Iseseisvuspartei), sin ledande ställning. Här bör man även rikta uppmärk-
samheten till att vid fusionen anammade de andra partierna nästan helt Soci-
aldemokratiska Självständighetspartiets (Sotsiaaldemokraatlik Iseseisvuspar-
tei) program. Den högsta beslutande institutionen i partiet utgjordes av kon-
gressen som samlades åtminstone en gång årligen. Mellan kongresserna led-
des partiets arbete av en ledning med en ordförande i spetsen. Emellertid 
fanns det sedan begynnelsen vissa spänningar inbyggda i partiet. Således 
stod till exempel Socialdemokratiska Självständighetspartiet för en bland-
ning av marxism, Kants etik och kristen humanism. Demokratiska Arbetets 
Parti (Demokraatlik Tööerakond) däremot band sig inte till några filosofier 
eller ideologier och såg aldrig sina rötter i marxismen. Partiets mål var att 
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återupprätta Estlands självständighet, men även skapa möjligheter för etniska 
minoriteter i landet. Även om man sade sig kämpa för återupprättandet av en 
ekonomi baserad på privat äganderätt var man mån om att detta inte skulle 
medföra att det sociala landskapet skulle splittras. Statens uppgift skulle 
således uttryckligen vara att förebygga stora sociala konflikter och främja 
medborgarnas sociala trygghet. Utöver detta menade socialdemokraterna att 
staten borde skapa möjligheter för begåvade människor att förverkliga sig. 
På socialdemokraternas program stod även Estlands integration i det europe-
iska statssystemet och EG. 
 
Estlands Liberaldemokratiska Parti (Eesti Liberaaldemokraatlik Partei) 
Ytterligare ett parti som växte fram bland människor runt Folkfronten var 
Estlands Liberaldemokratiska Parti. Detta parti grundades den 8−9/3 1990, 
men redan under 1989 hade det inom Folkfronten bildats ett annat liberalt 
parti (Liberala Folkpartiet). Det sistnämnda partiet var också en initiativta-
gare till grundandet av Estlands Liberaldemokratiska Parti 1990. Partiets mål 
var att skapa en ordning i det sociala landskapet vilade på liberala värderin-
gar. För att detta skulle vara möjligt ansåg partiet det vara nödvändigt att 
Estlands självständighet återupprättades. Partiet fastslog aldrig något pro-
gram utan ansåg att detta först lät sig göras efter att Sovjetunionen hade 
dragit sig tillbaka. Emellertid menade man dock att om landet ville komma 
ut ur det rådande kaoset i ekonomin var staten tvungen att denationalisera 
ägandet och skapa samt understödja privata initiativ. Partiet slutar att exis-
tera självständigt 1994 då det deltog i bildandet och förenandet med Estlands 
Reformparti.  
 
Estlands Gröna rörelse. Estlands Gröna Parti(er) (Eesti Roheline Liikumi-
ne)ja (Eesti Roheline Erakond ning Eesti Roheline Partei) 
Vid sidan av Folkfronten och de partier som växte ur den fanns det även två 
andra politiska rörelser. En sådan utgjordes av Estlands Gröna rörelse och 
den andra av Socialistiska Rådsrepublikens Internationella arbetarrörelse.  

Gröna rörelsen bildades i Tallinn 28/4 1988, men en formalisering skedde 
dock först den 10/12 1988 i Tartu. Då skapades rörelsens struktur och 
styrande institutioner och en ordförande valdes. Dock fastslogs inget pro-
gram vid detta möte och inte heller vem som ansågs kunna vara medlem i 
rörelsen. Först i januari 1989 fastslogs programmet. 

Bland rörelsens politiska ståndpunkter fanns stöd till Gorbatsjovs revolu-
tionära inriktning i omskapandet av Sovjetunionen samt kamp mot stalinisti-
ska styrformer inom statsförvaltningen. Beträffande andra politiska krav 
stödde de gröna Folkfrontens krav på ekonomisk självständighet från Sov-
jetunionen. Rörelsen ansåg sig även värna om mänskliga rättigheter, var mot 
sociala orättvisor samt stod för landets suveränitet. I samband med det sist-
nämnda värnade rörelsen även om etniska traditioner och kulturens hållbar-
het samt krävde ett statligt skydd för dessa. I samband med detta vände sig 
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rörelsen emot en skadlig invandringspolitik som företogs av centralmakten i 
Moskva. Beträffande de mer ekologiska kraven så krävde de gröna återup-
prättandet av ett grönt tänkande och ville genom det införa ett helhet-
stänkande och en ny föreställningsvärld.  

Ett antal personer i rörelsen riktade emellertid kritik mot rörelsens ledning 
angående dennes politiska slöhet, vilket i augusti 1989 ledde till att ur gröna 
rörelsen avknoppades ett politiskt parti som fick namnet Estlands Gröna 
Parti (Roheline Erakond). Dock blev medlemsantalet enormt litet vilket 
tvingade dess ledning att i maj 1990 upplösa partiet. Drygt två år senare, i 
december 1991, återuppstod dock detta parti igen under namnet Estlands 
Gröna, som de bildade tillsammans med ett annat grönt parti som brutit sig 
ut ur Den gröna rörelsen i oktober 1990. Med denna sista avknoppning om-
formulerades Den Gröna Rörelsen till NGO. Det nybildade partiet gav också 
ut en egen tidning under namnet Gröna och efter 1990 Igihaljas.212 
 
Socialistiska Rådsrepublikens Internationella arbetarrörelse (Interrörelse) 
(Eesti NSV Töötajate Internatsionalistlik Liikumine) 
Ovan nämnde jag kort en politisk rörelse som gick under namnet Socialistis-
ka Rådsrepublikens Internationella arbetarrörelse, eller bara Interrörelsen. 
Denna rörelse bildades i två etapper. Den 5/5 1988 publicerades i tidningen 
Pärnu Kommunist ett upprop till centralkommittén i Estland Kommunistiska 
Parti och arbetare i Estland med uppmaningen att börja kämpa för en inter-
nationell gemenskap och enighet mellan folken i Sovjetunionen. För att 
verkligen garantera att en sådan politik såg dagens ljus uppmanade initiativ-
tagarna till organisering. Emellertid presenterades i uppropet en redan nam-
ngiven organisation, vilket var Socialistiska Rådsrepublikens Internationella 
arbetarrörelse. Likaså kunde man, enligt Toomla, i uppropet läsa att all de-
mokrati borde ske via kommunistiska partiet. Emellertid fann detta upprop 
inget gehör i Estland och redan i augusti 1988 publicerades därför i tidnin-
gen Molodjozh Estonii ett meddelande om bildandet av en ny rörelse som 
skulle värna om broderskap och internationell vänskap mellan folken i Sov-
jetunionen. Emellertid hade denna rörelse uppenbarat sin existens redan den 
12/6 1988, då den deltog i en antiestnisk demonstration. Den formella och 
grundande kongressen hölls dock först i mars 1989, då även de ledande insti-
tutionerna bildades och då visade det sig omedelbart att Interrörelsen var en 
metaorganisation som bestod av tre andra organisationer. En av de organisa-
tioner som ingick i Interrörelsen var Arbetarkollektivens förenade råd som 
förenade olika federala och ryskspråkiga företag. Detta gav även denna or-
ganisation en solid ekonomisk bas att stå på. En annan organisation som 
ingick i Interrörelsen var Krigsveteranernas och försvarsmaktens interna-
tionalistsoldaters förening. Denna förening bestod av veteraner från andra 
världskriget och de som under efterkrigstiden hade deltagit i Sovjetunionens 
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krigsföretag utomlands. Den tredje organisationen utgjordes av en strejk-
kommitté, vilken hade bildats som protest mot esternas tal om självständig-
het och de var, enligt Toomla, mest sysselsatta med att lära ut militär taktik 
till sina medlemmar. I maj 1990 anslöt sig även Nordöstra Estlands Folkrep-
resentanters och arbetarnas mellanregionala Sovjet till Interrörelsen. Denna 
rörelse var kanske den mest radikala av de tre föregående då den uppvisade 
klara separatistiska panderoller. Således ställde denna organisation krav på 
de ryskspråkiga områdenas autonomi eller separation från Republiken Est-
land om landet skulle välja att lämna Sovjetunionen.  

Interrörelsens ledningsstruktur var som metaorganisation en mycket in-
tressant uppfinning. I början styrdes den kollektivt av ett språkrörsråd. 
Emellertid övergavs detta experiment ganska snart och redan under den an-
dra kongressen 1991 infördes en ordförandeinstitution. Dess första koncep-
tioner publicerades den 1/10 1989 i tidningen Vperjod. Enligt där pre-
senterade programpunkter ställde Interrörelsen sig bakom Sovjetunionens 
Kommunistiska Partiets XIX kongressbeslut, men slog emellertid fast att 
Folkfrontens grundsyn endast speglade etniska esters intressen, vilket tvin-
gade ryssar i Estland att ta avstånd från den. Samtidigt gav man utryck för att 
förstå esternas legitima krav om suveränitet inom Sovjetunionen, men efter-
som man ansåg ryssarnas situation hotad föreslog man att Rådsrepublikens 
parlament skulle omstruktureras till ett tvåkammarsparlament. Den första 
kammaren skulle vara en etnisk blandning av de folkvalda medan den andra 
kammaren till 50 % skulle bestå av ester och till 50 % av ryssar. Varje folk-
grupp skulle i denna kammare ha vetorätt mot beslut som stred mot dess 
intressen. Man ställde sig även bakom de krav som Folkfronten hade ställt 
erkännande av delstatligt medborgarskap, emellertid betonade Interrörelsen 
att varje medborgare i delstaterna automatiskt även bör räknas som medbor-
gare i Sovjetunionen. När de flesta politiska rörelser och partier i samband 
med diskussioner om estniskt medborgarskap tenderade att utgå ifrån 1938 
års lag om estniskt medborgarskap (för partier som stod i opposition till 
Folkfronten, dvs. de som inte växt ut ur den, var denna lag en absolut ut-
gångspunkt) ställde Interrörelsen krav på att samtliga USSR, medborgare 
som bodde och arbetade i Estland skulle garanteras medborgarskap. Utöver 
detta krävde Interrörelsen även bibehållandet av två riksspråk. Det Inter-
rörelsen kategoriskt sade nej till var Estlands separation från Sovjetunionen. 
När denna rörelse under statskuppen i augusti 1991 aktivt ställde sig på 
kuppmakarnas sida gav detta för de andra aktörerna som intog statsarenan en 
legitim anledning till att förbjuda organisationen.213 
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Estlands Landsbygdsförbund (Eesti Maaliit) 
Även på landsbygden organiserades ett flertal partier som framförallt värna-
de om landsbygdsfrågor. Så grundades till exempel 7/5 1989 Estlands 
Landsbygdsförbund. Först var det emellertid tänkt att denna organisation 
skulle verka som ”vanlig NGO”, men ganska snabbt ombildades den till ett 
politiskt parti. Så hölls ett möte som omvandlade NGO:n till en regelrätt 
politiskt parti. Strukturellt utgör detta parti ett mycket märkligt fenomen. Å 
ena sidan var det en metaorganisation som inom sig tillät organisationer och 
företag som medlemmar och å andra sidan kan man betrakta det som en re-
gelrätt organisation då man även tillät enskilda medborgare att bli medlem-
mar i partiet. Partiets högsta institution var en landdag som samlades minst 
en gång var tredje år. Under mellantiden leddes partiet av en fullmäktige 
som samlades minst två gånger årligen. Det vardagliga arbetet leddes av ett 
föreståndarämbete som samlades en gång i kvartalet vars arbete leddes av tre 
ordföranden som roterande ledde partiet mellan landdagarna.  

Av denna metaficerade organisation försökte man under mars 1991 bilda 
ett mera vanligt politiskt parti genom att gå ihop med Landsbygdens Center-
parti i vars grundande även Estlands Landsbygdsförbund hade deltagit. 
Emellertid uppstod det hårda stridigheter mellan de olika grupperingarna när 
det nya partiets program skulle skrivas, vilket föranledde att Estlands Lands-
bygdsförbund distanserade sig mycket kraftigt från den påtänkta fusionen. 
Men denna process hade dock fått organisationella konsekvenser för Lands-
bygdsförbundet som nu på egen hand försökte omstrukturera sig till en mera 
traditionell medlemsorganisation. På den tredje landdagen avskaffades såle-
des den roterande kollektiva ledningen av partiet och ersattes med ett ord-
förandeskap. Utöver att detta parti ville värna om landsbygdens intressen 
var, enligt Toomla, dess politiska mål mycket diffusa. Man stod för pri-
vatäganderätt men betonade samtidigt det kooperativa ägandets centrala roll 
på landsbygden. Dock preciserade man att det kollektiva ägandet på lands-
bygden endast fick baseras på en konfederation av privata gårdar. Statens 
inblandning i ekonomin skulle, enligt partiet, föras till ett minimum och en-
dast tillåtas som en kontrollapparat. Under en övergångsperiod skulle staten 
dock ta på sig ansvaret att förvalta jorden och även därefter övervaka tran-
saktioner med jorden. 

Emellertid sökte detta parti en enfrågemonopolställning då det meddelade 
att utan dess närvaro och samtycke skulle inga beslut angående landsbyg-
dens förvandling kunna fattas. Man skanderade ut att all politik som angår 
jordbrukare bör ligga i händerna på dem som brukar jorden, men samtidigt 
saknade man i sitt program en klar jordbrukspolitik. Emellertid ställde man 
sig helhjärtat bakom Folkfrontens krav på ekonomisk självständighet inom 
Sovjetunionen.214  
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Estlands Landsbygds Centerparti. ( Eesti Maa−Keskerakond) 
Ytterligare ett parti som växte fram ur Folkfronten var Estlands Landsbygds 
Centerparti. Vid dess bildande deltog även ett annat parti som hette Estlands 
Landsbygds Förbund, som dock distanserade sig från Estlands Landsbygds 
Centerparti inom kort. Beträffande Estlands Landsbygds Centerparti så bil-
dades denna organisation under en lång period under Folkfrontens, Lands-
bygdsförbundets och Böndernas centralförbunds (Põllumeeste Kogu) delta-
gande. Formellt grundades partiet den 7/4 1990.  Då slog man fast program-
teser och bestämde partiets stadgar. Det slutliga partiprogrammet skulle fast-
slås först på årsmötet i maj 1991. Emellertid valdes partiets ledande 
institutioner och styrelse. Partiets högsta beslutsfattande institution var 
alltinget som skulle samlas åtminstone en gång årligen. Under tiden mellan 
alltingen leddes partiet av en central fullmäktige och styrelse med ord-
förande i spetsen. Detta parti ansåg sig politiskt stå på en höger−center 
plattform och ville att Estland skulle utträda från Sovjetunionen. Beträffande 
det politiska systemet i Estland ansåg partiet det vara nödvändigt att det ga-
ranterades ett flerpartisystem och parlamentarism. Enligt detta parti skulle 
Estland välja en socialmarknadsekonomi. Jordbruket skulle emellertid 
byggas på privatiserade gårdar och kooperationer.  Estlands Landsbygds 
Centerparti ansåg det ligga i statens uppgift att allsidigt främja olika region-
ers utveckling samt en begränsning av utlänningarnas rätt att köpa jord. 1996 
upphörde Estlands Landsbygds Centerparti att formellt existera genom att 
partiet förenande sig med Socialdemokraterna. Det nybildade partiet tog 
namnet Moderaterna och är verksamt än idag, fast sedan 2003 återigen under 
namnet Socialdemokraterna.215 
 
Demokratiska föreningen Det fria Estland (Demokraatlik ühendus Vaba 
Eesti)  
När det 1990 för första gången efter 1940 hölls två fria val, ett val till Est-
niska Kongressen och ett till Högsta Sovjet, bildades 26/1 1990 av många 
medlemmar från olika politiska partier en mycket märklig organisation vars 
huvudsyfte endast var att bereda vägen för dess medlemmar att kandidera i 
valen till Högsta Sovjet. Partiet hette Det fria Estland och dit hörde männi-
skor från Folkfronten, De Gröna, Landsbygdsförbundet samt från kommu-
nistiska partiet. Omedelbart efter att denna organisation registrerade sig som 
en kandidat i valrörelsen blev den anklagad för att vara en trojansk häst för 
nomenklaturan. Man ansåg att syftet var en fördumning av väljarkåren ge-
nom att ställa upp en kändisshow vid sidan av andra partier. Emellertid kan 
man inte bevisa detta. Beträffande partiets politik så är det enligt Toomla 
omöjligt att utläsa vilken politik detta parti hade tänkt sig att företräda. Inte 
heller skrevs eller fastslogs någonsin något program för detta parti. De pro-
gramteser man hade, handlade framförallt om själva valen och inte om den 
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politik man skulle föra efter att man kommit in i Högsta Sovjet. Det enda 
man sade om till exempel ekonomisk politik var att partiet stod för en liberal 
ekonomi och att den skulle ändras som en del av Sovjetunionens ekonomi. 
Emellertid var detta kändisparti mycket framgångsrikt i valet och en period 
var detta parti en vågmästare i Högsta Sovjet. Till parlamentsvalen 1992 
ställde dess medlemmar dock inte upp och partiet slutade existera efter att 
Högsta Sovjet upplöstes 1992.216 
 
Estlands Företagares Parti (Eesti Ettevõtjate Erakond) 
När Sovjetunionens federala myndigheter 1990 beslutade om nya förord-
ningar angående de kooperativa företagens och småföretagens beskattning 
gav detta upphov till att ett antal personer den 2/3 1990 tog initiativ till att 
grunda Estlands Företagares Parti. Syftet med partiet var att skydda estniska 
företagare som precis hade börjat med sin privata verksamhet. Partiets hög-
sta beslutandeinstitution var enligt stadgan dess kongress och mellan dess 
sammankomst leddes partiet av en centralfullmäktige samt styrelse. Estlands 
Företagares Parti hade utöver skyddandet av företagandet som mål att åter-
upprätta Estlands självständighet. I det befriade landet ville partiet framför 
allt satsa på småföretag och privata jordbruksgårdar. För att skapa utrymme 
för småföretag ansåg partiet det vara statens uppgift att privatisera och sty-
cka upp stora statliga konglomerat. Därefter var statens uppgift endast att 
reglera marknaden.217 
 
Estlands Konservativa Folkparti (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) 
Under 1989 bildade ett antal medlemmar i Föreningen för skyddandet av 
fornminnen en initiativgrupp för bildandet av ett politiskt parti som var tänkt 
att döpas till Estlands Konservativa Folkparti.  Dess initiativförsamling sam-
lades två gånger under 1990 innan de kunde enas runt ett exisprogram. Efter 
många och segdragna debatter kunde således den 9/6 1990 partiets grundan-
de församling sammanträda och slå fast ett partiprogram och stadgan. På 
detta möte valdes även partiets institutioner. Den högsta beslutande instan-
sen i partier var alltinget som samlades åtminstone en gång årligen. Det lö-
pande och vardagliga arbetet leddes av partiets styrelse med en ordförande i 
spetsen. Målet som detta parti satte upp var att de facto återupprätta Estlands 
självständighet. För ändamålet ansåg man att endast Estniska Kongressen 
hade en legitim rätt att företräda estniska medborgare så att dess roll i Est-
lands styrande därmed borde öka. Högsta Sovjet betraktades av partiet som 
en lokal förvaltningsorganisation som utövade den högsta makten på ett oc-
kuperat territorium. Estlands Konservativa Folkparti krävde att Högsta Sov-
jet skulle erkänna Republiken Estlands de jure kontinuitet och Estniska 
Kongressens legitimitet. Därefter skulle Högsta Sovjet, enligt Estlands Kon-
servativa Folkparti, välja en övergångsregering som dock skulle godkännas 
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även av Estniska Kongressen och vilken skulle utse dess inrikes−, utrikes− 
och kommunikations, ministrar. Partiet menade att denna regering sedan 
skulle inleda förhandlingar med andra länder, däribland med Sovjetunionen, 
för att återupprätta Estlands självständighet. För ändamålet skulle regeringen 
även utnyttja befintliga ambassader och estniska diplomater vilka fortfarande 
var verksamma utomlands. Först när ockupationsmaktens militär och säker-
hetsstyrkor hade lämnat Estland kunde fria och demokratiska val till ett legi-
timt parlament hållas, menade Estlands Konservativa Folkparti. Beträffande 
ekonomisk politik var kanske detta parti det mest radikala. Således ställde 
man krav på att äganderätten skulle återupprättas som den var den 17/6 
1940. I samband med återlämnandet eller ersättandet skulle dock även tidi-
gare skulder och krediter räknas in. Partiet slutade verka 1992 då det gick 
upp i partiet Patria (Rahvuslik Koonderakond Isamaa).218 
 
Estlands Republikanska Samlingsparti (Vabariiklaste Koonderakond) 
Ett ytterligare parti som 1992 gick upp i Patria (Rahvuslik Koonderakond 
Isamaa) och tidigare stod på de jure sidan utgjordes av Estlands Republi-
kanska Samlingsparti. Detta parti bildades den 22/9 1990 av personer som 
tidigare hade tillhört Res Publica (detta parti bör inte blandas ihop med det 
parti som intog regeringsmakten 2003−2005), Arbetskollektivens Förbund 
och Oberoende Högerpartiet. Anledningen till förenandet var att vänsterpar-
tierna hade gått samman.  Högsta instansen för detta parti utgjordes av ett 
storting. Detta parti styrdes av en ledning med en ordförande i spetsen.219  
 
Estlands Kommunistiska Parti (Eestimaa Kommunistlik Partei) 
För att avsluta den långa beskrivningen av politiska partier och deras former-
ingsperiod före självständighetens återupprättande den 26/1 1991 kan man, 
liksom Toomla, även ta upp Estlands Kommunistiska Parti. Detta parti kan 
betraktas som efterföljare till det kommunistiska parti som i juli 1940 legali-
serades i Estland. Dock saknade detta parti i Sovjetunionen all självständig-
het som organisation, utan bör snarare betraktas som en enhet inom Sovjet-
unionens Kommunistiska Parti. Ett självständigt kommunistparti i Estland 
fick sin början 25/3 1990 då partiets 20:e kongress fastställde partiets själv-
ständighet från Sovjetunionens Kommunistiska Parti. På samma kongress 
tog partiet på sig det fulla ansvaret för de olyckor som den under ockupa-
tionstiden hade medverkat till. Likaså betonade man att kommunistiska par-
tiet var ansvarigt för de ekologiska, etniska och ekonomiska problem som 
det estniska folket stod inför. För att komma över dessa problem föreslog 
kommunisterna reorganisering av regeringsapparaten så att en stark verkstäl-
lande makt kunde återinföras. I samband med det ansåg man det vara nöd-
vändigt att införa ett direktvalt presidentämbete samt direktvalda landshöv-
dingaämbeten. Utöver detta föreslog kommunistiska partiet att man skulle 
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skapa ett tvåkammarsparlament där första kammaren skulle väljas direkt och 
den andra tillsättas av länens och städernas representanter. Estlands Kom-
munistiska Parti ställde aldrig upp i fria val till Högsta Sovjet eller Estniska 
Kongressen 1990, och ej heller till parlamentet 1992. Dock medverkade 
partiet i skapandet av partierna Landsbygdsförbundet och Det fria Estland. 
Beträffande självständighetsfrågan menade kommunisterna att detta kan 
uppnås via referendum och förhandlingarna med Sovjetunionen. Därefter såg 
kommunistiska partiet Estland som en självständig del inom östblocket. En 
sak är att peka ut vägen men om kommunisterna även ville gå denna väg står 
emellertid inte klart.220  Estlands Kommunistiska Parti bytte 1992 namn till 
Estlands Demokratiska Arbetsparti. 
 
Estlands Rojalistiska Parti (Eesti Rojalistlik Partei) 
Till sist vill jag även presentera Estlands Rojalistiska Parti som grundades 
den 8/9 1989. Redan av namnet kan det som rojalisterna eftersträvade utlä-
sas, nämligen upprättandet av Konungariket Estland. I valrörelsen 1992 bil-
dade rojalisterna ett valförbund med lobbygruppen Rojalistiska Förbundet 
(Rojalistlik Ühendus Vaba Toome) och erhöll åtta mandat i parlamentet.221 
Detta parti bestod av två delar. Den ena var Estlands Rojalistiska Parti och 
den andra delen utgjordes av påtryckargruppen Vaba Toome. För det mesta 
betraktades detta parti som ett skämt, vilket dock blev mera allvarligt än 
rojalisterna själva hade förväntat sig. De resurser som partiet 1992 hade lagt 
ner på valkampanjen var endast en krona. Därmed menar Kullbok att Rojal-
isterna köpte sig in i parlamentet för 12,5 sent (öre) per mandat. Bland parti-
ets frontmedlemmar hittar man ett antal kända humorister såsom Priit Aimla 
och Kirill Teiter. Senare anslöt sig många kända rojalister till exempel Aadu 
Must och Vilja Laanaru till Centerpartiet och partiet försvann 1995 från det 
politiska landskapet. Tio år senare berättar partiordförande Kalle Kullbok i 
Wirlands (ett län i östra Estland) internetportal att huvudsyftet med detta 
parti var att håna alla andra partier och därigenom kultivera den politiska 
kulturen i Estland. Enligt Kullbok var partiets huvudmål, om man borträknar 
skämtet angående monarkin, att aldrig själva börja jaga mammon med hjälp 
av sin position på statsarenan. Likaså ville partiet sabotera alla andra partiers 
och politikers försök att tillskansa sig bitar av det sovjetiska dödsboet. När 
det gäller att sabotera för politiker i parlamentet att besluta om olika statliga 
lån, som parlamentet delade ut till höger och vänster samt vissa lagar ställde 
rojalisterna ofta till olika shower. En sådan show var till exempel att organ-
isera obligatoriska bönestunder vilka ackompanjerades av öronbedövande 
trummor. 

Eftersom Estlands Rojalistiska Parti var tänkt som en parodi för att håna 
den kohandel och det sjabbel som pågick mellan politiska partier har ingen 

                               
220 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 241 f 
221 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 295 
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tagit det på allvar, vilket också medfört att varken vetenskapligt eller jour-
nalistiskt material ägnar dem någon större uppmärksamhet.222 

Partierna i Högsta Sovjet och Estniska Kongressen 1990 

Efter mer än femtio år hölls under vintern 1990 på nytt två fria val i Estland, 
vilket satte många partier och politiska organisationer under en hård press 
för att synas och höras bland ett hav av kandidater och partier. Här får man 
inte heller glömma att elektoratet samtidigt saknade ett traditionellt politiskt 
hemmahörande baserat på klass, etnicitet eller religion, vilket skulle ha gett 
partierna några avgränsade väljargrupper att stödja sig på. 

Estniska Kongressen valdes mellan februari och mars 1990 av dem som 
enligt lagen om estniskt medborgarskap från 1938 kunde anses vara inneha-
vare av medborgarskapet. Dessutom kunde de som registrerat sig som 
sökande av estniskt medborgarskap delta i valet. Detsamma gällde kandi-
dater som var medborgarskapssökande. Dessa kunde bli invalda till kongres-
sen med rådgivande röst. Denna församling ansågs av sig själv vara Repub-
liken Estlands kontinuitetsbärare och många partier som ingick i försam-
lingen betraktade Högsta Sovjet som ockupationsmaktens representationsor-
gan. Det enda partiet som helt bojkottade valet till Högsta Sovjet 1990 var 
Nationella självständighetspartiet (ERSP) och vissa andra små partier. An-
ledningen var att man inte ville legalisera av ockupationsmakten instiftade 
institutioner. 

Enligt Rein Toomla saknas fortfarande en fullständig bild över hur man-
dat i Kongressen fördelades, men en tabell som publicerades av Kongressens 
verkställande kommitté kan emellertid kasta ett ljus över hur denna försam-
ling såg ut. 

 Antal mandat 

Folkfronten 187 

Estniska nationella självständighetsparti 165 

Estlands Kristdemokratiska förbund 20 

Gröna rörelsen 19 

Estlands demokratiska Arbetets parti 13 

Estlands Liberaldemokratiska parti 12 

Landsbygdsförbundet 8 

Estlands kristdemokratiska parti 7 

Estlands konservativa folkparti 5 

Estlands Socialdemokratiska självständighetsparti 4 

”Det fria Estland”  2 

Tabell 6. Partier representerade på Estniska Kongressen 

                               
222 http://www.virumaa.ee/discuss/msgReader$3369 och 
http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B5ltumatud_Kuningriiklased 



 106 

 
Valen till Högsta Sovjet slutade i följande partisammansättning av 105 plat-
ser. 
 

 Antal mandat 

Folkfronten 33 

”Det fria Estland” 12 

Estlands Kommunistiska parti 4 

Gröna Rörelsen 3 

Landsbygds Förbundet 3 

Socialistiska Rådsrepublikens Internationella arbetarrörelse (Interrörelse) 2 

 
Tabell 7. Emellertid säger Toomla ingenting om de resterande 105 mandaten. Detta kan 
emellertid tolkas som att många kandidater ställde upp som oberoende kandidater och repre-
senterade ett antal samhälleliga rörelser, vilka sedan i Högsta Sovjet omedelbart formerade 
sig som olika fraktioner, som jag kommer att visa på nästa sida.223 
  
Rein Toomla menar emellertid att ovanstående tabell ingalunda erbjuder en 
bild av styrkeförhållandena och dynamiken i Högsta Sovjet. Enligt de regler 
som 1990 gällde i Högsta Sovjet fick en delegat tillhöra två fraktioner samti-
digt. Först under hösten 1990 förbjöds detta** . Men det hindrade ingalunda 
att partilojalitet även fortsättningsvis byttes eller att nya konfigurationer 
bildades på löpande band av delegater som gick ihop eller lämnade sina 
gamla fraktioner. Därför låter jag bli, liksom Rein Toomla i sin avhandling 
gjorde, att presentera alla tillfälliga fraktionskonfigurationer som uppstod 
och försvann. Men för att ändå återge en bild och skapa bättre förståelse för 
dynamiken i Högsta Sovjet efter första valet 1990 kan man kanske återge två 
ögonblicksbilder från februari 1990 och sommaren 1992.224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
223 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 211 ff 
**  Liknande dubbeltillhörighet var också vanligt bland delegater som på Estniska Kongressen 
bildade dess verkställande organ Estniska Kommittén. Se Laar Mart, Ott Urmas och Endre 
Sirje Endre, Teine Eesti. Eesti iseseisvuse taassünd 1986–1991, SE&JS Meedia− ja Kirjastu-
skompanii, Tallinn 1996, s. 656 
224 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 214 
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Fraktioner i Högsta Sovjet  Antal mandat  

vintern 1990  

Antal mandat  

sommaren 1992  

Folkfronten 41  0  

Landsbygdsdelegaternas fraktion    31 0 

Lika rättigheternas fraktion  20 0 

Juridiska kontinuitetens fraktion 12 0 

Oberoende demokraternas fraktion  15 5 

Intellektuellas förbunds fraktion  10 0 

Republikaner  9 0 

Fraktion Wirland (Virumaa)  6 0 

De gröna 6 0 

Folkets Centerfraktion  0 18 

Medborgarförsoningsfraktion  0 11 

Samarbetets och likaberättigades frak-

tion 

0 10 

Landsbygdsförbundet 0 7 

”Patria” 0 14 

Böndernas församling 0 6 

Moderaterna 0 6 

 
Tabell 8. Det gap som i siffrorna uppstår måste tolkas på följande sätt: För det första fanns i 
Högsta Sovjet endast 105 platser. Men eftersom reglerna 1990 i Högsta Sovjet tillät dubbla 
fraktionstillhörigheter ser vi att 1990 är mandatplatserna betydligt fler än 105. 1991 däremot 
började läget få mera fasta konturer och det gap som uppstår 1992 bör ses mot bakgrund av 
att de sovjetiska militära delegaterna 1991 hade lämnat Högsta Sovjet eftersom Estland inte 
längre var en del av Sovjetunionen.  
 
Att delegaterna började hoppa mellan fraktionerna kan enligt Toomla förkla-
ras av att varken politiska partier eller samhället i stort var beredda på så 
snabba förändringar som tog plats i samhället.225 Detta måste även ses mot 
bakgrund av Georg Sootlas resonemang om att ovanstående partier mellan 
1987 och 1992 måste betraktas som protopartier vilka först efter valet till 
parlamentet 1992 började uppvisa mera fasta konturer av politiska partier i 
traditionell bemärkelse. Av alla ovanstående partier urskiljer Sootla dock 
fyra centrala aktörer som efter valet 1990 och fram till parlamentsbildandet 
1992 var tongivande i den estniska politiken. Den första aktören utgjordes, 
enligt Sootla, av Det fria Estland. Härifrån härstammar, enligt Sootla, även 
en större del av kärnan i Samlingspartiet, som mellan 1991 och 1999 var 
mycket tongivande i estnisk politik. Den andra aktören utgjordes av Folk-
fronten, vilken dock redan 1990 började falla sönder i ett flertal olika partier. 

                               
225 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 211 
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Tredje kraften inom politiken utgjordes av Nationella Självständighetspartiet 
och andra ”motståndsgrupper”. Den fjärde aktören, som dock försvann från 
det sociala landskapet redan i augusti 1991, utgjordes av Interrörelsen.226  

Emellertid vill jag i sammanhanget även betona vikten av att inte bortse 
från att mellan 1991 och 1992 började förberedelserna för storskaliga priva-
tiseringsreformer. I kapitel 4 kommer jag att beskriva dispyter som uppstod 
runt privatiseringen av den tidigare statliga egendomen, samt hur kontrollen 
över denna process skapade konflikter mellan politiska partier, inom politi-
ska partier och mellan myndigheter. Således kan dynamiken i Högsta Sovjet 
som ovanstående tabell beskriver betraktas i kontexten av en begynnande 
kapitalintensivitet. 

Politiska partier som bildades efter självständighetens 
återupprättande  

Den oberäkneliga svängning i partisystemet som man kan läsa ut ur fraktio-
ner och partier i Högsta Sovjet började dock avta i och med parlamentsvalet 
1992. Enligt den estniska statsvetaren Allan Sikk har Estland också, jämfört 
med andra Östeuropeiska länder, varit relativt fritt från oberäkneliga 
svängningar i partisystemet. Men jämfört med gamla demokratier visar anta-
let nybildade partiers intåg i staten ändå en viss instabilitet i partisystemet.227  

Nedan presenterar jag de partier som bildades efter befrielsen 1991 och 
som sedan har varit invalda i parlamentet eller där, genom avhopp från andra 
partier, bildat egna fraktioner. I sammanhanget vill jag även med några ord 
kommentera de juridiska villkor som självständighetens återupprättande 
medförde för politiska partier.  
 
Estlands Samlingsparti (Eesti Koonderakond)  
Partiet bildades 1991 i protest mot Edgar Savisaars ekonomiska– och priva-
tiseringspolitik, av åtta ministrar. Detta parti visade sig under hela 
1990−talet bli ett av Estland mest tongivande partier. I slutet av 1990−talet 
angavs att partiet hade 1400 aktiva medlemmar. Formellt grundades partiet i 
Tallinn den 8/12 1991. Partiet upplöstes år 2000.228  
 
 
 
 

                               
226 Georg Sootla, The consolidation of democraticy in Estonia: causes and Consequenses of 
Party splintering, i Eesti Vabariigi valitsemis− ja haldusstruktuuride, nende töökorralduse ja 
ametnikonna uurimine, (Publikatsioonide separaadid 1), Tallinna Ülikool 1999, Teadusserial 
Nr 5.7, Politoloogia, s. 189 ff 
227 Allan Sikk, 2003, a. a. s.7 ff samt Allan Sikk, 2006, a. a. s. 343 och Mikko Lagerspetz & 
Henri Vogt, 2004, a. a.  s. 68 
228 Toomas Alatalu, 2000, a. a. s. 108, och Rein Toomla, 1999, a. a. s. 292 
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Estlands Reformparti (Eesti Reformierakond) 
1994 grundades Estlands Reformparti som efter sitt bildande har kommit att 
spela en vågmästarroll i den estniska politiken. Lite överdrivet skulle man, 
enligt mig, kunna säga att en regeringsbildning utan Reformpartiet verkar 
vara ett mycket svårt företag. Partiet grundades 1994 av Estlands Liberalde-
mokratiska Parti och det då i protostadiet existerande Reformpartiet.229 
 
Estlands Center Folkparti. Estlands Centerparti (Eesti Rahva−Keskerakond, 
Keskerakond) 
Det idag mycket tongivande Centerpartiet växte som sista parti ur Folkfron-
ten under senhösten 1991 och döptes då till Estlands Center Folkparti med 
Edgar Savisaar i spetsen. Kort innan hade dock åtta ministrar ur Savisaars 
Folkfrontregering lämnat regeringen och grundat Estlands Samlingsparti.230 
 
Patria, och Pro Patria  (Rahvuslik Koonderakond Isamaa ning Isamaliit) 
Patria bildades i två etapper. I början av 1992 grundades i Högsta Sovjet en 
fraktion av olika parlamentsledamöter under namnet Patria. På basis av den-
na fraktion togs sedan under årets lopp initiativet att grunda ett nytt politiskt 
parti. Emellertid gick valförbundet Patria 1992 ut i parlamentsvalen som ett 
valförbund bestående av fem partier. Dessa partier som således ingick i val-
förbundet Patria var Kristdemokraterna, Kristdemokratiska Förbundet, Libe-
raldemokraterna, Konservativa Folkpartiet och Republikanska Samlingspar-
tiet. Först under november 1992 förenades fyra av dessa partier formellt till 
Nationella Samlingspartiet Fäderneslandet (Rahvuslik Koonderakond Isa-
maa). Vardagligt kallades partiet bara Patria. Utanför det partiet stannade 
Nationella Självständighetspartiet (ERSP) som förenade sig med Patria 
(Rahvuslik Koonderakond Isamaa) först 1995.231 
 
Utvecklingspartiet (Arengupartei) 
Utvecklingspartiet uppstod ur en intern konflikt inom Centerpartiet 1995. Då 
begärde fem parlamentsledamöter utträde ur Centerpartiets parlamentsfrak-
tion och bildade först fraktionen Liberala centrister. Utvecklingspartiet grun-
dades formellt i december 1996 och partiet anslöt sig i oktober 2000 till Est-
lands parti De blåa, som därmed ändrade namn till Demokratiska Partiet. 
Emellertid smälte dessa partier aldrig ihop och år 2001 gick dessa partier 
återigen isär som om ingenting hade hänt. Senare ändrade Utvecklingspartiet 
sitt namn till Estlands Demokratiska Parti.232 
 
 
 
                               
229 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 295 
230 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 216 ff och 240 f samt 246 f 
231 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 290 f 
232 Toomas Alatalu, 2000, a. a. s.126 f, och Rein Toomla, 1999, a. a. s. 289, och Register 
kinnitab Arengupartei nimemuutmise taotluse olemasolu, Eesti Päevaleht 2001.03.16  
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Estlands Landsbygdsparti (Eesti Maarahva Erakond) 
Detta parti bildades 29/09 1994 och sedan bildandet har dess ledare varit den 
före detta presidenten Arnold Rüütel. 
 
Estlands Folkförbund (Eestimaa Rahvaliit) 
Detta parti skapades 18/10 1999 genom sammanslagning av Estlands Lands-
bygdsparti, Estlands Landsbygdsförbund och Estlands Pensionärers och 
Familjers Parti.233 
 
De ryskspråkiga partierna 
I sammanhanget anser jag det även vara på sin plats att kortfattat beskriva de 
partier som framförallt vänder sig till den ryskspråkiga delen av medborgar-
na och som sedan 1992 varit representerade i parlamentet. Ett av dessa par-
tier bildades 1994 och var en avknoppning från Ryska Nationella förbundet i 
Estland (Vene−Balti Erakond Eestis) som hade bildats året innan. 1994 bil-
dades även Förenade Folkpartiet (Eestimaa Ühendatud Rahvapartei) som en 
avknoppning från Ryska Demokratiska rörelsen (Vene Demokraatlik Lii-
kumine) som bildades i augusti 1991. Ett ytterligare parti som framför allt 
vänder sig till ryskspråkiga medborgare är Ryska Enighetspartiet (Vene 
Ühtsuspartei) som grundades 1997 och var en avknoppning från valunionen 
som 1995 hade bildats för parlamentsvalet mellan Vårt hem är Estland (Meie 
Kodu On Eestimaa) och ryska fraktionen i parlamentet.234 

Som jag ovan sade kan man från och med 1992 och fram till parlaments-
valen 1995 se att det estniska partisystemet började få mera stabila konturer. 
Även om avhopp, byten av partilojalitet och intågandet av ett helt nytt parti i 
politiken 2002 har fortsatt in i 2000−talet har den inte alls skett så radikalt 
som i Högsta Sovjet eller i 1992 års parlament. Tittar man på partier som 
1992, 1995 och 1999 valdes in i parlamentet så ser man att det sedan 1992 
har bildats en viss kontinuitet bland ett antal partier i parlamentet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
233 Toomas Alatalu, 2000, a. a. s. 97 
234 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 296 
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Parlamentet 1992 Parlamentet 1995 Parlamentet 1999 

Samlingspartiet  
 I valförbund Säkert Hem 
med Landsbygdspartiet med 
flera 

Samlingspartiet  
 I valförbund Säkert Hem 
med Landsbygdspartiet 
med flera 

Samlingspartiet 

Landsbygdspartiet med flera 
I valförbund Säkert Hem 
med Samlingspartiet  

Landsbygdspartiet med 
flera i valförbund Säkert 
Hem med Samlingspartiet  
 

Landsbygdspartiet 

 

Folkfronten (Folkets Center-
parti, Estland kvinnoförbund 
och Estlands folkensför-
bund) 

Centerpartiet (tidigare 
Folkets Centerparti) 

Centerpartiet 

Valförbund Patria beståenda 
av Kristdemokraterna, Krist-
demokratiska Förbundet, 
Liberaldemokraterna, Kon-
servativa Folkpartiet och 
Republikanska Samlingspar-
tiet 
vilka i november 1992 ska-
pade partiet Patria (Rahvus-
lik Koonderakond Isamaa) 

Valförbund mellan Patria 
(Rahvuslik Koonderakond 
Isamaa) och Nationella 
självständighetspartiet 

Pro Patria bildas 1995 ge-
nom ett samgående mellan 
Nationella självständighets-
partiet och Patria  

Nationella 
självständighetspartiet 

Nationella 
självständighetspartiet 

Nationella självständighets-
partiet förenas med Patria 
1995 

Moderaterna (Socialdemok-
raterna) 

Moderaterna (Socialde-
mokraterna) 

Moderaterna (Socialdemok-
raterna) 

Estniska medborgare (upp-
hörde att existera 1993) 

Reformpartiet Reformpartiet 

Rojalisterna Vårt hem är Estland (be-
stående av ryskspråkiga 
partier) 

Estniska förenade folkens 

parti 

Företagarnas Parti Höger (Republikaner och 
Konservativa Folkpartiet) 

 

Gröna   

 
Tabell. 9 parlamentssammansättning 1992, 1995 och 1999 För  en mera utförlig tabell över 
samtliga partier se Party System in a Post−Communist Country. The Case of Estonia, Paper 
presented for the ECPR General Conference, Marburg 18−21 September 2003, s. 6. 
 
När det gäller stabiliteten i det estniska partisystemet kommer jag i kapitel 4 
under avsnittet Från regeringskris till regeringskris och i tabellerna 11−13 
visa att det framför allt har varit Centerpartiet (Keskerakond) och Reform-
partiet (Reformierakond) som sedan 1995 ständigt har ökat sitt väljarunder-
stöd. På tal om stabilitet i partisystemet visar dock just kapitalintensiviteten 
sin roll när det gäller att skapa oförutsebarhet i politiken och partisystemet. 
Detta då några finansmän med bland annat anknytning till Hansabanken 
finansierade partiet Res Publica, vilket bara några månader före valet hade 
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bildats under parollerna välj ordning (Vali kord), ny politik (Uus poliitika) 
och de omutbara (Äraostmatud), vann 2003 års parlamentsval.235 

I slutet av kapitel fyra kommer jag att redogöra för hur de estniska parla-
menten mandatmässigt har sett ut under 1990−talet och vilken dynamik som 
legat bakom regeringarnas sönderfall. Här vill jag emellertid lyfta fram en 
annan viktig dimension i den estniska politiken. Nämligen att de estniska 
partierna som jag ovan presenterade föga tillåter sig att klassificeras utifrån 
ett kontinuum av höger− och vänsterskala, som statsvetare i ”gamla demok-
ratier” ofta brukar göra. Betraktar man den estniska politiken utifrån ideolo-
giska glasögon kommer man, enligt mig, att missa de väsentliga skiljelin-
jerna mellan partierna, vilka döljer sig bakom ideologiska utsagor.236 Nedan 
presenterar jag en annan indelning vilken ofta används av estniska politiker 
och forskare. Denna bör även ses som ett underlag för det tema som pre-
senteras i nästa kapitel. Där presenteras också de stridslinjer vilka skapade 
sprickor bland den förra regimens dominerande klass, och därmed möjlig-
gjorde att nya aktörer kunde etablera sig som fraktioner bland den gamla 
dominerande klassen. I förlängningen är min förhoppning att nedanstående 
avsnitt tillsammans med nästa kapitel kastar ljus över dynamiken som har 
gjort att de estniska regeringarna har varit svaga, samtidigt som statsmaski-
neriet inte har kunnat börja dominera över politikerna.   

Ideologisk indelning av partier i Estland ger istället en social 
karaktärisering av aktörer 

Ett perspektiv som sedan franska revolutionen används för att beskriva det 
politiska landskapet i västvärlden utgår ifrån en höger−vänsterskala. Jag tror 
inte att det är en överdrift att påstå att den politiska kampen om vilka som 
kan styra det politiska systemet handlat om hur mycket ägandet ska stå under 
det offentligas reglering. Även om de traditionella klassgränserna har för-
lorat sitt inflytande på människornas röstbeteende kan man trots allt säga att 
man i den politiska kampen kan dela in aktörer i höger och vänster. Men att 
beskriva det politiska landskapet i Estland efter en enkel höger−vänsterskala 
låter sig knappast göras om man med denna skala vill förstå röstbeteendet 
eller vem som samarbetar med vem och för vad. Den höger−vänsterskala 
som i västvärlden delade in de politiska krafterna och väljarkårens beteende 
kom till under första hälften av 1800−talet. I Estland handlar dock politiken 
inte om traditionella höger−vänster frågor och inte heller röstar folk utefter 
denna skala. I detta sammanhang verkar alla före detta socialistländer stå 
inför detta problem. Beträffande Estland så gäller att man där aldrig haft 

                               
235 Mikko Lagerspetz & Henri Vogt, 2004, a. a. s. 68, och Riho Laurisaar, intervju med Olari 
Taal, Olari Taal on riigikogus istumisest tüdinud, Eesit Päevaleht 17.07.2004, samt Hirmutav 
avameelsus, SL Õhtuleht. 17.03.2003 
236 Mikko Lagerspetz & Henri Vogt, 2004, a. a.  s. 67 
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enhetliga och väl utvecklade folkrörelser eller ett klassbaserat agerande. 
Snarare bör man i detta sammanhang tala i pluralis, splittring och särintres-
sen. Detta bör kanske ses som en konsekvens av att de före detta livegnas 
bondekultur, som normalt kretsade kring godset där de balttyska godsägar-
nas dominans, aldrig tillät skapandet av några bredare folkrörelser eller klara 
klassorganisationer, utan endast små korporationer. I slutet av 1800−talet då 
ett nationellt uppvaknande såg dagens ljus medförde detta aldrig att djupa 
och breda massrörelser etablerades. Snarare uppstod väldigt många små or-
ganisationer vilka ofta kunde föra bittra strider sinsemellan. Beträffande 
metaorganisationer som förenade medborgarsammanslutningar så etablera-
des inga enhetsskapande stora organisationer utan det bildades två, tre delvis 
rivaliserande metaorganisationer. Således, medan utvecklingen i Estland 
gick mot en mosaik av medborgarsammanslutningar uppstod i västra Europa 
och speciellt i de skandinaviska länderna däremot samtidigt enhetliga stora 
organisationer (till exempel arbetarrörelsens LO i Sverige), som strömlinje-
formade mycket av vissa medborgarsammanslutningars arbete och därmed 
även kunde skapa en bro med politiska massorganisationer, vilka med sin 
perceptionsskapande förmåga för lång tid framöver lämnade spår i medbor-
garnas mentalitet.237 Betraktar man utvecklingen under 1980− och 90−talet 
så uppenbarar sig en liknande bild, nämligen att de politiska partierna som 
växte fram inte gjorde detta ur befolkningens breda lager. Det typiska för 
sådana partier kan sägas vara att de först materialiserar en idé och sedan letar 
efter någon som kan tänkas stödja dem. Därmed uppstår någonting man 
skämtsamt skulle kunna benämna som köp− och säljdemokrati där allt för 
mycket handlar om marknadsföring och köpslående.  

Det finns säkerligen många olika sätt att dela in partier i Estland. Istället 
för höger−vänstermotsättningar skulle man även kunna betraka politiska 
partier utifrån ett vertikalt perspektiv. Då delar man in partier så att på ena 
sidan hamnar de som befinner sig i mera priviligerade positioner. På mot-
satta sidan skulle då de som kommer utanför denna grupp ligga.  

Enligt statsvetaren Rein Sikk har forskningen om postkommunistiska par-
tier till mycket stor del gått förbi Estland238, vilket dock under senare år 
något har avhjälpts. För att undvika traditionella statsvetenskapliga indelnin-
gar av politiska partier väljer jag att låta politiska partiers representanter från 
det studerade fältet själva beskriva den politiska indelningen. Denna in-
delning som jag nedan kommer att presentera skiljer sig kraftigt från den 
som traditionellt presenteras av såväl estniska som utländska statsvetare 

                               
237 Jaan Leetsar, Ühistegevuse areng ja perioodid Eestis. Konseptiivne ülevaade, Vihik 2, 
Eesti ûhistegelane Liit, Tallinn 1999. s. 23 f och 28 ff, samt Mart Rootslane, Eestlaste mood-
sa ühistegevuse tekke− ja arenguprobleeme 19.sajandi lõpust Esimese Maailmasõjani, Eesti 
Põllumajandusülikool, Majandus− ja sotsiaalteaduskond, Maasotsioloogia ja ühistegevuse 
instituut, Tartu 2000, s.  86 f 
238 Allan Sikk, A Cartel Party System in a Post−Communist Country? The Case of Estonia, 
Paper presented for the ECPR General Conference, Marburg 18−21 September 2003   
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beträffande politiska partier, men vilken trots detta än idag gör sig starkt 
påmind i Estland.  

Indelningen som vissa estniska politiker på olika tidningssidor lade fram 
har också visat sig att för det mesta överenstämma med hur regeringskoali-
tioner under 1990−talet konstruerades. Genom att betrakta partiernas ledar-
skap och större delen av dess kärntrupp fick de fram en indelning som gick 
ut på ”de nya” och ”de före detta”. Dessa politiker indelade partierna utifrån 
kontinuumet vem som befann sig var under den sovjetiska ockupationen.239  
Denna indelning tycks även ha varit ett bärande element när det gäller hur 
regeringskoalitioner i praktiken konstruerades, vilket jag kommer att när-
mare beskriva i kapitel 4 och i tabell 10. Först med regeringskoalitionerna 
1999 och 2003 kan man se att indelningen som dessa politiker presenterade 
började överges genom att Reformpartiet (Reformierakond) och senare även 
Folkförbundet (Rahvaliit) tidvis inledde kortvariga koalitionsarbeten med 
”de nya”. Detta kan man kanske förklara med just Reformpartiet som en 
faktor. Detta parti, även om en del av dess kärngrupp bestod av ”de före 
detta”, befann sig ett tag utanför 1995 års koalition och ingick sedan i den 
bara en kort tid. Beträffande 2003 års koalition så kan man ställa sig lite 
frågande till om partiet Res Publica240 egentligen inte skulle kunna betraktas 
som en avknoppning framför allt av Reformpartiet och en del av Pro Patria 
(Isamaaliit).  

Tittar man till exempel på 1992 års valresultat och vilka partier som bil-
dade regeringskoalitionen kan man se att på ena sidan står de partier som 
stod bakom Estniska Kongressen (Kristdemokraterna, Kristdemokratiska 
Förbundet, Liberaldemokraterna, Konservativa Folkpartiet och Republikan-
ska Samlingspartiet, Nationella självständighetspartiet, Moderaterna och 
Landsbygdsförbundet) och på andra sidan de som dominerade i Högsta Sov-
jet (senare Samlingspartiet och Centerpartiet). Om man tittar på dessa par-
tiers ideologiska hemmahörande skulle detta tydligt kunna illustrera 
avsaknaden av höger−vänsterdimensionens dominans. Dock skulle man 
kunna se det Nationella Självständighetspartiet (ERSP) som hemma hörande 
i mitten med sina socialkonservativa åsikter. Till vänster om det Nationella 
Självständighetspartiet (ERSP) stod Moderaterna (Mõõdukad) med ett klart 
utpräglat socialdemokratiskt program och till höger från mitten stod Patria 
(Rahvuslik Koonderakond Isamaa) med ett liberalkonservativt program. 
Landsbygdens parti (Maarahva Erakond) och Landsbygdsförbundet (Maaliit)  
kunde man placera i mitten.  

Betraktar man emellertid valet 1995 skulle man återigen se att regering-
skoalitionen baseras på en uppdelning mellan ”de nya” och ”de före detta”, 
fast den där gången byts bara platser mellan regeringskansliet och opposi-
tionen. Dock måste man här tillägga att bland opositionen hittar man även 

                               
239 Andres Herkel, Mittmemõõtmeline Poliitikamaastik, Partner 3/1995  
240 Mikko Lagerspetz & Henri Vogt, 2004, s. 68 
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Reformpartiet (Reformierakond), som till större del bestod av ”de före det-
ta”. Emellertid ingick detta parti under en mycket kort tid i Samlingspar-
tiledda (koonderakond) koalitionen, men lämnade den på grund av interna 
spänningar med andra partier inom koalitionen. Jag kommer att beskriva mer 
av denna regeringskoalition i nästa kapitel i avsnittet Från regeringskris till 
regeringskris. 

Avsaknad av en enkel politisk dikotomiskala, som till exempel i Sverige, 
USA eller Storbritannien, har medfört att väljarna förvandlats till kon-
sumenter av politiskt färgade budskap. Det jag här vill få sagt är att män-
niskor inte röstade utifrån vad partierna i sina program sade sig stå för, utan 
vem som stod på hyllan och vilken förpackning det hade. Därför kunde ald-
rig Kristdemokraterna eller Konservativa partiet ta sig in i parlamentet. Men 
när dessa partier gick ihop i ett valförbund, som de döpte till Patria, blev de 
1992−1995 de dominerande partierna i Estland. Under hela 1990−talet var 
väljarkåren resistent mot allt som började på ”social”241. Således var till ex-
empel opinionssiffrorna för partiet som hette Socialdemokraterna bara 1 %, 
medan däremot ett annat socialdemokratiskt parti som kallade sig Moderat-
erna (Mõõdukad), alltid satt i parlamentet.242 

När man delar in politiska krafter på en skala låter man i västvärlden skil-
jelinjen gå mellan i höger och vänster. Innehållsmässigt handlar det om hur 
politiska krafter betraktar status quo hos ett politiskt system och förändring 
av det. 

I Estland kan man ta ett politiskt system som utformades och fungerade 
mellan 1988 och 1992 som utgångspunkt och betrakta de krafter som ville 
förändra och eller behålla status quo. Således bör man å ena sidan söka de 
reaktionära krafter som var emot all förändring och å andra de revolutionärer 
som grundligt ville förändra ett politiskt system. Placerar man denna skala i 
Estland under ovan angiven tidsperiod skulle man på den reaktionära sidan 
hitta Estlands Kommunistiska Parti och invandrarorganisationen Interna-
tionella Fronten (Interrinne), som försökte kämpa inte bara för den 
ryskspråkiga invandrargruppens positioner i det sociala landskapet och 
staten, utan också var emot alla yttringar som tydde på att Estland var på väg 
att lämna unionen. Mellan reaktionärer och radikaler skulle man kunna 
placera dem som ville förändra staten och det sociala landskapet stegvis och 
inom Sovjetunionen. Hit skulle man säkerligen kunna placera Folkfronten 
(Eestimaa Rahvarinne) och de partier som växer ur den (jag tar endast upp 
de politiska partier som sedan 1992 innehaft regeringspositioner, dvs Sam-
lingspartiet (Koonderakond), Landsbygdsförbundet (Maaliit), Estlands 
Landssbygdsparti (Eesti Maarahva Erakond) och Centerpartiet (Rah-
va−Keskerakond). Bland radikaler, som dock inte ville förändra det sociala 
landskapet och staten revolutionärt men ändå ansåg en stegvis förändring 

                               
241 Se Herbert Kitschelt, 1999, a. a. s. 89 
242 Andres Herkel, Mittmemõõtmeline Poliitikamaastik, Partner 3/1995  
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vara otillräcklig, skulle man kunna placera Patria (Rahvuslik Koonderakond 
Isamaa), socialdemokrater, liberaldemokrater osv. De som ville förändra 
staten och det sociala landskapet utan kompromiss med det gamla var Na-
tionella Självständighetspartiet (ERSP). Det partiet utgick ifrån att den kon-
stitutionella ordningen måste återupprättas samt att ockupationsmaktens 
militär och säkerhetsstyrkor ovillkorligt borde dra sig tillbaka. 

När det sociala landskapet började förändras 1988 medförde det att den 
ovan angivna indelningen förändrades snabbt. 1993 var till exempel både 
Folkfronten (Eestimaa Rahvarinne) och Kommunistpartiet avskaffade, vilka 
mellan 1988 och 1990 hade dominerat det politiska landskapet. 

De som efter 1993 kan betraktas som reaktionärer är förmodligen svåra 
att hitta, liksom de som skulle vilja förändra status quo på ett revolutionärt 
sätt.  

Tar man, istället för status quo, som utgångspunkt vad partierna ansåg om 
det ekonomiska systemet får man en ytterligare dimension av de politiska 
partierna. Utgångspunkten här är tidsperioden efter 1992 då landets konstitu-
tionella ordning återupprättades. Således kunde man å ena sidan hitta det 
demokratiska arbetarpartiet (f.d. Kommunistpartiet och Demokratiska rätt-
viseförbundet (Demokraatlik Õigusliit)). Mindre liberala i sitt 
förhållningssätt till marknaden var Centerpartiet (Keskerakond) samt Na-
tionella självständighetspartiet (ERSP) som värnade om sociala 
skyddsmekanismer för den enskilde. Trots detta var Nationella 
självständighetspartiet mer marknadsvänligt än Centerpartiet (Keskerakond). 
Mindre marknadsvänligt än Nationella självständighetspartiet var Moderat-
erna (socialdemokraterna, Mõõdukad) som ville använda skatter och regler-
ing som en väg att styra marknaden. Hit skulle man även kunnat placera 
liberaldemokrater och Landbygdspartiet (Maarahva Erakond). De mest 
marknadsvänliga var Patria (Rahvuslik Koonderakond Isamaa), Samling-
spartiet (Koonderakond) och Företagarpartiet (Ettevõtjate Erakond). Skill-
naden mellan Patria och Samlingspartiet i det här fallet var att i Samlingspar-
tiet samlades de statliga företagens Vd:ar och de företagare som var i sym-
bios med dem. I Patria däremot var nyföretagare samlade. Detta leder in i 
nästa indelningsschema som jag tror är mera relevant för att förstå de politi-
ska spänningslinjer som fortfarande determinierar mycket i den estniska 
politiken. Således kan man dela in politiska krafter i ”de gamla” och ”de 
nya”. Avgörande faktorn i det här fallet var den position som människor 
hade i det sociala landskapet eller staten under ockupationstiden. Bland ”de 
gamla” eller snarare ”föredettingar” hittar man sådana som var i ledningen 
statliga företag eller kolhoser, arbetade åt kommunistpartiet, KGB, eller ar-
betade som chefer på något ministerium. Bland ”de nya” bör man placera 
dem som under ockupationen stod utanför nomenklaturen. Således hittar 
man bland ”de före detta” Samlingspartiet (Koonderakond), Landsbygdsför-
bundet (Maaliit), Landssbygdspartiet (Eesti Maarahva Erakond) och Center-
partiet (Keskerakond) (De som kan betraktas som representanter för ”de 
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nya” är Nationella självständighetspartiet (ERSP), Patria (Rahvuslik Koon-
derakond Isamaa), Liberaldemokrater, och Moderaterna (Socialdemokrat-
erna, Mõõdukad). ”Föredettingarna” som framförallt samlades i Samling-
spartiet (koonderakond) Estlands Landsbygdspartiet (Eesti Maarahva Era-
kond) och Landsbygdsförbundet (Maaliit) betonade nödvändigheten av att 
landet skulle styras av experter med kompetens och erfarenhet, som många 
av partiets medlemmar ansåg sig besitta, efter att tidigare ha arbetat antingen 
inom statsapparaten, jordbruket eller näringslivet. När det gäller 
förhållningssättet till marknaden var Samlingspartiet, Landssbygdspartiet 
och Landsbygdsförbundet för en fri marknad, dock med vissa förbehåll. 
Eftersom många statliga företags− eller kolhosdirektörer var måna om sina 
positioner betonade dessa partier nödvändigheten av privatiseringar med 
varsamhet och ökad handel med öst. Den gemensamma nämnaren för ”de 
nya” kan sägas ha varit ett avvisande förhållningssätt gentemot ”de före det-
ta” och en stark västorientering. När det gäller privatiseringsreformer så 
värnade ”de nya” att ”föredettingarna” inte prihvatiserade den offentliga 
egendomen eller koncentrerar kapital så att de ensamma skulle ha blivit den 
dominerande kraften i landet.243 

En något annorlunda indelning av det politiska landskapet görs av Ut-
vecklingspartiets (Arengupartei) parlamentsledamot Andra Veidemann. En-
ligt henne kan Estlands politiska landskap i början av 1990−talet beskrivas 
genom en triangel. I dess topp placerar hon de ester som inte drabbades av 
ockupationsmaktens repressalier, triangelns bas delas av å ena sidan av ex-
ilester och å andra sidan dem som drabbades av ockupationsmaktens repres-
salier. Enligt henne spelar många politiker på folks skuldkänslor eftersom 
många säkerligen kunde ställa sig frågan om varför just de skonades när 
andra drabbades hårt. Enligt henne har dessa skuldkänslor hållit majoriteten 
av esterna tysta och passiva. En annan stämning som rådde före valet 1992 
och som många politiska krafter var snabba att utnyttja var uppfattningen att 
med sovjettida tjänstemän skulle man aldrig kunna skapa en bättre ordning i 
det sociala landskapet. Därmed syntes lösningen vara enkel genom att man 
kunde överlåta uppbyggnaden av staten på exilester. Tanken var enkel. Om 
det fanns ester som visste någonting om hur en demokrati fungerar så var det 
säkerligen de ester som levt utomlands. Dessutom ansåg man att deras er-
farenhet och kunskap vägde tyngre än den som folk hade fått av det sovjeti-
ska systemet. Problemet enligt Veidemann var dock att dessa exilester inte 
hade någon erfarenhet och orienteringsförmåga i det system som de var satta 
att förändra. Att en sådan kompetens behövdes bevisades av de misslyckan-
den som exilester stod för både i politiken och i näringslivet, menar Veide-
mann.244  

                               
243 Aap Neljas, Kuidas hinnata Eesti poliitiliste jõudude spektrit?, Postimees 15.10.1993 
244 Andra Veidemann, Kellega ehitada Eesti Riiki?, Hommikuleht 05.12.1994. 
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1998 beskriver Utvecklingspartiets (Arengupartei) ordförande i Estniska 
Dagbladet det politiska landskapet i Estland som ett resultat av en process 
där vänskapskretsarnas dominans genomsyrat det mesta. I avsaknad av en 
traditionell höger−vänsteruppdelning, och eftersom mycket domineras av 
bitterhet och personliga frågor, behövdes det i Estland partier som var fria 
från sådant.245  

När det gäller indelningen i ”de före detta” och ”de nya” eller i vän-
skapskretsar kan man även, enligt journalisten Toomas Kümmel hitta ett 
märkligt samband mellan var vissa politiker har bedrivit sina högre studier. 
Bland Samlingspartiets (Koonderakond) toppfigurer dominerar de som under 
ockupationsåren utbildade sig på Polytekniska högskolan eller jordbruksa-
kademin. Här måste man även hålla i minnet att många av kommunistparti-
ets och statsapparatens tjänstemän utbildades vid dessa lärosäten. Här skulle 
man förmodligen även kunna hitta en av de personliga konfliktlinjerna 1991 
bland ”de före detta”. Denna konflikt stod mellan Folkfrontledaren och sena-
re Centerpartiordföranden Edgar Savisaar och transportministern och senare 
Samlingspartiledaren Tiit Vähi och sju andra ministrar. Savisaar utbildade 
sig till historiker via externat på Dorpats Universitet. Därefter arbetade han 
som lärare och arkivarie. Trots att Savisaar under sina studier hade arbetat åt 
komsomol och kommunförvaltningen var han aldrig en av nomenklaturen 
innan han i slutet av 1980−talet avancerade till ordförande för Plankommit-
tén. 246  

När det gällde ”de före detta” innan de djupt omvälvande förändringarna 
mellan 1987−1991 kunde man även här se fraktioner som kämpade för pere-
strojkan och sådana som höll sig tillbaka. Till exempel organiserade Center-
partiet (Keskerakond) under hela 1990−talet den del av ”de före detta” som 
inte tillhörde ockupationsmaktens dominerande klassfraktioner. Här fanns 
kanske också en förklaring till spänningarna bland ”de före detta” 1991, som 
jag kommer att presentera längre fram. Jag vill även tillägga att om inte alla, 
så i alla fall de flesta, direktörer och jordbruksledare var utbildade vid Tal-
linns polytekniska högskola eller Estlands jordbruksakademi. Några andra 
skolor som under ockupationen utbildade sådana yrken fanns inte i Rådsre-
publiken Estland. Beträffande vidare utbildning av dem som slutade vid 
dessa skolor hittar man återigen ett intressant samband mellan ”de före 
detta” och deras utbildningsbakgrund. Dessa personer dök nämligen upp på 
kompetensutvecklingsinstitutets kurser i början av 1990−talet, vilka leddes 
av f. d. ekonomiminister Leimann. 

Att det politiska landskapet även i skrivandets stund fortfarande befinner 
sig i skyttegravar mellan ”de före detta” och ”de nya” beskrev jag ovan. Här 
kan tilläggas den polemik som under vintern 2006 uppstod kring utdelningen 
av statliga medaljer och ordnar. Under hösten hade presidenten fört samtal 

                               
245 Toivo Keva, Riigijuhtimisel tuleb teha tasakaalukaid valikuid, Eesti Päevaleht 18.05.1998.  
246 Toomas Kümmel, Vähi ja Savisaar ulatasid teineteisele käe, Eesti Aeg 05.03.1995 



 119 

med Pro Patrias (Isamaaliit) ledarfigur Tunne Kelam och erbjudit denne att 
skriva en lista över de personer som till 15−årsjubileet av självständighetens 
återupprättande skulle tackas av staten. Emellertid visade den slutliga listan 
som presidenten presenterade mycket få personer ur ”de nyas” led, medan 
den var fullproppad av ”föredettingar”. Kanske den starkaste polemiken 
uppstod runt det faktum att presidenten belönade en person som under ocku-
pationen hade utmärkt sig som den som rev ner den estniska trikoloren, som 
illegalt hade hissats på nationaldagen. Men i listan hittar man också sådana 
personer som under ockupationen öppet samarbetade med KGB. Här kan tas 
som exempel lokalpolitikern Kalle Klandorf, som 1984 deltog i repressionen 
av minderåriga då de vågade opponera sig mot ockupationsmakten och där 
repressionen slutade med att ynglingen dog.247  

Ett ytterligare exempel på debatten om ”de före detta” och ”de nya” skulle 
kunna utgöras av den så kallade T−shirtskandalen. Denna skandal gick ut på 
att en journalist 2005 tryckte och sålde T−shirtar med texten ”kommunister 
till spisen” och listade upp ett antal estniska toppolitiker vilka på ett eller 
annat sätt hade kollaborerat med ockupationsmakten eller kommunistpartiet.  

Likaså kom dimensionen angående skillnader mellan ”de före detta” och 
”de nya” bitvis upp i valrörelsen 2003, och då speciellt i debatten runt dåva-
rande inrikesminister Ain Seppik angående hans roll i politiska repressioner 
som domare i ockupationsmaktens Högsta domstol248.  

Avslutningsvis skulle jag även vilja lyfta upp skiljelinjen på uppdelningen 
mellan ”de före detta” och ”de nya” i presidentvalet 2006. Här stod Folkför-
bundet (Rahvaliit) och Centerpartiet (Keskerakond) på ena sidan och stödde 
den sittande presidenten Arnold Rüütels återval, medan ”de nya” stod på 
andra sidan och stödde socialdemokraten Toomas Henrik Ilves kandidatur. 
Likaså påpekade Justitiekanslern i sitt tal till parlamentet den 28/9 2006 att 
Estland fortfarande delar upp sig mellan ”de före detta” och ”de nya”.249 

                               
247 Tunne Kelam, Rüütel eiras lubadusi ordenite asjus, Eesti Päevaleht 2006 02 18, och Eesti 
lippu mahakiskuja saab Rüütlilt ordeni, Postimees 2006.02.10, samt Mart Laar & Peeter 
Tulviste, Mida rääkida lastele, Eesti Päevaleht 2006.02.22, även Roobert Närska, Riigi taas-
tajate enesetapp, Eesti Päevaleht 2006.02.21 
248 Ain Seppik, Tagasiastumisega taandaksin terve oma põlvkonna, Eesti Päevaleht 
31.01.2003, och tidningsdebatten i nästan samtliga estniska dagstidningar de närmast följande 
dagarna. 
249 http://www.oiguskantsler.ee/index.php?pageID=169, se även debatten mellan Mart Laar ja 
Peeter Tulviste, Mida rääkida lastele?, Eesti Päevaleht 22.02. 2006, och Erik−Niiles Kross, 
Iseseisvuse teotajad, Eesti Päevaleht 10.03.2006, samt Jaak Allik, Ehk räägiks praegustest?, 
Eesti Päevaleht 02.03.2006.  
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Förlorade kontaktytor  

I inledningen av denna studie och detta kapitel hänvisade jag till diskussio-
nen om samhällen vilka karaktäriseras av förhållanden som påminner om det 
postmoderna samhället. I detta sammanhang fanns en central tanke att ett 
samhälle som efterträder det moderna tillståndet bland annat karaktäriseras 
av att traditionella värden och normer traderas ut som faktorer i socialisa-
tionsprocessen. Detta i sin tur har medfört att även solidaritetsytorna mellan 
människorna krympt. Vidare menade jag att den kanske största skillnaden 
mellan ett modernt samhälle och det postmoderna utgörs av massorganisa-
tionernas och folkrörelsernas roll för att skapa kontaktytor mellan människor 
och staten. Likaså förde jag ett resonemang beträffande att all politisk ak-
tivitet inte behöver ske via politiska partier utan kan gestalta sig via andra 
organisationer. Därefter resonerade jag kring det så kallade civila samhället 
och statens inbäddning bland medborgarna. I det sammanhanget påtalade till 
exempel Putnam ett samband mellan starka och vitala stater och organise-
rade människor. I detta avsnitt ämnar jag visa att när en del av den dominer-
ande klassen drog tillbaka staten från många områden i det sociala 
landskapet fick detta till konsekvens att inte bara kontaktytor mellan stat och 
medborgare krympte, utan även att medborgarna vände staten ryggen. Såle-
des har det estniska sociala landskapet under 1990−talet starkt börjat 
påminna om en arkipelag där varje ö tycks bilda en egen värld med få indi-
vider. Denna fragmentering har också gett upphov till de kritiska diskussion-
erna bland estniska forskare om att i Estland finns två länder i ett – staten 
med sin dominerande klass och resten av befolkningen. Den 28/9 2006 höll 
justitiekanslern sitt tal till parlamentet där han bland annat fastslog att 
byggandet av samhället på basis av medborgarsammanslutningarnas aktiva 
deltagande är en charad. Samtidigt påpekade han att aktörer i den estniska 
staten därmed håller på att lyfta in särintressen istället för att basera politiken 
på breda befolkningsmassor.250 

Politiken och medborgarna 

I samband med att Estland 1991 återfann sin självständighet var också den 
gemensamma fiende som tidigare hade förenat folk i deras aktioner borta. 
Istället för att vara enat emot någonting blev de politiska aktörerna tvungna 
att visa vad de stod för och ville etablera istället. Detta i sin tur förstärkte den 
splittring som hade uppenbarat sig redan 1990 under valet av den Estniska 
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Kongressen.251 Trots denna konflikt kan man säga att kampen mot ockupa-
tionsmakten var väl förankrad i breda folklager. Men sedan försvann det 
breda folkliga engagemanget mycket fort. Här skulle man kunna hänvisa till 
statistiken angående huruvida människor ansåg sig vara intresserade av 
politiken. I juni 1989 svarade 91 % av esterna positivt på frågan om de var 
intresserade av politiken. Men därefter börjar det politiska engagemanget 
svalna och i mars 1991 hade siffran sjunkit till 78 % och 1992 sjönk intresset 
mycket dramatiskt till endast 52 %. Även valdeltagandet har följt den nyss 
nämnda intresseutvecklingen och tendensen tycks hålla i sig än idag. I par-
lamentsvalet 1992 stannade valdeltagandet vid 73,74 % av de röstberätti-
gade, 1995 var siffran 72,64 %, 1999 59,28 % och 2003 58,24 %.252 Här vill 
jag återigen betona min poäng med detta kapitel: nämligen att så länge med-
borgarsammanslutningarna i Estland inte politiseras, i bemärkelse att de 
liksom medborgarsammanslutningarna i de ”gamla demokratierna” under 
1900−talet bär upp statsbärande partier, kommer statens inbäddning bland 
medborgare bli en bristvara. I förlängningen kan detta dra in de estniska 
politiska partierna i shower under valrörelserna och därmed införa orienter-
ingssvårigheter samt populistiska tendenser i politiken.  

Professor Raivo Vettik erbjuder i Eesti Päevaleht den 14/11 2005 en förk-
laring till den ovan beskrivna processen. Hans utgångspunkt är att de est-
niska politiska partierna håller på att slita befolkningens sammanhållning i 
bitar. Detta eftersom de i sina försök att profilera sig som vissa sociala grup-
pers representanter inprogrammerar konfrontationskoder hos grupper av 
väljare. Således håller de på att lyfta fram vissa särintressen på bekostnad av 
andra sociala gruppers intressen. Därmed ställer politiska partier i sina val-
kampanjer olika sociala grupper mot varandra och appellerar till gruppernas 
egenintresse. Dock innebär denna profilering ingenting annat än köp av rös-
ter, vilket har förvandlat politiska kampanjer till en kommersiell marknad 
där politiken håller på att bli en vara. Emellertid är varan som partierna säljer 
egennytta. Vettik frågar i sammanhanget vad en vanlig medborgare bör göra 
i en sådan situation och ger två svar. Antingen vänder medborgarna sig inåt 
mot sin privata värld, eller så gör de motstånd genom att avslöja politikerna. 
Emellertid räcker inte motståndet eftersom en sådan aktivitet lätt kan om-
vandlas till moralism. För att bota populismen, och av denna orsakad politisk 
cirkus, behöver det så kallade civila samhället aktivt knytas till politiken så 

                               
251 Estniska Kongressen började organiseras 1989 som ett alternativ till den Socialistiska 
Rådsrepublikens parlament. Tanken var att låta estniska medborgare etablera en legal institu-
tion som folkrättsligt kunde uttrycka medborgarnas vilja. Detta skapade emellertid en skilje-
linje mellan Folkfronten och många andra politiska partier. Konfliktens kärna handlade om 
synen på Estlands folkrättsliga status. Många inom Folkfronten lutade sig mot att lämna Sov-
jetunionen i enlighet med den federala konstitutionen, medan flera andra partier menade att 
eftersom Estland var ockuperat fanns det ingenting att utträda ifrån och landet måste därför 
återfå sin juridiska självständighet som den var den 17 juni 1940. 
252 www.vvk.ee valimistulemused. 



 122 

att medborgarna inte endast blir intresserade var fjärde år utan hela tiden 
deltar i politiska processer.253  

Enligt min mening är ovanstående resonemang en önskedröm eftersom 
det slutar i rekommendationen som alla skulle önska i Estland, men ingen 
vet hur man materialiserar. Ülo Vooglaid menar i detta sammanhang att de 
dominerande aktörerna i estnisk politik dessutom saknar långsiktiga mål och 
visioner. De är som skepp på öppet hav vilka saknar en hemmahamn och 
därför är bestämda att flyta på politikens vågor.254 För att förstå klyftan mel-
lan stat och medborgare behöver Vettiks resonemang, enligt min mening, 
kompletteras med en aspekt. Här måste man fråga sig på vilket sätt organisa-
tionerna skulle behöva massor i sina led. Här vill jag hänvisa till det resone-
mang som Papakostas förde om organisationernas inre rationalisering, till-
gång till koncentrerade resurser och i förlängningen till Tillys resonemang 
om kapitalintensivitet. Men denna inre rationalisering av organisationslivet, i 
skuggan av att dessa istället för många små resurser har tillgång till koncen-
trerade resurser, kan medföra att det inte är ett ensidigt övergivande. Det är 
lika tänkbart att, när folk känner sig nonchalerade och överflödiga, då vänder 
de också ryggen till organisationerna och deras budskap.  När människor 
således inte behövs i partier eller stora organisationer mer än som väljare, 
frimärksslickare eller strategiskt placerade agenter kan bortvändandet och 
föraktet för politiken bara fördjupas och minska statens inbäddning hos de 
breda massorna. Denna passivitet som medborgarna i Estland genom relativt 
lågt valdeltagande och låg partianslutning visar bör således tolkas som en 
aktiv handling.  

Att människor inte ansluter sig till organisationer, och därmed tar bort 
grunden för massorganisationer och folkrörelser, bör även ses utifrån indi-
vidernas förmåga att i dagens värld enskilt eller i små sammanhang lösa sina 
vardagliga och långsiktiga mål. Här spelar således tillväxten i kapitalvoly-
men och dess tillgänglighet en roll, vilket tillåter enskilda medborgare att 
undvika stora kollektiva lösningar genom lån och dylikt.  Bildligt sagt kom-
mer ett sådant samhälle att påminna om en arkipelag där de organisationer 
som vill ta sig till ”hovet” måste locka människor på varenda ö att ge dem 
stöd. En annan möjlighet för ”hovet” är, som Vettik tycks påpeka, att vända 
öar mot varandra. Om man här å ena sidan utgår ifrån att det primära målet 
för politiska aktörer har varit att bevaka sina intressen vid ”hovet” och å 
andra sidan utgår ifrån att accessen till ”hovet” löper via väljarna, så är det 
nära till slutsatsen att det uppstår en bedragande dubbelhet i det politiska 
livet. Således har man en verklighet som tvingar en aktör att söka sig till 
”hovet” och en verklighet som tvingar aktören att manipulera med dörrvak-
ten dvs. väljarna. Därmed uppstår hyckleri i den vardagliga politiken efter-
som det språk som riktas till väljare är nåt helt annat än det man gör vid ”ho-

                               
253 Raivo Vettik, Poliitika kaubastub, kaup politiseerub, Eesti Päevaleht 05.11.14 
254 Viio Aitsam, 1998, a. a. 
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vet”. Det går helt enkelt inte att säga i valkampanjen att man vill bilda reger-
ingen i syfte att kontrollera privatiseringsreformen eller få sina klienter in i 
några styrelser för att därmed kontrollera vissa offentliga företag255. Jag me-
nar här att medborgarnas motstånd kan förstås som att de helt enkelt struntar 
i det politiska och därigenom markerar sin ovilja till den politiska antastaren 
att bli använda som slagträ i en kamp som knappast angår dem. Det jag för-
söker säga är att medborgarna helt enkelt har genomskådat politikernas spel. 
För en djupare diskussion om denna dubbelhet i Estland hänvisar jag läsaren 
till Heigo Kadakmaas studier.256 Detta genomskådande har enligt min men-
ing också satt käppar i hjulet för politiska partier i de nya demokratierna när 
de försökt att i en arkipelag av små sammanslutningar fånga in elektoratet i 
sina diskurser och logiken om hur verkligheten bör uppfattas. Men eftersom 
samtliga partier saknar en vertikal ihopflätning med vissa sociala grupper 
eller klasser, uppstår aldrig en klar och varaktig lojalitet hos elektoratet, utan 
varje val har hitintills resulterat i proteströstande. Detta i sin tur har medfört 
att regeringsmaskineriet i Estland efter vart fjärde år har hamnat i opposi-
tionens händer. Återigen vill jag hänvisa till den avgörande skillnaden mel-
lan elektoratet i de gamla demokratier vars världsbild och politiska uppfatt-
ningar i stort formades under den moderna eran och nya demokratier där 
elektoratet efter 1990 aldrig har formats av vertikalt djupgående politiska 
rörelser.257 

Emellertid kunde förvandlingen av det sociala landskapet ha tagit en an-
nan väg. När Estland kämpade för återupprättandet av sin självständighet 
skedde denna kamp via massengagemang. Dock kunde jag ovan konstatera 
att medlemmarna ur nomenklaturen i Estlands Folkfront, som mellan 1988 
och 1993 hade största chansen att skapa en folkrörelse, helt enkelt valde, 
liksom samtliga andra partier, att förbli en kaderorganisation.  Därför är det 
inte heller konstigt att många estniska forskare idag kan hävda att inlem-
mandet av breda folklager i policyprocesser blivit en bristvara och varit det 
under hela 1990−talet. Följaktligen har också regeringarna i landet haft 
enorma problem med att kunna mobilisera breda lager av befolkningen ba-
kom sin politik. I kapitel 4 avsnittet Från regeringskris till regeringskris 
kommer jag att i tabellform redogöra för olika valresultat. Det viktigaste som 
dessa tabeller visar är att det vinnande blocket vid nästa val halveras för att 
sedan vid valet därefter återkomma som vinnare med fördubblade mandat. 

                               
255 Här vill jag hänvisa till Justitiekanslerns tal till parlamentet den 28/9 2006. I sitt tal till 
parlamentet varnar han för konsekvenser av en utveckling där privata och särintressen värde-
ras högre än allmänintresset. http://www.oiguskantsler.ee/index.php?pageID=169  
256 Heigo Kadakmaa, boken om förvaltningsreformer i Estland (opublicerad), och Viio Ait-
sam, 1998 a. a. 
257 Nicos Poulantzas, 1977, a. a. s. 130 f 
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Medborgare och organisationer 

När den Sovjetiska ockupationsmakten och Kommunistiska partiet mellan 
1987 och 1991 började retirera från många punkter i det sociala landskapet 
gav detta stora möjligheter för medborgarna att fylla det tomrum som upp-
stod. I detta sammanhang uppenbarar sig en förbryllande kontrast mot ”de 
gamla demokratierna”. Nämligen saknades i detta lediga landskap med ock-
upationsmaktens tillbakadragande en sammanhållande organiserad konfigu-
ration. I inledningskapitlet menade jag att folkrörelserna och massorganisa-
tionerna har en förmåga att skapa kollektiva perceptioner i det sociala land-
skapet. Just sådana organisationer saknas i Estland efter 1992. Därmed sak-
nades också organiserade sammanhang som kunde ha hållit medborgarna 
under inflytande av vissa kollektivt organiserade och socialt bredare sam-
manhang. Således saknades även organiserade sammanhang som, istället för 
en direkt sammanflätning mellan politiska partier och medborgare, skulle ha 
medverkat som en förbindande länk. Därför kan man bildligt beskriva ut-
vecklingen som att alla aktörer ungefär 1992 lämnade stridsfältet och gick 
hem för att var och en bilda sina egna medborgarsammanslutningar. Att 
människor mellan 1991 och 1992 övergav det politiska engagemanget skulle 
också kunna ses utifrån den enorma sociala omställning som drabbade 
många människor efter självständighetens återupprättande. Till exempel såg 
många sina besparingar försvinna på grund av valutareformen. Dessutom 
tvingade omställningen av ekonomin många att ge sig ut på en osäker ar-
betsmarknad och allt detta sammantaget skapade en ilska och besvikelse hos 
medborgarna. Deras reaktion i denna situation var då helt enkelt att hålla 
näsan över vattenytan. Till denna besvikelse kan även tilläggas att då man 
såg vissa personer mycket snabbt bli enormt rika och att aktörer i staten plöt-
sligt började hugga för sig från den ihopfallande före detta statliga egen-
domen, kunde besvikelsen och genomskådande av politiker ta sig uttryck i 
en protestmentalitet. En mentalitet som går ut på att vända politiken ryggen 
och sköta sitt. Därefter kommer det sociala landskapet att anta ett arkipelag-
liknande utseende där människor organiserar sig i mindre sammanslutningar 
för att lösa sin välfärd. Här skulle jag vilja hänvisa till Mikko Lagerspetz bok 
Constructing Post−Communism. A Study in the Estonian Social Problems 
Discourse. I denna bok påpekar han att i det totalitära och planekonomiska 
systemet, som rådde under ockupationen, skötte människor mycket av sitt 
välbefinnande via olika informella nätverk. Genom dessa horisontellt och 
vertikalt löpande nätverk kunde individerna kompensera osäkerheten och 
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övervinna byråkratiska hinder.258 Jag menar att när staten mellan 1988 och 
1992 drog sig tillbaka utan att detta tomrum fylldes av folkrörelser och mas-
sorganisationer existerade olika informella nätverk vilka kunde fylla detta 
tomrum. Intressant är också hur medborgarsammanslutningar än idag värvar 
nya medlemmar. Denna verksamhet sker fortfarande till stora delar genom 
bekantskapslinjer.259 

Redan 1992 verkar flera partier ha uppmärksammat detta som ett prob-
lem. Således skrev regeringskoalitionen mellan Patria, Nationella självstän-
dighetspartiet och Moderaterna 1992 i koalitionsavtalet att de tänkte agera 
för att uppliva medborgarsammanslutningarna i Estland.260 Trots detta kan 
mätningar som Mikko Lagerspetz, Aire Trummal, Rein Ruutsoo, Erle Rik-
mann och Daimar Liiv hänvisar till i sin studie om medborgarsammanslut-
ningar tolkas så att mot slutet av 1990−talet kunde man tydligt se att det 
hade uppstått en klyfta mellan staten, de politiska partierna och medbor-
garna. Mätningarna som forskarna hänvisar till visade att mindre än 10 % av 
esterna kunde agera själva genom att vända sig till myndigheter eller vidta 
åtgärder via fackföreningarna. När det gäller beredskapen att demonstrera 
var siffran ännu lägre, skriver författarna. Större aktivitet bland medborgarna 
kunde endast mätas i allehanda intresseföreningar och amatörklubbar.  

Men även om medborgarna har vänt de politiska partierna ryggen kan 
man i det sociala landskapet 2001 mäta 11 medborgarsammanslutningar per 
1 000 invånare, varav de största var bostadsrättsföreningarna dit ca 50 % av 
de organiserade sammanslutningarna kunde räknas, därefter på skalan kom 
idrottsföreningarna, kulturföreningarna, fackföreningarna och de religiösa 
sammanslutningarna, i angiven ordning. Efter 2001 bildades årligen en 
sammanslutning per 1 000 invånare. Mätningarna 1998 visade också att stör-
re delen av medborgarsammanslutningarna var stationerade i huvudstaden. 
Lite över 50 % av sammanslutningarna som var verksamma internationellt 
och 63 % av dem som var verksamma över hela Estland hade sitt säte i hu-
vudstaden. En förklaring till detta som Mikko Lagerspetz och Aire Trummal 
anger är resurskoncentrationen till huvudstaden.261 Undersökningen som 
Tallinns Humanistiska Institut genomförde 2005 visade att tendensen till den 
urbana koncentrationen till och med har fördjupats. Dessutom har den snab-

                               
258 Mikko Lagerspetz, Constructing Post−Communism. A Study in the Estonian Social Prob-
lems Discourse, Turku Yliopisto, Turku 1996, s.43 f, samt Alena V Lebedeva, Russia´s 
Economy of Favors. Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge University Press 
1998, s. 83 ff 
259 Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz och Sofia Joons. Kodanikualgatuse institutsionaliseeru-
mine Eestis: Organiseerumise struktuur ja resursid, Balti−Ameerika Partnelusprogramm, 
Tallinna Ülikooli Humanitarrinstituut, Talinn 2005, s.27, och Alena V Lebedeva, 1998, a. a. 
s. 175 ff, även Agne Narusk, Sõbrad upitavad tööle, Eesti Päevaleht, 17.11.2003 
260 Koalitionsavtalet från 1992 i Kaks aastat valitsust, Isamaa−Pro patria und Konrad Aden-
hauer Stiftung. Tallinn 1994, s. 12 
261 Mikko Lagerspetz, Aire Trummal, Rein Ruutsoo, Erle Rikmann, Daimar Liiv, 2003, a. a.  s 
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ba tillväxten av medborgarsammanslutningar sedan början av 2000−talet 
saktat in och idag kan forskarna se att det organisationella landskapet sakta 
glider mot djupare fragmentation. Ändå skulle man utifrån de två undersökn-
ingarna som estniska forskare har sammanställt kunna säga att medborgar-
sammanslutningarnas antal sedan 1998 har mångdubblats. När det 1998 
fanns ungefär 6 000 sammanslutningar i Estland så närmade sig antalet 2001 
till 15 500 och är idag uppe i 23 000. Medborgarna i Estland tycks således 
vara mycket aktiva med att organisera sig.262 Det märkliga med medborgar-
sammanslutningarna i Estland är dock att så många som 42 % har färre än 30 
medlemmar. Endast en tredjedel av medborgarsammanslutningarna kan 
uppvisa fler än hundra medlemmar, enligt Mikko Lagerspetz och Aire Trum. 
Här kunde författarna konstatera att de föreningar som agerade över hela 
Estland eller internationellt också hade större medlemsantal. Dessutom kon-
stateras ett samband mellan större stad och yngre medlemmar.263 Ovan näm-
nde jag att medborgarsammanslutningarnas antal sedan början av 2000−talet 
har saktat in. Dessutom konstaterar forskarna att även om medborgarsam-
manslutningarna sedan 1998 har blivit fler har de också blivit mindre. I sam-
band med det går det i 2005 års rapport även att läsa att när det gäller vär-
vande av nya medlemmar uppvisar medborgarsammanslutningar en förbluf-
fande likhet med personalrekrytering på estniska ministerier. Således värvas 
nya medlemmar huvudsakligen ur medlemmars bekantskapskretsar. Emeller-
tid finns här en skillnad mellan stora och små sammanslutningar. De större 
sammanslutningarna tycks tona ner denna form av värvning.264 

Undersökningen från 1998 visade att över 50 % av sammanslutningarna i 
Estland dessutom tillhör olika metaorganisationer och en del flera metaor-
ganisationer samtidigt. I sammanhanget, konstaterar författarna att ju större 
medlemsantal i en sammanslutning desto större är sammanslutningens 
benägenhet att tillhöra en metaorganisation. De flesta sammanslutningar som 
tillhör en metaorganisation är sådana som agerar över hela landet eller till 
och med internationellt. När det gäller samarbetet mellan medborgarsam-
manslutningarna så visar, enligt författarna, forskningen att en majoritet av 
sammanslutningarna endast består av ömsesidigt informationsutbyte och 
aktioner. År 2000 etablerades en metaorganisation som i sin tur etablerade 
ett nätverk av koordinerande centra på nio platser i Estland. Dessa centra har 
till uppgift att genom råd stödja medborgarsammanslutningar. Dock konstat-
erar författarna att även om de flesta medborgarsammanslutningarna tillhör 
metaorganisationer, saknar en del metaorganisationer en fungerande dialog 
med sina medlemsorganisationer. Detta gör att i praktiken har metaorganisa-
tionerna en svag medlemsanknytning. Mätningarna år 2001 visade, enligt 
                               
262 Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz och Sofia Joons, 2005, a. a. s. 6 och 23, och Mikko 
Lagerspetz, Aire Trummal, Rein Ruutsoo, Erle Rikmann och Daimar Liiv, 2003, a. a. s. 33 
263 Mikko Lagerspetz, Aire Trummal, Rein Ruutsoo, Erle Rikmann och Daimar Liiv, 2003, a. 
a. s. 32 ff 
264 Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz och Sofia Joons, 2005, a. a. s. 27 f och 83 f 
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Lagerspetz och Trummal att endast en fjärdedel av de metaorganisationsans-
lutna ansåg att deras metaorganisation hjälpte och försvarade deras intres-
sen.265 Mätningarna från 2005 visade emellertid att anslutningsgraden till 
metaorganisationer eller liknande samarbetsnätverk hade ökat från 50 % till 
66 %.  Dessutom tillhörde 12 % av medborgarsammanslutningarna tre eller 
fler metaorganisationer eller liknande samarbetsnätverk. Det viktiga i sam-
manhanget är också att betona sådana medborgarsammanslutningars geogra-
fiska hemmahörande, 41 % av dessa är placerade i huvudstaden.266 I sina 
slutsatser 2005 konstaterar de estniska forskare att mätningarna jämfört med 
1998 fortfarande visade att sport− och kulturorganisationer dominerar bland 
medborgarsammanslutningarna. Samtidigt har emellertid religions− och 
intressesammanslutningarnas andel sjunkit. 267 Här vill jag återigen betona 
min poäng med resonemanget om folkrörelser och massorganisationer. Såle-
des kan det i ett samhälle finnas många och livliga medborgarsammanslut-
ningar, men när dessa inte förmår att kröka det sociala rummet runt om sig, 
så att de därmed tvingar de aktörer som intar ”hovet” att ta med dem i poli-
tikskapande eller implementerande, är det knappast tal om sådana massor-
ganisationer som i de ”gamla demokratierna” utgjordes av fackföreningar 
eller arbetarrörelser. När dessutom dessa organisationer inte står för resurser 
till aktörer vid ”hovet” behöver de inte heller skapa politik via medborgar-
sammanslutningarna. Beträffande resonemanget om folkrörelsernas och 
massorganisationernas roll kan detta även tjäna som en viss kritik mot Put-
nams resonemang om antalet medborgarsammanslutningar och socialt kapi-
tal i det civila samhällets betydelse. Även om människor aktivt deltar i 
många sammanslutningar och organisationer behöver detta inte med nöd-
vändighet betyda att de ägnar sig åt det politiska, eller att de politiska ak-
törerna ens skulle behöva deras medverkan om de med sina pengar lika 
gärna skulle kunna tävla om väljarna. När det civila samhället lever sitt eget 
aktiva liv, där människor sköter allt annat än att delta i de statsbärande or-
ganisationerna, uppstår trots ett vitalt civilt samhälle ett avstånd mellan stat 
och medborgare. Om medborgarnas resurser inte heller ligger till grund för 
de organisationer som formar ”ett hov” tvingas dessa att söka sig till en-
skilda resurskällor och riskerar att lägga ett land i oligarkernas hand, vilket 
också hände i norra Italien som Putnam hänvisar till. 
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35 ff 
266 Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz och Sofia Joons, 2005, a. a. s. 48 ff 
267 Erle Rikmann, Mikko Lagerspetz och Sofia Joons, 2005, a. a. s. 83 f 



 128 

 

 

Medborgaresammanslutningarna och förvaltningen 

När det gäller dialogen mellan medborgarsammanslutningarna och de offent-
liga institutionerna så konstaterar Lagerspetz och Trummal att den under de 
senaste åren har blivit öppnare, men att den fortfarande kan karaktäriseras 
som slumpmässig och att samarbetet mellan det offentliga och sammanslut-
ningarna saknar ett systemmässigt närmande. Även om flera ministerier har 
visat upp en positiv attityd till att i politikskapandet inlemma även medbor-
garsammanslutningarna så verkar det trots allt vara långt mellan vilja och 
praktik. Endast stora medborgarsammanslutningar, som agerar över hela 
Estland, anger att de inbjudits till dialog av politikerna. Lagerspetz och 
Trummal menar att bland parlamentarikerna, regeringsmedlemmarna och 
även näringslivet räknas endast de medborgarsammanslutningar som är stora 
och agerar över hela Estland. Detta har i sin tur bland medborgare i Estland 
skapat en uppfattning om att inte alla medborgarsammanslutningar äger lika 
möjlighet att inleda en dialog med det offentliga. Enligt Lagerspetz och 
Trummal slår detta speciellt mot pensionärssammanslutningar, unga och 
handikapporganisationerna. En förfrågning 2002 bland medborgarsammans-
lutningar visade att en majoritet av de svarande inte heller sökte kontakt med 
politiska partier eller deras medlemmar i syfte att därigenom hitta ett språk-
rör för sin sak. Istället har medborgarsammanslutningarna valt att på egen 
hand vända sig till allmänheten och propagera för sin sak. Trots detta menar 
Lagerspetz och Trummal att för en bredare allmänhet är konceptet med 
medborgarinitiativ och sammanslutning okänt. De flesta medborgare tycks 
helt enkelt vara passiva och likgiltiga.268 Undersökningen från år 2005 visar 
att tendensen att medborgarsammanslutningar bland sina prioriterade samar-
betspartners inte ser politiska partier håller i sig. I samma undersökning 
framkommer att politiska partier är mindre beredda att samarbeta med med-
borgarsammanslutningar som inte är beredda att profilera sig politiskt. Un-
dersökningen från 2005 visar att medborgarsammanslutningar har börjat 
lyfta fram deras samarbete, och kontakter med kommunala myndigheter. 
Samtidigt som enfrågeorganisationer framförallt prioriterar statliga myn-
digheter och näringslivet.269 

Beträffande medborgarsammanslutningarnas relationer med ministerier så 
visar Mikko Lagerspetzs, Rein Ruutsoos och Erle Rikmanns intervjuer med 

                               
268 Mikko Lagerspetz, Aire Trummal, Rein Ruutsoo, Erle Rikmann och Daimar Liiv, 2003, a. 
a. s. 41 ff 
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tjänstemän att även om de enskilt värdesätter samarbetet så betonar de slit-
ningar mellan myndigheter och sammanslutningar. Detta i sin tur föranleder 
oftast att det offentliga tenderar att dominera och avgöra dialogens utgång 
utifrån sin styrkeposition. Det framkom ur intervjuerna att även bland 
politikerna kan ses en bristande uppfattning om nyttan med medborgarsam-
manslutningarna. Således menar forskarna att det bland politiker och tjän-
stemän hade cementerats en avståndstagande attityd till medborgarsammans-
lutningarna, trots att de i politiska program framhäver nyttan av ett samar-
bete mellan staten och medborgarsammanslutningar.270  

När det gäller samarbetet med medborgarsammanslutningarna i början av 
1990−talet, förklarade flera av ekonomiministeriets tjänstemän att det före-
kom framförallt med näringslivet. Idag har dock även samarbete med olika 
föreningar och förbund tillkommit, tillade informanten.271 En av infor-
manterna berättade att man från finansministeriets sida skulle ha inbjudit 
aktörer från medborgarsammanslutningar till policyprocessen var helt otänk-
bart i början av 1990−talet. Sådana saker har börjat hända först efter 
2000−talets början. Beträffande samarbetet med medborgarsammanslutnin-
gar sade en tjänsteman på finansministeriet att hon/han ibland undrade i 
vems ärende politiken formades. Han/hon tog momslagen som ett exempel 
och menade att denna lag under 1990−talet klart gick i vissa särintressens 
ärende. Huruvida vissa särintresseorganisationer under lagens skrivande 
intervenerade i processen ville informanten dock inte berätta. Men informan-
ten antydde att någonting sådant skedde med momsen på tobak, alkohol och 
olja.272 Samtliga tjänstemän på finansministeriet menade dock att idag 
försöker ministeriet inlemma policyprocesserna även i medborgarsammans-
lutningarna, som exempel nämnde informanten den nya Arbetsbalken som 
sändes till fackföreningarna för remiss. På frågan om fackföreningarna även 
kunde delta tidigt i policyprocessen var svaret negativt, men i vissa frågor 
konsulteras de dock. Samtidigt tillade informanten att det är en annan sak om 
deras remissvar får genomslag. Dessutom spelar budgeten och resurserna en 
avgörande roll för huruvida det kan finnas en möjlighet att tillmötesgå re-
missvaren. Budgetprocessen är en politisk process och när den är avslutad är 
det inte mycket ett ministerium kan göra med remissvaren.273 

Informanter på rikskansliet berättade att när myndigheten sätter ihop ett 
projekt har det under senare tid blivit en praxis att de under diskussionssta-
diet försöker ta med även näringslivets och universitetens expertis i projek-
tet. 274  
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Ovanstående, och med hänsyn taget till partisystemet i Estland, riktar tan-
karna om en framtida förvandling av det sociala landskapet i Estland mot 
pessimism. Utifrån denna pessimism vill jag här också rikta en skarp kritik åt 
alla som pläderar för att EU−integration eller ökad närvaro av Wallenbergs 
pengar skulle leda till samarbete mellan partierna. I sammanhanget tenderar 
man, enligt min mening, utgå ifrån att en stor koalition av politiska ledare 
från alla betydelsefulla segment/sfärer är möjliga i ett samhälle som påmin-
ner om ett postmodernt socialt landskap. Det som glöms bort är att det post-
moderna samhället, eller det som William Kornhauser275 benämner som 
massamhället, pulveriserar alla klara rolluppdelningar och samarbete mellan 
sociala aktörer. Det medför att sådana massorganisationer som var typiska 
för associationssamhällen ersätts med kaderorganisationer, vilket i sin tur 
medför att det försvinner mellanliggande buffertar mellan eliter och mas-
sorna. Detta innebär att olika politiska aktörer inte längre samordnat kan 
kanalisera individernas strävanden. Men detta medför även att den politiska 
nivån står helt öppen för opinionsvindar, vilket i sin tur tvingar politiker att 
anställa horder av statsvetare, PR−makare och allehanda spinndoktorer för 
att åstadkomma fördummande skenmanövrar i sina röstfiskanden. Det en 
anslutning till ett större ”hov” emellertid kan göra kanske handlar om att det 
tvingar samtliga aktörer att hålla en viss kurs i politiken. Därmed skulle hela 
den dominerande klassen bli mycket begränsad i sina behov av att kroniskt 
omgruppera statsförvaltningen utefter de mål och prioriteringar de har fått 
för sig. Att processen kanske håller på att gå i denna riktning kan ses utifrån 
tendensen hos den dominerande klassen att sedan ungefär 2005 lyfta tyngd-
punkten i politiseringen av förvaltningsmaskineriet från centralapparaten till 
den kommunala nivån.276 Även om denna process skulle frigöra statsförvalt-
ningen från återkommande förändringar hjälper den ingalunda den politiska 
principalen som utan folkrörelsers och massorganisationers förankrande 
förmåga är dömd att flyta i en arkipelag utan en hemmahamn. Tävlandet om 
väljarna och rivalitet mellan fraktionerna i den dominerande klassen kan 
emellertid leda till att politiska partier i sin strävan att vinna röster tvingas 
till oförutsebara steg. Därmed är det, enligt min mening, för tidigt att dra 
några slutgiltiga slutsatser om EU−anslutningens konsekvenser för statsap-
paraten. Detta inte minst med tanke på den lag som i Estland kommer att 
börja gälla från och med 1/1 2008, som gör det möjligt för vissa högre och 
mycket strategiska ämbets− och tjänstemän att tillhöra politiska partier. Det-
ta var enligt min mening ett mycket klokt och genomtänkt drag av Res Pub-
licas, Reformpartiets och Folkförbundets koalition mellan 2003 och 2005. 
Skulle de som sitter vid statsrodret 2008 utnyttja den nya möjligheten kan 
vissa i förvaltningen ånyo lätt bli offer för oppositionens anklagelser om att 
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vara politiserade, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för förvaltningen 
när oppositionen kommer till makten. Frågan är således om etablerandet av 
samarbetsdemokrati, om det skulle vara möjligt, även för statsapparaten 
skulle medföra en stabilisering som i längden kanske skulle göra att det est-
niska förvaltningsmaskineriet antar mera teorienliga drag. Enligt min åsikt 
bortser man i detta sammanhang från att när partierna ger sig ut i valrörelsen, 
där de vid varje val teoretiskt kan vinna mellan 0 % och 100 %, kan byråk-
ratin utgöra ett tacksamt offer att hacka på. Jag kommer i kapitel 5 visa att 
just strukturförändringarna och ingenjörsmässiga ingrepp här och där blivit 
politikernas lösningar på effektivitetsproblemen i Estland. I sammanhanget 
måste man även betona att byråkrati i de flesta länder lätt kan utmålas som 
ondskans rot och alla problems urmoder. Men att ge sig på förvalt-
ningsmaskineriet genom strukturförändringar och ingenjörsmässiga ingrepp 
kan även ses som en nödvändighet för politiska aktörer då deras väljarunder-
lag ändrar sig vid varje val. Då kan tillkomst eller bortfall av vissa väljar-
grupper medföra att partier betonar sina prioriteringar olika vid olika 
tillfällen (vilket inte minst kan ses utifrån att flera partier i Estland, under 
1990−talet, även har förändrat sina tidigare programprofiler277). Ommöbler-
ing i partiernas prioriteter kan även framtvinga nya mål och prioriteter för 
förvaltningen. Detta i sin tur kan dock kräva vissa omorganiseringar eller 
omgrupperingar inom förvaltningen. Enligt James D Thompson tycks det 
också existera ett samband mellan organisationers struktur och deras mål. 
Att målen förändras i en organisation verkar enligt Edward Gross och Amitai 
Etzioni emellertid även starkt korrelera med förändringarna i styrkebalansen 
hos omgivningen.278  Men man skulle även kunna beskriva detta problem 
utan att hänvisa till målförändringar så att när å ena sidan kontaktytorna mel-
lan de statsbärande aktörerna och medborgarna krympte och å andra sidan 
politiska aktörer fortfarande behöver väljaren för att besätta staten, är det lätt 
att med hjälp av reformer som riktas mot något ont vinna väljarnas sympati. 
Här måste man erinra sig den djupliggande misstron mot byråkratin hos be-
folkningen279. Att därefter kasta sig in i förvaltningsreformer är lika med att 
man försöker avlägsna hinder för en förbättring. Ovanstående resonemang 
finner även ett visst stöd från Bäck och Möller vilka påpekar att det finns 
vissa tecken i de västerländska länderna på att varje politiskt parti tenderar 
att försöka göra sina profiler så attraktiva som möjligt. Detta medför 
emellertid att partierna blir känsliga för opinionen och populära ståndpunkter 
tenderar att bli varje partis ägodel. På motsvarande sätt tenderar partierna att 
undvika att bli förknippade med ståndpunkter som är mindre populära, spe-
ciellt under valåret. Således formuleras i politiken ett antal förslag vilka 
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aldrig blir genomförda. Syftet med sådana förslag kan, enligt Bäck och 
Möller, endast vara att väcka uppmärksamhet. Dock tycks partier som sitter i 
regeringsställning eller inom överskådlig tid tror sig göra det, undvika alltför 
spektakulära förslag i sina uttalade ståndpunkter. Likaså tycks de undvika att 
aktivt driva kontroversiella förslag även om en partikongress beslutat om 
sådant. Här kan därmed en partiledning ibland känna att de har dubbla krav 
på sig. Å ena sidan kan partiets medlemmar önska sig en politik, medan en 
majoritet av väljarna å andra sidan tenderar att stödja en något annorlunda 
politik. För att i sådana lägen både höja opinionssiffrorna och partiets inre 
sammanhållning tvingas partiledningen att balansera sig.280 Föregående 
resonemang förutsätter återigen att en valkampanj bygger på ett rationellt 
samtal mellan väljare och politiker. Enligt min mening styrs denna världsbild 
av uppfattningen att det kan råda en fullständig ordning där endast mar-
ginella ordningsfrågor, och aldrig systemomskakande frågor, diskuteras. 
Dessutom kan man anta att samtliga partier under valrörelsen kallt räknar 
med att de i koalitionsställningen får ge vika på sina hjärtefrågor. Detta 
eftersom koalitioner oftast består av partier som bildar ett ideologiskt och 
intressemässigt virrvarr, där dagsfrågor mer handlar om andra frågor än 
långsiktiga systemfrågor eller marginella ordningsregler. Som jag ovan re-
dan betonat och nedan kommer att beskriva finns det all anledning att ställa 
sig tveksam till att den fortsatta förvandlingen av det sociala landskapet i 
Estland, även om man till exempel skulle etablera tvåpartisystem, för 
statsförvaltningens del skulle medföra processer som gör att den kan få ökad 
makt inom policyprocesser och bygga starka allianser med aktörer i det so-
ciala landskapet. I Estland har hittills samtliga val genomförts i en atmosfär 
präglad av skandaler och emotionella manipulationer. Jag skulle i samman-
hanget även vilja hänvisa till de tabeller över valresultat i Estland som jag 
presenterar i avsnittet Från regeringskris till regeringskris i kapitel 4. Dessa 
tabeller beskriver hur väljarna från val till val röstar med fötterna, vilket 
starkt påverkar hur parlamentets sammansättning efter valen ser ut, när de 
politiska partierna saknar massorganisationer bakom ryggen.  
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KAPITEL 4 

Kapitalintensivitet och staten 

Kungens skafferi och förläningen 

I inledningen till denna studie skrev jag att skillnaden mellan ”gamla demo-
kratier” med en stark förvaltning och ”nya demokratier” med svaga reger-
ingar och svaga förvaltningar liknar ett kontinuum där moderna samhällen 
intar platsen i den ena spetsen och tillstånd som liknar postmoderna i den 
andra. Därefter slog jag i kapitel 3 fast att det fenomen som Arvidssons, 
Berntsons och Denciks benämner som postmodernt istället bör ses utifrån 
hur människor organiserar och organiseras i det sociala landskapet. Jag me-
nade i förra kapitlet, och kommer även i detta kapitel att hålla fast vid, att 
denna fragmentation och uppflätande av statens inbäddning i det sociala 
landskapet började eftersom fraktioner ur den dominerande klassen i Råds-
republiken dels drog tillbaka staten från vissa positioner i det sociala land-
skapet och dels försökte dela upp Rådsrepublikens kvarlåtenskap mellan 
olika fraktioner. Detta, menar jag, har skapat en kapitalintensivitet som med-
fört att de statsbärande organisationer som intog ”hovet” inte behöver mass-
medlemmar och därmed underminerar skapandet av en djup och bred in-
bäddning av de politiska partierna i det sociala landskapet. Att den statliga 
egendomen efter självständighetens återupprättande underkastades en priva-
tiseringsreform bidrog även starkt till att det mellan den dominerande klas-
sens fraktioner, som i Estland har deltagit i statens ledning, skapades en 
schism och gjorde de estniska regeringarna svaga inuti. I förlängningen, 
menar jag, kan man här också hitta en orsak till att den estniska statsförvalt-
ningen varken har kunnat hävda sina expertpositioner eller bygga allianser 
med aktörer i det sociala landskapet.281  

I sammanhanget menade jag i kapitel 2 att moderna samhällen historiskt 
kunde karaktäriseras utifrån två egenskaper, antingen var de våldsintensiva 
eller så var de kapitalintensiva. Viktigt att hålla i minnet i är emellertid att 
kapitalintensivitet i Estland inte uppstod ur tomma intet. Under Sovjettiden 
var det allt annat än intensivt och dessutom koncentrerat till vissa centra. Jag 
kommer nedan att beskriva hur Sovjetunionen under sina sista år förvand-
lades från ett land med tröga kapitalrörelser till ett kapitalintensivt land och 
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vilka konsekvenser kapitalintensivitet har medfört för statsarenan i Repub-
liken Estland. Att Estland i början av 1990−talet blev ett kapitalintensivt 
land medförde också, menar jag, att det uppstod sprickor bland den dominer-
ande klassens fraktioner. Detta kan förklaras av att möjligheterna att till-
skansa sig resurser som uppstod efter statens reträtt blev för många för att en 
ensam klassfraktion skulle ha kunnat etablera sin dominans och därmed har 
den dominerande klassen i Estland kunnat undvika att hamna under en le-
dande fraktions hegemoni. Här vill jag bara hänvisa till att det i början av 
1990−talet, alltså strax innan det utländska finanskapitalets intåg avsevärt 
ökade kapitalvolymen i Estland, fanns 43 banker**  på 1,4 miljoner invånare 
och väldigt mycket av den före detta statliga egendomen var helt enkelt på 
vift. Till detta kapitalutspridande kan man även tillägga tillbakalämnandet av 
egendom som av ockupationsmakten hade nationaliserats. Med andra ord 
kommer detta kapitel att ta upp den process varigenom kapitalintensivitet 
uppstod och medförde att ett antal motstridiga men oberoende fraktioner 
inom den dominerande klassen uppstod.  

En central linje i detta kapitel är således att de motstridiga aktörerna upp-
stod bland annat av de aktörer som under den gamla regimens tid befann sig 
i sådana positioner som tillät dem att kontrollera produktionsmedlen. Ett 
bärande motiv i dessa strider har således varit att efter statens tillbakadra-
gande få den totala kontrollen eller ägandet över vissa resurser som tidigare 
juridiskt ägdes av staten. Dessa strider skapade även sprickor i den dominer-
ande klassen och möjliggjorde därefter att aktörer som tidigare stod utanför 
den dominerande klassen kunde tåga in på statsarenan. Jag kommer i detta 
kapitel att visa att även ”de nya” sögs in i dessa stridigheter om kapitalom-
fördelningen då de tågade in på statsarenan. Detta har medfört att de som 
under sovjettiden utgjorde medlemmar i den dominerande klassen fick se 
nya fraktioner inom sig, vilka tidigare hade stått långt utanför den dominer-
ande klassen. Emellertid har kapitalintensivitet och tillgång till koncentre-
rade resurser som öppnades i samband med omfördelningen av den statliga 
egendomen mellan 1987 och 1998 medfört att ”de före detta” och ”de nya” 
inte har varit tvungna att försonas och bli ett enda monolitiskt maktblock. 
Snarare behåller olika fraktioner bland den dominerande klassen sina frak-
tionsgränser och stridslinjer. Det gemensamma för dessa fraktioner är emel-
lertid frågan om egendom. Jag menar att denna ideologiska enhet också hin-
drade ”de nya” att sätta käppar i hjulet för ”de före detta” när dessa med sin 
dominerande ställning under omfördelningen av den tidigare statliga egen-
domen kunde tillskansa sig vissa resurser. 

I detta kapitel kommer jag att beskriva konsekvenserna av kapitalinten-
sivitet med hjälp av regeringskriser i Estland under 1990−talet. En av de 
bärande faktorerna i detta sammanhang har varit att de estniska regeringarna 
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har splittrats inifrån, på grund av kapitalintensivitet. I resonemanget om hur 
kapitalintensivitet har påverkat regeringskoalitionernas sammanhållning vill 
jag återknyta till Nicos Poulantzas diskussion om staten som en social rela-
tion mellan vissa aktörer. Jag kommer därför i detta kapitel betona att till-
bakadragandet från samhällets olika punkter helt enkelt styrdes av motiva-
tionen att överta eller endast behålla det Poulantzas benämner som 
statsmaktsystemet. En bärande tes som jag i detta kapitel utgår ifrån är att 
när vissa fraktioner av den dominerande klassen drog tillbaka staten från 
många punkter i samhället gick detta hand i hand med kapitalomfördelnin-
gen, vilket i sin tur införde en resursasymmetri i detta fragmenterade sam-
hälle. I detta sammanhang vill jag återigen betona skillnaden mellan reger-
ingsmaktsystemet och statsmaktsystemet, vilket jag kommer att visa har 
spelat en stark roll i den estniska politiken.282 Eftersom staten är en relation 
mellan några aktörer som kan ge aktörers handlingar en gloria av legitimitet 
kan man förstå Poulantzas resonemang så att staten därför utgör en organisa-
tionsfaktor för den dominerande klassen. I detta kapitel kommer jag därför 
att beskriva hur denna faktor har verkat i Estland och menar att kapital-
spridning och omfördelning i sammanhanget har verkat som en starkt deter-
minerande faktor. Samtidigt kommer jag emellertid visa att den dominerande 
klassen, i små system som Estland, inte fullt ut tycks agera som Poulantzas 
säger. Således kommer jag visa att staten i små system utgör en organiser-
ingsfaktor för vissa fraktioner ur den dominerande klassen endast så länge 
man där kan hämta ytterligare resurser eller om deras förläningar av staten 
hotas. I detta kapitel kommer jag visa att när ett litet system knyts till större 
system tillåter detta ett tillbakadragande av vissa aktörer från statsarenan.  

Jag inleder diskussionen om hur en del av den dominerande klassen drog 
tillbaka staten från många punkter i det sociala landskapet. Samtidigt vill jag 
för den fortsatta diskussionen återigen hänvisa till Poulantzas resonemang 
om regeringsmakten och statsmakten. Detta för att i de följande diskussion-
erna bättre förstå de sprickor och stridslinjer som under 1990−talet kastade 
sin skugga över den estniska staten. Likaså vill jag återigen rikta uppmärk-
samheten till att ”de före detta” och ”de nya” saknar breda och djupa kontak-
tytor i det civila samhället. Detta bör vidare ses utifrån att när massorganisa-
tionerna kunde vara verksamma på basis av sina många medlemmars små 
resurser så har de statsbärande organisationerna i Estland haft en helt annan 
logik i sina relationer till resurser och massorna. 

                               
282 Ett liknande resonemang om konsekvenser av statens tillbakadragande förs i Gilpin Ro-
berts,Global Political Econom:understanding the international economic order, Princeton 
University Press, Princeton, N.J. 2001, s. 333 ff 
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Socialistiska Rådsrepubliken Estland. Det 
byråkratisk−industriella komplexets nedgång och renässans. 
Det byråkratisk−industriella komplexet 

I nedanstående avsnitt vänder jag mig emot den i västvärlden vanliga upp-
fattningen om att den dominerande klassen i Sovjetunionen kunde betraktas 
som en enhetlig partiknuten klass. Jag väljer att föra detta resonemang med 
hjälp av T.B Bottomore som var en av de få samhällsvetare som i samband 
med klass− och elitdiskussioner har gjort ett tappert försök att studera förhål-
landena i Sovjetunionen. Bottomore menade att en av de avgörande egen-
skaperna hos den dominerande klassen i Sovjetunionen var att samtliga var 
medlemmar av kommunistiska partiet, vilket var ett befängt påstående. En 
eller flera klasser tillåter sig sällan att ses som en monolitisk enhet, inte i 
västvärlden och ej heller i Sovjetunionen. Även om den dominerande klassen 
i Sovjetunionen kunde visa upp en enhetlig fasad var detta enbart en hägring 
i vars fälla en forskare utan djupa språkliga och kognitiva verktyg lätt kunde 
hamna. Man visste helt enkelt inte vad man skulle fästa blicken på och sökte 
efter fenomen som man kände igen utifrån sin egen verklighet. Liksom adeln 
i västvärlden inte utgjorde en enhetlig klass i det sociala landskapet, utgjorde 
inte heller den dominerande klassen i Sovjetunionen en enhetlig aktör. 
Sprickor som fanns inom den dominerande klassen kan speciellt klart ses i 
dynamiken bland de fraktioner vilka uppenbarade sig under 1980−talet när 
hela systemet började falla isär. Enligt Bottomore kunde samhällsstrukturen i 
Sovjetunionen förändras genom beslut av de politiska myndigheterna. Såle-
des befann man sig långt ifrån klasserna som härrörde ur ett bestämt förhål-
lande till produktionsmedlen. Bottomore fastnade vid aspekten att eftersom 
privatägande av produktionsmedel i de flesta delstater i Sovjetunionen sedan 
slutet av 1920−talet var avskaffat, försvann de klasser som man kände i 
västvärlden. Trots att det fanns inkomstskillnader i Sovjetunionen skapade 
denna skillnad, enligt honom, inga stränga klassbarriärer eller stängda dörrar 
för social rörlighet. Han gick även så långt som att hävda: ”... i varje fall 
måste erkänna att tillträde till de högre klasserna i rikt mått står öppet för 
medlemmarna av de lägre klasserna och att de priviligerade samhällslagren 
inte kännetecknas av någon förstening eller förstelning och i synnerhet inte 
av ärftlighet”.283 Samtidigt hänvisade Bottomore till Milovan Djilas och 
menade att man trots allt kunde betrakta kommunistpartiets byråkrater som 
en ny härskarklass i det sovjetiska sociala landskapet. Enligt detta sätt att se 
på Sovjetunionen grundades den nya härskarklassen på en fraktion av män-
niskor som åtnjöt speciella privilegier och ekonomiska förmåner. Den av-
görande faktorn i detta sammanhang utgjordes då av att härskarklassens 
fraktioner innehade ett monopol på förvaltningsuppgifter och därigenom 

                               
283 Bottomore T.B, Klass och elit. klasskillnader och klasskonflikter i moderna samhället, 
Raben och Sjögren, Göteborg 1977, s. 33 och 49 ff 
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även över ekonomiska medel. Emellertid gick Bottomore dock så långt att 
han påstod sig inte se att olikheterna mellan dem som tillhörde den dominer-
ande klassen och resten av befolkningen i Sovjetunionen var baserad på 
rikedom och förmögenhet. Även om inkomstskillnaderna, enligt honom, 
avgränsade de sociala grupperna så var det för sovjetmänniskor trots allt 
lättare att umgås över yrkes− och inkomstbarriärer. 

Således slog Bottomore fast att förändringarna i Sovjetunionens klass-
truktur uppstod genom processer inom de politiska myndigheterna. Detta 
ledde Bottomore fram till ståndpunkten att klasserna i Sovjet, och även i 
västvärlden, inte längre uppstod spontant på grund av individernas ekonomi-
ska verksamhet utan skapas och förändras till större delen av de politiska 
processerna i politiska myndigheter. Dessutom gick Bottomore så långt att 
han menade sig endast se en enda och dominerande klass i Sovjetunionen. 
Argumentet underbyggdes med påståendet att politiker, fackföreningsledare, 
ämbetsmän, generaler och företagsledare alla tillhörde ett enda parti där de 
trimmades och organiserades som partisoldater. Att Bottomore likt en gam-
malmodig och klassisk statsvetare fastnade just vid enpartisystemets for-
malia ledde honom även till nästa påstående att det i Sovjetunionen fanns ett 
ideologiskt monopol på grund av att kommunistpartiet kontrollerade uttolkn-
ingen av ideologi. Dessutom slog Bottomore fast att denna ideologi även 
formade folkets tankar och åsikter. Det går emellertid att hålla med Botto-
more och de som i kommunistiska partiet såg ett orwelliskt monster som 
med ideologiska verktyg mycket starkt påverkade andra organisationers be-
teende. Det avgörande misstaget Bottomore och många andra i den vard-
agliga debatten gjorde var att de glömde att denna organisation endast ocku-
perade vissa strategiska positioner i det sociala landskapet och ingalunda var 
närvarande i alla sociala områden. Här måste även tilläggas att Sovjetun-
ionen ingalunda var en hermetisk bunker, utan man hade möjligheter att 
blicka ut. Speciellt gäller detta de gränsområden som under televisionsåldern 
automatiskt fick inblick i andra sociala landskap.284 Dessutom missar man i 
betraktandet av den dominerande klassen i Sovjetunionen de sprickor och 
fraktioner som fanns där. Således kunde man även inom partitoppen klart se 
olika fraktioner som tävlade om makt och inflytande. Speciellt tydligt up-
penbarades sprickorna under 1950−talets slut. Detta ledde till att Breznjev 
och Dnepropetrovskfraktionen med flera 1964 lyckades utmanövrera Khrut-
chov och hans anhang.285 Senare lyckades ålderns nedbrytande kraft hos 
äldre partipampar och Juri Andropovs maktambitioner under 1970−talets 
slut och 1980−talets början att splittra och försvaga Breznjevs Dnepropet-

                               
284 T.B Bottomore, 1977, a. a. s. 51 ff, se även Jerzy Sarnecki som betonar att i det sovjetiska 
systemet var det byråkratin som allena dominerade. Jerzy Sarnecki, Byråkratins innersta 
väsen, Carlssons, Göteborg 1985, s. 18 f, samt David Hoffman, 2003, a. a. kapitel 1−7 och s. 
172 f 
285 Anders Åhdal och Adam Perlowski, Sovjetunionens näringsliv, Liber Läromedel, Lund 
1978, s. 26 f 
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rovskfraktion och andra fraktioner, till exempel Leningradfraktionen, till den 
grad att en helt ny ideologisk debatt etablerade sig i Kreml 1985.286 Beträf-
fande maktförhållandena mellan de olika klassfraktionerna hos den politiskt 
dominerande klassen antydde Bottomore att medlemskapet i partiet för-
länade makt och ära. Emellertid såg Bottomore endast formellt på de sovjeti-
ska vardagslivsförhållandena. Det han missade var att förhållandena inom 
den dominerande klassen i Sovjetunionen kunde beskrivas som vertikalt 
tröga och där lojalitet endast gick uppåt. Detta i sin tur tvingade många ak-
törer, organiserade såväl som individuella∗∗∗, att söka kompensera sina styrk-
eresurser horisontellt, vilket i sin tur kastade ett märkligt nät över hela un-
ionens samhällsliv287. Detta leder emellertid resonemanget in i ett tema som 
tillåter oss att efter 1965 tala om ett industriellt−byråkratiskt komplex i Sov-
jetunionen och vilket med facit i handen låter oss hitta även de aktörer och 
den fas där en del av dagens dominerande klass började formeras. 

Sedan 1965 års Kosyginreformer kan man beträffande Sovjetunionen 
börja tala om ett byråkratisk−industriellt komplex som väver in det sovjeti-
ska sociala landskapet i sitt nät. Ett av de viktigaste momenten i Kosyginre-
formen var att de nya sovjetiska ledarna började ge statliga företag ökad 
autonomi.288 I detta system, som infördes under Kosygins ledning, ingick att 
enstaka företag fick begränsad autonomi.289 Genom dessa företagsreformer 
avsåg statsminister Kosygin att införa företagsekonomiska principer i skö-
tandet av företag. Därmed började man i de sovjetiska företagen tala om 
vinst, priser, krediter och bonus.290 Apropå kommunistiska partiets förmåga 
att bestämma andra aktörers beteende och sätta ideologiska hinder på vägen 
skulle jag vilja hänvisa till det faktum att det var Breznjev som drog i brom-
sarna och därmed hindrade Kosygin att fullt ut genomföra sina reformer.291 

I det långa loppet var kanske mera ödesdigert än Breznjevs bromsande av 
reformer, övergivandet av det kvantitativa växandet på ett horisontalt plan 

                               
286 Vladimir Solovjov och Jelena Klepikova, Juri Andropov – till Kreml i det fördolda, Tidens 
Förlag, Stockholm 1984, s. 198 ff, 215 ff och 269 
∗∗∗ Bildligt beskrivet brukade man i Sovjetunionen skoja om att på individnivå handlade det 
om att bland sina vänner eller bekanta ha den mytomspunna Vassili Vassiljevits, vars ingri-
pande löste de flesta problem. 
287 Alena V Lebedeva, 1998, a. a. s.87−103 ff, samt David Hoffman, 2003, a. a. s. 109 och 
172 f  
288 Rein Taagepera & Romuald J Misiunas, Balti sõlteaastad 1940−1990, Koolibri, Tallinn 
1997, s. 213 f, och Tord Ekström,  Sovjetunionens ekonomireform,  Utrikespolitiska Institutet, 
Stockholm  1966, s. 3 ff och 7 ff, samt Leonard Schapiro, Sovjetstaten. Politik och förvalt-
ning, Natur och Kultur, Stockholm 1967, s. 132 ff. En liknande ekonomisk utveckling skedde 
redan sedan 50−talet i andra östländer se Brus Wlodzimierz, Östeuropas ekonomiska historia 
efter 1945, Liber Förlag AB, Lund 1983, s.113 ff   
289 Ekström Tord, 1966, a. a. s. 18 
290 Anders Ådhal och Adam Perlowski, 1978, a. a. s. 26 ff och 134 ff 
291 Vladimir Solovjov och Jelena Klepikova, 1984, a. a. s. 199, och Anders Åslund i Den 
Sovjetiska utmaningen, reformer och politik under Gorbatjov, av Claes Arvidsson och Fo-
gelklou (red). Nordstedts, Värnamo 1988, s. 118, samt David Hoffman, 2003, a. a. s. 67 
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som förvisso hade startats redan under Khrutjov, men som under Breznjev 
blev mycket påtagligt. Därefter var det enligt reformatörerna tänkt att mesta-
dels ta vara på det befintliga och höja dess kvalité. Detta fick även till kon-
sekvens att den sociala rörligheten i Sovjetunionen fick sig en törn. Samti-
digt som den enorma ökningen av antalet enheter upphörde och personalom-
sättningen stannade upp infann sig även den berömda Breznjevtida byråk-
ratin och stagnationen i ekonomisk utveckling. Men i och med att antalet nya 
aktörers tillväxt begränsades och kadrernas omsättning starkt bromsades 
blev det förmodligen för de existerande aktörerna lättare att överskåda spe-
let. Därmed menar jag att det formades ett industriellt−byråkratiskt komplex 
som jag vill illustrera med hjälp av ”tolkatj”, institutionen som redan under 
Khrutchovs reformer hade uppstått, men som efter 1965 började spela en 
avgörande funktion inom produktionsapparaten. Här vill jag hänvisa alla 
vilka resonerar som Bottomore till en liten aspekt, som även för ett ovant 
öga, borde ha väckt misstankar om enheten hos den dominerande klassen i 
Sovjetunionen under 1960− och 1970−talen. Det pågick nämligen i Sovjet-
unionen sedan 1930−talet en socialistisk tävling. Detta innebar att företagen 
tävlade med varandra om att uppfylla planen fortare och att överstiga pro-
duktionsnormen. När ett företag till exempel uppfyllde produktionsnormen 
med 140 % uppstår frågan varifrån råvarorna kom när företaget saknade en 
fri marknad för införskaffande av sådana nödvändiga extra varor. Det var 
således här som tolkatjer ryckte in och med sitt kapital på horisontellt plan 
kunde lösa flaskhalsar. I sammanhanget kunde även politiska kontakter 
komma till användning och därmed binda ihop byråkratin med det statliga 
och kooperativa näringslivet. När även personalomsättningen efter 1965 blev 
mycket långsammare inom byråkratin och näringslivet kunde sådana hori-
sontella kontakter institutionaliseras.292 Angående Estland måste man i denna 
kontext även erinra sig om systemets storlek. Många personer som arbetade 
inom förvaltningen kunde helt enkelt ha sin rumskamrat från studentlägen-
heten som VD för ett företag eller arbeta som tolkatj på ett företag. 

Hur den Sovjetiska förvaltningen och näringslivet fungerade när det gäller 
nätverken kan bäst beskrivas med hjälp av en berättelse om offentliga pis-
soarer i Tallinn. I slutet av 1970−talet byggdes i gamla stan i Tallinn en of-
fentlig toalett som hade 12 pissoarer. Emellertid stred detta mot federala 
standarden som föreskrev att en stad som har färre än en miljon invånare 
högst får ha åtta pissoarer i en offentlig toalett. Påhopp från Moskva lät inte 
vänta på sig. Men toaletterna var färdigbyggda och Tallinns stadsfullmäktige 
hade inga tankar på att riva fyra pissoarer för att tillfredsställa Moskva. För 
att lösa denna prekära situation sändes några tjänstemän till Moskva utrus-
tade med estniska delikatesser och andra bristvaror. Resultatet blev att man 
inte bara fick tillstånd att bygga 12 pissoarer, utan även att Moskva ändrade 

                               
292 För en djupare och bredare empirisk diskussion i ämnet rekommenderas David Hoffman, 
2003, a. a, se även Jeffrey Pfeffer, 1992, a. a. s. 134 f 
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på standarden. Emellertid förhöll det sig inte så att dessa agenter för Tallinn 
kunde köpa dessa delikatesser på marknaden. För att införskaffa dessa var 
man återigen tvungen att ha kontakter. Hela denna utveckling skedde i skug-
gan av försörjningen, som inte enbart behövde handla om personliga för-
måner utan även hjälpte företag att få tag i råmaterial, så att produktionen 
kunde hållas igång. På individnivå handlade nätverken dels om tjänsteför-
måner och personliga kontakter med folk från andra myndigheter eller i före-
tag och jordbruksföretag osv. Sådana kontakter kunde naturligtvis även vara 
bieffekter från en organisationsnivå där en tjänsteman eller direktör, arbet-
sledare eller lagerchef använde sin position för att skapa personliga kontak-
ter. Med hjälp av sådana kontakter kunde man bereda plats för sina barn i 
elitskolor, universitet, förläna dem doktorat eller få tillgång till importerade 
och smugglade varor. Genom kontakter kunde man också skaffa bosättning-
stillstånd för släktingar från periferin eller se till att svågerns beslagtagna 
körkort återlämnades.293  

Utifrån ett fågelperspektiv skulle det sovjetiska systemet kunna beskrivas 
som ett landskap befolkat av organisationer vilka bands ihop genom staten 
och det kommunistiska partiet. Umgänget mellan organisationerna i det so-
ciala landskapet skulle således kunna de jure beskrivas som att det skedde 
under partiets och statens patronat. Även resurstillförseln in i systemet ans-
varade staten för samt dirigerade vem som skulle göra vad. Egna marknad-
sekonomiska initiativ om vad en organisation skulle syssla med eller var 
man skulle utföra sin verksamhet bestämdes inte av enskilda organisationer 
själva utan av dess patron – staten och partiet. Det som emellertid skedde i 
gläntorna mellan organisationer, behövde dessa sällan bekymra sig om efter-
som staten och partiet tog på sig det fulla ansvaret att hålla konkurrens och 
hot borta.294 Således etablerades mellan organisationerna i Sovjetunionen en 
ordning som inte tillät enskilda organisationer att, utan direkta kanaler till 
partiledningen, ensidigt vidta åtgärder vilka allvarligt skulle ha stört andra 
organisationers styrkepositioner och förgivettagande om systemets funk-
tioner. Detta i sin tur skapade en situation som på ett skämtsamt sätt skulle 
kunna beskrivas så att om en ingenjör, utan kontakter i partiets eller myn-
digheternas topp, skulle ha uppfunnit en maskin som med ett enkelt 
knapptryck skulle ha fått USA att försvinna, hade det tagit tusen år för den 
att se dagens ljus om konstruerandet skulle ha krävt ett nytänkande och en-

                               
293 Alena V Lebedeva, a.a. 1998, s. 83ff, samt Harry Roots, 2000, a. a., s. 58 ff. Att den sovje-
tiska eliten inbördes var fragmenterad beskrivs mycket ingående av Michael Voslensky i 
boken, Nomenklatura. Om den härskande klassen i Sovjetunionen, Tiden Förlag, Småland 
1984. För enkelhetens och överskådlighetens skull hänvisar jag läsaren till sidorna 98–106 
och 116−132, samt David Hoffman, 2003, a. a. s. 122 och 153, samt Mikko Lagerspetz, 
1996, a. a. s. 43 f  
294 Stefan Hedlund, Århundradets brott, Fischer & Co. 2000, s 70 ff och 78 ff, samt Daniel 
Tarschys, Sovjetunionens politiska problem 1950, 1960, 1970, Liber Förlag, Stockholm 1978, 
s. 54  f 
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sidiga uppoffringar av andra organisationer och partifunktionärer. Det jag 
vill säga med denna liknelse är att systemet tack vare sin institutionaliserade 
ordning inte kunde vidta nödvändiga åtgärder när dess existens, på grund av 
de ekonomiska kriser som under 1970 och 1980−talet drabbade landet, sattes 
på spel.295  

Det ekonomiska systemet i Sovjetunionen började visa allvarliga tecken 
på en djup kris under 1970−talet. Under intensifieringen av det kalla kriget 
och upptinandet av finansiella källor visade staten och det kommunistiska 
partiet sig vara oförmögna att dirigera systemet och med rationella åtgärder 
effektivisera det. Till exempel utarbetade 1979 den federala politiska lednin-
gen i Sovjetunionen den så kallade Breznjevs Postanovlenije (Föreskrift) Nr. 
695, för att föregripa det stora fallet. I detta mastodontverk föreskrevs hur 
forskarna bättre kan börja mäta ekonomiska indikatorer, för att hitta veten-
skapliga lösningar till de problem som Sovjetunionen brottades med. Dock 
ledde detta ingenvart. 

I mitten av 1980−talet började dessutom oljepriserna sjunka samtidigt 
som priserna på vete steg. Om man här beaktar att Sovjetunionen var en av 
världens största exportörer av olja och en lika stor köpare av vete, så säger 
enkel matematik att transaktionen i slutändan inte går ihop.296 Detta förhål-
lande kan ytterligare ses utifrån ett märkligt samband. Sovjetunionens kom-
munistiska partis plenum 1983 antog nämligen matförsörjningsprogrammen 
och när läget ändå inte blev bättre utan snarare tvärtom antogs 1986 ett pro-
gram för kampen mot alkoholism.297 Samtidigt måste man komma ihåg att 
det kalla kriget fortfarande var inne i sina kallaste dagar, vilket i sin tur 
krävde enorma utgifter av staten. Just det kalla krigets kapplöpning har ofta 
lyfts fram som en avgörande orsak till varför Sovjetunionen kollapsade. 
Därmed skulle man kunna ansluta sig till uppfattningen som hävdas av Char-
les Tilly. Enligt honom kan revolutionära förändringar inte enbart härledas 
av indogena processer utan vid studier av revolutionära utbrott måste även 
exogena processer studeras och beaktas. Tilly menar till exempel att statens 
ekonomisk−finansiella kollaps 1905 eller 1917 medförde att statsregimen 
mötte oppositionens krav på avgång.298 Krig eller förberedelse för ett krig 
kan även medföra att ett lands ekonomiska resurser ansträngs till det yttersta 
och så småningom börjar hota de enskilda resursbaser varpå maktblockets 
olika aktörer grundar sin styrka. Skulle ett av dessa resursunderlag till exem-
pel hamna i ekonomiska svårigheter kan detta medföra att produktionens 

                               
295 Anders Ådhal och Adam Perlowski, 1978, a. a. s. 139, och David Hoffman, 2003, a. a. s. 
91, 114 och 121 ff 
296 Anders Åhdal och Adam Perlowski, 1978, a. a. s. 86 f, samt Hans Furustig & Gunnar 
Sjösted, 2000, a. a. s.12 f 
297 Den 19 augusti 2006 hävdade Michail Gorbatsjov i TV intervjun angående sin nya bok om 
perestrojkan, att alkoholreformen ingalunda får ses som hans påhitt utan att redan Breznjev 
hade diskuterat sådana tankar. TV kanalen Vesti24 nyheterna kl.16.00 Moskvatid. 
298 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 5, och Hans Furustig & Gunnar Sjösted, 2000, a. a. s. 13 
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expansion upphör, vilket i sin tur även påverkar statens inkomster. Detta i 
sin tur kan medföra att staten får svårare att utföra sina aktiviteter, inklusive 
krigföring och repression av den inhemska oppositionen. Således får stats-
ledningen svårare att behålla terrängen och dess reträtt kan ge utrymme för 
nya politiska grupperingar i de befriade områdena.299  

Den ekonomiska kris som Sovjetunionen hamnade i under 1980−talet 
tvingade statsledningen att söka utvägar för att rädda systemet genom att ge 
olika organisationer mer frihet. Men genom att en organisation, i det här 
fallet statsledningen, satte upp målen och valde medel för ändamålet, förut-
satte den att omvärlden skulle förbli stabil eller i alla fall trodde man att det 
skulle gå att förutse förändringar. Emellertid tillät inte problemens komplex-
itet staten att styra utvecklingen eftersom lämnandet av vissa områden ska-
pade oförutsedda processer vilka satte sig i rörelse med en sådan hastighet 
att ingen förmådde att se och uppfatta alla fenomens omfång. De improvisa-
tioner som den sovjetiska staten vidtog i samband med perestrojkan med-
förde att statens inre stabilitet och sammanhållning mellan olika aktörer 
slogs i bitar då olika aktörer började se om sitt eget hus.300  

Beträffande reformernas betydelse för den federala sammanhållningen av 
imperiet slår Georg Sootla fast att eftersom reformer initierades uppifrån av 
en fraktion ur den dominerande klassen, vilken var inställda på pragmatiska 
och teknokratiska våglängder, blev konsekvenserna att den dominerande 
klassen i Sovjetunionen splittrades i åtminstone två stridande läger. Eftersom 
fraktionen av teknokrater och pragmatiker i centrum var svaga sökte de, 
enligt Sootla, stöd bland federationens olika områden och provinser. Detta 
gav emellertid vind i seglen för den moderata oppositionen inom nomenkla-
turan i provinserna, som därmed omedelbart tog tillfället i akt och genom-
förde en generationskupp mot det äldre gardet i delstaterna och provin-
serna.301  

Denna centrifug som slutligen splittrade Sovjetimperiet föregicks emeller-
tid, under agoni, av att de dominerande sociala aktörerna började omplacera 
sina styrkepositioner i det sociala landskapet. Därmed retirerade det kom-
munistiska partiet och staten från vissa områden och gav med detta utrymme 
till näringslivet, samt till nya aktörer, vilket så småningom ledde till en slut-
punkt där vissa aktörer inte längre kunde retirera och vissa inte kunde stoppa 
sin framryckning.302 Den slutliga uppgörelsen 19/8 1991 medförde att hela 
                               
299 Charles Tilly, 1993, a. a. s. 6 
300 Hans Furustig & Gunnar Sjösted, 2000, a. a. s. 12 f, och, Charles Perrow, 1972, a. a. s. 
4−5, se även Chester I Barnard, 1938, a. a. s. 100. För en djupare och bredare empirisk dis-
kussion rekommenderas David Hoffman, 2003, a. a. kap 1−7 samt s. 109 ff 
301 Georg Sootla, 1999, a. a. s. 189 ff, samt Charles Tilly, 1993, a. a. s. 2 
302 David Hoffman, 2003, a. a. s. 81. I sammanhanget är det emellertid viktigt att betona att 
Sovjetunionens reträtt från Estland började redan under vintern 1990 då estniska KGB började 
evakuera sina arkiv till Ryska delstaten och till och med hade snabbevakueringsplaner. Om 
det hade behövts skulle KGB med 106 bilar ha utrymt Estland, Toomas Sildam & Kaarel 
Tarand, Eesti NSV KGB taganemine, 04.08.97, Luup Nr. 16 (47) 
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det sovjetiska ”hovet” upplöstes, varefter alla delstater gick sin egen väg. 
Det sociala landskapet och staten som därefter tog vid i Estland accelererade 
ytterligare de centrifugala krafter som efter den Sovjetiska statens reträtt 
sedan 1988 hade gett upphov till. Men här vill jag betona att det var endast 
den sovjetiska staten och det kommunistiska partiet som de facto hade läm-
nat det sociala landskapet. Kvar stod andra organisationer som företag, klub-
bar, sjukhus, förvaltningar osv. Allt detta stod nu inför reglering, fördelning, 
omorganisering eller försäljning och huvudpoängen i den fortsatta diskus-
sionen vilar således på den politiska dynamik som detta skapade. Vad som 
därefter försiggick var en process där makten pumpades från statens allt 
svagare händer till de allt starkare nyporna hos dem som kontrollerade pro-
duktionsmedel och finansiella resurser samt de som inom förvaltningen kun-
de alliera sig med aktörer inom näringslivet.303 Här måste man dessutom 
komma ihåg att det under 1980−talet i Estland och i resten av Sovjetunionen 
skedde ett generationsbyte såväl inom det kommunistiska partiet som i 
näringslivet. De gerontokrater som fram till mitten av 1980−talet hade styrt 
landet och varav många bar på starka ideologiska band och bojor ersattes av 
en yngre generation av teknokrater. Dessa hade dessutom sedan 1970−talet 
utbildats i mer företagsekonomiska och pragmatiska idéer, vilket gjorde att 
deras syn på världen skilde sig avsevärt från gerontokraternas.304  

Emellertid vill jag varna för slutsatser om att den estniska ekonomin en-
bart domineras och kontrolleras av fraktioner ur den dominerande klassen, 
som även under den gamla regimens tid var på en dominerande position. 
Detta på grund av att den enorma kapitalspridning som i Estland skedde 
mellan 1991 och 1997. Men även om kapitalspridningen efter Sovjetun-
ionens tillbakadragande har spridit de tidigare offentliga produktionsmedlen 
och finansiella resurserna, därför kan man ingalunda underskatta den yngre 
nomenklaturens roll i det ekonomiska livet.305 

Mammons andedräkt eller hur prihvatiseringen tog sin början**  

1986 skapade rådsrepublikens regering företaget Estimpex med syfte att 
tillsammans med utländska intressenter etablera en valutakälla åt delrepubli-
ken. Detta ansågs som en del i ökandet av landets ekonomiska autonomi 
gentemot centralmakten i Moskva. Nästa steg i denna process togs redan året 
därpå då regeringen genomförde en bankreform. Därmed skapades i Estland 
filialer av Sovjetunionens centralbanker. Således uppstod Estlands utrike-

                               
303 Anton Steen & Jüri Ruus, 2002, a. a. s. 223−248 
304 För en djupare och bredare empirisk diskussion i ämnet rekomanderas David Hoffman, 
2003, a. a. kapitel 1−7 och s. 113 ff 
305 Anton Steen & Jüri Ruus, 2002, a. a. s. 223−248 
**  Prihvat betyder på ryska bland annat att hugga till sig, d v s i detta sammanhang att hugga 
till sig någonting. 
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shandelsbank, jordbruksbanken, industri− och byggnadssektorns bank och 
Estlands Sparbank. 306 

Även om Gorbatsjov i början var emot en sådan ekonomisk självstän-
dighet inom Sovjetunionen gav han snart upp sitt motstånd och presenterade 
1990 i Sovjetunionens nya parlament förslaget om Estlands ekonomiska 
självständighet som någonting mycket positivt. Enligt den intervjuade f. d. 
tjänstemannen på Estlands Riksbank kunde Gorbatsjov gå med på denna 
utveckling eftersom det enligt tjänstemannen ryktades om en hemlig överen-
skommelse mellan Gorbatsjov och ordföranden för Estlands plankommitté 
Edgar Savisaar om att denne skulle sätta stopp för införandet av Estlands 
egen valuta som var en grundsten för ekonomisk självständighet. Enligt den 
f. d. tjänstemannen på Riksbanken var detta kanske inte alls ogrundade ryk-
ten om man tittar på hur statsapparaten började fungera efter plenumet av 
Sovjetunionens parlament 1990 då Savisaar och Gorbatjov hade slutit det 
ovannämnda avtalet. 307 

En annan högt uppsatt statstjänsteman i Socialistiska Rådsrepubliken Est-
lands förvaltning betonade dock ett annat datum för när de avgörande förän-
dringarna började. Enligt honom/henne bör i sammanhanget betonas omska-
pandet av kontrollen över produktionsmedel. 1987 var således en milstolpe 
för detta eftersom det var då det i Estland tilläts olika privata kooperationer 
inom service och produktion. De första kooperativen som bildades var ca tio 
stycken och de fungerade utmärkt ur statens synvinkel. Informanten berättar 
dock att ganska snart kunde man se att många statliga företagsledningar såg 
det nyttiga i att under sin ledning skapa olika dotterföretag, d.v.s kooperativ. 
Normalt hittade man samma namn både i dotterbolagets och i det statliga 
bolagets styrelser. Detta öppnade för en process där de som kontrollerade 
produktionsmedlen kunde privatisera vinsterna. Transaktionerna gick, enligt 
denne, till så att statliga företag började sälja sin produktion till dotterbolaget 
som sedan sålde den för marknadspriser. Vinsten stannade emellertid i dot-
terbolaget. Därmed gick staten miste om mellanskillnaden mellan det ur-
sprungliga priset och marknadspriset. Detta i sin tur undergrävde den statliga 
ägandeformen och dess finanser.308  

I slutet av 1980−talet skapades vid statliga företag även olika dotterföre-
tag vilka så småningom började anta konturer av självständiga företag. I 
samband med denna process kunde man i efterhand konstatera att många 
företag tog utrikeshandelslån i sitt namn som de sedan lånade ut till andra 
företag. Ett exempel kan utgöras av företaget Kunda som officiellt lånade 
valutamedel till bygget av en hamn, men där pengarna i realiteten gick till ett 
helt annat företag. Samtidigt med denna process kunde man märka att det 

                               
306 Intervju med en f.d. statsminister 
307 Intervju med en f.d. högre tjänsteman på Estlands Riksbank 
308 Intervju med en f.d. högre tjänsteman på Estlands Riksbank, jfr med David Hoffman, 
2003, a. a. s. 154 
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uppstod vissa penningstarka klassfraktioner i landet vilka också började ag-
era som ekonomisk−politiska aktörer. Ett exempel kan utgöras av Business 
Holding, gruppen vars mål var att stödja personer som försökte bilda aktie-
bolag.309  

Nästa etapp där en klassfraktion bestående av företagsledare växte fram 
började i slutet av 1980−talet och i början av 1990−talet då man, under pere-
strojkan, försökte förvandla företagen till mera självhushållande enheter. 
Denna gång var tanken att företagen själva skulle börja ansvara för effek-
tivitet och inkomst, medan statlig inblandning skulle föras till ett mini-
mum.310 Dessa reformer på en delstatsnivå måste ur ett estniskt perspektiv 
ses i ljuset av att Rådsrepubliken Estlands strävade till ekonomisk 
självständighet från centralregeringen i Moskva. I detta sammanhang bör 
man enligt en f.d. högre tjänsteman på Rådsrepubliken Estlands planmyn-
dighet se de förändringar i förvaltningen som Indrek Toomes regering vidtog 
1989.311 

Sedan 1990 förstärkte regeringen de statliga företagens autonomi genom 
att tillsätta olika förvaltningsråd som i praktiken inte styrdes av regeringen 
mer än genom tillsättning. Även om samlingspartiregeringen (Koondera-
kond) 1992 försökte återta kontrollen över de statliga företagen räckte inte 
tiden till innan partiet förlorade regeringsmakten.312 Denna process kan i sin 
tur ha underlättat en våg av ”prihvatisering”. Riksrevisorn Hindrik Meri 
förklarade i en intervju för Päevaleht att de statliga företagens ledare i alltför 
stor utsträckning gav miljonlån till privata företag som ofta blivit grundade 
av samma personer. Dessutom var räntorna som man tog för lånen alltför 
låga eller, vad värre var, togs inte ut alls. Utöver detta påpekade riksrevisorn 
att hans myndighet även hade problem med allehanda arrendeavtal som slu-
tits mellan statliga och privata företag. Även här hade man att göra med allt-
för låga avgifter eller absurt förmånliga villkor. Dessutom hade många stat-
liga företag eller deras inventarier privatiserats under misstänkta om-
ständigheter. Orsaken till sådana händelser var att lagarna varken tillät eller 
förbjöd en sådan verksamhet. De gånger som statsrevisonsmyndigheten 
vände sig till domstol konstaterade man att brottets sammansättning 
saknades p.g.a. att lagarna var oklara inom området.313 

Den 17/6 1990 förbjöd Högsta Sovjet bokstavligen all överföring av stat-
lig egendom utan Högsta Sovjets tillstånd. Mellan 1990 och 1992 genom-

                               
309 Intervju med en f.d. statsminister 
310 Michail Gorbatsov, Uutmine ja uus mõttelaad, mei maa ja kogu maailma jaoks, Eesti 
Raamat, Tallinn 1988, s. 28, och Anders Åslund, 1988, a. a. s. 123 ff 
311 Intervju med en f.d. högre tjänsteman på Rådsrepubliken Estlands planmyndighet och en f. 
d. högt uppsatt regeringsmedlem i Socialistiska Rådsrepubliken Estlands regering. 
312 Raul Üksvärav, Ülesehitusest ja ülesannetest üksnes ei piisa, Päevaleht 
08.12.1992−10.12.1992 
313 Mai Võõrmann, Seadusandliku baasi nõrkus võib luua võimaluse korrutsiooni tekkeks, 
Päevaleht 18.02.1994, Intervju med statsrevisorn Hindrek Meri 
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fördes således privatiseringar av statliga företag på försök och först efter att 
Högsta Sovjet fattat ett beslut om varje enskild privatisering. Trots detta 
utfärdar ekonomiministern den 6/6 1992 en förordning som ger statliga före-
tag rätt att under vissa omständigheter sälja statliga organisationers egen-
dom. Detta ledde till att många skumma affärer med statlig egendom ägde 
rum, varav några även ledde till rättegång. Ett sådant fall var till exempel 
försäljningen av statsföretaget Lindas egendom till ett underpris som aldrig 
betalades. Liknande affärer hade fram till 1993 skett i 15 statliga företag. 
Dessutom är det mycket oklart hur privatiseringsföretaget i november 1992 
kunde besluta sig för att privatisera 20 företag fler än lagstiftaren hade beslu-
tat om utan varken Högsta Sovjets eller parlamentets godkännande. Här mås-
te även beaktas att direktörer från de 30 största företagen var medlemmar av 
regeringspartiet Samling (koonderakond) och därmed kan man anta att direk-
törerna helt enkelt kunde utgå från att de hade suveränen bakom ryggen och 
liksom under ockupationstiden kunde de således fortsätta att använda sig av 
sina förläningar.314 

En konsekvens av denna process där vissa personer kunde privatisera vin-
ster blev att dessa därmed skapade en finansiell grund för uppköp av företag 
under den kommande privatiseringsvågen. Informanten menar att efter de 
ekonomiska reformerna under perestrojkan, hade det ofta etablerats mycket 
invecklade finansiella skuldrelationer mellan ett statligt företag och av dess 
ledning bildade privata kooperativ så att ingen annan köpare ansåg det lön-
samt att blanda sig i. Samtidigt betonar den intervjuade tjänstemannen att 
trots detta var det en stor del av de estniska företagen som privatiserades via 
Privatiseringsagenturen och således inte hamnade i händerna på den nya 
klassen.315  

Beträffande utländska aktörer som började agera i Estland under privatis-
eringsprocessen berättade en av informanterna att dessa var speciellt aktiva. 
Med dem kunde man föra långa och hårda förhandlingar ända upp till minis-
ternivå, berättade informanten. Dessutom var många direktörer livrädda för 
att en privatisering skulle kunna medföra att de förlorade kontrollen över sina 
företag. I samband med det uppstod det också en debatt om huruvida det var 
rätt att sälja företag till utlänningar.316 På frågan om hur mycket initiativ som 
direktörer av statliga bolag själva tog för att bli privatiserade av finansiärer 
svarade en av informanterna att det var sällsynt. Här kunde dock kontakter 
med den politiska nivån spela in. Om man såg framtidsutsikter och hade 
någon eller några politiker i sin styrelse kunde detta medföra att detta företag 

                               
314 Vahur Linnuste, Ärastamine tänu erastamisprogrammile, Rahva Hääl 05.11. 1993  
315 Intervju med en f.d. högre tjänsteman på Estlands Riksbank 
316 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatise-
ringsfrågor och under den Sovjetiska ockupationen arbetade inom en myndighet som ansvara-
de för ekonomiska frågor. 
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snabbt kunde hamna på listan över de företag som staten planerade att sälja, 
berättade en av informanterna.317 

I samband med omorienteringen mot marknadsekonomi var det även 
tänkt att genomföra en egendomsreform i Estland. Vid självständighetens 
återupprättande 1991 fanns det två huvudalternativ för fortsatt reformarbete. 
Det fanns de politiker, till exempel Edgar Savisaar, som ville gå långsamt 
fram och genomföra egendomsomvandlingen genom folkkapitalistiska prin-
ciper. Därmed skulle produktionsmedel ha privatiserats genom folkaktier. 
Mot detta tillvägagångssätt stod de som ville gå fram mycket snabbare ge-
nom att sälja ut företagen på öppna marknaden. År 1992, när landet fick en 
höger−vänster regering bestående av Patria, Nationella självständighetspar-
tiet och Moderaterna (socialdemokraterna, mõõdukad), vann den senare pri-
vatiseringsvarianten. Men under de föregående åren hade regeringarna dock 
hunnit påbörja utgivandet av folkaktier. Dessa gavs framförallt till de an-
ställda på arbetsplatserna. På öppna marknaden blev dessa aktier antingen 
värda en hel del pengar vilket möjliggjorde att de helt enkelt köptes upp, 
eller förlorade allt värde eftersom företaget på öppna marknaden saknade 
köpare.318 Denna situation där företagen riskerade att glida igenom lednin-
gens fingrar till vissa finansiella aktörer lämnade troligen inte somliga stat-
liga företagsledare likgiltiga. Jag är djupt övertygad om att regeringskrisen 
1991, då sju ministrar hoppade av regeringen, bör tolkas i ljuset av att Folk-
frontledarens och hans närmaste medarbetare hotade vissa aktörers posi-
tioner i näringslivet. Här bör man erinra sig att när dessa avhoppade minis-
trar sedermera bildade Samlingspartiet (Koonderakond) återfanns bland 
deras medlemmar även 30 direktörer för statliga företag.319 Detta resone-
mang kan empiriskt förtydligas av det faktum att under 1990−talet stred de 
politiska huvudkrafterna Samlingspartiet Patria (Rahvuslik Koonderakond 
Isamaa) och Pro Patria (Isamaaliit) konstant om ekonomiska reformer och 
privatiseringsfrågor. När privatiseringsreformen år 2000 var nästan helt ge-
nomförd och Pro Patria eller något annat parti inte kunde hota de nyvunna 
maktbaserna saknades också behov av att kontrollera skeenden i politiken. 
Därför kan man utan överraskning konstatera att år 2000 upplöstes Samling-
spartiet (Koonderakond) genom ett kongressbeslut. 320 Att detta parti förs-
vann från det politiska landskapet möjliggjorde att många yngre kapitalrika 
aktörer fick tillträde till ”hovet”. Med försvinnandet av en central dimension 
i det politiska landskapet som privatiseringen innebar samt att Samlingspar-
tiet som organisation lämnade ”hovet”, skapades emellertid ett tomrum som 

                               
317 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatise-
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olika yngre kapitalrika aktörer försökte fylla. Sammanfattningsvis skulle 
man kunna beskriva kapitalrika aktörers intervention vid hovet i tre faser. 
Den första varade mellan 1991 och 1998 då det mesta av den tidigare statliga 
egendomen privatiserades. Den andra fasen kan karaktäriseras av att olika 
aktörer försökte fylla det tumrum som Samlingspartiets uttåg ur ”hovet” 
innebar. Emellertid kan man anta att dynamiken vid ”hovet” inte tillfred-
ställde alla kapitalrika aktörer vilket ledde till att vissa av dem valde att göra 
entré vid ”hovet” med en egen agent – Res publica. Dock är det svårt att 
direkt uttala sig om vilka intressen olika fraktioner via Res publika ville för-
svara eller uppnå. En spekulativ tanke kan emellertid utgöras av att dessa 
fraktioner ville få tillgänglighet till statliga beställningar, projekt eller förde-
laktiga lagändringar och till exempel införa allehanda ändringar av momsre-
gler.321 Dock har det under de senaste åren vid upprepade tillfällen uppkom-
mit anklagelser mellan Centerpartiet (Keskerakond) och Res publica 
angående vem av dem som verkar som en vasall för de ryska kapitalintres-
sena i Estland.322 Men med säkerhet kan man inte påstå någonting om kapi-
talistiska intressen bakom finansieringen och formandet av Res Publica. 
Detta inte minst eftersom detta parti endast satt i regeringsställning i två år 
och då tillsammans med etablerade partier. Dessutom förlorade detta parti 
nästan all sin popularitet under 2004 och förenades därför med Pro Patria 
2006.  

Beträffande den tredje fasen så tycks här cirkeln slutas för några aktörer 
som var starka under den första fasen. Detta eftersom tillbakadragandet ur 
”hovet” för till exempel den tidigare samlingspartiledarens del endast varade 
i sex år. Men när relationerna med Ryssland under de senaste åren har börjat 
svalna har detta på ett direkt sätt påverkat företag som byggt sin verksamhet 
på transithandel. 323 Här skulle man återigen kunna konstatera att när hem-
mabaser för vissa fraktioner ur den dominerande klassen hotas börjar dessa 
agera politiskt för att påverka utvecklingen.   

För att förstå den politik som ”de nya” valde, nämligen att primärt ge sig 
på förvaltningsapparaten bör ”de nyas” förvaltningspolitik enligt min men-
ing inte enbart ses utifrån möjligheten att den gamla regimens tjänstemän 
kunde förhala kursändringen, som till exempel Georg Sootla i sin artikel om 
Institutsionaalne areng 324 menar, utan denna politik bör snarare förstås uti-
från möjligheten att vissa statliga och kooperativa näringslivsaktörer kunde 
agera via sina gamla nätverk mellan regeringsmaskineriet och näringslivet. 
Den centrala frågan här var helt enkelt att skapa ett regeringsmaskineri vilket 
tillät en privatiseringsinriktning som tjänade ”de nyas” intressen. Kontroller-
andet av det legitima våldsmonopolet och de företag som de jure fortfarande 
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var statliga måste helt enkelt ha skapat oro hos människor som hade vant sig 
vid att betrakta sina företag som förläningar men som efter 1992 års val för-
lorade kontrollen över privatiseringsprocessen via regeringsmaskineriet. 
Således bör statsminister Mart Laars beslut 1992 om att regeringen tänkte 
genomdriva snabbförsäljning av 15 företag inneburit en varningsklocka om 
att man var nära att förlora kontrollen över privatiseringsprocessen.325  

Därmed tycks det vara en logisk konsekvens när den förre statsministern 
och samlingspartiledaren Tiit Vähi 22/10 1993 kritiserade regeringen för 
inkompetens och avsaknad av expertis. Speciellt kritisk var Vähi mot reger-
ingens privatiseringar, vilka han betraktade som en väg från misstag till mis-
stag där alla statliga strukturer blev uppochnervända. Kritiken riktades även 
mot Privatiseringsagenturen som, enligt samlingspartiledaren, inte hade gjort 
klart för sig vad som var Estlands nationella intressen. Det enda som Priva-
tiseringsagenturen gjorde var att den på basis av bristande analys sålde ut allt 
som gick att sälja och däribland även nationella intressen.326 

I början av januari 1993 gick Patrias ordförande ut i estnisk radio och tid-
ningen Postimees med meddelandet att estniska industrins centralförbund 
planerade en kupp mot regeringen och kronan. Bakgrunden till spänningen 
mellan regeringspartiet Patria och industrins centralförbund beskrevs av 
förbundets ordförande Veskiväli i tidningen Rahva Hääl den 27/1 1993. En-
ligt ordföranden var 1992 års koalition redan den tredje regeringen som för-
bundet hade försökt inleda samarbete med, dock utan resultat. Anledningen 
var, enligt Veskiväli, att alla regeringar ansåg att förbundet var en fiende och 
stängde dörren redan innan det ens fått säga vad det stod för. Orsaken till 
regeringarnas attityd förklaras i samma tidning av ordföranden för Maskin-
industrins förbund Adolf Talpok. Enligt honom betraktas direktörerna för 
många statliga företag som röda, dvs som medlemmar av den förra regimen.  

Samtidigt menade Industrins centralförbund att de kämpade emot att 
staten så drastiskt intog en position för att sluta med stöd till statliga företag 
samt koordinering av dessa. I en situation där industri och byggande stod för 
80 % av statens hela produktion kunde en sådan politik leda till katastrof, 
enligt en av förbundets representanter J.Tepandi.  

Ett annat stort problem, enligt industriförbundets ordförande, var att re-
geringen tenderade att glömma den östliga marknaden, dit många väster-
ländska företag ville komma. Många estniska företag hade inom Sovjetun-
ionen en monopolställning och många i Ryssland var fortfarande intresse-
rade av den estniska produktionen. I Ryssland var man till och med beredd 
att försörja de estniska företagen med råvaror och betala i dollar, tillade ord-
föranden. Han rekommenderade regeringen att skilja på politik och ekonomi 
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326 Kaks aastat sõjajärgste eesti Vabariiki, Intervju med Tiit Vähi Lõunakaar 22.10.1993 
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i umgänget med Ryssland och därmed underlätta för de estniska företagen att 
handla.327 

Den 3/12 1992 skedde ett möte mellan regeringen och representanter för 
industrins centralförbund, som organiserar bland annat statliga företag. Där 
meddelade statsministern att många statliga företag troligtvis skulle sättas i 
konkurs. Endast de företag som arbetade med västlig inriktning skulle över-
leva. Statsministern sade att den som fortsatte att arbeta med öst tog en stor 
risk, vidare menade han att regeringen inte tänkte hjälpa företag med 
konstgjord andning. Den som inte själv riktar om sin produktion från öst mot 
väst skulle heller inte regeringen hjälpa. När det gällde statliga krediter till 
företag behövde först klarläggas vem som var skyldig vem och hur my-
cket.328 

Den 11/11 1993 meddelade statsrevisorn Hindrik Meri på en presskonfer-
ens att myndigheterna hade varit ineffektiva när det gäller att återetablera 
kontrollen över den statliga egendomen. Detta i sin tur innebar att staten 
saknade en översikt av sin egendom och vad som i framtiden kunde hända 
med den. Eftersom man saknade räkenskaper kunde statsrevisorn inte heller 
utesluta att statlig egendom missbrukats. Enligt Meri såg statsrevisionsmyn-
digheten ständigt verksamheter som balanserade i lagens gråzon. Om detta 
skulle fortsätta och om staten inte inhämtade en fullständig bild över sin 
egendom kunde detta i förlängningen försvåra de reformer som parlamentet 
och regeringen planerade, menade han.329 

Privatiseringen av storindustrier verkade dock dra ut på tiden och skapade 
därmed ett problem i den estniska ekonomin. Även skuldregleringen till 
staten tog tid, vilket också spelade in här. Av detta följer att många företag 
kunde privatiseras tillsammans med sina skulder. Många direktörer verkade 
vara hysteriskt oroade för sina positioner och allt som följde med en plötslig 
förlust av dem. Därför är det förståeligt att de krävde stöd av staten, eller 
åtminstone billiga krediter, och samtidigt hotade med att om deras företag 
gick omkull stod landet inför en social katastrof.330 Ekonomiministeriets 
vicekansler och avdelningschefen för industripolitiken sa att det ibland kän-
des som om direktörerna betraktade sig som ägare av statliga företag. Denna 
mentalitet gick ibland så långt att företagens inventarier helt enkelt ”prihva-
tiserades”. 331   

Den 8/11 1995 tillträde Andres Lipstok ekonomiministerposten, efter att 
ha bytt Patria (där han mellan 1994 och 1995 agerade som finansminister) 
mot Reformpartiet, som mellan september 1995 och september 1996 ingick i 

                               
327 Heiki Talving, Eesti Tööstuse Keskliit ei taha Riiki ega Krooni kukkutada, Rahva Hääl 
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329 Riigil pole ülevaadet oma varadest, Päevaleht 12.11.1993 
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den Samlingspartiledda koalitionen. Den nye ekonomiministern meddelade 
till pressen 1995 att han skulle närma sig privatiseringen av infrastruktur-
företagen lite annorlunda än man tidigare hade gjort. Istället för att på 
löpande band och nästan i blindo privatisera allt som gick att privatisera, 
borde man vara mer varsam. Enligt ministern skulle till exempel brunkol och 
elproduktion få större uppmärksamhet från statens sida.332 Dock berättade en 
tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatiser-
ingsfrågor att den politiska pressen om att man skulle snabba upp privatiser-
ingen av statliga företag egentligen ökade någon gång 1995−96. Då blev det 
också lättare att genomföra privatiseringen, tillade informanten. 333 

Enligt journalisten Margus Mets, fanns utöver de statliga företagens di-
rektörer, i början av 1990−talet två tongivande klassfraktioner vars intressen 
stod bakom de flesta ekonomiska och politiska strider. Den första och med 
mer fast kontur var Estniska skattebetalarnas förening, som även kallades för 
G−13. Denna förening bestod av 13 personer vars ekonomiska, politiska 
eller ägarintressen på ett eller annat sätt kretsade runt Riksbanken, Hansa-
banken, Tartu Krediitbank, Hoiubanken och storföretaget Eesti Talleks. Den 
andra fraktionen ur den dominerande klassen utgjordes, enligt journalisten, 
av det kapital som framförallt arbetade med transithandel. Hit hörde till ex-
empel företaget Silves och flera enskilda affärsmän. Tredje fraktionen ut-
gjordes av direktörer för de statliga företagen och de privata företag som var 
i symbios med dessa.334  

Angående den nya kapitalistklassens bakgrund i det indus-
triella−byråkratiska komplexet bör betonas de monopolrättigheter som vissa 
nya företag fick av staten innan komplexet föll sönder. På basis av dessa 
monopolställningar kunde dessa aktörer tillskansa sig en enorm styrkeposi-
tion i form av produktionsmedel.335 När det gäller finansgrupperingarnas 
intervention i politiken kunde man redan i början av 1990−talet se att de två 
estniska bankgrupperingarna började blanda sig i politiken genom att finan-
siera politiker. Även om bidragen gavs till de flesta partier kan man nu i 
efterhand se att det i skuggan av dessa utspridda bidrag utformades även 
bankgrupperingarnas egna politiker. Ett exempel här är Jüri Mõis som i 
folkmun kallas för ”Hansabankens gråa eminens”. År 1999 blev han in-
rikesminister i den Patrialedda (Isamaliit) regeringen och kort innan ord-
förande i Tallinns stadsfullmäktige. 336 

                               
332 Sirje Niitra, Majandusministrite proovikviks on energeetika, Eesti Päevaleht 07.11.1995 
333 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriums struktur arbetade med privati-
seringsfrågor och under den Sovjetiska ockupationen arbetade inom en myndighet som ansva-
rade för ekonomiska frågor. 
334 Margus Mets, Kes ikka juhivad Eesti Riiki, Äripäev 29.10.1993, jfr med  Anders Herkel, 
Poliitikud ja ärimehed, Hommikuleht 30.11.1993, samt Aivar Jarne, Maksumaksjate aeg, 
Eesti Päevaleht 28.10.1993 
335 Intervju med en f.d. högre tjänsteman på Estlands Riksbank 
336 Intervju med en f.d. statsminister 
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Jag har åsikten att om man vill förstå politiska strider i Estland kan dessa 
även beskrivas genom splittringen av finansiella resurser och dess snabba 
omfördelning. Kapitalintensiviteten gav upphov till många olika aktörer med 
väldigt stora materiella resurser. Enligt en bankdirektör kunde man dock se 
att riksbanken började agera för en finanskoncentration vars syfte var att låta 
endast två eller tre banker överleva.337 Detta medförde att många av dessa 
kapitalstarka aktörer som hade uppstått i början av 1990−talet förlorade sina 
positioner genom kapitalkoncentrationsprocessen, vilket ledde till att två 
bankgrupperingar utkristalliserades.338  

I slutet av 1990−talet och i början av 2000−talet kunde man således kon-
statera att konsekvenser av koncentrationsprocessen blev en marknad 
dominerad av två banker – Ühispank SEB, Hansapank under Swedbanken 
och Föreningssparbanken och från och med 2004 även Nordea. I dag domin-
eras Estland av två svenska banker, Skandinaviska Enskilda banken som 
kontrollerar Eesti Ühispank och Swedbanken som kontrollerar Hansabanken. 
Således kontrollerar tre svenska banker, SEB, Swedbanken och Nordea en-
samma över 80 % av banksektorn.  Denna process kulminerade i början av 
2005 då Swedbanken köpte upp resterande av Hansabankens aktier för 100 
miljoner EEK. Sett utifrån kapitalintensivitet skulle man kunna förvänta sig 
att dessa pengar så småningom kan hamna i politiken.339 

Men koncentrationsprocessen som inleddes 1992 medförde även att nya 
politiska skiljelinjer drogs mellan människor. De som till exempel under 
tidigare år hade kunnat rymmas inom en och samma ekonomiska eller politi-
ska sfär blev sedermera rivaler och motståndare. Ett exempel enligt en f.d. 
statsminister var de personliga rivaliteter som grundlades eller förstärktes i 
samband med att Dorpats Kreditbank gick omkull.340  

Att det estniska banksystemet började stramas åt från 43 banker till två 
banker kan även knytas till politiska aktörer och utländska bankers interven-
tion. Därför kan man också efter 1994 konstatera att det uppstod ett politiskt 
parti (Reformpartiet) som kan sägas vara nära kopplat till de personer som 
styrt Riksbanken och Ühispank – Skandinaviska Enskilda Banken. Flera 
personer som har inflytande på den inre kretsen i detta parti har suttit som 
riksbankschefer och även i andra bankers styrelser, av vilka de flesta seder-
mera uppgick i Ühispank−SEB.341 Här bör även tas med i beräkning att Re-
formpartiet under senare delen av 1990−talet spelat en vågmästarroll i sam-
tliga regeringar. Emellertid är det märkligaste med denna fraktion runt Re-
formpartiet och Ühispank de anklagelser som under 2004 riktades mot dem, 
och även om dessa inte skulle vara sanna har de varit ingredienser i den poli-
tiska dynamiken. Till exempel menar f.d. justitieministern Ken−Marti Vaher 
                               
337 Intervju med en bankdirektör 
338 Intervju med en f.d. statsminister 
339 www.delfi.ee, Keskpangad valmistuvad finantskriisideks, 18.12.2006  
340 Intervju med en f.d. statsminister 
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i intervjun till Деловые Ведомоти att rotande i skandalen, som jag härnäst 
presenterar, kanske var en av de utlösande faktorer som under våren 2005 
tvingade Reformpartiet att spräcka regeringskoalitionen.342  

Under våren 2004 publicerade journalisten Toomas Kümmel en un-
dersökning där det påstods att Ühispank−SEB verkar ha smusslat undan ca 
20, 5 miljoner USD och 4, 6 miljoner engelska pund av estniska företagares 
pengar*** . Enligt honom gjordes detta från de konton som låg i Moskva och 
var spärrade. Nämligen hade Sovjetunionen och senare Ryssland frusit est-
niska bankmedel efter att landet lämnade unionen. Den Sovjetiska stånd-
punkten var att dessa summor skulle komma att användas till återbetalningen 
av de estniska företagens del i den Sovjetiska utlandsskulden. Men detta 
faktum att pengarna var frysta verkar inte ha hindrat vissa människor från att 
ha tillgång till dessa pengar. Enligt Toomas Kümmel leder spåren av dessa 
pengar huvudsakligen till två namn, Ain Hanschmidt (VD för Ühispank) och 
Lembit Kitter (vice VD för Ühipank och tidigare VD för Põhja Eesti Pank 
som Ühispank−SEB köpte upp 1996). Kümmel hävdar i sin undersökning att 
den 29/5 1998 betalades, från det frysta kontot, 20,5 miljoner US dollar till 
ett konto i den ryska banken Aleksander V. Kostikov och Co i St. Peters-
burg. Banken står, enligt Kümmel, mycket nära Vladimir Putin. Den ryska 
banken Vneshkonombank (senare bara VEB) betalade således ut dessa 
summor på begäran av Põhja Eesti Pank, som vid tillfället då ordern utfär-
dades hade upphört att existera. Emellertid visste ingen i Ryssland om detta, 
enligt Kümmel. Därmed registrerades utbetalningsordern av en bank som 
ingen längre kunde leta efter. Inte heller syntes dessa summor någonstans i 
SEB:s eller Ühispanks redovisningar, pengarna är helt enkelt borta. Men 
historien är inte slut med det. Enligt Kümmel begärde Ryssland, för att över-
huvudtaget öppna kontot, ett rekommendationsbrev av chefen för den est-
niska Riksbanken. Det märkligaste är att vice riksbankschef Vahur Kraft, 
som var och är nära knuten till Reformpartiet, också utfärdade ett sådant 
brev.343  

Beträffande försvinnandet av de 4,6 miljonerna engelska pund så uppda-
gades detta, enligt Kümmel, 1996 då ett antal estniska företag började kräva 
av Põhja Eesti pank, som var en filial till Riksbanken, att banken skulle 
förmedla vissa skuldregleringar mellan estniska företag och ett företag i 
Ukraina. Eftersom det endast gällde att flytta frysta medel mellan konton 
verkade det inte existera något problem. Emellertid meddelade VEB att de 
begärda 4,66 miljonerna engelska pund inte fanns på kontot. Med andra ord 
hade någon eller några gjort ett uttag. Den enda instans som sedan 
                               
342 Res Publica ДапОсЛеДОк атакОваЛа КаЛЛаса,  Деловые Ведомоти, Tallinn 
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Petersburg att summan uppgick till 40 miljoner US dollar. Fax till Sveriges vicekonsul i St: 
Petersburg Martin Hagström 04. 03. 2005 kl. 16:26:47 
343 Toomas Kümmel, Isamaa Rüüstajad.Print Best, Viljandi 2004,  s. 179−191 
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självständigheten kunde utfärda en utbetalningsorder för sådana transak-
tioner var Riksbanken med Siim Kallas i spetsen eller Põhja Eesti Pank, som 
låg under Riksbanken. Vart dessa 4,66 miljoner engelska pund försvann vet 
ingen än idag.344 

Under hösten 2004 lade oppositionen i parlamentet fram ett förslag om att 
sätta upp en undersökningskommission vars uppgift skulle ha varit att un-
dersöka de riktade anklagelserna. Dock röstades förslaget ned av parlamen-
tets majoritetskoalition. I sammanhanget måste de spända relationerna i 
denna regeringsbärande koalition där Reformpartiet spelade en vågmästarroll 
beaktas.  

Att spänningen mellan denna fraktion och deras motståndare även kan 
spela en roll utanför banksfären och regeringsnivån kan kanske illustreras av 
intervjun med en landshövding. Hon/han berättade att det vid vissa tillfällen 
från regeringens och partiets (Reformpartiet) sida har kommit starka på-
tryckningar om att överföra landskapets (länets) finansiella medel från en 
bank till en annan. På min fråga om det handlade om att lyfta pengar mellan 
Hansapanken och Ühispank nickade landshövdingen.345  

En annan intressant korrelation med denna fraktion bestående av Reform-
partister är att de sedan 23/9 1991 har behållit kontrollen över posten som 
riksbankschef, från Siim Kallas 1991 och efter hans avgång 1995 Vahur 
Kraft. Endast ett kort avbrott i denna serie hittar man år 2000 då Riks-
bankens råd valde Vello Vensel till Riksbankschef. Emellertid satt han drygt 
tre veckor på sin post och avgick, enligt historikern professor Toomas Ala-
talu, under mystiska omständigheter. Därefter valde Riksbankens råd Mart 
Oppman till ny chef vilket landets president dock vägrade att godkänna. 
Därefter låg vägen öppen för Vahur Krafts återkomst.346 När denne avgick 
2005 för att bli vd i Nordea Estland övertogs posten av Andres Lipstok som 
sedan 1999 var styrelsemedlem i Reformpartiet. När jag bland journalister 
försökte få en förklarning till Vello Venselns mystiska avgång betonade flera 
oberoende källor att, som de uttryckte detta, svenskar hade lagt fram kom-
prometterande fakta om Venselns samröre med de Sovjetiska underrättelset-
jänsterna. Anledningen skulle till exempel, enligt Paavo Kangur, varit att 
Ventsel planerade begränsa den svenska dominansen i banksektorn.347 Här 
ligger enligt min mening en förklaring till varför människor från banksek-
torn, till skillnad från direktörer, håller sig kvar i staten. Man måste nämligen 
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bevaka sina intressen så länge det finns sådana som Vensel, som kan tänka 
sig att bryta sönder finanskoncentrationen runt två eller tre banker. 

Men utvecklingen i banksektorn på 1990−talet kunde emellertid ha tagit 
en annan vändning. 1990 och 1991 försökte nämligen rådsrepublikens tredje 
siste statsminister Bruno Saul att under ockupationens sista år föra in tyska 
banker i Estland och använda sig av tyska specialisters erfarenheter vid Öst-
tysklands uppbyggnad. Han arbetade sedan 1989 vid Sovjetunionens han-
delsdelegation i Tyskland. Dock hade han avvisats av den dåvarande 
statsministern Edgar Savisaar och finansminister Miller.348  

Den ovan beskrivna processen där aktörerna sinsemellan delade upp den 
statliga och kollektiva egendomen under privatiseringsreformen, samtidigt 
som kaderpartierna saknat en social förankring, har även kastat en lång 
skugga över de estniska regeringarnas varaktighet.  

Från regeringskris till regeringskris 

Inledningsvis skulle jag vilja rikta uppmärksamheten på procentsiffrorna hos 
partierna i olika val som jag i varje avsnitt om regeringskoalitioner kommer 
att redogöra för i tabellform. Det jag vill är att visa på konsekvenser av att de 
politiska partierna saknar djup och bred organisationell förankring bland 
befolkningens breda lager. Detta i sin tur tenderar att medföra att väl-
jarkårens lojalitet saknas och att den svänger hit och dit mellan olika val. 
Avsaknad av organisationell inbäddning av de statsbärande politiska organi-
sationerna vill jag återigen hänvisa till kapitalintensivitet, vilket har 
möjliggjort för politiska partier att istället för mångas få resurser existera på 
fåtalets koncentrerade resurser. 

Beträffande kapitalintensivitet, som tog fart under Sovjetunionens sönder-
fall i slutet av 1980−talet, måste även egendomsomfördelningen och dess 
inverkan på regeringskoalitioners sammanhållning beaktas. Nedan kommer 
jag att visa att egendomsomfördelningen även har starkt spelat in i regerin-
garnas sammanhållning i Estland. Alla estniska regeringar, som jag nedan 
kommer att beskriva, har huvudsakligen därför splittrats inifrån och inte av 
att en parlamentsmajoritet har röstat bort regeringen. Dock vägrade Mart 
Laars Patriastyrda regeringskoalition 1994 att lämna sina positioner utan att 
parlamentets majoritet, med hjälp av avhoppare ur koalitionen, förklarade 
misstroende mot statsministern. Alla andra statsministrar har upplöst reger-
ingarna direkt efter att koalitionen splittrats och därmed undvikit ett misstro-
endevotum i parlamentet.  
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Tabell 10. Koalitionsregeringarna i Estland 1992−2005 

1990 års regering 

Mellan 1990 och 1992 hade det politiska landskapet i Estland förändrats 
avsevärt och med ockupationens slut försvann även den enande faktorn i det 
sociala landskapet. När man sedan 1987 åtminstone kunde enas om att man 
var emot en fiende så började aktörerna var och en agera för sina separata 
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mål. Detta medförde att Savisaars Folkfrontsregering sedan 1991 förlorade 
sin sociala stödbas. Utan en social anknytning och i en situation där alla bör-
jade kämpa för sina separata mål försvann stödet till folkfrontsregeringen 
även bland de traditionella sociala sektorer där regeringen annars hade stått 
stadigt. Bönder till exempel blev missnöjda eftersom ägandereformen gick 
för långsamt och det fanns en risk att den dominerande klassens fraktion som 
bestod av dem som tidigare hade tillhört nomenklaturen från Sohvoser och 
Kolhoser skulle befästa sina positioner över produktionsmedlen. Dessutom 
menar centerpartisten Küllo Arjakas och historikern Ants Ruusmann att vis-
sa näringslivsaktörer ville hindra Estland att gå tillbaka till egen valuta. En-
ligt dessa två författare fanns det till och med flera affärsbanker som starkt 
motsatte sig regeringens försök att lämna rubeln och den sovjetiska valuta-
zonen. Dessutom fanns det många storföretagsledare som fruktade att ett 
sådant steg skulle medföra negativa följder för relationerna med öst-
marknaden. Med detta förklarar dessa två författare det faktum att valutare-
formen som var planerad till mars 1992 sköts upp till juli 1992. 

En annan sektor som, enligt Arjakas och Ruusmann, vände regeringen 
ryggen var de som gjorde affärer med de ryska militära baser som fortfa-
rande fanns i landet. Deras alltför snabba utmarsch skulle förmodligen ha 
inverkat negativt på deras affärsverksamhet. Dessa två författare menar, 
något konspiratoriskt, att om man bland vissa politiker inte hade börjat tala 
om anslutningen till NATO skulle ryska baser ha dragits tillbaka redan 1992. 

En annan fråga som gjorde regeringen impopulär och vände många män-
niskor mot den handlade om att regeringen inte förmådde återlämna eller 
kompensera för egendom som ockupationsmakten olagligt hade nationalis-
erat först 1940 och sedan återigen 1944. När Folkfrontsregeringen inte klara-
de av att lösa frågan snabbt började under senhösten 1991 en folkrörelse som 
genom registrering av ägare ville skapa en opinion mot statsminister Sav-
isaar och hans medarbetare. Regeringen å sin sida menade att en så djup 
förändring i ägandeförhållanden och så stor kompensation helt enkelt inte är 
möjlig att genomföra. Här måste dock tilläggas att denna process av till-
bakalämnande sakta började röra på sig först 1994. Utöver att folkfrontsre-
geringen förlorade sin sociala inbäddning blev Savisaars regering även en 
minoritetsregering i Högsta Sovjet.349 

Den nya situationen som till årsskiftet 1991/92 hade skapats skärpte även 
spänningen i regeringen. Flera ministrar var öppet emot alltför snabba förän-
dringar i politiken och ekonomin, medan andra däremot ville snabba på. 
Enligt Arjakas och Ruusmann sprack regeringen efter att statsminister Edgar 
Savisaar hade anklagat vissa ministrar för korruption eller att det i deras 
myndigheter härskade ett korrupt beteende. Detta måste, enligt min mening, 
ses utifrån att det i Folkfrontsregeringen fanns ett nätverk av statliga före-
tagsdirektörer som när deras syften inte kunde uppfyllas genom regeringen 
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istället bildade ett eget parti. Eftersom sju ministrar var initiativtagare till 
Samlingspartiet stod det klart att det inom regeringen fanns två linjer. Den 
ena kallade sig för teoretiker och menade att landets omvandling måste utgå 
från de teoretiska målen som sattes upp när landet kämpade för sin ekonomi-
ska självständighet i Sovjetunionen, medan den andra sade sig vara praktiker 
och ville använda befintliga organisationella resurser för att gå vidare. Här 
bör tilläggas att praktikerna genom kontrollen av statsapparaten hade byråk-
ratin till sitt förfogande.  

Krisen eskalerade under julhelgen 1991 då den statligt ägda mjölkindus-
trin meddelade att den skulle chockhöja priserna till julhelgen. En sak var 
höga priser, men när dessa varor inte heller fanns att köpa hade en jul-
stämning skapats som regeringen inte längre kunde kontrollera och efter 
årsskiftet återstod ingenting annat för statsministern än att lämna in sin 
avskedsansökan. Här måste tilläggas att under krisen anklagade Savisaar 
Samlingspartiet för konspiration. I den statligt ägda estniska TV:n visade 
Savisaar upp lager med smör och mjölkprodukter som företagen helt enkelt 
vägrade att sälja i väntan på prishöjningen. Dessutom bör det i samman-
hanget påpekas att många fraktbolag inte transporterade ut bröd till affärer 
under julhelgen. Küllo Arjakas och Ants Ruusmann menade att förklaringen 
till ett sådant beteende måste sökas i två faktorer. Den första faktorn utgörs 
av att Samlingspartiets ordförande tidigare tillhörde just fraktbolagens sektor 
då han var VD för Valgas bilpark och den andra faktorn att många företags 
direktörer var medlemmar av Samlingspartiet och därmed kunde helt enkelt 
sätta igång en aktion mot regeringen. 350  

1992 års koalition 

Inför parlamentsvalet 1992 stod det för många partier klart att för egen ma-
skin skulle de flesta omöjligen ta sig över femprocentspärren. Detta gav up-
phov till valunioner mellan partier vilka mellan 1992 och 1999 dominerade 
det estniska parlamentet och även gav regeringskoalitioner en viss dynamik. 
Enligt Sootla bestod dessa valunioner av en mix av ideologiska riktningar 
och personligheter vilka fram till valrörelsen hade varit bittra fiender. Inom 
kort efter valet var det därför inte så konstigt att dessa spänningar på nytt 
blommade ut och gav upphov till splittringen av regeringskoalitionen mellan 
1992 och 1994. 351 Beträffande bildandet av valunioner ger Georg Sootla fem 
orsaker till sådana ovanliga konstruktioner. För det första har den politiska 
arenan i Estland varit mycket liten, vilket skapat en atmosfär av mycket hård 
politisk trängsel, kamp och hård fientlighet. Hit hör även det faktum att poli-
tiska partier haft mycket svårt att definiera sig i politisk spektra, vilket enkelt 
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351 Aimar Altosaar, Kuidas moodustati Valitsuskoalitsioon 1992. aastal, Päevaleht 30.04. 
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skulle kunna beskrivas av att partier med samma ursprung och ideologiska 
program ofta har varit varandras bittra fiender och/eller ingått olika regering-
skoalitioner. 352 Den andra orsaken har varit partiernas inre instabilitet, vilket 
har gjort elektoratet mycket rörligt. Detta i sin tur har medfört att väljarna 
snarare identifierar sig med personligheter än med partiprogram. Per-
sonlighetens stora vikt i estnisk politik har givit en vidare dynamik i par-
tierna, populära personligheter har nämligen inte sällan vid minsta konflikt i 
ett parti tenderat att lämna organisationen för att vid sidan av den bilda en 
ny. Den tredje orsaken Sootla anger är att partierna har saknat kanaler och 
input för att dels lösa interna problem och dels kanalisera samt definiera 
utifrånkommande signaler. Detta i sin tur har inneburit att partierna har varit 
inkapabla att verka som förmedlare av väljarnas vilja, vilket har gett upphov 
till den fjärde orsaken, som är att det bland medborgarna har bildats en starkt 
negativ hållning till partier och vad de säger sig stå för. Sammantaget, som 
den femte orsaken, har dessa fyra orsaker gett grogrund till att nya partier 
bildas och att partier har haft svårt att fokusera sig på en avgränsad väljarkår. 
Enligt Sootla kan den femte orsaken kanske förklaras av en avsaknad av 
rolluppdelning inom den dominerande klassen. Detta har gjort att konkurren-
sen mellan partierna av dessa har betraktats som ett nollsummesspel. Här 
måste, enligt Sootla, även erinras om att när partier inte har kunnat etablera 
egna stabila retoriska nischer har detta medfört att deras politiska identitet 
hela tiden ifrågasatts av andra partier, vilka emellertid också själva ifråga-
sätts på samma grunder. Dessa orsaker har tvingat politiska partier till att, 
om de överhuvudtaget har velat hålla sig på den politiska arenan, ständigt 
tillgripa och erbjuda väljarna mer och mer radikala lösningar. När dessa of-
tast har fallit på sin egen ogenomförbarhet har detta naturligtvis hos väljarna 
framkallat en besvikelse. Enligt Sootla har därför få reformer som sedan 
1992 startats genomförts eftersom varje regimbyte har medfört att tidigare 
opposition nästan per automatik har tryckt på bromsarna efter att de har in-
tagit regeringsapparaten.353 

 Den 20/9 1992 vann valförbundet Patria bestående av Nationella 
självständighetspartiet, Kristdemokraterna, Kristdemokratiska Förbundet, 
Liberaldemokraterna, Konservativa Folkpartiet och Republikanska Samling-
spartiet de sjunde parlamentsvalen och bildade regering tillsammans med 
Moderaterna (socialdemokraterna, mõõdukad). 354 Hela parlamentssamman-

                               
352 Georg Sootla, 1999, a. a. s. 189 ff 
353 Georg Sootla, 1999, a. a. s. 189 ff 
354 I Estland räknas parlamentsvalen från och med 1920–1940 och därefter från 1992, då 
landet de facto återigen började fungera. De jure hade landet existerat under hela ockupations-
tiden och dess ambassader fanns i många västerländska huvudstäder, under många år dock 
utan en levande ambassadör. De flesta länder erkände även Republiken Estlands pass, där-
ibland Folkrepubliken Kina. De enda länder som 1940 erkände Sovjetunionens ockupation av 
Baltikum de jure var NaziTyskland och Sverige. 
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sättningen såg ut på följande sätt om man även räknar in de avhopp som 
skedde i partier i parlamentet:  

 
Parti Röster % Mandat 

”Patria” 100828 22,00 29 

”Säkert hem” 62329 13,60 17 

Folkfronten 56124 12,25 15 

Moderaterna 44577 9,73 12 

Estlands NSP 40260 8,79 10 

Estnisk medborgare  
(upphörde existera 1993) 31553 6,89 8 

”Oberoende Rojalister” 32638 7,12 8 

Företagarnas parti 10953 2,39 1 

Gröna 12009 2,62 1 

 
Tabell 11. Parlamentssammansättningen  efter 1992 års val.355 
 
Valets segrare var 1992 således valunionen Patria som fick 22 % av rösterna. 
Valunionen bestod av Konservativa Republikanska partiet, Kristdemokrati-
ska förbundet samt Kristdemokratiska partiet och Liberaldemokraterna. Den 
andra valunionen, som ställde upp i valet, utgjordes av valunionen Moderat-
erna. I denna union ingick de partier som tidigare hade växt ut ur Folkfron-
ten och Centern Landsbygdsförbundet samt Socialdemokraterna. Av dessa 
valunioner tillsammans med Nationella Självständighetspartiet bildades 
1992 en regeringskoalition. I opposition stod då valunionen Säkert hem vil-
ken bestod av Samlingspartiet, främst drivet av före detta topp− och mellan-
nivåadministratörer, samt Pensionärernas förbund. 

Denna regering som tillträde den 22/10 1992 fortsatte emellertid den av-
gående regeringens politik när det gällde fria prissättningar på marknaden, 
avskaffandet av alla hinder för utrikeshandel och privatisering. Således fanns 
det, enligt min mening, en struktur i vad regeringarna, oavsett politisk hem-
mahörighet bland ”de före detta” eller ”de nya” prioriterade.356 Redan i val-
rörelsen hade de tre partierna kommit överens om att vid valseger bilda en 
regering tillsammans. Ursprungligen hade dock Patria även proklamerat att 
Samlingspartiet skulle ingå i en framtida regeringskoalition. Eftersom åtmin-
stone Nationella självständighetspartiet och Patria stod varandra nära, tillät 
detta att snabbt bilda en regering. Parallellt med att Patria förde koalitions-
förhandlingar med moderater och Nationella självständighetspartiet, inledde 
de också förhandlingar med Samlingspartiet. Dessa strandade nästan om-
gående eftersom Landbygdspartiet, som under valrörelsen hade bildat en 
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allians med Samlingspartiet, vägrade att acceptera Patria som koalitionspart-
ner. Dessutom vägrade Samlingspartiet att överlåta statsministerposten och 
alla andra nyckelministerposter. Detta var naturligtvis oacceptabelt. Den 
28/9 hade förhandlingarna mellan moderaterna, nationalister och Patria 
kommit så långt att man diskuterade texten i ett koalitionsavtal. Den största 
stötestenen var jordbrukspolitiken och skattepolitiken. Redan den 5/10 var 
koalitionsparterna dock beredda att börja diskutera konturer hos den kom-
mande regeringen och den 19/10 var de tre partierna klara att driva en ge-
mensam politik.357 

Regeringen som tillträdde under hösten 1992 kan också betraktas som ett 
avbrott i experternas och direktörernas regeringstid. Dock menade parla-
mentsledamoten H. Vitsur att en sådan händelseutveckling innebar vissa 
komplikationer. Detta speciellt när regeringen arbetade i ett land som stod 
inför en ekonomisk kollaps. Enligt Vitsur skulle landet ha behövt en regering 
som byggde på ett kontinuerligt kansliarbete där man fortsatte med de redan 
inarbetade relationerna mellan regeringen och statsapparaten.358  

Emellertid föll denna regeringskoalition inom loppet av ett år offer för in-
terna och externa påtryckningar. Den 24/10 1993 meddelar Patrias (Rahvus-
lik Koonderakond Isamaa) pressgrupp att minister Kaido Kama och parla-
mentsgruppens ordförande Hallaste hade fallit offer för attacker från en viss 
ekonomisk gruppering när de försökte skapa ordning i statens alkoholpolitik 
och samma dag kräver Patrias parlamentsgrupp på nytt att statsministern 
avskedar ekonomiminister Sildmäe. Första gången ställdes ett sådant krav 
den 20/10 1993. Dagen därpå meddelar Hallaste, Kama och partiets vice 
ordförande Kranich att de lämnar sina poster i partitoppen.359 

Statsministern beslutade att avskeda försvarsminister Indrek Kannik. Fi-
nansminister Kranich hotar de med att om statsminister Mart Laar inte avgår 
skulle jan göra det istället och när Laar på Patrias storråd omvaldes som 
partiledare tre dagar senare den 11 juni 1994 lämnade finansministern sin 
post. Tillsammans med honom lämnade också utbildnings− och kulturminis-
tern regeringen och även Patrias pressekreterare Ivo Rull sin post. Den sena-
re får dessutom bära skulden för partiets misslyckande på lokalvalen ett 
halvår tidigare. 

Den 6/1 1994 föreslår statsminister Mart Laar presidenten att byta ut fyra 
ministrar, däribland utrikesministern, försvarsministern och ekonomiminis-
tern. En del estniska företagare vänder sig dock till presidenten och fördömer 
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359 Pekka Erelt, Kaks aastat kriise ja skandaale, Eesti Ekspress 16. 09. 94, jfr med Millal 
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förslaget om avskedande av ekonomiminister Sildmäe. Den 7/1 fattar presi-
denten beslutet att avslå statsministerns begäran om byte av ekonomiminister 
och finansminister. Efter påtryckningar ger presidenten dock efter och bevil-
jar den 11/1 statsministerns ansökan om ministerbyten, men riktar samtidigt i 
sitt tal till parlamentet en svidande kritik mot regeringens arbete.  

Den 14/10 1993 antyder tidningen Postimees för första gången att det 
finns stora spänningar inom regeringskoalitionen och bland ministrarna. 

När ekonomiministerns uppgifter under dennes tillfälliga frånvaro ut-
fördes av finansminister Madis Üürike passade han på att avskeda VD:n för 
statliga alkoholföretaget Liiviko. Beslutet stöddes också av medlemmar i 
företagets råd, Hallaste och Heiki Kranich. När den ordinarie ekonomiminis-
tern kom tillbaka återkallade han ministeriets beslut och återtillsatte Liivikos 
avskedade VD.360 

Valförbundet Patria hade satt som mål att begränsa den makt ett litet antal 
personer hade etablerat över banker och näringsliv, skrev justitieminister 
Kaido Kama. Han menade att den estniska politiken till allt för stor del 
bestämdes av en liten fraktion som kontrollerade banker och näringslivsföre-
tag. Detta uttalande gav i sin tur, enligt honom, upphov till konflikten inom 
regeringskoalitionen. Med andra ord handlade det om regeringens försök att 
börja kontrollera statliga företag. Han menade att alla föregående regeringar 
har kritiserats för att de tappat kontrollen över de processer som äger rum 
inom de statliga företagen, och när den regeringen försökte börja införa kon-
trollen möttes den av ett kompakt motstånd från dem som skötte dessa före-
tag till skada för det allmänna. Avskedandet av VD:n i statsföretaget Liiviko 
bör, enligt Kama, ses just i ljuset av att staten försöker återta sin ägarroll.361 

Den 28/10 1993 skriver han dock att ministrarna borde sluta med att klara 
upp sina konflikter offentligt. Ministrarna borde istället föra ett konstruktivt 
samtal inom kabinettet och inte smutskasta varandra via massmedia.362  

I början av oktober 1993 läste ekonomiminister Sildmäe upp ett memo-
randum för regeringsmedlemmarna, vilket handlade om anklagelser mot 
honom. Sildmäe menar i intervjun till Postimees att regeringen förhopp-
ningsvis därefter skulle glömma spöket som går under namnet Estniska skat-
tebetalarnas förening (i fortsättningen EMÜ). Denna förening var, enligt 
Sildmäe, den enda i Estland som offentligt hade meddelat sin existens. 
Egentligen är det kanske svårt att tala om en organiserad förening eftersom 
EMÜ saknade stadgar och dylikt, fortsatte Sildmäe i intervjun. Det vore mer 
riktigt att betrakta den som en klubb bestående av 13 personer som diskute-
rar de problem som står i vägen för landets förvandling till ett öppet socialt 
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landskap. Sildmäe menar att EMÜ aldrig har utövat några påtryckningar vare 
sig på regeringen eller på parlamentet. 

”Det enda vi gör är att vi träffar regeringsmedlemmar och diskuterar kon-
sekvenser av vissa vägval eller beslut. Problemet ligger i att de flesta est-
niska politiker aldrig själva har styrt ekonomisk verksamhet och därmed ter 
sig verkligheten olika bakom parlamentets väggar och i livet ute på stan. 
Lagen på pappret och lagen i praktiken är två olika saker”, säger Sildmäe.  

Samtidigt betonar Sildmäe i intervjun att dessa samtal och diskussioner 
med ministrar och politiker ingalunda kan ses som att EMÜ har något infly-
tande över regeringen. Men samtidigt tillägger Sildmäe att det börjar segla 
upp en konflikt mellan regeringen och EMÜ eftersom regeringen har beslu-
tat sig för att genomföra en ökad kontroll av finansbankerna.  

När det gäller konflikten mellan Sildmäe och många andra politiker kan 
man lyfta fram tillfället då staten sålde Hoiubankens aktier till Hansabanken. 
Aktierna var undervärderade varmed staten gjorde en gåva till samma bank 
där Sildmäe var aktieägare. Även om det är finansministeriets område att ta 
hand om statliga finanser är det inte klart hur initiativet till försäljningen 
uppstod.  

Konflikten mellan Patria (Rahvuslik Koonderakond Isamaa) och eko-
nomiministern Toomas Sildmäe handlar även om privatiseringen. Sildmäe 
sade att ekonomiministeriet var starkt emot ett massivt överlåtande av före-
tag till privatisering via Privatiseringsagenturen. Anledningen var att denna 
agentur inte klarade av den svåra uppgiften att göra företagen försäljnings-
bara, vilket ett ministerium skulle förmå. Således var ekonomiministeriet 
emot att man i privatiseringens första etapp skulle privatisera 70 företag. 
Ministeriet accepterade endast 40 företags privatisering. Ståndpunkten, 
enligt Sildmäe, var att de 30 resterande företagen borde restruktureras genom 
joint venture med utländskt kapital och först därefter kunde det bli tal om 
fullständig privatisering.363 Sildmäe menade också att konflikten om Liiviko 
som drevs av minister Kama och parlamentarikern Heiki Kranich, helt enkelt 
var en förevändning att försöka skapa en konflikt med honom.364 

På regeringsmötet den 28/9 1993 försökte justitieminister Kaido Kama få 
fram ett regeringsbeslut där regeringen skulle vända sig till domstolen för att 
få den estniska riksbankens försäljning av aktier i Hoiupank ogiltigförklarad. 
Detta beslut låg på regeringens bord då statsministern, ekonomiministern 
och finansministern var frånvarande. Likaså befann sig även riksbankens 
ledande personer utomlands. Mot ett sådant förfarande vände sig dock flera 
ministrar i regeringen och menade att innan något beslut kunde fattas måste 
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även riksbanken få lämna sina synpunkter. Därför beslutade regeringen att 
skjuta upp beslutet. Vid regeringens nästa sammanträde, som leddes av 
statsminister Mart Laar, fick riksbankens representant Mereste redogöra för 
riksbankens ståndpunkter, varpå regeringen beslutade att avslå justitieminis-
terns förslag. 365 

Den 12/10 1993 röstade parlamentet angående ett förslag om förändring 
av regeringslagen. Enligt förslaget skulle regeringen inte längre behöva ha 
hälften av sina medlemmar närvarande för att fatta ett beslut. Enligt den nya 
ordningen skulle en regering vara beslutsberättigad när en tredjedel av dess 
medlemmar var närvarande. Enligt förslaget skulle inte heller statsministerns 
närvaro krävas på regeringens sammanträden för att den skulle kunna fatta 
bindande beslut.366 

I mars 1994 ryktades det i Estland att Patria (Rahvuslik Koonderakond 
Isamaa) förde hemliga samtal med Samlingspartiet för att bilda en koali-
tionsregering. Samlingspartiets ordförande Tiit Vähi sade till Hommikuleht 
angående detta att såvitt han kände till hade Patria−medlemmen Indrek Kan-
nik föreslagit partiet att börja samarbeta med Samlingspartiet. ”Jag tyckte att 
det lät intressant och varför inte”, sade Vähi i Hommikuleht. Planerna hade 
avbrutits, enligt honom, eftersom många inom Patria hade gjort en skandal 
av detta, förmodligen av rädsla för att om dessa partier inledde ett samarbete 
så skulle det inte längre finnas plats för dem.367 

I oktober 1994 stod det klart att regeringskoalitionen hade splittrats så 
djupt att den inte längre hade majoritet i parlamentet. Många parlamentsle-
damöter hade hoppat av sina partier och bildat nya fraktioner i parlamentet. 
Detta i sin tur ledde till att regeringen inte skulle överleva en misstro-
endeomröstning. Således föll Mart Laars regering i oktober 1994 på grund 
av avhoppare som kom att rösta emot regeringen i parlamentet.368  

Den 3/10 1994, efter att den Patria−ledda regeringen hade avgått, fastslog 
samlingspartiets styrelse att partiet fortfarande, i alla koalitionsförhandlingar, 
krävde statsministerposten. Samtidigt meddelade Samlingspartiet att det var 
berett att stödja även andra högerinriktade statsministerkandidater under 
förutsättning att de inte tog med Patria i regeringen.369  

Beträffande situationen i parlamentet så fortsatte liksom i Högsta Sovjet 
mellan 1990 och 1992, även i 1992 års parlament avhoppen från fraktioner 
och bildandet av nya fraktioner, samt bildande av nya partier: 
 

                               
365 Minister Kaidok Kama ahvatles valitsuse liikmeid seadust rikkuma, Hommikuleht 
13.10.93. 
366 Anders Herkel, Küsimusi on rohkem kui vastuseid, Hommikuleht 19.10.1993  
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368 Ivar Kostabi, Postimees 03.10. 1993  
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Oktober 1992 utträder ur Patrias parlamentsgrupp sju personer och bildar fraktionen estniska 
medborgare (Eesti Kodanik). 
 
November 1993 utträder Liberaldemokraterna ur Patria och återskapar sig som en självständig 
politisk organisation. 
 
1993 utträder även sex andra medlemmar ur Patrias parlamentsgrupp och blir politiska vildar i 
parlamentet. 
 
1994 hoppar ett antal parlamentsledamöter av från valunionen Säkert hem, som bestod av 
Estlands Demokratiska Rättsförbund**** , Estlands Samlingsparti och Estlands Landsbygds-
förbund, och bildade fraktionen Fria demokraterna. 
 
I juni 1994 utträder ur Patria ett antal medlemmar och bildar fraktionen Höger vilken sedan 
organiseras till ett politiskt parti med namnet Höger.370 

1995 års koalition och dess fall 

I mars 1995 vann Samlingspartiet (Koonderakond) och Landsbygdsförbun-
det (Maaliit), Lansdsbygdspartiet (Maarahva Erakond) och Estlands Pensio-
närers och Familjers Förbund (Eesti Pensionäride ja Perede Liit) valförbund 
parlamentsvalen och fick av 101 platser 40. I tabell form såg det estniska 
parlamentet mellan 1995 och 1999 ut på följande sätt: 
 

Partier  Röster  % (1992 års valresultat  
inom parantes)  

Mandat  

Valförbundet mellan 
Samlings− och Lands-
bygdspartiet med flera 

174248 32,23 (13,6) 41 

Reformpartiet 87531 16,19 (−) 19 
Centerpartiet 76634 14,17 (−) 16 
Patria och Nationella 
självständighetspartiets 
valförbund 

42493 7,86 (22+8,79) 8 

Moderaterna (Socialde-
mokraterna) 

32381 5,99 (9,73) 6 

Vårt hem är Estland 
(valförbund med rysk-
språkiga partier) 

31763 5,87 (−) 6 

Valunionen Höger (Repu-
blikaner och konservativa 
folkpartiet) 

27053 5,00 (−) 5 

 
Tabell 12. I ovanstående tabell vill jag rikta uppmärksamheten till att den tidigare regerings-
bärande valunionen mellan Patria och Nationella självständighetspartiet så gott som halve-
rades jämfört med föregående val och att Samlingspartiet och Landsbygdspartiet fördubblade 
antalet väljarsympatier. I nästa val 1999 kommer denna omkastning likt en pendelrörelse 

                               
****  Detta parti grundades den 7/12 1991 och döptes 1994 om till Pensionärers och familjers 
Förbund. Se i Toomas Alatalu, 2000, a. a. s. 98 
370 Rein Toomla, 1999, a. a. s. 282, se även www.vvk.ee kandideerimine och valimistumemu-
sed 1995 samt 1992 
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svänga tillbaka. Då kommer Pro Patria (Nationella självständighetspartiet förenades 1995 
med Patria) som 1995 halverades så gott som fördubblas i parlamentet. 371 
 
Detta innebar att valunionen behövde hitta en koalitionspartner. Här märktes 
mycket tydligt skiljelinjen mellan ”de gamla” och ”de nya”. Trots att stats-
ministerkandidaten hade en bred skara av möjliga samarbetspartier att välja 
mellan vänder han sig till det nybildade Reformpartiet och Centerpartiet. En 
avgörande faktor här var förmodligen Reformpartiets starke man Siim Kallas 
vars inträde i regeringen förmodligen skulle varit stötande för det protektion-
istiska Landsbygdspartiet. Därför valdes Centerpartiet till koalitionspart-
ner.372 Landsbygspartiets stöd till Centerpartiet kunde emellertid ses som att 
Samlingspartiets positioner, och därmed statsministerns positioner, i koali-
tionsrådet marginaliserades något. När det hösten 1995 uppdagades att Cen-
terpartiets ordförande och inrikesminister Edgar Savisaar i smyg hade spelat 
in samtal och förhandlingar med andra politiker använde Samlingspartiet 
detta för att bli av med Centerpartiet i regeringen. Den nya samarbetspart-
nern blev Reformpartiet. Denna nya styrkebalans varade dock inte länge. 
Under hösten 1996 tvingade Landsbygdspartiet fram ett samarbetsavtal mel-
lan Samlingspartiet och Centern. Detta medförde att Reformpartiets ord-
förande och utrikesminister Siim Kallas lämnade regeringen. Därmed sprack 
koalitionen.373 Statsminister Tiit Vähi valde i detta läge att möblera om re-
geringen med många ickepolitiker. Samtidigt kunde regeringen i parlamentet 
räkna med stöd från Centerpartiet, som enligt Edgar Savisaar önskade återta 
sina förlorade positioner från 1995.374  Under våren avgick statsminister Tiit 
Vähi från sin post och överlämnade ämbetet till sin partikamrat Mart Siiman. 
Samtidigt började Presidenten att agera för att möjliggöra bildandet av en 
majoritetsregering. Detta fick regeringen att bjuda in både Reformpartiet och 
Centern till regeringssamtalen. Emellertid hade det liberala Reformpartiet 
svårt att tåla Landsbygdsrpartiets krav på jordbruksprotektionism och sam-
talen rann ut i sanden. Regeringen valde i detta läge att sträcka ut en hand till 
det vänsterorienterade Utvecklingspartiet. Någon majoritet i parlamentet 
kunde dock inte skapas med denna åtgärd.375 

Den regeringskoalition som leddes av Samlingspartiet kan i sitt arbete 
beskrivas som så gott som apolitisk. Eftersom koalitionen var en minoritets-
regering vars stödpartier när som helst kunde ändra stödet, var regeringen 

                               
371 http// www.vvk.ee, och Rein Toomla, 1999, a. a. s. 281f, samt Allan Sikk, 2006, a. a. s. 
345 f 
372 Mait Raun, Endised võitsid kaaluka revasi, Eesti Aeg 08.03.1995. 
373 Enno Tammer, President vabastas Siim Kallase ametist, Postimees 1996.11.23, och Vahur 
Made, Populistid ootavad oma hetke, Postimees 1997.02.21  
374 Toomas Sildam, Edgar Savisaar jätab otsad lahti. Intervj Edgar Savisaarega, Postimees 
1996.11.23.  
375 Vahur Made, Sunnitud sõpruse valitsus, Postimees 1997.03.05, och Vahur Made, Populis-
tid ootavad oma hetke, Postimees 1997.02.21  
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tvungen att åka slalom mellan politiska krafter. Av detta följer även att re-
geringen mellan 1995 och 1999 hade ytterst svårt att fatta beslut376.  

Men inte bara det politiska läget i parlamentet utgjorde ett beslutsproblem 
för regeringen, utan även regeringens inre beslutsmiljö. Således var alla lag-
förslag som utarbetades av olika ministerier tvungna att få godkänt av justi-
tieministeriet. Därmed fick detta ministerium i praktiken vetorätt, eller kom 
åtminstone i besittning av en förhalande mekanism mot andra ministrar. 
Dessutom var ett ministerium, för att få i genom sitt förslag, tvunget att få 
godkänt från alla ministerier vars arbete kunde påverkas av förslaget.377 

Den centrifugala mekanism som fick Mart Laars regering på fall 1994 
verkade ha satt i gång även hos regeringskoalitionen som tillträde 1995, 
emellertid verkade inte denna centrifugal med samma kraft som tidigare, 
men var ändå påtaglig eftersom många regeringsmedlemmar representerade 
skilda ekonomiska intressen. Å ena sidan hade man statsministern Tiit Vähi 
och å andra sidan jordbruksminister Tamm, samt å den tredje sidan förs-
varsministeriets kansler Robert Lepikson−falangen. Dessutom fanns det 
även olika andra falanger i Samlingspartiet vilka alla drev sin egen linje. 
Utöver detta drabbades regeringskoalitionen av att deras populäraste parla-
mentariker, och likaså ledaren för Estlands Landssbygdsparti Arnold Rüütel, 
inför presidentvalet, distanserade sig från regeringen.378  

Beträffande kapitalintensivitetens inverkan på denna regeringskoalitions 
arbete kan man säga att även om spänningar aldrig utbröt som öppna strider, 
vilka bland annat blev ödesdigra för 1992 års koalition, kan man ändå se att 
dessa ovan nämnda falanger representerade olika ekonomiska intressen. Till 
exempel kan i sammanhanget nämnas Robert Lepikson−falangen. Att denna 
falang även utövade stark påverkan på regeringen berättde också Lepikson 
själv i Eesti Päevaleht 1998 då han avträdde från inrikesministerposten. Då 
sade han att han från tid till annan kunde känna att till och med statsminis-
tern hamnade i skuggan av honom och för att rätta till detta blev han tvungen 
att lämna regeringen och låta regeringen Siimann få ett eget ansikte.379    

Robert Lepikson hade före kanslerposten varit verksam som statliga mo-
nopolbolaget EMEX verkställande direktör och vid sidan av även bedrivit 
sina egna affärsrörelser. 1996 ledde hans verksamhet till att Estlands presi-
dent Lennart Meri krävde hans avgång då det hade framkommit att det stat-
liga bolaget Emex hade bidragit finansiellt till Samlingspartiets valrörelse 
1995. Enligt Centerpartisten Allan Alaküla kan ekonomiska intressens in-
verkan också ses i Lepiksons tillträde som kansler på försvarsdepartementet, 
då vissa inom Samlingspartiet såg en möjlighet att placera in en person i 

                               
376 Aimar Altosaar, 30.04 1995, a. a. 
377 Annika Velthult,  Valitsuse otsustusprotsess ja poliitiline koordineerimine Eestis, Tallinna 
Pedagoogika Ülikool 2000, s 19 f 
378 Aimar Altosaar, 04.30.1995, a. a. 
379 Siseministri vahetuse tegelikud tagamaad, Eesti Päevaleht 03.02.1998  
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försvarsstrukturen som inte behövde hamna i konflikter med resten av förs-
varsstrukturen när det gällde statliga beställningar från vissa företag.380  

Ett annat exempel på märkliga ekonomiska samband går att hitta i 
statsministerns roll under privatiseringen av det statliga företaget Silmet. Tiit 
Vähi hade under sin ämbetsperiod konstant förnekat att han hade personliga 
intressen i företaget. Ändå dök han bara några veckor efter sin avgång 1997 
upp som Silmets styrelseledamot och är idag dess ledare och en av Estlands 
rikaste personer.   

På grund av dessa falanger blev för denna regeringskoalition, som leddes 
av samlingspartiet mellan 1995 och 1999, det största problemet å ena sidan 
ministrarna, dvs.  själva regeringens aktörer och å andra sidan det faktum att 
partierna som ingick i koalitionen var för svaga för att införa en stark disci-
plin. Dessutom fanns det flera ministrar som inte tillhörde något av koali-
tionspartierna. Därmed uppstod en situation där många ministrar hamnade i 
händerna på sina tjänstemän när ministrarna använde dem som legitimerare 
av sina beslut. Sammantaget ledde detta till att ministrarna tog med sig tjän-
stemännen in i politiken och därmed var rivalitet mellan myndigheterna 
oundviklig. Eftersom aktörerna i en sådan regering var många blev regerin-
gen tvingad till att ständigt leta efter rationella och kompromissaktiga över-
väganden. Ofta var regeringen tvungen att skjuta frågor till olika kommis-
sioner som för ändamålet snabbt sattes upp. Detta i sin tur ledde till att reger-
ingens beslut föregicks av långa och tidskrävande processer, vilket i sin tur 
ledde till att regeringens beslutsfattande förmåga sjönk.381 Här ligger kanske 
den största skillnaden gentemot den av Pro Patria (Isamaliit) ledda koali-
tionen som regerade mellan 1999 och 2002. Medan den Samlingspartiledda 
regeringen tillsatte många kommissioner utan strategiskt koordinerade mål 
och med små isolerade frågor framför ögonen, skapade Mart Laars regering 
mellan 1999 och 2002 endast få, snäva och målkoncentrerade kommissioner. 
Dessutom var kommissionerna som regel tidsbegränsade. Velthult menade 
att även om Mart Laars regering kunde fatta snabba beslut tack vare att den 
beslutsfattande kretsen begränsades, uppstod det problem med beslutens 
implementering.382 

Beträffande förvaltningens ställning mellan 1995 och 1999 kan man säga 
att de Samlingspartistyrda regeringarna tillät även tjänstemän och kanslar på 
sina möten. Velthult menade att detta ledde till att den samlingspartiledda 
regeringen hamnade i en beroendeställning av kansliet. Eftersom regeringen 
mellan 1995 och 1999 förlorade stödet från en majoritet i parlamentet tvin-
gades den att för varje steg söka stöd hos varierande grupperingar i parla-
mentet. Detta i sin tur ledde till att regeringens sammanträden öppnades upp 
även för parlamentsgruppledare. Man kan karaktärisera regeringskoalitionen 

                               
380 Allan Alaküla, Lepikson söönud ja Koonderakond terve, Postimees 20.12.1995 
381 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 38 ff 
382 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 50 och 58 
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mellan 1995 och 1999 som en splittrad regering där beslutsprocessen 
inlemmande många olika grupper vilka ständigt var beroende av att balan-
sera varandra.383 Under den Samlingspartiledda regeringstiden var dessutom 
statsministerns byrå ofta förvandlad till en öppen arena för ministerier. Un-
der Mart Laars regeringstid var denna institution däremot stängd för minis-
terietjänstemän. De enda utomstående som fick access till statsministerns 
byrå var, enligt  Velthult, representanter för stora näringslivsbolag.384 

1999 års koalition 
Parlamentsvalet 1999 slutade i följande sammansättning: 
 

Partier  Röster  %  
(1995 års valresultat inom parantes) 

Centerpartiet 113378 23,41 (14,17) 

Reformpartiet 77088 15,92 (16,19) 

Pro Patria 77917 16,09 (7,86) 

Moderaterna (Socialdemokrat-
erna) 

73630 15,21 (5,99) 

Landsbygdspartiet 35204 7,27 (32,23 ingick i valförbund med 
samlingspartiet) 

Samlingspartiet 36692 7,58 (32,23 ingick i valförbund med 
Landsbygdspartiet) 

Estniska förenade folkens parti 29682 6,13 (−) men ryskspråkiga 1995 (5,87) 

 
Tabell 13. I ovanstående tabell vill jag återigen rikta uppmärksamheten på att det regerings-
bärande partiet Samling så gott som halverades jämfört med valet 1995 medan Pro Patria 
fördubblade antalet väljare.  Varje val verkar således vara en protestval mot den sittande 
regeringskoalitionen då väljarna vid varje val vänder sig till den tidigare oppositionen. 385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
383 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 25 ff 
384 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 33 ff och 46 ff samt 51 
385 http// www.vvk.ee  
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Partier Röster 
%  
(1999 års valresultat inom 
parantes) 

Centerpartiet 113378 25,4 (23,41)  

Reformpartiet 77088 17,7 (15,92 ) 

Pro Patria 77917 7,3 (16,09 ) 

Moderaterna (Socialdemokraterna) 73630 7,0 (15,21 ) 

Folkförbundet  35204 13,0 (7,27 ) 

Res Publica 125709 24,6 (−) Nykomling 

Estniska förenade folkens parti 29682 2,2 (6,13) Med andra ord kom 
detta parti inte in i parlamentet 

 
Tabell 14. Enligt den estniska statsvetaren Allan Sikk har Estlands partisystem fram till 2003 
varit relativt stabilt jämfört med andra östeuropeiska länder. Men Res Publicas uppkomst och 
valseger 2003 markerade att politiska partier med mycket kort varsel kan bildas och vinna 
valet. 386  
 
När regeringskoalitionen mellan Pro Patria (Isamaliit), Reformpartiet (Re-
formierakond) och Moderaterna (Socialdemokraterna) (Mõõdukad) bildades 
1999 behövde denna regering inte ta itu med massprivatiseringen av den före 
detta statliga egendomen. Dock ansåg regeringspartierna att det var nöd-
vändigt att privatisera elmarknaden och järnvägen som hade blivit kvar i 
statens ägo. Partier i denna regeringskoalition kom således undan de desinte-
grerande krafter som kapitalintensiviteten 1992−1994 hade skapat till exem-
pel för 1992 års koalition.  

Koalitionen som bildade regering 1999 praktiserade konsensusskapande i 
regeringens arbete. Annika Velthult skriver i sin uppsats att regeringen ska-
pade, för att garantera konsensus, en oskriven regel. Således försökte man 
jämna ut alla spänningar och motsättningar mellan ministrarna före regerin-
gens sammanträden. På så sätt undvek man situationer där regeringens arbete 
förlamades. Skulle en tvistefråga bland regeringens medlemmar inte lösas 
före sammanträdet hade regeringen, enligt Velthult, infört som praxis att en 
sakområdesminister fick gå igenom frågan en gång till. En annan väg, som 
regeringen praktiserade, var att man uteslöt frågan ur dagordningen och 
därmed tvingade ministrarna att fortsätta sina diskussioner utanför kabinet-
tet. Om detta inte var möjligt kunde regeringen fatta ett beslut med hän-
visning till en sakkunnig kommission (om en sådan fanns). Saknades en 
sådan sakkunnig kommission kunde regeringen välja att tillsätta en sådan 
eller bilda en arbetsgrupp och på så sätt skjuta upp ställningstagandet. Skulle 
det visa sig att regeringsmedlemmarna inte kunde nå överenskommelse ge-

                               
386 Allan Sikk, 2003, a. a. s.7ff, och http// www.vvk.ee, samt Allan Sikk, 2006, a. a. s. 343, 
och Mikko Lagerspetz & Henri Vogt, 2004, a. a.  s. 68 



 171 

nom sina diskussioner eller att en minister inte kunde komma fram till ett 
annat beslutsförslag, hänvisades frågan till partiledaren.387 

År 1999 skrev man också in i koalitionsavtalet att regeringen skulle öka 
den politiska ledningen av ministerier. Därför vidtog regeringen åtgärder 
som gick ut på att minska tjänstemännens inflytande i regeringens beslut-
sprocess. Ett steg i denna riktning var när regeringen förbjöd ministeriers 
kanslar att närvara vid regeringens möten. För att minska en ministers bero-
ende av sin kansler utrustade man honom/henne med två politiska rådgivare. 
Dessa rådgivare var också tänkta som broar mellan en minister och partiet. 
Framför allt gällde det moderaternas (socialdemokraternas) ministrar efter-
som den gruppen, som hade det avgörande inflytandet över partiets politik, 
satt i parlamentet och inte i regeringen. Pro Patrias tongivande fraktion satt 
däremot i regeringen.388  

Dessutom hade man 1999 bildat en reformkommitté som bestod av koali-
tionsparter. Man skulle kunna betrakta denna institution som en plats där 
koalitionsparter och vissa politiskt viktiga aktörer tillsammans ritade upp 
konturer för framtiden och definierade hur olika ministerier och tjänstemän 
borde arbeta. Emellertid uppenbarades här ett koordineringsdilemma för 
regeringen. Eftersom man utgick ifrån att ministrarnas ansvar för sina om-
råden borde öka ledde detta i sin tur till att statsministern sedan 1999 undvek 
att direkt koordinera ministeriers verksamhet och likaså undvek statsminis-
terns byråtjänstemän direkta kontakter med ministrarnas rådgivare. För att 
trots detta underlätta koordineringen hade statsministern vid sin sida några 
rådgivare som, i teorin, tillsattes av statssekreterare och i vilkas uppgift det 
låg att verka som sambandstjänst mellan ministrar och parlament. Dessa 
rådgivare var apolitiska och skulle i teorin inte ge statsministern politiska 
råd. Dessutom splittrade Mart Laar mellan 1999 och 2002 upp regeringens 
sammanträden så att varje formellt sammanträde föregicks av ett halvfor-
mellt regeringsmöte dit även parlamentsgruppernas ledare var inbjudna.389  

Sedan de första fria valen 1990 har Estland således haft elva regeringar, 
vilket innebär att en regering aldrig har suttit mandatperioden ut. Dock kan 
man se klara blockperioder. Räknar man med de första fria valen 1990 kan 
man dela in mandatperioderna i fyra olika perioder då olika politiska block 
innehade regeringspositionen. Georg Sootla skriver i sin artikel Eesti haldus-
suutlikus Euroopa haldusruumi taustal att regeringarna under dessa perioder 
även hade olika relationer till kansliet. Således kan man hävda att 1990 års 
regering hade ett mycket tätt samarbete med förvaltningen och många tjän-
stemän till och med steg ur kansliet in i politiken.390 Efter 1992 års val då 
”de nya” bildade regering stod en radikal omdaning av staten på program-

                               
387 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 25 ff 
388 Kaarel Tarand, Keda esindavad Erakonnad?, Eesti Päevaleht, 22.12.1999 
389 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 56 
390 Georg Sootla, 2000, a. a. s. 28 ff 
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met. All politik och dess utformande kom då från den politiska ledningen. I 
de radikala förändringarna ingick också att bli av med den gamla statsappa-
raten och i dess ställe etablera en ny med nya människor. De radikala re-
formerna och införandet av marknadsekonomi genom en chock straffade 
emellertid ”de nya” och 1995 valde medborgarna den regering som var vid 
statsrodret 1990 och som 1992 års koalition hade försökt marginalisera till 
viss mån. Under denna koalitions regeringsperiod kunde man se att det upp-
stod en gråzon mellan kansliet och den politiska ledningen. Ofta kunde man 
konstatera både tjänstemännens politisering och regeringens möblering med 
ickepolitiska experter. 1999 valde landet återigen att ge förtroendet till de 
krafter som 1992 hade infört de radikala reformerna. Genast kunde man 
också se att politikerna försökte köra ut experter och kanslister ur den politi-
ska nivån.391  

Även denna regeringskoalition drabbades av inre spänningar vilka mot 
slutet av 2001 ledde till att statsminister Mart Laar lämnade in sin och reger-
ingens avskedsansökan till presidenten. Att regeringskoalitionen upplöstes 
berodde bland annat på att andra koalitionspartier i presidentvalet under 
hösten 2001 vägrade ge sitt stöd till Reformpartiets kandidat Toomas Savi.392 
Under oktober 2001 kunde man i media läsa att det mellan regeringskoali-
tionens parter hade uppstått spänning runt 30 frågor, av vilka 17 hade lösts 
fram till slutet av oktober och resterande 13 höll på att lösas.393 I början av 
november 2001 fanns det mellan koalitionspartierna fortfarande tre olösta 
frågor kvar. En av dessa tre konfliktfrågor handlade om att Moderaterna och 
Pro Patria genom förvaltningsreformen ville genomföra bland annat en 
tvångssammanslagning av kommuner. Detta motsatte sig Reformpartiet 
kategoriskt. Andra konfliktfrågor rörde sig om koalitionsparternas önskan att 
införa ändringar i vallagen och införande av ID−kort för invånare i Est-
land.394 I december 2001 hade det emellertid även uppstått en kris i Tallinns 
stadsfullmäktige där Reformpartiet valde att lämna den av Pro Patria 
styrande koalitionen och göra gemensam sak med det oppositionella Center-
partiet. Dessutom kunde koalitionspartierna inte förena sina motstridiga åsik-
ter angående kommunsammanslagning, 2002 års budget och maktfrågan i 
huvudstaden. I detta läge valde i december 2001 statsminister Mart Laar att 
upplösa regeringskoalitionen och gå i opposition. Trots detta fördes det 6/1 
2002 på Reformpartiets initiativ samtal mellan koalitionspartierna i syfte att 
rädda regeringen. Men samtidigt menade Reformpartiledaren Siim Kallas att 
Reformpartiet ingalunda skulle backa från sin linje angående kommunsam-

                               
391 Georg Sootla, 2000, a. a. s. 28 ff 
392 Anneli Ammas, Kolmikliitkahetseb lahkhelisid, Eesti Päevaleht 22.09.2001, och  Laari 
avaldus Riigikogus, Postimees 20.12.2001  
393 Võimuliidu komisjon lahendas 13 olulisemat tüliküsimust, Eesti Päevaleht 25.10. 2001 
394 Võimuliidu komisjon lahendas 13 olulisemat tüliküsimust, Eesti Päevaleht 25.10. 2001, 
och Võimuliidul on jäänud kolm erimeelsust, Eesti Päevaleht 06.11.2001 
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manslagning, 2002 års budget och maktfrågan i Tallinns stadsfullmäktige.395 
En orsak till Reformpartiets agerande mot kommunsammanslagningen skulle 
enligt före detta ordförande i Estlands Kommunförbund Sven Kessler, kunna 
vara att Reformpartiet saknade en stark väljarbas på kommunalnivå. Detta 
parti hade sin väljarbas framför allt på landskapsnivå och i städer. Enligt 
Sven Kessler skulle kommunsammanslagningen helt enkelt ha hotat Re-
formpartiets positioner runt om i landet.396 1999 års koalition upplöstes for-
mellt 31/1 2002 då en ny regeringskoalition mellan Reformpartiet, Folkför-
bundet och Centerpartiet avlöste Mart Laars ledda regering. Således hade 
regeringsmakten efter ungefär två års intermezzo och trots djupa ideologiska 
skillnader mellan partierna i den nya koalitionen ”de före detta” återerövrat 
regeringsmakten. Med regeringskrisen i slutet av 2001 gick även förvalt-
ningsreformen och ”de nyas” försök till en institutionell omstrukturering av 
det administrativa systemet i Estland mot sitt slut. I nästa kapitel kommer jag 
lite närmare att belysa ovannämnda förvaltningsreformen och vilka konsek-
venser ”de nyas” styre fick för en del av förvaltningen. 

                               
395 Võimuliidul on jäänud kolm erimeelsust, Eesti Päevaleht 06.11.2001, och  Laari ja Nestori 
kiri süüdistab Kallast parteihuvide eelistamises, Postimees 11.12.2001 samt Marko Liibak,  
Reformierakond püüab teha koostööd eelkõige Isamaaliiduga, Postimees 08.01.2002 och 
Argo Ideon,  Rebenev kolmikliit Toompeal vaeb koospüsimist, Postimees 10.12.2001  
396 Intervju med Sven Kessler, Tallinn, September 2004  



 174 

Kapitel 5 

Politiker och verkställare 

Inledning 

I demokratins tidevarv förutsätts det att folkviljan allena kommer att ange 
riktningen för hur den exekutiva makten utformar policyn. Med andra ord 
skulle man kunna beskriva det så att folket väljer sina representanter till par-
lamentet som i sin tur tillsätter en regering som materialiserar det program 
den valdes på. Till sin hjälp brukar, om inte måste, regeringarna ha experter 
och de som i praktiken gestaltar politiken, vilka jag i fortsättningen väljer att 
kalla för kansliet eller förvaltningen. Under modern tid verkar denna instans 
med sina välutbildade och specialiserade experter, blivit en förutsättning för 
den som vill gestalta sin politik. Dock är den demokratiska idealmodellens 
kärna att hela systemets legitimitet står och faller med hur de folkvalda för-
mår att gestalta medborgarnas krav och intentioner.397 I tidigare kapitel har 
jag betonat att det i Estland skapades en brist på kontaktytor mellan stat och 
medborgare, efter att fraktioner ur den dominerande klassen drog tillbaka 
staten från många punkter i det sociala landskapet. Därmed kan man tänka 
sig att här hitta en möjlig orsak till att statsförvaltningen i Estland inte har 
kunnat göra sina expertkunskaper och alliansbyggande med utomstående 
aktörer möjliga.  

När man betraktar den statliga förvaltningen som ett instrument för den 
politiska makten i ett starkt fragmenterat socialt landskap där kontaktytor å 
ena sidan med tillbakadragandet av staten gick förlorade och å andra sidan 
människor i det civila samhället och organisationer vänt varandra ryggen, 
vilket annars vertikalt skulle ha kunnat verka som en bro mellan stat och 
medborgare, bör detta även visa sig i förvaltningsreformer som regeringarna 
i Estland vidtagit för att effektivisera förvaltningen och återigen komma 
medborgarna nära. Här måste man även komma ihåg att den dominerande 
klassen, tack vare att de politiska organisationerna har haft tillgång till kon-
centrerade resurser, hitintills inte har hamnat under en ledande fraktions 
ledning och inte heller i det sociala landskapet finner en aktör som skulle 
återintegrera en stor del av medborgarna. Detta i sin tur bör leda till att när 
den dominerande klassen med hjälp av staten försöker implementera sin 
politik tvingas de företa omgrupperingsåtgärder för att anpassa statsappa-
                               
397 Bengt Jacobsson, 1984, a. a. s. 11 ff och 152 
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raten för sina tänkta ändamål. Detta kan lätt tänkas uppstå i en miljö där den 
politiska ledningens armada utan mål tvingas segla runt i en postmodernitet-
sliknande arkipelag för att någonstans hitta en hemmahamn. Därmed skulle 
man kunna tänka sig att när medborgarna å ena sidan vägrar att släppa i land 
den dominerande klassen, och å andra sidan erövringen av en ö inte heller 
räcker för att bygga starka hemmabaser för sina politiska positioner, utpekas 
förvaltningens gruppering som boven i spelet. Det blir då lätt hänt att 
politiker likt trollkarlar kastar sig över en lavin av magiska böcker och ritu-
aler för att hitta en formel för den perfekta förvaltningsmodellen. När allting 
trots detta fortsätter att glida dem ur händerna kan olika omgrupperingslekar 
och personalpolitiska åtgärder bli kroniskt återkommande fenomen. Således 
kommer man som en panikslagen general att gruppera sina trupper än si och 
än så utan att samtidigt veta var fienden befinner sig eller hur denne är grup-
perad.  

Utöver avsaknad av vertikalt djupa kontaktytor och uppbärande massor-
ganisationer som orsak till kroniska strukturlekar bör man även kasta en 
blick på huruvida statsförvaltningen överhuvudtaget tillåts att agera som en 
kår såväl mellan myndigheter som inom olika ministerier. En drivande tanke 
i sammanhanget är de stridslinjer som jag redogjorde för i kapitel 4. Där 
beskrev jag hur egendomsomfördelningen har verkat till att skapa stridslinjer 
mellan aktörerna som intagit den estniska staten, samt hur dessa strider har 
bidragit till att de estniska regeringarna ofta splittrats inifrån. Av denna 
anledning kommer fokus i detta kapitel att ligga på frågan huruvida olika 
partier som har ingått i regeringarna, tack vare att de representerar olika ka-
pitalintressen, kan ha bidragit till att olika ministerier då och då satts på kol-
lisionskurs. Kanske ligger en del av svaren här till att myndigheterna i Est-
land haft svårt att agera koordinerat, bilda en solidarisk kåranda och sträcka 
ut en hjälpande hand till varandra. 

Politiker och byråkrater  

Idealmässigt bör man betrakta den politiska ledningen som en instans där 
värderingar och mål utmejslas genom en lidelsefull kamp, medan den admi-
nistrativa statsapparaten endast tjänar som ett verktyg. Med andra ord skulle 
man kunna utrycka detta förhållande genom att hänvisa till praktiker. Politi-
ker ska, enligt ett sådant synsätt, ange idéer och regler och drivas av målra-
tionalitet, medan administrationen kallsinnigt och neutralt ska verkställa 
dessa regler och i verkställandet endast vara driven av medelrationalitet.398 
Det centrala i detta sammanhang är frågan om huruvida kansliet kan betrak-
tas som ett villigt och lydigt instrument i händerna på dem som fattar bes-
luten och vilken frihet kansliet har att ge besluten deras praktiska ut-

                               
398 Max Weber, 1991, a. a.  



 176 

formning.399 En politisk ledning kan aldrig veta om verkställare väljer 
medelrationellt eller till och med lurar sin uppdragsgivare. Här är den politi-
ska ledningens egen informationstillgång avgörande samt de kostnader som 
tillkommer i samband med kontroll. Men samtidigt skulle man kunna vända 
på resonemanget och fråga sig varför den politiska ledningen förutsätts ta 
rollen av den passive. Den politiska ledningen kan tvärtom oftast vara my-
cket aktiv och utforma agentens agerande så att ledningen ständigt sätter upp 
kontrollstationer.400 Svaret på detta skulle då med Max Webers ord låta nå-
got i stil med att komplexiteten och svårigheten i att överblicka en mång-
faldig verklighet gör att en politiker i den moderna världen tappar sin mis-
sion och faller offer för kansliets hårda rutiner och ritualer.401 

En byråkratisk statsförvaltning fungerar även enligt Parry efter för än-
damålet utformade regler såsom subordination, hierarki och expertisdifferen-
tiering. Dessutom gäller att en ämbetsman endast kan utöva sina befogen-
heter om det för varje steg finns en täckning i lagen eller de åtminstone inte 
strider mot jurisdiktionen. Utöver detta gäller att staten inte ägs av några 
aktörer. Således äger inte politiker eller tjänstemän staten som sådan och inte 
heller får de använda den godtyckligt.402 Enligt Parry ökade statsförvaltnin-
gens makt i politiska sammanhang avsevärt efter införandet av de moderna 
byråkratiregler som nyss räknades upp. Således menar han att statsbyråkratin 
blev i stånd att lägga under sig processer varigenom riktlinjer för det fram-
tida handlandet utarbetades och beslutades, men som enligt lagens råmärke 
endast var reserverad för den politiska ledningen att sköta. Här anges som en 
av drivkrafterna bakom denna process tjänstemännens expertkunskap. Parry 
anger även en annan drivkraft bakom byråkratins makt. Det är det i många 
länder införda karriärssystemet, baserat på meritokrati, som i sin tur bygger 
på teknisk kompetens som förutsätter kontinuitet och expertissamling under 
en lång tid. Parry lyfter fram att med tiden etableras ett samarbete med ut-
omstående aktörer som ger förvaltningen en nätverkskompetens och känne-
dom om terrängen i specifika sakområden. Detta sammantaget kan även 
bygga upp en kåranda bland tjänstemännen vilket gör att en nykomling i 
organisationen med relativ snabbhet socialiseras in i en gemensam genre av 
världsuppfattning och administrativt beteende. Detta kan emellertid få vissa 
politiska konsekvenser då en politisk ledare saknar terrängskunskap och 
därför möter ett sammanhållande maskineri med en stark sammanhållande 
                               
399 Lennart Lundquist, 1977, a. a. s. 19 f 
400 Bo Persson, Motsträviga myndigheter, Sektorforskning och politisk styrning under 
1980−talet, Sister, Stockholm 2001, s. 34 ff. Ett exempel på ett kontrollstadion varifrån politi-
kerna försöker begränsa byråkratins makt se Lars Ulfing, Rysk krigskonst, Försvarshögskolan, 
Stockholm 2005, s. 114 ff och 84 
401 Max Weber, Vetenskap som yrke, Tre klassiska texter. Korpen, Göteborg 1991, s. 60−73 
och 79 och 91 f. Ett exempel här utgörs av det enorma motståndet som statsapparaten erbjöd 
Chruchjovs ledning mellan 1956 och 1964. Anders Ådal och Adam Perlowski, 1978, a. a. s. 
26 ff 
402 Geraint Parry, 1970, a. a. s. 11 
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anda som med lätthet kan presentera terrängen såsom man själv upplever 
den. Här möts således lekman och expert. I förlängningen kan detta medföra 
att en minister blir ett politiskt språkrör för sina tjänstemän och deras intres-
sen.403 Emellertid behöver en tjänsteman dock inte målmedvetet söka efter 
makten över den politiska ledningen. Miliband, Furustig och Sjöstedt menar 
till exempel (i sammanhanget) att statsbyråkratin, analytiker och rådgivare 
kan intervenera som en apparat i politikskapandet. Detta sker enligt dem när 
ämbetsmän genom sina råd inte helt kan undvika att styra regeringens poli-
tik. Han menar dock att om regeringarna är svaga och har stor omsättning på 
ministrar, tenderar detta att föranleda byråkratins ökade inflytande i besluts-
fattandet med konsekvenser för dess policies.404 

Mot uppfattningen att en modern statsbyråkrati skulle kunna agera som en 
politisk aktör kan man emellertid rikta kritik. Då tar man fasta på att den 
moderna statsförvaltningen har blivit mera månginriktad än under tidigare 
tidsåldrar. Därmed har den också blivit mindre förmögen att driva sina egna 
kampanjer i allmänna politiska frågor. Om det emellertid skulle hända att 
administrativa specialister gör sig hörda är deras intressen dock inriktade på 
det specifika. Skulle en statsförvaltning ändå intervenera i allmänna politiska 
frågor kan ett sådant beteende, enligt Heady, förväntas först när den politiska 
ledningen upphör att inkräkta på karriärsadministrationens omedelbara 
yrkesområden i dess helhet. Med andra ord kan förvaltningen som helhet 
löpa amok endast när den politiska nivån försvagas. Av ännu större bety-
delse är det faktum att en statsförvaltning och de institutioner som konkurre-
rar med den inom det politiska systemet har utvecklats mer eller mindre 
samtidigt under en lång tidsperiod. Således har, enligt Heady, den politiska 
tillväxten balanserats i många moderna västerländska länder och i den mån 
det skulle råda obalans mellan politiken och förvaltningen är det absolut inte 
säkert att det skulle leda till ett tillstånd där statsbyråkratin börjar dominera 
de politiska beslutsprocesserna.405 

I sammanhanget menar Gianfranco Poggi att den faktiska styrförmågan 
alltid har legat i händerna på kansliet och speciellt på dess elit. I slutändan är 
det kansliet som sitter inne med expertkunskaper och information om vem, 
var, när, med vem, hur och varför. Redan det sociala livets komplexitet i sig 
skapar en miljö där en politisk ledare omöjligen kan överblicka alla vrår. Av 
detta följer också att ju mer de administrativa aktiviteterna blir en substans 
för policyn, desto mer försvagas länken mellan politik och policy.406 Faktorn 
som lyfts fram i samband med att kansliet tar ledningen över den politiska 
beslutsfattaren kan sägas fungera på följande sätt: Regeringen styr och ut-
formar förvisso de politiska riktningarna, men eftersom den själv saknar 
                               
403 Geraint Parry, Stockholm 1970, a. a. s. 12 f   
404 Ralph Milliband, 1970, a. a. s. 62 och 68 och Hans Furustig & Gunnar Sjösted, 2000, a. a. 
s. 45 ff 
405 Ferrel Heady, 1971, a. a. s. 60 ff 
406 Gianfranco Poggi, 1990, a. a. s. 132 ff 
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expertkunskaper kan den inte helt och hållet sköta allting själv. Därmed kan 
den inte heller ta över kansliets expertis när det gäller fältpraxis, eftersom 
om kansliet fullt ut ska kunna använda sin kompetens, måste den ges ett visst 
utrymme att på fältet självständigt agera så som är bäst lämpat för tillfället 
och målet. Detta i sin tur öppnar för att kansliet i längden blir den instans 
som för politiker sätter gränser mellan det möjliga och det mindre möjliga.407 
Expertkunskap och fältkännedom kan således ge inflytande över policyproc-
essen genom rådgivning, men också som verkställare.408 Detta i sin tur kan 
oftast vara den faktor som gör byråkrater oersättliga eller omöjliga att gå 
förbi om saker ska bli genomförda.409 

Åsa Vifell visar i sin studie om internationalisering av den svenska 
statsförvaltningen att det existerar enklaver i den svenska staten. Med detta 
begrepp menar hon att det mellan tjänstemän från statsförvaltningen och 
tjänstemän från olika ämbetsverk, både på nationell och på internationell 
nivå, uppstått informella grupperingar. Dessa grupperingar arbetar till största 
delen informellt med varandra, samtidigt som de har mycket lite kontakt 
med den övriga organisationen de pro forma tillhör. Vidare menar Åsa Vifell 
att det i dessa nätverk ofta uppstår och formas en nationell ståndpunkt och att 
den nationella hållningen inte är någonting som på förhand skapas av en 
konkret förvaltningsorganisation.410 

Hady Ferel hävdar att byråkratier likväl som andra politiska och adminis-
trativa institutioner bättre kan förstås om man betraktar dem i en aktiv om-
givning. Således utgår man ifrån att en omgivning både influerar, formar och 
modifierar en organisation. Därför rekommenderar Hady Ferel att man i 
studier av byråkratier även kartlägger och rangordnar deras omgivning.411 
Utifrån ett systemperspektiv kan man betrakta regeringen som en aktör bland 
många andra i ett system som utformar politiken.412 Emellertid är styrning 
inte någonting som ensidigt är förbehållet regeringen. Många andra aktörer 
är inlemmade i styrningen eftersom en regering sällan genomför all styrning 
själv. Därför skulle man kunna påstå att en offentlig policy är skapad och 

                               
407 Bengt Jacobsson, 1984, a. a. 11 ff. För ett exempel på hur kåranda och organisationen som 
sådan kan sätta upp administrativa hinder för politiken se och jämför Nurberg Barbara, The 
State After Communism. Administrativ Transition in Central and Eastern Europé, The Inter-
national Bank for Reconstruction and Developement / The World Bank. Washington, D. C. 
1999. s. 180 och 185 ff, jämför,  Lars Ulfing, 2005, a. a.  s. 114 ff,  med Carolina Vendelin 
Pallin, De ryska kraftministerierna: Maktverktyg och maktförsäkring, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut,  FOI 2006, s. 72 ff 
408 Bengt Jacobsson, 1984, a. a. s. 19−21 och 144 ff, samt 172 och även sidan 178 där kom-
mitteéväsendet som en kompromissarena behandlas. 
409 Bo Persson, 2001, a. a. s. 32 ff  
410 Åsa Vifell, Enklaver i staten−Internationalisering av den svenska statsförvaltningen, 
SCORE Rapportserie 2002:2. s. 89 
411 Hady Ferel, 1971, a. a. s. 39 f 
412 Anders Borg och Torbjörn Larsson,  Regeringskansliets roll och funktion. En litteraturstu-
die, Forskningsrapport 1980:1, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet 1980, 
s. 8 
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implementerad via nätverk av oberoende aktörer. Således bör man enligt 
Kickert betrakta offentlig management som nätverksmanagement där ak-
törernas ömsesidiga beroende är av central betydelse. Här förutsätter man 
således att aktörerna inte ensamma kan uppnå sina mål, utan är hänvisade till 
att samarbeta med andra aktörer.413 Till exempel söker regeringen i Sverige 
av denna orsak ofta kontakt med näringslivet. Syftet är att dels få upplysnin-
gar samt ideér och dels få access till påverkan. Man kan därmed också säga 
att omgivningen, allianser, åtaganden, knappa resurser och externa effekter 
påverkar både beslutsfattarens och kansliets möjligheter att fritt välja mål för 
policy enbart på den inströmmande informationen.414 

Utgår man från att den moderna staten dessutom intervenerat i allt fler 
samhällsområden kan detta i längden medföra att det mellan kansliet och 
aktörerna i olika områden kan uppstå ett Stockholmssyndrom som utrustar 
förvaltningen med ett politiskt kapital som kan användas mot den politiska 
beslutsfattaren. Med andra ord skulle man kunna säga att om politikerna vill 
vidta vissa förändringar inom förvaltningen kan tjänstemän mobilisera olika 
aktörer i det sociala landskapet till sitt försvar. Då kan dessa aktörer trycka 
på politikerna och peka på olika nackdelar och risker som åtgärder kan med-
föra.415 Därmed kan man säga att en politisk ledning inte kan implementera 
sina planer om den har ett kansli som vägrar och finner stöd hos aktörer i det 
sociala landskapet, vilket politikerna anser sig tvingade att hålla en bra rela-
tion till. För att lyckas bör man byta ut hela kansliet, vilket kan vara om inte 
omöjligt så i alla fall mycket kostsamt. Dessutom kan en sådan åtgärd vara 
politiskt mycket riskabel eftersom ett kansli eller en del av kansliet kan mo-
bilisera stöd från fältet och därmed påverka den för politikerna känsliga opi-
nionen. Detta i sin tur kan medföra att kansliet ser en möjlighet för att främja 
sina intressen och tillskansa sig ökade budgetmedel. Således är analysens 
utgångspunkt att byråkratin agerar likt vilken marknadsorganisation som 
helst och framför allt styrs av vinstmaximeringsmotiv. Många anhängare till 
sådana tankegångar har också argumenterat för att förvaltningens jakt ökade 
budgetmedel resulterat i att den offentliga sektorn expanderat. Resone-
mangets utgångspunkt är att en förvaltning hanterar nya krav genom att 
försöka förhandla sig till en bättre styrkeposition och mera resurser. Den 
centrala tanken i detta perspektiv är tron på att förvaltningen vid första bästa 
tillfälle försöker lura politiker. Frågan gäller dock om eller i viken grad 
byråkratin har en given position i det politiska systemet eftersom myn-
digheterna inte alltid kan betraktas som delar av en hierarkisk och enhetlig 
apparat. Snarare bör organisationer betraktas som någonting som består av 
olika maktkällor och motsträviga intressen. Dessutom pekar forskningen på 

                               
413 Walter J.M Kickert, Erik−Hans Kljin och Koppenjan, 1997, a. a. s. 1 ff, 6 och 39 ff 
414 Anders Borg och Torbjörn Larsson, 1980, a. a. s. 9 och 19 
415 Bo Persson, 2001, a. a. s. 32 ff  
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att det inte finns entydigt korrelativa belägg för argument som att byråkratins 
nytta tvingar fram budgetens storlek. 416 

Vidare kan relationen mellan en politisk beslutsfattare och verkställare 
försvåras av att de politiska beslutsfattarna dessutom kan vara under starka 
påtryckningar från utomstående organisationer som kansliet kan hänvisa till. 
Om en myndighet till exempel någon gång har ingått i en allians med vissa 
intressegrupper kan det vara förknippat med höga transaktionskostnader för 
de politiska krafterna att bryta ut sig och förvaltningen ur alliansen. Från 
verkställarens perspektiv kan man då fråga sig om beslutsfattaren håller kon-
tinuiteten i sin policy eller om det med varje ny beslutsfattare startas nya 
processer utan insyn i och förståelse för de tidigare, som fallet ofta har varit i 
Estland.417 Under dessa nya processer blir det ett självändamål för kansliet 
att överleva. Strävan att överleva alla politikens nycker kan tvinga adminis-
trationens olika delar att bilda allianser, men också att mobilisera stöd i det 
sociala landskapet. När en statsapparat blir beroende av den del av det so-
ciala landskapets sektorer som den är satt att administrera kan detta i slutän-
dan påverka kommande policyprocesser och även politiken. Här är det vik-
tigt att betrakta den roll som byråkratin kan spela som grindvakt. Därmed 
kan de kontrollera vad som på inputsidan kan passera eller vad som lämnas 
utanför statens grindar.418 Bo Persson menar att forskningen har visat på hur 
förvaltningen inte sällan utövar ett stort inflytande över politikens ut-
formning och implementering. Förvaltningen kan utöva politisk makt fram-
förallt genom att kontrollera politikens genomförande, som ju ligger i admin-
istrationens händer. Dessutom kan förvaltningen öva inflytande över initier-
ing och beredning av nya politiska idéer. Här bör man, enligt Bo Persson, 
hålla i minnet att oftast är förvaltningarnas tillämpningar i praktiken politis-
ka beslut.419 Lundquist anger två tänkbara sätt angående kansliets möjlighe-
ter att utöva påverkan på politiska beslut. Den första påverkansmöjligheten 
utgörs av den kunskapsstyrka som en expert kan sitta på. Till exempel kan 
man tänka sig att en myndighet kan påverka sina anslag genom att för bes-
lutsfattaren måla upp vissa hotbilder som den är hindrad att verifiera. En 
ytterligare möjlighet kan utgöras av kansliets möjligheter att bilda allianser 
med intresseorganisationer eller företag. Här kan som exempel anges det 
militärindustriella komplexet i USA eller det militärbyråkratiska komplexet i 
Sovjetunionen. Dock måste man beakta det faktum att olika delar av 
kansliet, dvs.  olika myndigheter, oftast konkurrerar med varandra om pen-
ningsanslagen.420 Detta resonemang aktualiserar således de problem som kan 
uppstå mellan dem som fattar beslut, och de som är satta att gestalta dessa 

                               
416 Bengt Jacobsson, 1984, a. a. s. 19−21, och 144 ff, samt 172 även sidan 178 där kommitte-
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beslut för outputsidan, dvs.  kansliet. Å ena sidan styr de som är satta att 
fatta beslut och kontrollerar tillämpningen av sina beslut men å andra sidan 
skulle man kunna säga att kansliet kan agera så att det påverkar auktoritativa 
beslut.421 I praktiken uppstår då frågan vem som egentligen styr vem, reger-
ingen kansliet eller tvärtom. 

Att en statsförvaltning kan växa ihop med vissa intressegrupperingar kan 
enligt Miliband påvisas av de franska statsplaner som utarbetades under 
1950−talet. Enligt honom skedde detta eftersom det tidigare hade uppstått en 
pakt mellan högre statstjänstemän och ledningarna på storföretagen. I detta 
sammanhang blev både politikerna och fackföreningarna i stort sett för-
bigångna. Som en sidoeffekt i långa loppet har då kanske även den statliga 
industrisektorn på ledningsnivå sammanflätats med det privata näringsli-
vet.422 

När man talar om statsförvaltningens interventionstendenser i politiken 
uppvisar både Tyskland och Frankrike, historiskt sett, mycket klart sådana 
tendenser genom olika projektplaneringar. Detta har varit ett oundvikligt 
resultat eftersom å ena sidan statsförvaltningens inre sammanhållning och 
dess yrkesexpertis och å andra sidan politikernas behov av ett expertverktyg 
gett förvaltningen ett spelrum. Samtidigt får man inte glömma det behov 
som många politiska regimer har haft, nämligen att hålla igång stats-
maskineriet och dessutom tillmäts i dessa länder expertisen ett högt värde. 
Således har det uppstått ett läge där regeringarna kan komma och gå men 
tjänstemännen stannar, endast uniformerna byts.423  

Som motsats till Tyskland och Frankrike lyfter Heady fram USA och 
Storbritannien som under en avsevärd tid har upplevt en politisk stabilitet 
utan djupa och raska kursändringar eller avbrott. I dessa länder har statsför-
valtningen aldrig fått tillfälle att ensam axla hela statsstyrelseansvaret efter-
som det politiska maskineriet under modern tid aldrig har brutit samman. 
Kontinuiteten i politiken och förvaltningen har därmed inneburit att båda 
enheterna har vuxit fram steg för steg och sida vid sida under en avsevärd 
tidsperiod. Dock har det alltid funnits en tendens till att politikerna domin-
erat över förvaltningen i dessa länder. I USA och Storbritannien har emeller-
tid förvaltningens högsta skikt, enligt Heady, ett avsevärt inflytande över 
policyprocessen inom den politiska styrelsen. I Storbritannien till och med 
förväntas det av ämbetsmännen att dessa erbjuder en politisk minister råd 
och expertis. Därmed gör man, enligt Heady, det möjligt för förvaltningens 
högre skikt att påverka ministrarnas agerande. En viktig aspekt i relationer 
mellan politiker och ämbetsmän i Storbritannien är att där är en minister 
alltid tvungen att skydda tjänstemän från de politiska rampljusen. Dessutom 
kan statsförvaltningen i Storbritannien för sin arbetsro och inre samman-

                               
421 Lennart Lundquist, 1977, a. a. s. 19 f 
422 Ralph Milliband, 1970, a. a. s. 68 f 
423 Ferrel Heady, 1971. a. a. s. 67 
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hållning förlita sig på det traditionella och stabila hierarkiska mönstret i rela-
tionerna tjänstemän emellan. I USA, menar Heady, kan man sällan förvänta 
sig att några avgörande initiativ eller policyförändringar utgår från statsför-
valtningen.424 

Man skulle kunna sammanfatta resonemanget om att en förvaltning kan 
komma att dominera politikskapandet och verkställandet med att lyfta fram 
två faktorer som möjliggör detta. Den första faktorn utgörs av expertkun-
skapen som rådgivare och sakkunnig. Detta hänger ihop med att kansliet 
agerar som informationssamlare för beslutsunderlag. I förlängningen kan 
kansliet bli en länk mellan politiska beslutsfattare och dem besluten angår. 
Detta ger då den andra faktorn, nämligen att ett kansli kan alliera sig med 
aktörer i det sociala landskapet och göra sig oumbärligt. 

Lägger man till i resonemanget att de politiska beslutsfattarna ofta byts ut 
skulle man kunna anta att i en sådan miljö domineras policyprocesser av 
förvaltningen.425 Detta antagande hänger ihop med ett annat antagande, 
enligt vilket en ny regering kan ha svårt att ta över stafettpinnen och ori-
entera. När regeringarna dessutom är inbördes splittrade eller saknar stöd i 
parlamentet kan man förvänta sig att kansliets positioner förstärks. Detta 
genom att regeringen eller dess olika delar, för att snabbt lyckas, tvingas 
anlita expertisen helt och hållet.426 

De faktorer som angavs ovan angående källan till kansliets dominans över 
den politiska ledningen är enligt mitt sätt att se allt för etnocentriska och 
bygger för det mesta på västeuropeiska exempel där stater har burits upp av 
djupa och breda massrörelser och länder som system skulle kunna definieras 
som stora och resursstarka, eller där mindre länder ofta har inlemmats i sina 
större grannars ekonomiska och finansiella dominans. Jag har åsikten att 
governans− och förvaltningsteorier är framtagna med västerländska förhål-
landen för ögonen. Emellertid kan förhållandena mellan förvaltningen och 
den politiska ledningen vara helt annorlunda än teorierna för västvärlden 
föreskriver, vilket förvandlingen av det sociala landskapet i Östeuropa visar. 
Således verkar det snarare förhålla sig tvärtom än de västerländska teorierna 
föreskriver, det vill säga att en svag regering även tenderar att skapa svaga 
förvaltningar.   

                               
424 Ferrel Heady, 1971, a. a. s. 69 ff 
425 Parry Geraint, 1970, a. a. s. 97 
426 Här vill jag lägga till att ett stort system sällan kan vara resursfattigt. Man kan jämföra 
detta med en stat som alltid kan samla ihop så mycket resurser att den kan sätta upp en armé. 
Detta kan jämföras med ett litet resursfattigt system som för att sätta upp en här måste dela 
upp betalningen. 
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Regeringen och kansliet i Estland. Förvaltningen i skuggan av 
reformer 

Enligt lagen är det statsministern som tillsätter och avskedar ministrar i Est-
land. Han leder även regeringens sammanträden och har därvid även rätt att 
tillföra dagordningen extra frågor. Dessutom har han rätt att skjuta upp re-
geringens beslut. I praktiken begränsas dock statsministerns roll av dy-
namiken i koalitionen. I längden har denna dynamik även lett till att en min-
ister inom regeringen söker bilda allianser genom vänner osv. Därmed spelar 
även statsministerns stödinstitutioner en mindre roll i praktiken än vad som 
är tänkt i teorin. Velthult menar i sin studie att i Estland är det i praktiken 
svårt för en statsminister att pressa igenom sina juridiska rättigheter eftersom 
han/hon ständigt måste beakta det faktum att å ena sidan presidenten och å 
andra sidan parlamentsgruppen eller partieliten kan lägga in sitt veto. Där-
med måste en regeringskoalition balansera sina beslut på så sätt att man be-
aktar de aktörer som agerar dels i presidentkansliet, dels i parlamentet och 
dels i hemmapartiet. Således kan man säga att en regering är kringskuren av 
tre faktorer i sitt arbete.427 I längden betyder detta att en statsminister som 
aktör ständigt måste hålla ögonen öppna för eventuella konfliktpunkter i och 
utanför ministerkabinettet. Han/hon måste i praktiken vara beredd att förhin-
dra att en spänning mellan aktörerna i regeringen kokar över samt hela tiden 
räkna med att ett samarbetsparti kan drabbas av inre strider och splittring. 
För att hålla sig á jour har man till statsministerns hjälp skapat en statsminis-
terbyrå och ett sekretariat med uppgift att hjälpa statsministern orientera sig 
det politiska landskapet, samt kontrollera att de förslag som hamnar på re-
geringens bord är i överensstämmelse med koalitionsavtalet.428 1999 års 
koalition kunde dessutom använda sig av två andra institutioner för att koor-
dinera ministrarnas verksamhet och därmed begränsa uppkomst av kon-
fliktpunkter. Den ena institutionen var Europaintergrationsbyrån, som bil-
dades 1996. Den arbetade med att harmonisera estniska lagar och rutiner 
med EU och tvinga ministerier att samarbeta för harmonisering av Estland 
med EU. Denna instans föreskrev och korrigerade olika institutioners arbete. 
Att gå emot denna institution skulle för många aktörer, enligt min mening, 
inneburit politiskt självmord. Det skulle ha inneburit att man agerar mot en 
snabb anslutning till EU. För det andra kunde statsministern använda sig av 
byrån för reformen av det offentliga administrativa systemet, som sorterade 
under rikskansliet och leddes av statssekreteraren. Denna byrå hade mellan 
1999 och 2002 fyra tjänstemän i vars uppgift det ingick att koordinera för-
valtningens utveckling och sammanställa analyser av denna. Dessutom utar-
betade dessa tjänstemän tillsammans med olika kommissioner och experter 
förslag om hur förvaltningen bör arbeta i framtiden. Byrån var även utrustad 

                               
427 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 31 ff 
428 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 46 f och 51 ff 
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med befogenheten att bilda opinion, vilket enligt min mening, kunde sätta 
vissa ministrar under press. Dessutom ingick det i byråns uppgift att stödja 
ministrarnas reformkommission.429 

Eftersom regeringarna i Estland varit bräckliga har varje statsminister 
tvingats till att agera prevalverande och undvika konflikter som leder till att 
regeringen faller. Detta i sin tur har lett till att regeringarnas möjlighet att 
styra och leda begränsats, samtidigt som huvudstyrkan har riktats mot att 
legitimera politiska steg. 430 I Estland har det under hela den senaste själv-
ständighetsperioden varit praxis att ministrarna inte är långvariga på sina 
positioner. Detta i sin tur kastar ett tveksamhetens ljus över ministrarnas 
förmåga att styra ministerierna. Han/hon måste å ena sidan verkställa reger-
ingens och sitt partis politik och å andra sidan ta i tu med alla de löpande 
problem som ett ministerium handskas med vardagligen. En minister i Est-
land måste ofta inte bara vara en god administratör utan dessutom ständigt 
kämpa för sitt partis plats vid statsrodret och för sin egen position inom par-
tiet. Emellertid kan man anta att en minister som tillträder sitt ämbete vet att 
tiden är kort och att det gäller att genomföra så mycket som möjligt på så 
kort tid som möjligt. Detta i sin tur kan medföra att ministerier politiseras 
eller styrs allt för mycket uppifrån. Därför kan en politisk ledning lätt glida 
över den kritiska gränsen där politiken slutar och förvaltningsexpertisen 
börjar. Antar man att en minister för att lyckas måste hitta allierade på minis-
teriet i syfte att snabbt lära sig orientera i kansliets korridorer kan detta i 
förlängningen leda till antingen politiserade tjänstemän eller till en stratifika-
tion bland tjänstemännen, dvs.  att ett A− och B−lag uppstår. I annat fall 
existerar det för en minister alltid en risk att drunkna i de problem som 
hans/hennes ministerium brottas med. Detta i sin tur skulle kunna medföra 
att regeringen som kollegial enhet eller en kabinettsledare förlorar sin koor-
dinerande förmåga om det mellan ministerier skulle uppstå tvister. Dock kan 
det genom upprepade tvister uppstå en institutionalisering av spelet där föl-
jden kan bli att delarna själva börjar koordinera sitt arbete och därmed skapa 
en skuggregering, vilket det under en period också fanns mycket svaga ten-
denser till i Estland.431 

Eftersom styrkelinjerna mellan ministrarna i regeringen alltjämt förändras 
skapas en situation där ministrarna ständigt försöker höja sig och stärka sina 
positioner. Detta i sin tur leder till att regeringens sammanhållning och enhet 
hotas.432 

När det gäller regeringens stödinstanser så är de i Estland, enligt Velthult, 
inte en spegling av det administrativa systemet. Det betyder att de instanser 
som en statsminister direkt kan använda för sin koordinerande uppgift inte är 

                               
429 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 56 
430 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 55 f 
431 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 3 ff 
432 Annika Velthult, 2000, a. a. s. 53 och 57, se Jeffrey Pfeffer, 1992, a. a. s. 267 ff 
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uppbyggda så att de överenstämmer med ministerier. Likaså har man inte på 
koalitionsnivå några instanser som speglar ministerier. Velthult menar att 
koalitionsavtalet snarare bör betraktas som en myt  än ett dokument som av 

parterna tas på allvar och ligger till grund för regeringens arbete. Parterna 
sluter koalitionsavtal på grund av att de vill undvika en politisk kris i svåra 
frågor. I samband med detta används ofta kohandel.433 Enligt min mening 
kan koalitionsavtalen betraktas som ett tecken på att man, för att kunna re-
gera, gör en undvikande manöver och går runt vissa känsliga frågor. Undvi-
kande av känsliga frågor i sin tur gör att vissa frågor ständigt skjuts framåt, 
vilket hindrar skapandet av långsiktiga strategier.434 

Tidigare beskrev jag att förvaltningen idealtypiskt bör betraktas som ett 
instrument för den politiska ledningen. Emellertid hävdas i sammanhanget 
att specialiserade mål i normalfallet inte kan sättas av den politiska lednin-
gen eftersom man helt enkelt saknar expertis.435 Förvaltningens övertag mot 
den politiska nivån härleds ofta från två faktorer. För det första kan beslut-
sunderlaget sökas och bearbetas av kansliet och för det andra kan de bilda 
allianser med aktörer som den politiska nivån kan vara beroende av. Utifrån 
detta resonemang hävdas det att förvaltningen oftast tenderar att bli en aktör 
i policyprocessen.436 Därmed tycks delegeringen av arbetsuppgifter innebära 
en risk för den politiska ledningen. Man riskerar nämligen att överlämna sig 
i händerna på ett kansli som därmed också kan bli de verkliga ledarna av 
politiken. 

När det gäller styrningsverktyg som en politisk ledning kan tillgripa för 
att dominera kansliet kan man återge minst tre olika styrningssätt. Det första 
sättet kan vara att påtvinga kansliet regler och lagar som begränsar dess be-
fogenheter och ramar in dess beteende eller informationssamlandet. För det 
andra kan man styra ett kansli genom pengar, närmare sagt, ange mycket 
konkreta föreskrifter för hur medel ska användas. Lennart Lundquist menar 
att denna styrningsform kan användas generellt eller specifikt437. Direkt 
styrning föreligger då verkställaren föreläggs mål och/eller medel för värde-
fördelningen. Ett exempel här kan utgöras av order som verkställaren måste 
tillämpa vid ett enskilt fall. Indirekt styrning föreligger då verkställaren 
påverkas på annat sätt än genom föreläggande av mål och/eller medel för 
värdefördelningen. Denna styrningsform kan sägas ge en oändlig varia-
tionsmöjlighet. I den här dimensionen hittar man också målstyrning som är 
ett mera flexibelt sätt att utöva styrning på. Detta ger dock verkställaren ett 
större utrymme för egna omdömen. Generell styrning föreligger då man med 
styrning avser att påverka samtliga fall av en viss typ. Den direkta och indi-
rekta styrningen kan dessutom vara generell. Ett exempel här kan utgöras av 
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regelverket, då verkställaren bör hålla sig till en lag eller föreskrift som före-
skriver verkställarens beteende vid olika fall av en och samma karaktär. 
Motsatsen till dessa styrformer kan sägas utgöras av den specifika styrningen 
då beslutsfattaren hänvisar verkställaren att gå i en bestämd riktning i ett 
enskilt ärende. 438  

Dessutom kan en beslutsfattare forma verkställarens organisation så att 
man påverkar dess personalförhållanden och processer. Det är viktigt att i 
sammanhanget påpeka att både direkt och indirekt styrning i praktiken före-
kommer sida vid sida. Den tredje åtgärden kan utgöras av att utforma kansli-
organisationen på ett sådant sätt att den helt enkelt förlorar kapaciteten att 
börja agera på egen hand. I detta sammanhang brukar man också ange rekry-
tering eller omskrivning av befattningskraven som en av vägarna för styrn-
ing.  Med andra ord kan man säga att den politiska ledningen förstärker sina 
positioner genom att slå ihop eller dela på det befintliga kansliets olika delar. 
Man kan dessutom spela ut olika delar i kansliet mot varandra genom att 
ändra på befogenheter mellan dem.439 Därutöver kan en auktoritativ besluts-
fattare dessutom vidta styrningsåtgärder vid rekryteringen av verkställaren 
eller hur denne ska rekrytera sitt kansli440.  

Även om regeringarna i Estland genom åren har försökt sig på olika 
styrningsverktyg har detta aldrig resulterat i att man lyckats etablera en be-
stående styrnings− eller beslutsstil. Men detta har inte heller medfört att 
kansliet börjat spela liknande roll i policyprocesser som förvaltningen gör till 
exempel i Tyskland, Sverige eller Frankrike.  

Jag är emellertid övertygad att om vi vill beskriva statsförvaltningen i Est-
land idag bör den betraktas i ljuset av de förvaltningsförändringar som reger-
ingarna sedan 1989 vidtagit. Eftersom den första stora förvaltningsreformen 
tog plats 1989 faller det naturligt att en studie av det estniska stats-
maskineriet börjar med beskrivandet av den Sovjetestniska statsförvaltnin-
gen. 

Socialistiska Rådsrepubliken Estlands ministerieväsen och ”de 
nyas” strategiska anfall mot regeringsmaskineriet. 

Den som under ockupationen sökte sig till statsförvaltningen gjorde inte 
detta på grund av lön utan snarare för att åtnjuta förmåner och privilegier. 
Lönen för en ministerietjänsteman var dessutom avsevärt lägre än för en 
fabriksarbetare, för att inte tala om dem som arbetade i kolhoser. Men det 
som en fabriksarbetare inte hade tillträde till var specialbutiker och privile-

                               
438 Lennart Lundquist, 1977, a. a. s. 30 f 
439 Bengt Jacobsson, 1984, a. a.  s. 20 f, och Lennart Lundquist, 1977, a. a.  s. 31 f, samt 
Jeffrey Pfeffer, 1992, a. a. s. 267 ff 
440 Lennart Lundquist, 1977, a. a. s. 87 
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gier som ens närmaste umgängeskrets kunde dra nytta av och som skänkte 
status.441 

Med ett ord skulle man kunna karaktärisera statsförvaltningen i det ocku-
perade Estland som klientelisk och baserad på olika och invecklade nätverk 
mellan människor. Klientelismen bestod i att hela förvaltningsapparatens 
tjänstehierarki var uppbyggd runt personer. Således var en tjänsteman inte 
ansvarig inför sina underlydande utan ansvaret var alltid mot överordnade. 
Dessutom måste man även räkna med att eftersom det var dessa överordnade 
som i normalfallen anställde och tillsatte tjänstemannen, var dennes position 
beroende av de överordnade. Därmed förväntades av tjänstemannen att 
denne framförallt skulle vara lydig och först därefter laglydig. Någon insyn 
eller opinion från det allmännas sida var otänkbart.442 Dessutom fanns det en 
hierarki mellan olika förvaltningsmyndigheter. Således kunde till exempel en 
topptjänsteman i KGB eller partiet, inrikesministeriet eller justitieministeriet 
påverka till och med en domare. 

Flera informanter som under ockupationen arbetade på ministerier berät-
tade dock att om man jämför skillnaderna i arbete på ministeriet idag med 
hur det var under sovjettiden så var det avsevärt lugnare då. Så här beskriver 
en informant det ovanstående:  
 
”Det var helt enkelt lättare att arbeta eftersom alla procedurer och regler var 
djupt förankrade och väl utvecklade. Då var det sällan som man själv fick stå 
för manus och regi, men idag tycker jag det är vardag eftersom ingenting är 
stabilt och hela tiden bryts etablerade kontakter och samarbeten. När dessut-
om de politiska prioriteringarna hela tiden förändras jämfört med hur det var 
under Sovjettiden så gör detta ingalunda arbetet lättare, snarare gäller det 
mottsatta”. 443 
 
De flesta lagförslagen under Sovjettiden initierades av företagen och fördes 
upp på politikernas dagordning. Här spelade det en stor roll att personer från 
näringslivet och förvaltningen under en lång tid hade arbetat tillsammans.444 
Enligt alla informanter som då arbetade på ministerier var det dessa kontak-
ter som med omstruktureringen och förändringarna gick förlorade och man 
började ofta agera i blindo inom förvaltningen.445 Dessutom utgjordes under 
ockupationen den högsta toppen i ett ministerium normalt av folk som kom 
från Kommunistiska Partiets Centralkommitté. Dessa personer var oftast 
sakkunniga experter med ett stort kontaktnät. 

Detta gjorde att arbetet fann om inte en bred så åtminstone en djup in-
bäddning.446 När man således under Sovjetperioden påbörjade ett projekt 
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eller en förändring kunde man som tjänsteman vara säker på att det genom-
fördes från A till Ö. Spelreglerna stod fast och man visste vem som gjorde 
vad och vilka frågor som löstes av vem. Kontinuitet i policyprocesser och 
program gjorde att man med lätthet kunde förutsäga händelseutvecklingen. 

447 På de ministerier informanterna arbetade under Sovjettiden var det allmän 
praxis att en minister litade på personalen och förankrade besluten hos ex-
pertisen. Enligt en av informanterna var det praxis att en minister litade på 
personalen och förankrade besluten hos expertisen. 448 Beträffande tjänste-
mannens möjlighet att påverka policyprocesser berättade samtliga infor-
manter som under ockupationen arbetade inom statsförvaltningen att under 
sovjettiden kunde en minister sitta med tjänstemännen och rådslå med dem 
fram till småtimmarna, men efter 1992 blev allting uppochnedvänt.449 För att 
belysa den stabilitet inom statsförvaltningen som rådde under den sovjetiska 
ockupationen så kan detta, enligt min mening, ytterligare understrykas av att 
när regeringen 1989 återigen ombildat statliga kommittéer till flera minis-
terier så fick denna reform aldrig till konsekvens de problem som förvaltnin-
gen i Estland drabbades av under 1990−talet.  

Allt detta fick ett abrupt slut speciellt efter förändringarna av statsappa-
raten1992, berättade några informanter.450 När statsapparaten blev politiserad 
försvann även förutsebarheten och policyprocesserna blev rapsodiska. Det 
var därefter sällan som ett projekt genomfördes hela vägen.451  

Under våren 1992 erhöll ”de nya” en valseger under parollerna Estland 
återvänder och Plats puhtaks, som man kanske kan översätta som utrensning 
eller uppstädning. Det gällde, som Mart Laar alltid brukade säga, att så bru-
talt som möjligt rensa ut de sovjetiska tjänstemännen ur förvaltningen och 
(re−)privatisera så mycket som möjligt så fort som möjligt. I ärlighetens 
namn måste man dock säga att den första totala utrensningen skedde redan 
1990 på estniska UD då Lennart Meri blev utnämnd till utrikesminister. 
Hans syfte var att bygga upp en organisation som framför allt var västori-
enterad och vilken till skillnad från de sparkade tjänstemännen inte hade haft 
samröre med ockupationsmaktens säkerhets− och underrättelseorgan.452  För 
att förstå atmosfären som rådde 1992−1993 bör man kanske hänvisa till Mart 
Laars memoarer där han menar att, om inte Europarådet hade hindrat dem, 
skulle Estland och Havel i Tjeckien till och med ha gått så långt som att sätta 
upp en ny Nürnbergrättegång. Mart Laar menar i sina memoarer att Eu-
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roparådets inblandning och bristande lagar hindrade hans regering från att 
slutföra den totala utrensning som var planerad.453  

Utifrån Miliband skulle man kunna säga att detta att enbart rikta sitt anfall 
mot regeringsapparaten, normalt inte räcker för att i längden behålla sina 
styrkepositioner. Att Mart Laar efteråt blev medveten om detta kanske kan 
tolkas av hans beskyllningar mot Europarådet, som enligt honom med sin 
inblandning gav en andningspaus för gamla regimens män att utnyttja priva-
tiseringen till sin fördel. Följden blev att en del av den gamla nomenklaturen 
ostraffat lyckades tillskansa sig ekonomiska positioner.454 

Men oavsett vem som bär skulden för att ”de nya” inte kunde hindra ”de 
före detta” att behålla kontrollen över produktionsmedlen förminskar in-
galunda de konsekvenser som ”de nyas” förvaltningsförändringar medförde. 

En oändlig cykel av reformer som blev ett mode 
Jag har åsikten att de radikala omstruktureringar av statsapparaten som re-
geringskoalitionen (bestående av dem som under ockupationen inte tillhörde 
nomenklaturen) vidtog i Estland 1992 måste ses i ljuset av detta hot om att 
den gamla byråkratin kan ta över. Emellertid skulle man även kunna tolka 
”de nyas” anfall mot förvaltningen som utlopp för det allmänna missnöje 
som bland breda folklager fortfarande levde kvar. Människor var helt enkelt 
trötta på de gråa och stelbenta sovjetiska byråkraterna, vilka tidigare hade 
bestämt vilka filmer människor fick titta på, vem som fick åka utomlands, 
och vem som inte fick utresetillstånd samt vilka böcker de fick läsa. Räknar 
man här med att ”de nya” vertikalt inte bars upp av breda folklager skulle 
man kunna betrakta förvaltningsreformen som en manöver för att väcka 
medborgarnas sympati.  

Georg Sootla skriver i sin artikel Eesti haldussuutlikus Euroopa haldus-
ruumi taustal att under 1990−talet kan man se en process i estnisk politik där 
reformer normalt riktas uppifrån och ned. Detta förklarar Sootla med den 
politiska splittring som uppstod mellan vinnare och förlorare vilket helt en-
kelt inte tillät en konsensus, enligt honom. Således blev de flesta reformer 
som lades fram under 1990−talet starkt politiserade och deras slutförande 
berodde framför allt på den regerande koalitionens snabbhet och viljestyrka. 
Men detta fick till konsekvens att reformer som till exempel startades 1992 
av vinnare omformulerades när en ny koalition kom i regeringsposition. De 
enda sektorer där förändring och reformer lyckades enligt Sootla var i om-
råden där man från början saknade olika reformplaner samt att dessa genom-
fördes stegvis. Det viktiga i sammanhanget var att i sådana reformer tilläts 
även utomstående grupperingar delta. Däremot fungerade de uppifrån kom-
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mande reformerna helt enkelt inte och föranledde att politikerna ofta tillgrep 
olika administrativa reformer för att anpassa statsapparatens penetrations-
förmåga, men enligt Sootla har detta gett föga resultat. Detta skapade i läng-
den en stämning där medborgarna helt enkelt tröttnade på reformer och för-
valtningen på radikala strukturförändringar.455 

Spänningen mellan de politiska aktörer som under ockupationen var 
etablerade i staten och ”de nya” kan illustreras genom de försök som ”de 
nya” företog i samband med omskapandet av statsapparaten efter valsegern 
1992. Således mötte till exempel lagförslaget angående en ny lag om reger-
ingens funktioner och struktur den 13/10 1992 hård kritik från oppositionens 
sida. Man menade att lagförslaget var ofullständigt och på vissa punkter 
oklart. Till exempel stod subordinationsordningen mellan myndigheter inte 
klart detta behandlades i ett följdbrev vars juridiska kraft kunde ifrågasättas. 
Dessutom blev punkten om att en regering endast får koordinera ministeriers 
verksamhet via respektive minister hårt kritiserade. Samlingspartiets repre-
sentant Lorents till exempel menade att Estland redan hade en fungerande 
lag som reglerade regeringens funktioner och därför behövdes det ingen ny. 
Centerpartiet representant Liina Tõnisson opponerade sig eftersom varje 
radikal förändring i staten skapar en temporär förlamning, vilket Estland 
allra minst behövde under en ekonomisk kris. Men även Moderaterna som 
satt i regeringen blev osäkra på sitt stöd eftersom de ansåg sig ha blivit över-
körda på flera punkter456. Problemet handlade om att lagen som styrde reger-
ingens funktioner inte entydigt reglerade relationerna mellan en politisk min-
ister och en opolitisk kansler. Oklart var också vem som skulle göra vad och 
ansvara för vad. Lagen klargjorde inte heller vem som egentligen var nr 1 
och nr 2 på ett ministerium. Situationen kunde bli allvarlig eftersom eko-
nomiministeriet egentligen bestod av två ministerier, ett ekonomi− och ett 
energiministerium. Således satt två ministrar och två kanslar i ett och samma 
ministerium. Frågan handlade om det inte skulle uppstå konflikter och för-
lamning i realiteten. Problemet blev än svårare när det handlade om person-
alen. Många äldre och erfarna tjänstemän hade lämnat statsapparaten och de 
som lyckats i näringslivet, och därmed visat sin ledarförmåga, vill inte veta 
av en offentlig tjänst. Frågan handlade således om varifrån och hur staten 
skulle hitta ledare och administratörer. Ständiga avskedanden och omstruk-
tureringar i förvaltningen hade dels ökat arbetsbördan för de återstående och 
dels skapat en osäkerhetsatmosfär. Till detta kan läggas även en låg lön och 
mycket låg prestige och man kan därmed lugnt påstå att statsapparaten har 
ett stort problem, varnade parlamentsledamoten regeringen.457 

Ett år efter att ovanstående lag klubbades igenom i parlamentet konstat-
erade experter från European Institute of Public Administration, som ut-
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 191 

värderade statsförvaltningen i Estland, att det interna informationsflödet 
inom estniska myndigheter var obefintligt. En följd av detta blev att under-
liggande enheter inte visste vad som pågick på en överordnad nivå. Likaså 
delegerades inget ansvar, utan topptjänstemännen samlade alla beslutstrådar 
i egna händer. Iögonfallande för experter var också att ledande tjänstemän 
inte visade intresse för de problem som bekymrade de underordnade. Lika-
dant betedde sig ministrarna mot sina underordnade tjänstemän. Samman-
taget hade myndigheterna problem med att samordna kanslirutiner. Person-
alen kunde karaktäriseras av låg motivation och låg självkänsla. En orsak till 
detta fenomen var, enligt Harry Roots, osäkerheten som rådde i statsförvalt-
ningen. Man bör här hålla i minnet att under 1992−93 lades sex ministerier 
ned och att tjänstemän som arbetade i ministerier i teorin saknade alla garan-
tier mot högre tjänstemäns påfund fram till 1996. En bidragande orsak till 
osäkerheten var också att tjänstemännen på ministerierna ofta fick omori-
entera i sitt arbete och pågående projekt, vid tillträde av en ny regering.458 

Ett tema som sedan 1991 ständigt tas upp i den politiska debatten är anta-
let tjänstemän inom statsapparaten. Kultur− och utbildningsministeriets kan-
sler Veiko Jürinsson menade 1995 att även om regeringen hade minskat 
antalet tjänstemän och höjt effektiviteten fungerade inte förvalt-
ningsmaskineriet perfekt. Utöver den politiska ledningens oförmåga, ska-
pades problem i statsapparatens arbete även av subordinationsordningen 
mellan verk och ministerium. Enligt Kultur− och utbildningsministeriets 
kansler förekom det att arbetsuppgifter dubblerades mellan myndigheter och 
att var det därmed ett skämt att tala om besparingar och effektivitet inom 
statsapparaten. En av orsakerna till problemet, enligt kanslern, var bristande 
samarbete för gemensamma mål. Dessutom kunde man inte ens tala om att 
politikerna skulle närma sig problemen på ett systematiskt sätt i förvaltnin-
gen och dess styrning. Under 1993−95 gjorde man enligt kanslern inte 
någonting för att ens analysera situationen och saknade därför en översikt 
om vem som gjorde vad och varför.459 

Åtta år efter att regeringen vidtog de radikala reformerna i statsförvaltnin-
gen meddelade finansminister Siim Kallas även att staten saknade en klar 
överblick över dess struktur, sammansättning samt kvalité i enheternas ser-
vice. Därför började finansministeriet, som ett steg i den nystartade reformen 
om det administrativa systemet, att kartlägga myndigheternas verksamhet.460 
Likaså stod det återigen i regeringens verksamhetsplan att statsförvaltningen 
var i behov av reformer och förändringar,461 dessutom borde enligt regerin-
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gen även relationerna mellan politiker och tjänstemän ses över.462 Region-
alminister Toivo Asmer som nytillträdde 1999 sade till Estniska Dagbladet 
att den estniska tjänstemannakåren på ministerier kan beskrivas som ett kor-
rumperat sällskap vilket, enligt honom, stod emot allt som började på ”ny”. 
Enligt honom ansträngde tjänstemännen sig till det yttersta enbart om de inte 
tvingades till förändringar. Dessutom skulle de flesta tjänstemän ha suttit på 
sina projekt och på frågan om vart pengarna gick rådde det en förtryckande 
konsensus om att allt var bättre än någonsin. Utöver detta oroade region-
alministern sig över informationsflödet i staten. När han försökte ta reda på 
vad Estlands tjänstemän hade för sig i EU möttes han av svaren att ingen 
egentligen vet eftersom tjänstemännen inte lämnar ifrån sig informationen.463 

Behovet av en reform av det administrativa systemet härleddes från flera 
samvarierande faktorer, såsom det ekonomiska och sociala trycket samt 
styrningsproblem. Fram till 2000 hade enligt regeringens reformprogram 
Estlands administrativa system huvudsakligen utvecklats via lagar. Detta 
visade sig emellertid vara otillräckligt och därför ansåg sig koalitionen tvin-
gad till en komplettering av processen med strategiskt tänkande och strate-
gisk styrning. Likaså ansåg koalitionen det nödvändigt att en strategisk ko-
ordinering mellan myndigheterna skulle skapas. Med andra ord krävdes en-
ligt regeringen en radikal förändring av det administrativa systemet. Dessu-
tom lyfte programmet fram internationaliseringen och den tekniska 
utvecklingen som en tvingande faktor. När det gällde det ekonomiska och 
sociala trycket hänvisade programmet till att olika samhällsgrupper förutsät-
ter att deras behov tillgodoses i ökad utsträckning. Eftersom staten ständigt 
tvingades att balansera mellan den offentliga sektorns möjligheter och 
förväntningar i det sociala landskapet tog reformprogrammet sin utgång-
spunkt i tanken att statens roll som ekonomisk reglerare måste minska. Sam-
tidigt måste förvaltningens förmåga att klara av sina uppgifter öka så att 
staten bättre kunde ta vara på sina intressen. Detta i sin tur krävde att staten 
hade ärliga tjänstemän och en professionell struktur till sitt förfogande. Av 
detta följde också behovet att förändra procedurregler vilka reglerade den 
offentliga sektorns institutionella funktioner. Inom förvaltningen avsåg re-
formarbetet ge ökade möjligheter till delegering vilket syftade till att ge tjän-
stemän ökat initiativ. Utgångspunkten i detta sammanhang var att det fanns 
en arbetsfördelning mellan myndigheterna som garanterade att 
målen/uppdragen uppfylldes med optimala resurser. Detta i sin tur förutsatte 
att strategier och den härledda styrningen ur strategierna förstods på alla 
förvaltningens nivåer. Med andra ord tog regeringen på sig uppgiften att de 
uppgifter som ålades ministerium och verk var mycket klart definierade. 
Regeringen kom dock att instifta ett pris för de myndigheter som tog efter de 
myndigheter som i sin praktik lyckades bäst. Men för att myndigheterna 

                               
462 Kai Kalamees, 31.05.1999, a. a. och Siim Kallas, 25.06.1999, a. a. 
463 Kai Kalamees, 31.05.1999, a. a. och Siim Kallas, 25.06.1999, a. a.   



 193 

skulle kunna jämföra sig med varandra kom regeringen att införa ett system 
som tillät enhetlig jämförbarhet.464 

För att kunna genomföra reformen av det administrativa systemet ansåg 
regeringen det vara nödvändigt att kartlägga och analysera funktioner som 
olika myndigheter hade på olika nivåer. Syftet var att reformen skulle und-
vika en dubblering av uppgifter mellan myndigheterna. Likaså skulle en 
kartläggning och analys upptäcka de områden som krävde en täckning från 
det offentligas sida. I slutändan skulle kartläggningen tillåtit att närmare 
bestämma ministeriers, verkens, inspektionernas, landskapsförvaltningarnas, 
kommunförvaltningens och offentliga juridiska personers funktioner. Reger-
ingen skrev i sitt reformprogram att förändringarna kan få vissa struktur-
förändringar inom ministerier, verk eller inspektioner som konsekvens. Dock 
intog regeringen en konservativ hållning till att genomföra strukturförän-
dringar.  

Under den planerade omställningen ansåg regeringen det vara nödvändigt 
att ministeriers position inom sina respektive sakområden förstärktes. I sam-
band med detta betonade regeringen ministeriers roll vid verkställandet av 
den utarbetade reformpolitiken. Regeringen planerade även att genomföra en 
strukturförändring av statliga verk och inspektioner så att antalet förvalt-
ningsnivåer skulle minska. Likaså skulle en kartläggning och analys re-
sultera i att man inom den offentliga administrationen kunde införa en enhet-
lig kontrollmekanism.465  

När det gällde förändringar i ministerier betonade reformprogrammet 
styrmetoder och institutionell ordning. Man delade upp styrmetoder i en 
vertikal− och en horisontell dimension. Med den horisontella styrningen 
menades alla initiativ som angick samtliga ministerier. Den vertikala styrn-
ingen däremot handlade om delegering och relationer mellan centrala, re-
gionala och lokala myndigheter. I sammanhanget betonade programmet även 
nödvändigheten av att föra isär den politiska och administrativa styrningen 
så att man ökade myndigheternas förmåga att skapa politik och verkställa 
politiken. Därför måste också en klar åtskillnad göras mellan en ministers 
och en kanslers uppgifter i ministerier. Dock behöll programmet ministrar-
nas avgörande roll i politikformulerande processer genom att de avlastades 
de administrativa uppgifterna, vilka annars tenderade till att hindra en effek-
tiv ledning av ministerier. Programmet betonade även att regeringens pro-
gramdokument skulle ges ökad betydelse i förvaltningsarbetet när kanslier 
utarbetar taktiska planer. Samtidigt klargjorde programmet att man måste 
undvika att en och samma instans utarbetar, verkställer och kontrollerar 
politiken och dess implementering. Därför ansåg regeringen att politiken 
måste utformas i olika etapper. Detta kräver att politikens utformande och 
implementering skiljs åt institutionellt. Samtidigt fastslogs det i programmet 
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att ministerier även i fortsättningen skulle anses vara politikutformandets och 
analysens centrala instanser. För att underlätta ministeriernas arbete 
betonade programmet nödvändigheten av att utarbeta fleråriga strategiska 
planer, eftersom bristande definiering av uppgifter och ansvar ledde till en 
kaotisk förvaltning och onödig politisk rivalisering. Till detta kunde också 
läggas bristande arbetsfördelning som skapade dubblering av ar-
betsuppgifter.466  

Under 2002 och 2003 planerade regeringen i sin verksamhetsplan ett lag-
förslag om att införa ändringar i lagen om offentlig förvaltning. Utöver detta 
planerade regeringen att under 2002 implementera ett nytt finansiellt styrn-
ingssystem för förvaltningen. Med finansiell styrning förstås här budget-
processens reformerande där målet var att skapa följande förändringar: A) att 
budgeten formas utifrån en strategisk utvecklingsplan. Denna strategiska 
plan skulle tolkas årligen utifrån en input och output av resurser. B) för att 
bedöma förhållandet mellan input och output skulle information om utgifter 
och resultat kontinuerligt insamlas. Målet var att höja kvalitén för politiska 
beslutsprocesser. C) delegerande av beslutsrätten över finansiella resurser 
från en minister till verkschefer. Detta skulle göras på basis av ett avtal mel-
lan minister och verk där även konkreta resultat för användning av resurser 
angavs. D) införande av ett fungerande redovisnings− och kontrollsystem 
vilket skulle tillåta delegeringen av budgetbesluten till lägre förvaltnings-
nivåer. 

Ett annat sätt att styra statsapparaten i för regeringskoalitionen rätt 
riktning var att genomföra vissa utbildningsåtgärder. Således planerades för 
2002 och 2003 skolningsprinciper för offentliga tjänstemän. Enligt dessa 
skolningsprinciper skulle tjänstemän erbjudas möjlighet att vidareutbilda sig 
inom olika områden. Målet för skolning av tjänstemän ansågs vara att A) 
skapa förståelse för planerade förändringar och hur dessa implementeras B) 
underlätta samarbete mellan myndigeterna i förberedelseprocessen av förän-
dringar. Eftersträvansvärt var utlärande av gemensam knowhow och verk-
samhetsprinciper. C) genom den årliga temavariationen i utbildningen uppnå 
bättre fördjupning samtidigt som resurserna användes optimalt.467 

För att skapa en social stödbas i politiken satte regeringen upp flera pri-
oritetsområden för reformarbetet. Den första prioriteten var att förbereda 
reformeringen av den offentliga förvaltningens funktioner. Med dessa avsågs 
förberedelser för decentralisering av det administrativa systemet. Här beto-
nade regeringen införandet av en subsidaritetsprincip för olika nivåer av 
offentlig administration. Detta i sin tur krävde att man tillrättalade institu-
tionernas funktioner mellan regional och statlig nivå. Dessutom ämnade 
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regeringen föreslå vissa offentliga funktioners överförande till den privata 
sektorn eller medborgarsammanslutningar.468  

De uppgifter som det sociala landskapet ofta står inför kan inte enbart be-
traktas som ministeriers angelägenheter, utan uppgifterna bör betraktas i sin 
helhet, skrev regeringen i sitt reformprogram. Folkets tillfredsställelse med 
staten var enligt programdokumentet direkt kopplat till hur politiken utfor-
mas och hur den implementeras. Med tanke på att relationer mellan politiker 
och medborgare finns i en miljö som ständigt genomgår snabba förändringar 
kräver detta att staten och medborgarna samarbetar med varandra. Utan en 
ömsesidig dialog mellan staten och medborgarna blir det svårt att utforma 
politiken och ännu svårare att implementera den, skrev regeringen. För att 
medborgarna skulle delta i statens angelägenheter och policyprocesser kräv-
des, enligt programmet, att offentliga organisationer var i stånd att samarbeta 
med varandra och gemensamt sköta sina uppgifter. Likaså förutsatte detta 
styrningskompetens samt en genomskinlig och förutsägbar förvaltning. I 
sammanhanget lade programmet tonvikten på outputsidan eller med andra 
ord på den service som den offentliga sektorn erbjöd. Införande av enhetlig 
servicestandard skulle ses just i ljuset av att medborgarna var servicekon-
sumenter och myndigheten servicegivare. Därför behövde de byråkratiska 
rutinerna anpassas så att de utgick ifrån medborgarnas behov och inte ifrån 
den administrativa myndighetsstrukturen. För att medborgarna skulle känna 
sig delaktiga behövde politisk planering och användning av resurser för dess 
verkställande göras förutsebara och genomskinliga. Här krävdes dessutom 
att allmänheten fick information om sina rättigheter gentemot myn-
digheterna. 

Genom att ta med olika organisationer i policyprocessen skulle en ömse-
sidig nytta skapas. Regeringen avsåg därför att stifta olika avtal varigenom 
olika offentliga uppgifter ålades olika medborgarsammanslutningar eller 
privata företag. Detta, menade regeringen, skulle ge medborgarna en bättre 
offentlig service. Samtidigt krävde programmet att regeringen i avtal fastslog 
kvalitetsstandard samt hur man mäter verksamhetens resultat. Likaså krävde 
programmet att regeringen vid privatiseringen av service garanterade verk-
samhetens genomskinlighet och offentliga kontroll.  

När det gällde att tillåta icke−statliga organisationers deltagande i poli-
cyprocessen betonade reformprogrammet endast feedbackaspekten. Således 
stod det i programmet att regeringen skulle utarbeta konsultationsmekanis-
mer med målet att få en serviceförbättrande konsultation så att olika sam-
hällsgruppers behov tillgodosågs.  

Genom att i reformarbetet inlemma olika parter från det sociala land-
skapet garanterades att reformen inte uppifrån skulle påtvingas aktörer. Där-
för betonades ministeriers koordinerande roll, som skulle tillförsäkra reform-
ers varaktiga resultat. Ministerier gavs därför rätten att förbereda strategier 
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för ändamålet. Detta i sin tur krävde att man skapade en klar åtskillnad mel-
lan ministeriernas och verkens arbetsuppgifter. Verken skulle efter refor-
mens genomförande inte arbeta med politikens utformande eller skapande av 
lagförslag, utan endast med verkställandet av politiska beslut. För att nå de 
mål som reformprogrammet ställde upp ansåg regeringen att man måste höja 
kunskapsnivån om hur politiken skapas och strategiska mål utformas. Detta i 
sin tur krävde att politiska partier, tjänstemän och den politiska ledningen 
samarbetade med varandra. I sammanhanget förstärkte regeringen sin egen 
roll i koordineringen av ministeriers arbete via informations−, utbildnings− 
och medelstyrning. När det gäller medelstyrning lyfte programmet fram 
budgeten vars mål bland annat skulle vara att systematiskt ge en bild av de 
offentliga finanserna. I sammanhanget ingick att all finansiering av of-
fentliga instanser skulle baseras på resultat och inte på nödvändighet på in-
putsidan. Resultatstyrningen skulle i framtiden dessutom, enligt programmet, 
bindas till politiska prioriteter och politiska program. När det gällde struktur-
förändringar inom förvaltningen så skulle reformeringen av medelstyrning 
dessutom syfta till att successivt delegera beslutsrätten över resurser från en 
minister till kansler och chefer för statliga inrättningar. Programmet krävde 
dock att det vid delegering slöts ett avtal mellan en minister å ena sidan och 
chefstjänstemän å andra sidan, vilket inte bara reglerade befogenheter och de 
strategiska mål som skulle uppnås, utan även den inre och utomstående kon-
trollen. Avtalen skulle vara tidsbestämda. Statliga strukturens ansvarsdecen-
tralisering ansågs av regeringen vara ett svårt problem att lösa. Därför me-
nade man att denna del av reformen borde ske etappvis och speciellt när det 
gällde ansvarsöverförande av finansiella resurser. Av denna anledning ansåg 
regeringen att man först borde genomföra den inre decentraliseringen på 
försök, via olika pilotprojekt.469 

En ytterligare åtgärd som finansministeriet föreslog i samband med effek-
tiviseringen av statsapparaten var införandet av resultatlön. När det gällde 
den ständiga retoriken om besparingar inom staten, sade chefen för statsap-
paratens avdelning på finansministeriet, att detta inte var ett mål i sig utan att 
det framförallt handlade om hur väl en statsapparat kunde fungera. Samtidigt 
betonade avdelningschefen att i många EU−dokument kritiserades Estland 
just för att landets statsapparat inte förmådde så mycket. Det man från EU 
speciellt hade påpekat var att även om landet antog många lagar så följdes de 
sällan.470 I samband med reformer av det administrativa systemet infördes 
tankar om kvalité och resultat. I ljuset av den allmänna uppfattningen att det 
alltid finns för många byråkrater sade till exempel finansminister Siim 
Kallas att det får man höra ständigt, men sällan om vad tjänstemännen upp-
når, eller vad staten vill uppnå med sina tjänstemän. Fram till 1999 hade man 
enligt Kallas inte utvärderat myndigheternas och tjänstemännens verksam-
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het, detta skulle regeringen dock försöka råda bot på. Därför började finans-
ministeriet tillsammans med riksrevisionsmyndigheten utarbeta mätmetoder 
som skulle fastställa statsapparatens effektivitet. Enligt ministern var det 
centrala att man skulle upprätta klara mål och resultatkriterier för vad 
statsapparaten skulle uppnå och av denna anledning övergick finansminis-
teriet till att vid anslagsutdelning först bedöma effektiviteten på myn-
digheternas verksamhet. Fram till 1999 hade alla myndigheter regelmässigt 
fått procentuella ökningar från år till år, men efter 1999 var det tänkt att re-
geringen skulle sätta stopp för en sådan praxis. När det gällde effektiviteten 
inom den offentliga sektorn betonade finansministern även nödvändigheten 
av att låta den privata sektorn eller andra organisationer i det sociala 
landskapet sköta vissa uppgifter. 471 

Ett viktigt moment i reformarbetet var att staten skulle anställa och be-
hålla professionell personal. Därför var det nödvändigt att tjänstemännens 
lön närmade sig den som betalades inom den privata sektorn. Utöver detta 
borde även andra stimulansåtgärder för tjänstemännen införas. För att lyckas 
med detta ansåg regeringen det vara nödvändigt att man införde ett säkert 
och genomskinligt lönesystem. Därutöver behövde även ett karriärsystem 
skapas som klargjorde befodringsgången i offentlig förvaltning. Detta i sin 
tur förutsatte att tjänstemännen delades in i olika grundgrupper och därmed 
skulle den inre differentieringen öka. Regeringen betonade även att om detta 
system skulle fungera, behövde man vidta åtgärder som garanterade attester-
ingsverksamhetens efterlevande.472 I ljuset av detta, tror jag, måste även ses 
att programmet ville komma till rätta med problemen som gjorde att lagen 
om offentlig tjänst, som reglerade tillsättningen av vakanser, ständigt för-
bigicks. Därför stod det i programmet att tjänstemännens sociala garantier 
måste bestämmas mera målinriktat. Dessutom betonar programmet nöd-
vändigheten av att tillrättalägga rekryterings− och värvningssystemet så att 
den tänkta offentliga konkurrensen om offentliga ämbeten följdes i verk-
ligheten. Utöver dessa förändringar eller förbättringar ansåg programmet 
även att lönesystemet för tjänstemän krävde reformering. Därför föreslog 
man att regeringen skulle införa motivationsmekanismer och att myn-
digheterna i sin lönepolitik skulle ta ökad hänsyn till tjänstemannens meriter 
och till läget på arbetsmarknaden. Reformprogrammet gav samtidigt även en 
uppgift till tjänstemännen. De måste nämligen förändra sig grundligt så att 
de lärde sig samarbeta med andra myndigheter samt med privata aktörer.473 

Även denna gång kan man betrakta reformen som politiserad verksamhet, 
och detta trots att regeringen menade sig överta den kommission som tidi-
gare tillsattes under Samlingspartiledda koalitionen för reformerandet av det 
administrativa systemet och som sedan 1998 i praktiken slutat att fungera. 
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Således planerade 1999 års regeringskoalition att fortsätta med de mål som 
den tidigare kommissionen satte upp och bara delvis modifiera dessa. För 
ändamålet avsåg regeringen att ånyo tillsätta en reformkommission och 
komplettera redan gjorda undersökningar om det administrativa systemet. 
Emellertid, trots att regeringen planerade ta över stafettpinnen från politiska 
krafter som efter valet hade gått i opposition samt att reformen innebar en 
grundlig förändring och uppstramning av det administrativa systemet, hittar 
man inga oppositionsrepresentanter i de kommissioner eller organ som re-
geringen tillsatte för reformens genomförande. Läser man mötesprotokollen 
från reformkommissionen så hittar man endast representanter från regering-
skoalitionen eller näringslivet som sedan 1993 stått statsministern nära. Här 
syftar jag affärsmannen och mediamogulen Hans H. Luik som redan 1993 
figurerade i estniska skattebetalarnas förening och vars skugga i regeringen 
tvingade fram en splittring av statsministerns parti 1994. 

Denna reform strandade dock bara efter två års arbete. Den 19/11 2001 
förklarar reformbyråns avgående direktör Väino Sarnet i Estniska Dagbladet 
att hans synpunkter inte räknades av politiker och att reformen inte startades. 
En orsak som reformbyråns direktör framhävde var att finansministeriet, 
som i reformarbetet hade en central och bärande roll att spela, aldrig tycktes 
bli klar med sina strategiska planer. Även budgetreformen hade, enligt Sar-
net, inte börjat fungera och därmed hade kritiken mot de kostnader som re-
formen medfört skapat en miljö där reformbyråns roll snabbt marginalise-
rades i reformprocessen. Därmed blev många centrala frågor aldrig ett 
ärende för reformbyrån utan stannade som en oändlig förhandlingsfråga 
mellan politikerna. Väino Sarnet sade att när reformen startades 1999 fanns 
det verkligen en stark vilja att göra någonting för att förbättra det administra-
tiva systemet i Estland, men att politikerna saknade en klar grund av gemen-
samma mål. Därmed låg det på hans byrå att definiera brister och förbät-
tringsåtgärder som fanns i det administrativa systemet. Därefter skulle en 
politisk konsensus mellan politiska aktörer runt dessa brister och åtgärder 
skapas, sade reformbyråns direktör.474 

Förändringarnas konsekvenser – i teorin 

Ett ministerium eller en hel regeringsapparat utgör oftast en komplex organi-
sation där olika avdelningar/ministerier kan driva mycket skilda verksamhe-
ter. Detta gör att kärnverksamheten i ett ministerium kan utföras av vitt 
skilda avdelningar. Således utförs till exempel ekonomiministeriets eller 
finansministeriets kärnverksamhet av en konfiguration av olika avdelningar 
som sedan stöttas av vissa stödavdelningar. Att ett ministerium och reger-
ingsmaskineriet, det vill säga olika ministerier, utgör statens verktyg i dess 
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umgänge med aktörer i det sociala landskapet medför att olika avdelnin-
gar/ministerier som bedriver den så kallade kärnverksamheten kan vara in-
bäddade i mycket olika miljöer och ju mer dynamiskt det sociala landskapet 
är desto mer kan olika avdelningars/ministeriers arbete och intern prestige-
position från tid till annan skilja sig från varandra. Här kan politikförändrin-
gen hos ledningen medföra att olika ministerier/avdelningar periodvis kan få 
olika uppmärksamhet från ledningens sida, när man från politiskt håll anser 
sig vara tvungen att från tid till annan prioritera olika samhällssektorer. Detta 
i sin tur kan i praktiken innebära olika resurstillförsel mellan olika minis-
terier/avdelningar och olika tillgänglighet till de rum där man kan påverka 
besluten om sin egen verksamhet. Men kanske det mest viktiga i samman-
hanget är att dynamiken i omvärlden, eller den politiska ledningens omori-
entering från ena samhällssektorn till den andra, kan medföra att ministerier i 
sin tur måste underkastas en omgruppering av sina styrkor för att möta nya 
krav. I realiteten kan detta ibland innebära vissa strukturförändringar. Enligt 
James D Thompson, vilket jag ovan redan påpekat, existerar det även en 
stark korrelation mellan organisationsstrukturer och dynamiken i om-
världen.475 Omstrukturerande kan, enligt March och Simon, medföra inter-
gruppkonflikter inom en organisation, till exempel mellan avdelningarna på 
ett ministerium eller mellan ministerierna. Det kan till exempel uppstå situa-
tioner där gemensamma beslut mellan avdelningarna eller ministerierna 
måste fattas, vilket tvingar dem till kompromisser och eftergifter. Här måste 
även beaktas hur pass beroende grupperna är av varandra och hur mycket de 
tvingas att dela samma kaka. Det kan nämligen uppstå en tävling om den 
största biten, men där kakan är oändlig behöver grupperna inte bry sig om 
varandra. I sammanhanget måste man även väga in huruvida olika minis-
terier eller avdelningar på enskilda ministerier har olika mål och huruvida de 
är villiga samt kapabla att vidta aktioner för att pressa igenom sin vilja för att 
nå målen.476  

Med tanke på att strukturförändringarna under hela 1990−talet har utgjort 
en lockelse för de estniska politikerna, och vilket också partiet Res Publica i 
2003 års parlamentsval lovade göra slut på, är det enligt min mening på sin 
plats att med några ord teoretiskt beakta strukturförändringarnas konsekven-
ser.477 

Utgångspunkten i nedanstående resonemang är att relationerna i en or-
ganisation kan betraktas som en dynamik där olika krafter hela tiden balan-
serar varandras styrka. Därför blir den politiska ledningen normalt tvingad 
till att dels samordna de olika delarnas verksamhet och dels balansera deras 
positioner i hela regeringsapparaten eller i enskilda ministerier så att öppna 
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strider och maktkamper undviks. Poängen med detta resonemang är att om 
styrkebalansen mellan delarna i en organisation av någon anledning ständigt 
förändras, kan detta medföra att samarbetssystemet i organisationen får svårt 
att institutionaliseras och olika delar, så att säga, aldrig riktigt svetsas ihop. 
Detta i sin tur kan hålla en organisation i en ständig förändringsprocess där 
styrkepositioner mellan olika aktörer aldrig blir erkända och umgänget mel-
lan delarna präglas av kylig saklighet och stelnade ritualer. Men denna fred 
mellan aktörerna kan endast betraktas som en vapenvila och när det befint-
liga inte erbjuder trovärdiga och långsiktiga lösningar kan en konfiguration 
av det minsta tinas upp i sökandet efter en mera permanent lösning. Lyckas 
aktörerna rubba balansen på ett avsevärt sett börjar aktörerna mycket snabbt 
vidta handlingar som genom uppluckringen inför ett moment av instabilitet i 
systemet. Inledningsvis kan en euforisk atmosfär sprida sig i organisationen 
som ytterligare kan förstärka rörelsen ifrån den gamla konfigurationen. Dock 
är inte alltid deltagandet i förändringen symmetriskt fördelad mellan ak-
törerna i organisationen. Med rörelsen från den gamla konfigurationen inleds 
den andra fasen av förändringen som går ut på att många aktörer kämpar för 
ändrade förhållanden i systemets olika nivåer. En organisation kan under 
denna fas fungera med stora brister, eftersom samspelet då är orutinerat och 
därmed osäkert. Dock ger denna fas möjligheter till många experiment och 
lärande. Emellertid kan många aktörer komma på efterkälken och därmed 
kommer den ursprungliga entusiasmen att avta och i förlängningen utmynna 
i tvivel och uppgivenhet. Denna fas utmynnar i en integration där systemet 
sakta återfinner en styrkebalans mellan aktörerna och rutiniseras. Emellertid 
präglas fasen i början av många bittra strider och konflikter där olika intres-
sen och grupper står mot varandra. Många kan förlora känslan av sam-
hörighet med organisationen och kan till och med välja att vända organisa-
tionen ryggen. Ett avgörande steg tas i stabiliseringen när ett nytt rela-
tionsnät rutiniseras och därmed inför vissa konfliktlösnings−, problem-
lösnings− och kommunikationsrutiner. Dock är det viktigt att i 
sammanhanget beakta om förändringen i en organisation endast handlar om 
att man löser nya uppgifter med gamla verktyg och metoder eller om interna 
förändringar även inför orienterandet utifrån helt nya teorier för problem-
lösning. Om lösningar under denna fas visar sig sluta fungera, till exempel 
på grund av att man tolkar resultaten olika, kan ett nytt stadium av osäkerhet 
bli följden eftersom rutinerna för problemlösning inte visar sig kunna 
erbjuda förutsebarhet och lösning på problem. Emellertid måste man i sam-
manhanget komma ihåg att stabiliseringsprocessen alltid kan avbrytas av 
händelser som förändrar villkoren för organisationen. Normalt pågår flera 
olika processer samtidigt i en organisation.478  

Vid påtvingade förändringar kan ett avgörande moment för organisa-
tionens sammanhållning vara känslan av ett kollektivt ansvar. Om denna 
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saknas kan förändringar lättare förstöra en inre sammanhållning under osä-
kerhetsstadiet. Än mer komplicerat blir läget om det samtidigt pågår flera 
processer. Lyckas man i sådana lägen inte införa någorlunda fungerande 
kommunikationskanaler och konfliktlösningsrutiner riskerar organisationen 
att splittras. 

En organisation kan komma att hamna i centrifugala krafters våld även på 
grund av strukturlekar som ledningen kan vidta. Ofta kan till exempel, under 
ett pågående förändringsarbete, ledningen dra slutsatsen att den valda vägen 
inte leder till önskat resultat och därmed tvinga alla att dra åt bromsarna. 
Detta kan få till följd att ledningen i val av nya vägar vidtar en omgruppering 
av organisationen i syfte att vara bättre rustad för att gå den nyvalda vägen. 
Utgår man här ifrån att en organisation anpassar sin struktur och hierarkiska 
ansvarsfördelning mellan enheterna till de mål som ska nås, bör man också 
dra slutsatsen att om målen förändras medför detta vissa strukturella förän-
dringar i hela organisationen eller i delar av den.479 Detta kan i sin tur noll-
ställa rutineringen av arbetsgruppers relationer och tvinga dem att börja om 
från början. I sådana fall kan många välja att lämna organisationen. Verk-
samheten kan därmed demoraliseras och i slutändan kan återstående personal 
välja att hålla sig till mekaniska rutiner i umgänget med medarbetare och 
omgivning. Detta i sin tur innebär att det etableras en låtsasstabilitet där 
ledningen kan välja att låtsas som att allting är under kontroll. På lägre 
nivåer kan många avdelningschefer i sådana lägen välja att dölja denna låt-
sasstabilitet för denna högsta ledningen, vilka därmed kan komma att leva i 
ett luftslott.480  

På alla nivåer i en organisation har man en egen verklighetsuppfattning 
om problem och lösningar angående verksamheten och det är knappast 
troligt att processerna uppifrån och nerifrån med nödvändighet över-
ensstämmer med varandra. Snarare kan man förvänta sig friktioner och över-
sättningssvårigheter mellan olika verklighetsuppfattningar. I värsta fall kan 
friktionerna och översättningssvårigheterna leda till konflikter vilka därefter 
tvingar organisationerna att avsätta kraft och tid för att lösa dessa. Konflikter 
och deras lösningar kan leda till missnöje, uppgivenhet eller att många läm-
nar organisationen.481 

Beträffande förändringar i den offentliga sektorns förvaltningsapparat kan 
man urskilja åtminstone två grundtyper, uppifrån och nerifrån initierade samt 
styrda förändringar. Uppifrån initierad förändring ligger normalt utanför 
förvaltningens direkta kontroll och initieras normalt på den politiska led-
ningsnivån. Ett exempel som hör hit är huvudmannaskapsförändringar. Neri-
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481 Kai Kronvall, Eric Olsson och Torgny Sköldborg, 1991, a. a. s. 29 ff 



 202 

från initierade och styrda förändringar är däremot sådana där förvaltningsen-
heter själva påbörjar och genomför förändringar.  

Emellertid kan det uppstå situationer där en förändring av offentliga myn-
digheter påbörjas från båda håll samtidig eller att det ena initiativet ger up-
phov till initiativ från ett annat håll. Dock kan uppifrån kommande förän-
dringar förlama underifrån kommande initiativ. Ofta tenderar sådana uppi-
från initierade och styrda förändringar av myndigheter leda till passivitet 
eller defensiva positioner och förhållningssätt hos aktörerna på golvet. 
Anledningen till detta kan vara att de på golvet inte känner sig delaktiga i 
processerna som föregick de formella besluten. En atmosfär av okontroller-
barhet kan lätt uppstå och dessutom ge upphov till en misstänksamhetsat-
mosfär mellan ledningen och verkställare, där även ett utrymme skapas åt 
mytbildningarna vilket i sin tur, enligt min mening, ytterligare kan förstärka 
atmosfären av okontrollerbara händelser. Dessutom kan en avsedd attityd-
förändring på golvet stanna vid en simulering av förändring medan den nya 
terminologin finner få motsvarigheter i handling. Vid uppifrån initierade och 
styrda förändringar finns det även en tendens till att initiativförmåga och 
förändringsinsatser från enskilda eller personalteam sällan integreras på ett 
konstruktivt sätt i förändringsprocesserna. Detta kan i sin tur föranleda en 
känsla av marginalisering hos enskilda eller grupper av anställda. Många 
upplever i sådana situationer att deras erfarenheter och kompetens inte 
räknas, uppmärksammas eller rent av avvisas i förändringsarbetet. Konsek-
vensen kan därmed bli att många väljer att lämna organisationen.482 

Förändringar som initieras och styrs uppifrån kan medföra konflikter och 
samarbetssvårigheter på underliggande nivåer. Inte sällan kan en ledning 
tendera att på ett slentrianmässigt sätt hänföra sådana problem till en per-
sonlig nivå och dessutom hävda att enskilda, eller grupper av nedanstående 
nivåer, är fulla av brister, enögdhet och oförmåga att vidga de anställdas 
vyer. 483  

Även kommunikationsklyftor mellan olika nivåer tycks vara en följd av 
uppifrån initierade och styrda förändringar. Konflikter som till följd av detta 
kan uppstå hanteras därefter på avstånd och formulärmässigt.484 

Inom varje organisation tenderar det alltid existera att antal olika eller 
motstridiga uppfattningar om hur verksamheten ser ut och vilka problem 
samt svårigheter som verksamheten möter. Dessa skillnader aktualiseras och 
kan bli frontlinjedragande vid förändringar. Här bör även beaktas att en del 
av verklighetsuppfattningen hos personalen formas i det sociala samman-
hanget och i samspelet som arbetsplatsen erbjuder.485 Detta för resonemanget 
in i temat om gruppdynamiken där även små tillsynes ytliga och obetydliga 
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förändringar av villkoren för en arbetsgrupp kan få omskakande förändringar 
i samspelsprocesserna till följd och därmed även medföra ändringar i han-
dlingsmönster hos till exempel en hel avdelning om den består av en enda 
grupp, som ofta är fallet i Estland.486 

Inför man dessutom ändringar i arbetsmetoder eller rent av skapar nya 
enheter kan detta medföra förändringar i samspelet mellan samtliga enheter i 
en organisation. Till exempel kan nyss nämnda förändringar medföra än-
dringar i hela organisationens kommunikationsmönster och kanaler samt 
framtvinga nya normer och en anpassning till dessa. 487 

Normalt genomgår en grupp i samband med radikala förändringar en serie 
olika förändringsstadier för att (åter)rutinisera sina interna relationer. Således 
är relationerna från början mycket osäkra, varefter en gemensam symbol 
gestaltas som samlande kraft. Därefter kommer medlemmarna att utöva öm-
sesidigt tryck på varandra i syfte att skapa gemensamma perceptioner och 
samhörighetskänsla. Slutligen kommer gruppen att uppnå en grad av mog-
nad som öppnar för fria och öppna relationer. Dessutom ökar toleransnivån i 
gruppen och särarter tillåts. Under alla föregående faser har det skett konflik-
ter och utbrytningar, varför en grupp som kommer in i det sista stadiet har en 
hållbar sammansättning en tid framöver.488 

Ofta tenderar nystartade arbetsgrupper dessutom att visa tecken på fa-
natism. Därför kan de i sin extas pådyvla andra grupper den egna verk-
lighetsbilden som en absolut avgörande lösning på verksamhetens problem. 
Detta sker oftast på grund av att det egna synsättet under uppbyggnadsfasen 
även symboliserar gemenskapen i gruppen. En mogen grupp är däremot 
oftast mycket mera öppen och flexibel i sina relationer och är därmed även 
mera benägen att genomföra till exempel en anpassning till förändrade vill-
kor.489 

Skeendena i en grupp försiggår emellertid på två plan. För det första kan 
genom handlingar och interaktion skapas en arbetsprocess som syftar till att 
lösa uppgifter. För det andra syftar en kontinuerlig interaktion till att bevara 
och upprätthålla gruppens sociala enhet. Med andra ord kan gruppens han-
dlingar som syftar till att lösa arbetsuppgifter ha dubbla innebörder. Således 
när måste varje uppgift utföras på ett visst sätt för att därmed bekräfta sam-
hörighet inom gruppen. Förändringarna utifrån som inför ändringar i ar-
betssättet kan således störa gruppens interna interaktionsrutiner. De interna 
problem som därefter uppstår kan i längden också störa hela uppgift-
slösandet som gruppen arbetar med.490 

Det faller sig naturligt att anta att inlärningsprocessen startar om vid re-
geringsskiften, om en tidigare okänd ledning tillträder. Även om kansliet 
                               
486 Kai Kronvall, Eric Olsson och Torgny Sköldborg, 1991, a. a. s. 68 
487 Kai Kronvall, Eric Olsson och Torgny Sköldborg, 1991, a. a. s. 68 
488 Kai Kronvall, Eric Olsson och Torgny Sköldborg, 1991, a. a. s. 69 f 
489 Kai Kronvall, Eric Olsson och Torgny Sköldborg, 1991, a. a. s. 70 
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fortsätter att arbeta som vanligt saknas det en gemensam referensram mellan 
kansliet och den politiska ledningen. En konsekvens av detta kan bli att 
kansliets arbetshastighet sjunker. När den politiska ledningen dessutom har 
kort tid på sig att genomföra sina planer kan detta leda till att den politiska 
ledningen försöker politisera kansliets tjänstemannakår.491 För att förtydliga 
tankegången kan man utgå ifrån Berger och Luckmann som menar att när 
två individer måste anpassa sig till varandra betyder det att de tvingas till 
tillmäta varandras handlingar betydelse. Detta gör man genom att man dels 
typificerar sina egna handlingar och dels att man genom sina egna typificer-
ingar tillmäter andras beteende en mening. Ett hjälpmedel i sammanhanget 
utgörs av att de flesta mänskliga handlingar upprepas. När två människor 
samarbetar med varandra typificerar de inte bara varandras handlingar utan 
deras gemensamma förväntningar får dessutom en karaktär av upprepade 
handlingar. Så småningom faller det ömsesidiga beteendet under vanans 
makt. Därefter tas varandras beteenden för givna. Upprepningen av beteen-
det skapar således ett mönster som strukturerar människans orienter-
ingsmöjligheter i världen. Detta i sin tur medför att när två individer inleder 
ett samarbete brukar detta samarbete leda till att deras ömsesidighet institu-
tionaliseras, vilket tillsammans med förgivettagande medför att ens percep-
tioner utformas så att verklighetsuppfattningen förenklar världen. Enligt min 
mening finns det emellertid ett grundantagande i detta resonemang som inte 
tycks stämma när det gäller ett litet kapitalintensivtsystem som är djupt frag-
menterat. Resonemanget tycks förutsätta att aktörernas positioner och re-
surser inte förändras med en hiskelig hastighet, som är fallet t. ex. i Est-
land.492 

Den politiska principalen i rollen som dirigent. 
Enligt Georg Sootla, har ett av de genomgående problemen inom det estnis-
ka ministerieväsendet varit bristande koordinering och samarbetsförmåga. 
Detta har också fortsatt till skrivande stund. I augusti 1995 gjorde Rikskans-
liet i Estland ett försök att etablera ett organ med syfte att införa koordine-
ring och samarbete mellan ministerier samt mellan ministerier och andra 
offentliga myndigheter. Emellertid rann detta försök bara efter några måna-
der ut i sanden. Sootla menar att det fanns framförallt två orsaker till detta. 
För det första drabbades detta försök av personalbrist och för det andra väg-
rade enskilda ministrar hårdnackat att överge ens en centimeter av sina 
maktbefogenheter.493 Detta problem verkade emellertid inte vara något nytt 
för statsförvaltningen. Redan under perestrojkan 1986 ansågs koordinationen 

                               
491 Detta är ett moment som framkom i intervjuer, jfr med  Allan Sikk, 2006, a. a. s. 345 f 
492 Peter Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och 
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1997, s. 17 



 205 

mellan olika myndigheter halta. Detta ledde på federal− och delstatsnivå till 
en enorm sammanslagning av ett antal ministerier varpå man bildade ett 
antal statliga kommittéer eller nya ministerier. 1989 splittrades och omvand-
lades dessa kommittéer återigen och på basis av dessa bildades då 17 olika 
ministerier.494 

På tal om ett hållbart samarbete inom statsapparaten idag bör denna be-
traktas som ett samarbetssystem av olika delar där parterna i en koalitionsre-
gering kan ha tillkämpat sig ministerier och dess resurser. När koalitionspar-
ter därefter saknar en långsiktig strategi, eller vad värre är om de tenderar 
betrakta sin regeringsposition som kortvarig, kan detta medföra att parterna 
skyndar sig att implementera var sin politik. Anledningen kan vara att vid 
nästa val framstå i bättre ljus. Men detta kan få till konsekvens att hela för-
valtningsapparaten kommer i obalans när varje minister agerar med sitt par-
tis bästa framför ögonen. I regerandets sammanhang betyder detta att im-
plementering av politik bör planeras utefter vissa strategiska mål, utan vilka 
en policyprocess riskerar att bli en inkrementell verksamhet utan mål och 
mycket fäktande kring taktiska frågor.  

Den centrala frågan i sammanhanget är således hur en regering agerar 
som en stark aktör, dvs. att den kan mobilisera alla sina medlemmar och 
stödstrukturer som en enad trupp i politikskapandet och implementerandet. 
En regering tillgriper därför ofta en harmoniseringsprocess vilken möjliggör 
skapandet av konsensus runt en gemensam ståndpunkt. I verkligheten bör 
regerandet ses som en process i kontinuum mellan hierarki och kollegialitet. 
Beslutsfattande i kontinuumets hierarkiände sker således i en miljö där en 
statsminister eller president ensam fattar besluten eller utövar ett praktiskt 
inflytande över andra beslutsfattare i kabinettet. Här är det dock av av-
görande vikt att administrationen eller ledarens stödstrukturer inte är alltför 
komplexa.  I den andra änden av kontinuumet fattas besluten gemensamt och 
ofta bär också hela kabinettet ansvar för besluten gemensamt. I praktiken 
förutsätter ett sådant kabinett att antalet deltagare är starkt begränsat eller att 
alla styrs av en och samma partidisciplin. I annat fall finns det risk för att det 
uppstår en ensembleregering där deltagarna grupperar sig. Även en ensem-
bleregering fungerar kollegialt, men risken med en sådan regeringstyp är att 
den kan få svårt att koordinera sina delar eller enas runt taktiska frågor. Des-
sutom kan det mellan grupperingarna uppstå en stratifikation som i för-
längningen kan splittra hela kabinettet. Detta i sin tur kan återigen ge 
möjlighet för kansliets olika grupperingar att lyfta fram sina positioner, un-
der förutsättning att de kan göra detta. Det som således kan påverka en re-
gerings arbete kan också betraktas utifrån målet som de ingående delarna har 
eller tillgriper tack vare stödet från experter. Man kan här tänka sig att en 
minister för att höja sitt politiska kapital kan försöka genomföra vissa åt-

                               
494 Intervju med en f. d. statsminister. Om den federala sammanslagningen läs Anders Åslund, 
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gärder, vilka han/hon tror är gynnsamma för hans politiska kapital, men i 
själva verket utformats av kansliets experter i syfte att gynna deras posi-
tioner. Här bör dock frågan ställas om ett parti eller minister i regeringskoali-
tionen endast är ute efter att inneha regeringsmakten, eller om det finns an-
dra och långsiktiga strävanden som partiet vill uppnå. 

Betraktar man hur de partierna i de estniska regeringarna har agerat måste 
man tyvärr säga att regerandet i Estland under en större del av 1990−talet 
varit en inkrementell verksamhet, vilket bland annat beskrevs i kapitel 4 
avsnitt Från regeringskris till regeringskris. Detta framför allt eftersom koa-
litioner enligt professor Vooglaid inte har kunna koordinera statsapparatens 
arbete utifrån strategiska mål. Istället har man under hela 1990−talet under-
kastat statsförvaltningen olika strukturförändringar. Emellertid tycks det 
finnas en röd tråd i dessa strukturförändringar. Nämligen sammanfaller de 
med ”de nyas” regeringsinnehav. Även om också ”de före detta” mellan 
1995 och 1999 planerade och pratade om förvaltningsförändringar företogs 
aldrig så radikala förändringar som 1993 och 1999 när ”de nya” hade reger-
ingsmakten. Här kanske ”de nyas” statsminister Mart Laars samtal med mig 
på en konferens i Tartu 2003 kastar ett visst ljus över vad som har varit en av 
de drivande krafterna bakom förvaltningsreformerna.495 På konferensen bek-
lagade Mart Laar sig över att man i Estland aldrig lyckades slutföra en full-
ständig institutionell förändring och att ”de före detta” sitter orubbade på 
många ställen. Misstanken ligger här nära uppfattningen om att ”de nya” 
genom en institutionell omgruppering av statsapparaten har försökt skapa en 
brytningspunkt där ”de före dettas” styrkepositioner i samhället skulle ha 
brutits. Eftersom dessa förvaltningsförändringar inte medfört ett oåterkalle-
ligt nederlag för ”de före detta” har ”de nya” i sin jakt på seger återkom-
mande vidtagit strukturförändringar inom statsapparaten.  

Emellertid kan strukturförändringar användas som verktyg men samtidigt 
döljas med olika påhittade nödvändigheter. Man skulle i överförd bemärkel-
se kunna se denna process utifrån Nils Brunsson och Johan P Olsens 
resonemang om hur organisationer motiverar sina reformer. För att le-
gitimera sina åtgärder skulle partierna således endast behöva tre medspelare. 
För det första behöver de ett problem som ska lösas. Problemlösning kan 
betraktas som ett sökande efter en lösning antingen på ett problem eller en 
praxis som kan komma att leda till att ett rejält problem uppstår. Dock verkar 
det finnas ett begränsat antal receptlösningar tillgängliga. Detta borde ju 
medföra att de drabbade så småningom börjar känna igen reformer och en 
känsla av ”inte nu igen” sätter stopp för allehanda förändringar. Emellertid 
är minnet mycket kort och glömskan människans öde. Att reformer kan pågå 
i all oändlighet kan således sägas vara möjligt eftersom människorna glöm-
mer. Glömskan kan emellertid få hjälp av mera världsliga saker. En organi-
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sation ska nämligen kunna överleva sina medlemmar och i och med detta 
kan en erfarenhet gå förlorad hos nyare anställda. Man kan också byta ut 
ledningen mot en som inte är bekant med vilka reformer och vilka vindar 
som tidigare blåst inom organisationen. Men man kan också ta hjälp av 
utomstående experter som inte har någon aning om en specifik organisation 
och dess interna biografi. 

När det således handlar om att få tag på ett konkret problemobjekt i syfte 
att peka ut en mirakellösning, varefter allt blir roligt och behagligt, är det 
ingenting som en politiker därefter skulle behöva bekymra sig om. Att peka 
ut ett förvaltningsproblem verkar inte heller vara ett stort problem eftersom 
en organisation alltid verkar vara besmittade av ett antal olösliga problem. 
Exempelvis finns det säkerligen aspekter i den centrala kontrollen av delarna 
som man kan anmärka på. Om inte detta skulle räcka kan man ju alltid 
plocka fram kortet om balansen mellan arbetsfördelning och helhetssyn. 
Som ett recept kan man t. ex. föreslå att man centraliserar en decentraliserad 
organisation eller tvärtom decentraliserar en centraliserad organisation. Det 
verkar alltid finnas organisatoriska lösningar att föreslå. Kan man bara knyta 
ihop dagens processer eller tillstånd med att det finns eller kommer att finnas 
problem och till detta sammanhang även tillägga aspekten att folk glömmer, 
vinner föreslagna lösningar lätt över dagens praktik. Men inte bara de andra 
glömmer. Om de glömmer kan man förvänta sig att även en reformerare kan 
glömma. Omorganisationer kan således lätt bli upprepningar av tidigare re-
former.496  

Dirigenten och kapitalrörelser 
I en intervju Hommikuleht Nr 2/1994 bekräftade Sildmäe att en dimension i 
konflikten mellan honom och vissa andra ministrar handlade om privatise-
ringen. En annan dimension kunde, enligt Sildmäe, utgöras av att det började 
samlas ett starkt lag av specialister i ekonomiministeriet, speciellt när det 
gällde att styra statliga företag. Detta i sin tur kunde vara ett argument emot 
dels finansministeriet och framförallt privatiseringsagenture och dess poli-
tiskt sammansatta råd. Ministeriets avdelning för statliga företag var väl 
inbäddad i företagsvärlden, välinformerad och därigenom mer kompetent att 
styra de statliga företagens privatisering och restrukturering.  

När det gällde Privatiseringsagenturen så kunde den inte samarbeta vare 
sig med utomstående konsulter eller eventuella köpare. Dess råd var en poli-
tisk loppmarknad, sa Sildmäe. Av detta följde att agenturens råd inte kunde 
komma med kvalitativa lösningar utan endast med inkompetenta politiska 
beslut på bristrande informationsunderlag. Istället för att privatisera utan 
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stora finansiella och ekonomiska förluster började Privatiseringsagenturen 
skyffla ut statliga företag på löpande band. Här lyssnade man inte alls på 
industrins röster och intressen, det viktigaste var att bli kvitt så mycket som 
möjligt. Således verkställde Privatiseringsagenturen politiska beställningar 
där besluten om vad skulle privatiseras och när det skulle ske redan i förväg 
var bestämda av politiker. 

Enligt lagen satte Privatiseringsagenturet samman en lista över de företag 
som det ansåg vara möjliga att sälja. Listan presenterades sedan för respek-
tive områdes minister för godkännande. Om en minister avförde vissa före-
tag eller inte godkände listan skickades den till Privatiseringsagenturens råd 
för avgörande. Skulle en kompromiss inte hittas där heller, låg det slutliga 
avgörandet i händerna på regeringen. När privatiseringslagen skrevs käm-
pade ekonomiministeriet för att detta skulle läggas under ministeriets direkta 
styrning och när regeringen avslog detta började de konflikter i regeringen 
som kunde ses under den här tiden. 

En annan konflikt som skapade rivalitet mellan ekonomiministeriet och 
finansministeriet rörde frågan om vad som egentligen låg inom ekonomimin-
isteriets ansvarsområde. Problemet var att finansministeriet ville arbeta med 
statens finanser och med landets ekonomiska politik. Därför betraktade de 
ekonomiministeriet som ett ställe där de bara arbetade med industri− och 
handelsfrågor. Problemets kärna handlade om vem som utarbetade den eko-
nomiska politiken och vem som verkställde den. Ekonomiministeriet utgick 
ifrån att ett ministerium som endast är specialiserat på att ta hand om budget 
och skatter inte bör få arbeta med ekonomisk politik, sa Sildmäe. Regeringen 
beslutade 28/12 1993 att ekonomiministeriet skulle vara den instans där stat-
ens ekonomiska politik formades och verkställdes.497 

Sildmäe berättade även att efter att han hade lämnat ministerposten dök 
det upp en lista över privatiseringens fjärde etapp på ekonomiministerns 
bord. Bland de företag som Privatiseringsagenturet ville privatisera fanns 
även Liiviko och Moe spritfabriker. Han vände sig då till statsministern och 
efter ett samtal där han förklarade riskerna med privatiseringen av sådana 
företag, avfördes de från listan.498 

Finansminister Heiki Kranich medger att det har funnits konfliktlinjer 
mellan hans ministerium och ekonomiministeriet. Framförallt handlade det 
om hur man fördelar funktioner mellan dessa ministerier. Dock försvann 
dessa spänningar efter att han och ekonomiminister Toivo Jürgenson 
lyckades komma överens om hur funktionerna skulle se ut.499  

Här är det av vikt att beakta Privatiseringsagenturens placering under Fi-
nansministeriet. Finansministern motiverade detta med att när agenturen och 
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ekonomiministeriet tillsammans hade genomfört en försäljning så var det 
finansministeriet som tog hand om pengarna. 500 

Den strategiska planeringen för Estlands ekonomi låg på finansministeriet 
som traditionellt arbetade med att få ihop statens utgifter och inkomster. 
Detta ministerium hade aldrig tidigare arbetat med att utarbeta ekonomiska 
strategier och riskerade därför att bli ett femte hjul under vagnen. Utifrån den 
verkställande maktens perspektiv måste här riktas uppmärksamhet på myn-
digheternas ledning. Dock var regeringslagen från 1992 skriven på så oklart 
sätt att ministrarnas ansvar inte framkom tydligt.501 

Det har förekommit att finansministern kört över regeringen, t. ex. när han 
i augusti 1998 ensidigt beslutade att förbjuda taxfreehandel i Tallinns hamn. 
Regeringen hade vid flera tillfällen skjutit upp frågan med hänvisning till att 
frågan först borde behandlas av parlamentet genom att låta den stifta en lag 
om taxfreehandel. Trots att regeringen hade fattat ett sådant principiellt bes-
lut beslutade finansministern att taxfreehandeln skulle upphöra inom två 
veckor. Det märkligaste i detta sammanhang var att finansministern inte bara 
körde över hela regeringen utan att beslutet även verkade stödja Aktiebo-
laget Hansatee som vid upprepade tillfällen hade krävt ett sådant beslut av 
regeringen.  

Detta beslut blir mycket skumt i ljuset av intervjuer med tjänstemän. 
Många av dem betonade att de hade stor nytta av sina tidigare kollegor som 
flyttat antingen till andra myndigheter eller till näringslivet. Tar man med i 
beräkningen att finansministeriets förre kansler Enn Pant och fyra andra 
tjänstemän började arbeta just inom AB Hansatee måste man onekligen stäl-
la frågan om ministerns beslut inte var lite konstigt.502 

Under sommaren 1997 hotade ekonomiminister Leiman med att avgå. 
Anledningen till detta var att han inte tillhörde något parti och därmed hade 
svårt att vid beslutsfattande i regeringen få igenom sin politik. Han agerade 
helt enkelt utan starka krafter bakom ryggen och detta medförde, enligt ho-
nom, att han omöjligt kunde sätta kraft bakom sina planer. Ofta hade han fått 
stå helt ensam med beslutsfattande, utan att ens ha fått konsultera med sin 
personal. Dessutom hade oppositionen gått hårt åt ministern och vid flera 
tillfällen krävt hans avgång på grund av hans privatiseringspolitik.503 
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Inga tjänstemän = inga problem 
Ett av de mest radikala styrningsförsöken i Estlands historia måste onekligen 
vara den förvaltningsreform som den Patrialedda koalitionsregeringen vidtog 
1992/93. Syftet med denna reform var inte bara att bryta ”de före dettas” 
dominans över förvaltningen, utan även att etablera ett politiskt styre över 
ministerier och att omstrukturera dessa för att uppnå mera effektivitet.  

Emellertid verkar det som att en bra förutsättning för planering och ge-
nomförande av förändringar är att de planeras och genomförs i kontinuerlig 
samklang med konkreta vardagsproblem hos dem som förändringen gäller.504 
Eftersom de estniska förvaltningsförändringarna till övervägande del har 
initierats uppifrån verkar det näst intill naturligt att en av reformernas kon-
sekvenser blev att statsförvaltningens kontinuitet och professionalitet bröts 
och hindrades att återetableras. Få av de nya tjänstemännen hade en aning 
om hur man sköter till exempel ett ministerium. En annan iögonfallande 
följd av reformen var att nya topptjänstemän, tack vare sina politiska kontak-
ter, tågade in med ett instabilt följe. Detta medförde att ministeriernas appa-
rat politiserades och olika klickar, med misstänksamhet mot alla andra, be-
satte olika delar av förvaltningen.505 Dessutom kunde varje politisk förän-
dring i regeringskoalitionen medföra en ny omstrukturering, och detta enligt 
oklara regler. Om man 1992 hade önskat sig att bryta den sovjetiska klientel-
ismen, så fick man istället en kader där den personliga lojaliteten återigen 
var påtaglig. 

Flertalet informanter menar att om man påstår att de radikala förändrin-
garna inom statsapparaten 1992/93 medförde personalomsättningen så blan-
dar man ihop omstruktureringen och avskedanden. Angående utrensningen 
av den gamla regimens tjänstemän säger en av informanterna att i början 
gick den nya ledningen inte mot enskilda personer. Man försökte i samband 
med omstruktureringen av statsapparaten, som påbörjades 1992, hitta en 
plats åt alla. Lättare att behålla personal och positioner var det för de 
avdelningschefer vars kanslar inte byttes med regeringen. I detta samman-
hang spelade kontakter och gentjänster en avgörande roll, man kliade varan-
dras ryggar. Förändringen i personallistorna bör dock till en övervägande del 
ses som ett resultat av omstruktureringen av statsapparaten vilken fortsätter 
än idag. Detta betyder dock inte att folk inte fick gå när ministerier ombil-
dades 1993. På det nybildade ekonomiministeriet hände att det var minst en 
person som lämnade ministeriet varje vecka på grund av besparing och 
strukturförändring.506  
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När det gäller utrensningen inom finansministeriet som bildades 1993 så 
kunde de flesta av informanterna inte minnas att det skulle ha skett en 
utrensning av de ”gamla” tjänstemännen. ”Ja, det hände att folk avskedades 
men detta bör snarare ses som en konsekvens av strukturförändringar än 
medveten jakt på tjänstemän som härstammade från Sovjettiden.” 507  

Beträffande planerna att rensa administrationen från gamla regimens tjän-
stemän efter 1992, berättade några informanter på rikskansliet att ingenting 
sådant ägde rum. Att personalen från till exempel 1989 byttes ut inom loppet 
av några år handlade snarare om strukturförändringar än en medveten jakt på 
enskilda personer.508 

En tjänsteman på ett av ministerierna, som även under sovjettiden arbe-
tade på ett ministerium, berättade beträffande planerna om en utrensning av 
gamla regimens tjänstemän från staten att detta skapade oro, men allting 
stannade vid retorik. Men efter 1992 har det då och då efter regimskiften 
blivit praxis att man gör klart för vissa utvalda tjänstemän, som tillhör något 
oönskat parti, att de bör lämna sin post på ministeriet.509 

Många ministerier som under ockupationen var direkt styrda av den fed-
erala regeringen förlorade i och med självständighetens återupprättande sin 
funktion. De flesta, utom två informanter, tycker att detta inte kan tolkas som 
att Patrias regering genomförde sin utrensningspolitik. Vidare menar sam-
tliga informanter utom två, att personalförändringar inom statsapparaten i 
början av 1990−talet snarare bör tolkas som en personalomplacering efter-
som många ministerier stängdes eller slogs ihop med andra, men de flesta 
erbjöds en anställning på de verk och styrelser som skapades på basis av de 
nedlagda ministerierna. Således bör man i sökandet efter personalomsätt-
ningsmekanismen vända blicken mot en annan tidpunkt och händelse-
kedja.510 Här skulle jag även vilja hänvisa till siffrorna som presenteras av 
Sootla. Enligt honom arbetade fortfarande 1996 på estniska ministerier 41 % 
av personalen som hade börjat där före 1990, alltså under den Sovjetiska 
ockupationen.511 

Många som under slutet av 1990−talet började på finansministeriet var 
fortfarande studenter. Att arbeta på ministeriet under studietiden gav dem ett 
mycket starkt CV och ett brett kontaktnät. Överhuvudtaget kan man säga att 
finansministeriet av många unga betraktades som en trampolin för en karriär 
i näringslivet eller till en annan myndighet som betalade högre lön. Man kan 
sedan 1998 se att en stor andel yngre personer tenderade att lämna minis-
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teriet efter avlagd universitetsexamen.512 En av informanterna sade angående 
detta att om tidigare tjänstemän inte kunde använda finansministeriet som en 
meriterande resurs så är ett vitsord därifrån idag mycket värt. Detta medför 
att många andra myndigheter eller företag kan plocka folk ifrån finansminis-
teriet. Till exempel miste budgetavdelningen ca 10 tjänstemän inom mycket 
kort tid till huvudstadens stadsstyrelse.513 

På Rikskansliet har de största personalförändringarna inträffat i samband 
med strukturförändringar, vilka i regel har sammanfallit med regimbyten. 
Men även chefsbyten kunde på avdelningarna innebära vissa rutinförändrin-
gar. Detta kunde i sin tur medföra kommunikationsproblem mellan de an-
ställda och mellan rikskansliet och andra myndigheter. Dessutom medförde 
chefsbyten normalt att även prioriteter förändrades och dessa förändringar 
inträffade ganska ofta. 514  

Egentligen kan man säga att det var de första stora omstruktureringarna 
av ministerierna, som medförde att de stora personalförändringarna startades 
på estniska ministerier. Detta bör enligt flera informanter ses utifrån två per-
spektiv. För det första hade en stor del av dem som arbetade i den estniska 
statsapparaten nått en ansenlig ålder i slutet av 1980−talet och i början av 
1990−talet, vilket föranledde att de helt enkelt pensionerades. För det andra 
skapade frigörelsen från Sovjetunionen och intågandet av politiserade tjän-
stemän en atmosfär som gjorde att folk bytte arbete.515 Beträffande person-
alomsättningen på estniska ministerier sade flera tjänstemän att även om den 
i slutet av 1990−talet har ökat något, så har den flutit under hela 90−talet, 
bara orsakerna skiljer sig åt mellan till exempel 1992 och 2004. Om det för 
ett tag sedan orsakades av generationsbyte och lön så har det under senare tid 
börjat handla om att unga människor inte stannar länge på ministerierna.516 
Ur informanternas berättelser kan man även utläsa att i början av 1990−talet 
låg personliga spänningar och rivaliteter mellan olika personer bakom att en 
tjänsteman lämnade sin tjänst. Samtliga informanter som sedan 1992 fortfa-
rande arbetar inom statsförvaltningen, även de som började först efter 1997, 
menade att sådana orsaker är avgörande även under slutet av 1990−talet eller 
i början av 2000−talet. De flesta informanter kopplar emellertid ihop ri-
valiteter mellan olika personer med strukturförändringar och chefsbyten och 
detta såväl vid händelser i början av 1990−talet som i början av 2000−talet. 
Informanter som avvek från denna slutsats ansåg att rivalitet och spänningar 
mellan individer snarare bör sökas i personliga orsaker än i strukturförän-
dringar och chefsbyten. 

Att tjänstemän väljer att lämna ministerierna måste även ses utifrån de 
möjligheter som dessa har på arbetsmarknaden. Drygt 90 % av de in-
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tervjuade tjänstemännen säger att eskalerandet av personalomsättningen till 
stor del bör skyllas på konkurrensen från andra sektorer. Fontesgruppens 
styrelseordförande påpekade detta problem i pressen 1998 (detta företag har 
speciellt 1992 men också senare skött mycket av personalpolitikens utfor-
mande i statsapparaten) och betonade nödvändigheten av att korrigera de 
statsanställdas löner. Om pengarna för ändamålet inte räcker kan man åtmin-
stone börja med de högre tjänstemännen eftersom just deras löner och posi-
tion inte står sig i konkurrensen. Här måste även prestigefrågan lyftas in, 
enligt styrelseordföranden. Allmänheten tenderade att betrakta de som arbe-
tade i offentlig sektor som odugliga och överblivna människor, eller så arbe-
tade de för staten på en post som ger stora korruptionsmöjligheter. Denna 
snedvridna konkurrens och låga prestige gjorde att den statliga sektorn vid 
tjänstetillsättning fick sökande som kanske borde arbeta med något annat.517 

Med ovanstående resonemang vill jag absolut inte säga att omplaceringar 
och omstruktureringar inte var traumatiska. Snarare tvärtom, och detta 
kommer också fram i intervjuer med äldre tjänstemän. Trots att informanter 
inte tycker sig ha sett en ”utrensning” av gamla regimens tjänstemän berättar 
dåvarande ekonomiminister Toomas Sildmäe att det år 1993 arbetade 250 
personer på ekonomiministeriet och ett år senare bara 145, varav 1/3 nyan-
ställda, däribland kanslern.518 Fyra år senare i september 1997 arbetade en-
ligt ekonomiministern endast 124 tjänstemän i ministeriet trots att man hade 
164 tjänster. Som ett sätt att bättre utnyttja resurserna planerade ministeriet 
stora besparingar, däribland sammanslagning av avdelningar. Detta skulle 
resultera i att många vicekanslar fick sluta, som till exempel vicekanslern för 
privatiseringsfrågor.519 En tjänsteman berättade att man från 1992 fram till 
1996 gick runt med en konstant oro i kroppen. Frågan man ständigt ställde 
sig handlade om regeringen verkligen skulle rensa ut alla ”gamla” eller en 
vacker dag upprepa en radikal omstrukturering. De flesta äldre tjänstemän 
påpekar också att efter de radikala omstruktureringarna uppstod en atmosfär 
av osäkerhet där man aldrig visste om man hade arbetet kvar imorgon eller 
inte. En högt uppsatt tjänsteman berättade att man på ekonomiministeriet 
kunde se att människor som till exempel tidigare hade arbetat på handels-
ministeriet eller byggministeriet även i det nybildade ekonomiministeriet 
behöll sitt umgänge och sätt att arbeta. Trots att Mart Laars regering inte 
hade genomfört en ”utrensningspolitik” motsvarande Tysklands avnazifier-
ing, omplacerades eller avskedades 73 % av den gamla regimens topptjän-
stemän, 45 % av mellannivåns tjänstemän och 35 % av tjänstemän och spe-
cialister och 33 % av teknisk personal. Samtidigt hade man genomfört en 
omstrukturering av ministerier. När det vid befrielsen fanns 18 ministerier 
återstod 1994 endast 11 ministerier. Men man måste hålla i minnet att man 
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samtidigt var tvingad till att sätta upp helt nya myndigheter och ministerier. 
Således skapades till exempel säkerhetstjänsten, gränsbevakningen, 
räddningstjänsten, tullmyndigheten, migrationsmyndigheten och försvars-
ministeriet vilka tidigare inte existerade, i alla fall inte pro forma. Även om 
jag tar avstånd från Harry Roots tolkning av statistiken och menar att man 
blandar ihop utrensningen och omplaceringen, så visar dessa siffror på den 
enorma turbulens som hela statsapparaten fick genomgå mellan 
1992−1995.520 Att bara skylla på radikala reformer och utrensning av an-
tisovjetiska element eller revolutionära behov stämmer illa med de avske-
danden som genomfördes under ledningen av regeringen, vars ministrar kan 
betraktas som ockupationstida tjänstemän, dvs. nomenklatura. Rikskansliets 
direktör Tarmo Mänd berättar 1995 för Estniska Dagbladet att myndigheten 
hade avskedat 70 av 270 tjänstemän. Av Rikskansliets 129 högre tjänstemän 
avskedades 23 och de 12 tjänster som var obemannade drogs in. Ur service-
personalen fick 34 av de 139 anställda gå. Direktören menar att Rikskansliet 
med detta visade vägen för andra myndigheter. Personalneddragningen kan, 
enligt Mänd, ses som ett resultat av de budgetförhandlingar som fördes 1994, 
där alla ministerier kämpade mycket hårt för sitt. Dock hade även Rik-
skansliet ett mål med neddragningarna. De skulle ge utrymme att höja löner 
för de återstående tjänstemännen med 20−40 %. Mänd tillägger att om andra 
myndigheter skulle följa Rikskansliets exempel skulle även de kunna höja 
lönen för sina tjänstemän och uppnå bättre resultat i arbetet eftersom bättre 
betalning per automatik tycks höja motivationen.521 

Runt 1994 började det stå klart att det dåvarande systemet med profes-
sionella ministerier hade misslyckats. Kultur− och utbildningsministeriets 
kansler Veiko Jürinsson skriver 1995 i Rahva Hääl att turbulensen runt högre 
statstjänstemän handlar om de brister i arbetet som 1992 års koalitionsreger-
ing hade. Enligt honom stod det redan efter två års regerande klart att om 
lagen om offentlig tjänstgörning och en ny regeringslag inte godtas av par-
lamentet så cementeras ett utrymme för politiska improvisationer. Även om 
lagen om offentlig tjänstgörning godkändes av parlamentet i februari 1995 
började den gälla först 1996, alltså efter att en ny regeringskoalition tagit 
över. Lagförslaget om regeringens funktioner som 1995 sändes till parla-
mentet var, enligt kanslern, inte möjligt att snabbt fatta ett beslut om. Dis-
kussionerna kretsade framför allt kring oklarheter runt de mekanismer som 
skulle garantera kontinuiteten i statsapparaten. För att lösa problemet med de 
ständiga bytena av kanslar i ministerier föreslog kansler Veiko Jürisson att 
politikerna skulle ändra grundlagen så att en rikssekreterare utses antingen 
av parlamentet eller av presidenten. Därmed skulle en juridisk mekanism 
skapas som inte tillät att en rikssekreterare eller andra högre statstjänstemän 
lätthändigt kunde avskedas. Samtidigt skrev kanslern att detta under en lång 
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tid i Estland skulle vara en politisk omöjlighet eftersom det skulle öka presi-
dentämbetets positioner på bekostnad av politiker och dessutom skulle en 
grundlagsändring vara en tidskrävande process. En annan möjlighet, om man 
inte ville ändra grundlagen, kunde vara att i lagen om regeringens funktioner 
skriva in att med en minister följer även en politisk ministeriesekreterare 
som i Sverige, Lettland och Ungern. Dessa sekreterare skulle då vare en 
sambandsman mellan förvaltningen, partiet, parlamentsgruppen och parla-
mentets kommissioner. De funktioner som än så länge innehades av en kan-
sler, nämligen professionalism och administrativ ledning, skulle överföras 
till en ständig kanslisekreterare. Dennes tjänst skulle dock inte tillsättas av 
en ministers godtycke, utan genom en offentlig attesteringsprocess. Utöver 
detta skulle det i lagstiftningen stå mycket tydligt att en kanslisekreterare är 
befriad från att arbeta med frågor som till sitt innehåll direkt är politiska, 
som en kansler då och då får ta på sig. Därmed skulle man ta bort orsaken 
för oppositionen att misstänka statstjänstemän för kollaboration med mot-
ståndaren.522 Situationen som hade uppstått tack vare den politiska interven-
tionen och arbetet med skapande av ett fungerande förvaltningssystem ska-
pade en ohälsosam ovisshet. Landet kunde inte fortsätta hur länge som helst 
med ett system som var självreglerande i sökandet efter jämvikt och därför 
ständigt oförutsebart. För att skapa en i längden stabil förvaltning måste det 
finnas klara utvecklingsstrategier för vad som skulle göras och varför. An-
nars skulle det finnas en risk för att statsapparaten inte förmådde att förändra 
sig i takt med omgivningen. Det bästa vore dock, enligt kanslern, om politi-
kerna började lyssna och räkna med expertisen när det gäller förvaltningens 
ombyggnad. I annat fall blir talet om tjänstemannakåren som kontinuitetens 
grund, som vilken genom att vara kunnig och insatt tvingar en politiker att 
följa lagar och tidigare överenskommelser, bara tomma ord.523 

Den 20/9 1994 skrev de estniska kanslarna i ett öppet brev till rikssekret-
eraren Ülo Kaevats att deras ämbete höll på att politiseras och varnade för 
denna process. Detta fick rikssekreteraren att bemöta kritiken i ett öppet brev 
till alla kansler.  Enligt honom var principen om tjänstemännens oberoende 
och förvaltningens kontinuitet en vacker och ädel idé som dock måste ga-
ranteras av en fungerande juridisk mekanism. Enligt rikssekreteraren var 
denna mekanism svag i Estland. Detta fick till konsekvens att en kansler fick 
svårt att i verkligheten stå emot partiers, statministerns, ministrarnas och 
andra politikers bestämda önskan att byta personal i ministerier. Rikssekret-
eraren menade i sitt brev att det enda han kämpade för var en balans som 
skulle bevara kanslerämbetet. Tyvärr tillät den bristande lagstiftningen inte 
detta, skriver Rikssekreteraren och menade att kanslerna skulle vända sig till 
parlamentet och inte till honom. Samtidigt tillade han att eftersom många 
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statstjänstemän avhandlade sina problem i media kunde kanske detta få lag-
stiftaren att lyssna.  

Enligt lagen om regeringsmakten, som i all hast stiftades 1992 och som 
skulle gälla tillfälligt i väntan på korrigering, bestämdes det att en minister 
skulle tillsätta en kansler på basis av rikssekreterarens förslag. I praktiken 
fungerade allting tvärtom, eftersom det i verkligheten var ministern som 
föreslog rikssekreteraren en kandidat och förväntade sig att kandidaten 
föreslogs som lagen föreskrev. Lagen menade vidare att när en minister av-
går ska ministeriets kansler stanna, oberoende av vilken minister som till-
sätts. Hans tjänst skulle sluta först när rikssekreteraren sa det och inte annars. 
Den process som tog plats inom de estniska ministerierna gav anledning till 
att anklaga rikssekreteraren för att löpa med politikerna. Rikssekreteraren 
menade i sin skrivelse att även han är människa och kan sättas på plats, men 
att han vid flera tillfällen hade gjort motstånd. Till exempel förde han hårda 
förhandlingar med politiker när dessa ville avskeda några kanslar. Han slår 
fast att han vägrade ge sitt godkännande men i längden vinner alltid de folk-
valda, skrev rikssekreteraren och undrade vem som skulle försvara honom i 
längden. Ett ytterligare problem som uppstod, enligt rikssekreteraren, var 
orsakat av att hans/hennes ämbete reglerades bristfälligt. Därmed satt en 
rikssekreterare å ena sidan som politisk riksminister och å andra sidan som 
en opolitisk kansler som ansvarade för regeringens arbetsmöjligheter. Vilka 
rättigheter och skyldigheter en rikssekreterare hade var endast delvis skrivna 
med tydlighet i lagen. Således var marken under rikssekreterarens fötter 
mycket osäker. Detta i sin tur gjorde att rikssekreteraren inte kunde garantera 
kontinuiteten i förvaltningsapparaten. Enligt rikssekreteraren borde man se 
den offentliga debatten som uppstod i slutet av 1994 i ljuset av en bristande 
juridisk mekanism och politikers uppenbara vilja att utnyttja luckor i lag-
stiftningen. För att avhjälpa dessa problem behövdes snarast en lag som 
skulle reglera den offentliga tjänsten. Dock, skriver rikssekreteraren, borde 
denna lag konstrueras så att man i förvaltningen inför ett karriärsystem. Kan-
slarna föreslog i sitt brev även att man skulle ålägga rikssekreteraren uppgif-
ten att koordinera statsapparaten, varpå Ülo Kaevats svarade att i princip 
hade han ingenting emot detta, men att Estland redan hade valt en annan väg. 
Således låg problemet varken hos honom eller hos kanslarna utan hos politi-
kerna. Han skrev vidare att han hade deltagit i olika regeringssammanträden 
där ordet ”koordinering” i samband med Rikskansliet helt enkelt hade 
slängts i papperskorgen med motiveringen att koordinering endast låg i de 
politiska ministrarnas händer. Det var därför som den koordinerande funk-
tionen inom statsförvaltningen låg hos finansministeriet och inte hos Rik-
skansliet.524 
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Kanslerns brev till rikssekreteraren fick även politiker att agera. Till ex-
empel gick parlamentets ekonomikommissionsmedlem Uuno Mereste till 
motanfall mot tjänstemännen. Uuno Mereste menade att med brevet till me-
dia hade statstjänstemännen intervenerat i politiken, vilket inte är deras om-
råde. Han menade att kanslarna inte förstod var gränsen mellan förvaltning 
och politik gick. Deras offentliga brev i media, där de talar om vad en minis-
ter får eller inte får göra, bör nog betraktas som ett politiskt uttalande, me-
nade Mereste. Om en kansler finner att ministern har gjort någonting fel eller 
att regeringens beslut är oriktigt och att det därför bör förändras får han på-
peka sådant till ministern, men att som kollektiv vända sig till allmänheten är 
redan ett politiskt steg, fortsatte han. Därmed hade kanslarna själva tagit 
steget in i politiken utan att någon hade politiserat dem, som de själva häv-
dade. Kanslarna borde istället fundera på hur en lag eller politik bäst skulle 
verkställas och inte diskutera vad som stod i en lag eller vad som var målet 
för politiken. Mereste gick så långt att han krävde en lagförändring som möj-
liggjorde avskedandet av de statstjänstemän som offentligt började uttala sig 
om politikens rätt eller fel. Annars skulle det bli lite märkligt att tjänstemän 
som skulle ansvara för verkställandet själva började utarbeta politiken. En-
ligt Mereste fanns det redan en tendens i de estniska ministerierna att tjän-
stemännen gjorde skillnad mellan vad som var en ministerns politik och vad 
som var en kanslers politik. Till exempel kunde det oftast vara kanslern som 
bromsade ministerns order och därmed fick de ett övertag mot ministrarna. 
Detta i sin tur medför att förändringsarbetet gick långsamt och i längden 
hindrade hela regeringens arbete, menade Mereste. Samtidigt förstod han 
kanslarnas oro för nästa regering. Den oron byggde på rädslan att en ny re-
gering om ett halvt år skulle möblera ministerierna med sitt eget folk.525 
Denna farhåga besannades emellertid efter regimskiftet 1995 då pendeln slog 
tillbaka. Således drabbades många ministerier, där vissa personer fick lämna 
sina poster på grund av politisk tillhörighet. På rikskansliet kunde man dock 
aldrig entydigt säga att folk lämnade myndigheten på grund av politiska skäl. 

526 
En tjänsteman på ekonomiministeriet berättade att vid regimförändringen 

1995 meddelade den nya ministern redan innan hon hade anlänt till minis-
teriet att ett kanslerbyte vore på sin plats. När det gällde spänningar bland 
personalen på grund av politisk förändring i regeringen, så drabbade dessa 
främst de avdelningar som direkt arbetade med politikskapande.527 

En ytterligare åtgärd som den samlingspartiledda regeringen sedan 1995 
använde sig av var strukturstyrningsverktyg. Således försökte regeringen att 
inom ministerieväsendet minska på antalet myndigheter genom att omvandla 
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dessa till vanliga avdelningar inom ministerierna. Därmed ansåg man sig 
minska de alltför många knutpunkterna och skapa enhetlighet inom minis-
teriernas arbete. Dessutom arbetade regeringen med att se över antalet 
rådgivare i ministerier och arbetsfördelningen mellan kanslar och rådgivare. 
Den problematiska frågan här handlade om vem som egentligen var 
överordnad vem samt vem som skulle göra vad.528 Under 1995 godkände 
också parlamentet en ny regeringslag som i sin tur skapade behov av många 
lagförändringar och även nya lagar. När det gällde förändringar som den nya 
regeringen införde i förvaltningsstrukturen måste betonas re− och omorgan-
isering av verk och inspektioner inom ett år. För att genomföra denna förän-
dring tillsatte regeringen en expertkommission som ett år efter att den nya 
strukturförändringen genomförts skulle se över förändringen och föreslå 
korrigeringar där det behövdes. Likaså hade justitieministeriet fått till 
uppgift att följa arbetet med omskrivningen av stadgan i olika ministerier. I 
en intervju i Postimees betonade justitieminister Paul Varul behovet av att 
minska på byråkratin genom att minska antalet verk med hälften. Dock til-
lade han att de flesta av dessa, omkring hälften, skulle omvandlas till inspek-
tioner. Samtidigt var regeringen försiktig med sina planer eftersom dessa 
nedläggningar kunde uppfattas som att regeringen inte prioriterade vissa 
områden. Dessutom märkte regeringen även ett visst motstånd från tjän-
stemännens sida, vilket enligt justitieministern var begripligt eftersom förän-
dringen i praktiken för många verksdirektörer innebar degradering till 
avdelningschef. Därmed kunde regeringens åtgärder, enligt ministern, även 
betraktas som att regeringen gjorde ett försök att ta itu med tjänsteman-
nakåren. 529 Denna förändring i strukturen kunde dock innebära en risk för att 
om allting inte fungerade som tänkt kunde processen sluta i att en minister 
skulle tillsätta till och med avdelningschefer, eftersom inspektioner sorteras 
under en minister. Men justitieministern såg dock inget bekymmer med detta 
eftersom det alltid varit så och dessutom säger grundlagen att en minister ska 
styra över ett ministerium och ordna dess verksamhet. Kruxet här var att 
avdelningscheferna tillsattes av kanslar och inte ministrar. Mart Laar− reger-
ingen skapade endast en uppblåst myt om en politisk minister och en opoli-
tisk kansler där en minister inte behövde ha djupa kunskaper i sitt område, 
säger justitieministern. Han hävdar att ministern enligt grundlagen är förplik-
tigad att styra ministerier som en expert i området. När det gäller stabiliteten 
i förvaltningen säger justitieministern att den kan uppnås endast genom att 
införa ett karriärsystem. Detta skulle dock komma att ta avsevärd tid. Justi-
tieministern berättade samtidigt att eftersom tjänstemannakåren efter de 
senaste årens turbulens och avgångar var mycket ojämn, måste förvaltningen 
tillsätta väldigt många nya tjänstemän. I planerna ingick dock att man tillfäl-
ligt skulle gå ifrån karriärsprincipen genom att ge många chefsposter till 
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nyutexaminerade specialister. Här utgår regeringen, enligt Paul Varul, ifrån 
att man måste göra skillnad mellan erfarenhet å ena sidan och kunnande 
förenad med förmåga å andra sidan. Därefter skulle det ta åtminstone fem år 
innan ett karriärsystem börjar bära frukt, sa justitieministern.530  

När det gällde oron för att en förändring i statsapparatens struktur skulle 
skapa oreda, så skrev 1995 Kultur− och utbildningsministeriets kansler 
Veiko Jürinsson, att en sammanslagning eller splittring av ministerier skulle 
skapa en oreda som varade flera år. Enligt honom tog man upp exakt samma 
problem som 1992 års opposition då anklagade regeringen för och som 1995 
års koalition själv var i färd att göra.531 

Styrningsverktyg i form av omstrukturering och personalomsättning har 
periodvis plockats fram under hela självständighetsperioden. När det gäller 
de mycket radikala styrningsförsöken via omstruktureringar och styrning via 
rekrytering där större delen av statsapparaten förändrades så har dock inga 
sådana skett efter 1994. Man har emellanåt vidtagit styrningsverktygen och 
speciellt efter 1999 resursstyrningsverktyget, men dessa har aldrig varit så 
radikala som 1992−93.  Däremot eskalerade personalomsättningen enligt 
samtliga informanter i slutet av 1990−talet, och inte i samband med de radi-
kala förändringarna i början av 1990−talet. Ett lite lustigt exempel i sam-
manhanget kanske kan utgöras av att från och med 1/4 1997 arbetade fi-
nansministeriets avdelning för penningpolitiken med noll anställda. Anled-
ningen till detta var att när finansministeriets kansler Enn Pant avgick för att 
ta anställning inom den privata sektorn tog han även med sig nyckelpersoner 
på avdelningen. Därmed beslutade ministeriet att stoppa avdelningens verk-
samhet och omplacera de resterande 10 tjänstemännen.532 

Beträffande att ”de nya” efter sitt återtillträde i regeringen 1999 återigen 
plockade fram styrningsverktygen berättar informanter att ungefär 1999 
påbörjades under ledning av ett inhyrt personalföretag ånyo en översyn av 
personalen, samtidigt som en strukturförändring planerades. Detta medförde 
att en del sades upp. Därefter kunde man se att många personer lämnade till 
exempel ekonomiministeriet och många nya dök upp där istället, dock har en 
del av dem inte varit långvariga.533  

Hösten 1999 påbörjades även inom finansministeriet en omstrukturering 
efter att regeringen i november 1999 hade godkänt ministeriets nya stadgar. 
Enligt planerna skulle ministeriet tillsätta alla vakanser inom åtta avdelnin-
gar med mycket högt kvalificerade specialister. Samtidigt meddelade fi-
nansministeriet att antalet anställda i ministeriet skulle förbli detsamma. 
Endast inom avdelningen för kontrollen av statliga myndigheter kunde anta-
let öka eftersom ministeriet delvis fick nya uppgifter. Enligt den nya struk-
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turen skulle ministeriet ha enbart fyra nya kanslar. Från och med juni till 
december 1999 hade 32 personer lämnat ministeriet. Nyanställningar hade 
skett på 28 vakanser och obemannade platser fanns för 30 tjänstemän. Minis-
teriet sökte likaså kandidater till en vice kanslerpost samt en avdelnings-
chef.534 Sedan 1999 har till exempel avdelningen för statsbudgeten omorgan-
iserats tre gånger och denna avdelning är också en av de avdelningar där 
personalomsättningen är störst.535 

Likaså planerade regeringen i början av 2000−talet att genomföra ihop-
slagningen av de nio statliga serviceorganisationerna vars uppgift är att ge 
företagen exportkrediter och hjälp med investeringar. Även i det här fallet 
var målet att effektivisera statlig verksamhet. Enligt ekonomiministern skulle 
en ihopslagning tillåta de nio organisationerna att bättre använda den miljard 
som fram till 1999 var splittrad mellan för många organisationer. Resultatet 
av denna förändring skulle i slutändan ge företagare bättre service. Trots 
ministerns optimism meddelade chefen på avdelningen för ekonomisk ut-
veckling att det var alldeles för tidigt att uttala sig om vinster med samman-
slagningen.536 

Genom att slå ihop statliga verk tog regeringen 1999 de första stegen på 
vägen mot reformerandet av det administrativa systemet som ”de nya” under 
valrörelsen hade utlovat. Målet var att därmed minska statens kostnader för 
regerandet, som har gjorts till uppgift för alla ministerier. Till exempel 
föreslog väg− och kommunikationsministeriets presstalesman att man skulle 
slå ihop alla verk som arbetade med transportfrågor och detta oavsett under 
vilket ministerium de sorterades. Som första steg i denna riktning förde min-
isteriet ihop sjöfartsverket med sjöinspektionen, som sorterade under mil-
jöministeriet. 

Ekonomiministeriets talesman meddelade att ministeriet än så länge 
diskuterade vilka verk de skulle slå ihop. Det märkligaste i sammanhanget är 
dock att finansministeriet föreslår för ekonomiministeriet att lägga ned Pri-
vatiseringsagenturen. Regeringen planerade likaså att under 2001 slutföra 
sammanslagningen av ekonomiministeriet med väg− och transportminis-
teriet. Inrikesministeriet däremot planerade en stor omstrukturering med 
syfte att dra ner på personalen och UD planerade att slå ihop vissa ambas-
sader eller till och med stänga vissa.537 I juni 1998 godkände kommissionen 
för administrativ reform planerna att slå ihop ekonomiministeriet med väg− 
och kommunikationsministeriet från och med 1/1 2000. Detta motiverades 
genom att med sammanslagningen skulle staten spara ca 10 miljoner EEK 
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per år. Samtidigt meddelar rikssekreteraren att Rikskansliet inte har gjort 
några precisa räkningar om besparingar.538  

I december 1998 sade ekonomiminister Leiman att regeringen redan in-
nan årets slut skulle fatta beslutet om hopslagningen av ministerier eftersom 
valen till parlamentet väntade runt hörnet. Detta motiverades med att om de 
avvaktade skulle ingenting hända efter valet. Detta beslut skulle, enligt min-
istern, innebära personalneddragningar, eftersom det annars skulle uppstå en 
dubblering av personalkompetensen. Man planerade att endast behålla de 
bästa från båda ministerierna. Hopslagningen var dessutom på intet vis tänkt 
att påverka strukturen i de verk som sorterades under respektive ministe-
rium.539 Den 29/12 1998 meddelades dock att kommissionen, som arbetade 
med frågan om sammanslagningen, inte var klar med alla detaljer. Därför 
beslutade regeringen att skjuta upp frågan till mars 1999, när kommissionen 
skulle vara klar. Dock fattade regeringen ett principbeslut om att ministerier 
skulle förenas.540 

I november 1999 berättar ekonomiminister Pärnoja att man vid 2000 års 
budgetförberedelse gjorde en analys som visade att vinsterna med ministeri-
esammanslagningen var mycket små. Därför beslutade man att skjuta upp 
frågan tills den löstes inom ramen av den allmänna reformen av det adminis-
trativa systemet. Därmed var det inte längre ministerier som avgjorde frågan 
utan byrån för den administrativa reformen. Byråns direktör Väino Sarnet sa 
om saken att först borde man diskutera igenom hur statens administrativa 
system skulle vara konstruerat och först därefter ge sig på de enskilda de-
larna. Därmed sköts verkställandet av fusionsplanerna upp och ministerierna 
förenades först 2002.541 När denna sammanslagning äntligen blev av 2002 
medförde den att 32 tjänstemän avskedades, varav 17 över en dag. Dessutom 
kunde dessa avskedanden i några fall betraktas utifrån politiska färger. Såle-
des kunde man se att två tjänstemän med klar tillhörighet i oppositionspartier 
fick lämna sina poster. Bland dem som fick lämna ministeriet finner man 
också en kansler och två vicekanslar.542 

Att man 1999 gick tillbaka till det för ”de nya” sedvanliga spåret med re-
strukturering är dock en sanning med modifikation, eftersom man även un-
der perioden 1995 till 1999 kan hitta tappra försök av regeringen att följa 
spåret av ombytlighet och snabba omkastningar av strukturen. Runt årss-
kiftet 1996/97 föreslog till exempel tre ministrar i samband med reformerin-
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gen av det administrativa systemet att några mål för reformen borde vara 
bland annat minskningen av antalet ledamöter i parlamentet med 25 %. Des-
sutom föreslog ministrarna att antalet landskap genom hopslagning skulle 
minskas till 4, och genom kommunsammanslagning skulle antalet kommu-
ner minskas till ca 75 %. För att effektivisera servicen inom den offentliga 
sektorn föreslog ministrarna att den administrativa reformen även skulle 
sluta i att staten överlät många uppgifter till olika ekonomiska subjekt, kor-
porationer och föreningar. När det gällde statsförvaltningen föreslog minis-
trarna även att hopslagning av vissa ministerier skulle övervägas inom den 
administrativa reform som förbereddes.543 I detta sammanhang föreslog min-
istrarna även att man skulle avskaffa ett självständigt ekonomiministerium. 
Detta i sin tur fick den opolitiske ekonomiministern Leiman att gripa efter 
papper och penna för att tukta sina kollegor. Även om minister Leiman inte 
förnekade behovet av vissa förändringar ansåg han det vara lite svårt att slå 
ihop ett ministerium som ändå bestod av industriministeriet, energiminis-
teriet, handelsministeriet, och bostadsministeriet. Istället ansåg han att minis-
terierna borde bli mera centrerade runt vissa specifika frågor. Därför kunde 
han tänka sig att till exempel överlämna regionalpolitiken till inrikesminis-
teriet och överhuvudtaget minska på personalen. Dessutom ansåg eko-
nomiministern det önskvärt att avskaffa många verk, till exempel verket för 
standarder, och låta den privata sektorn organisera dessa frågor. Staten borde 
endast behålla meteorologiverket och nåt liknande verk. De verk som skötte 
kontrollen kunde, enligt ministern, bli inspektioner vars funktioner kunde 
styras av marknadsprinciper. När det gällde statsapparatens funktioner avslu-
tade Leiman sin artikel med att meddela att ekonomiministeriet övervägde 
att införa resultatstyrning, där den centrala frågan var servicens relevans och 
kostnadens berättigande. Samtidigt tillade Leiman att hans ändringsarbete 
hindrades av för många representativa uppgifter och förändrings-
fientligheten.544 

Således verkar de ständigt återkommande regeringsbytena och omstruk-
tureringarna av myndigheter, samt förändringar i personalsammansättningen 
i Estland, skapa en dynamik som aldrig skulle tillåta att det uppstår en bestå-
ende status quo bland tjänstemännen som i sin tur skulle möjliggöra att 
statsapparaten börjar agera som en enhetlig aktör. I Estland fanns till exem-
pel redan risken att regeringsmakten kunde skifta tjänstemännen i en svår 
sits. Detta medförde att tjänstemännen till exempel 1994 började agera redan 
före valet för att tillförsäkra sina tidigare positioner*. Således uppstod å ena 
sidan laddade relationer tjänstemännen emellan och å andra sidan förs-
vårades relationer mellan politiker och tjänstemän.  
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I samband med ovanstående resonemang anser jag att kansliets situation 
även bör ses i ljuset av den allmänna diskussionskontexten. En vanlig retorik 
inom den offentliga diskussionen angående statsförvaltningen har under hela 
den observerade tiden varit att byråkratin är för stor och ineffektiv. Turerna 
har ibland också fått skandalartade förtecken. Till exempel fick statstjän-
stemännen under nationaldagsfirandet 1995 utstå en offentlig kritik där de 
anklagades för ineffektivitet. Detta i sin tur fick direktören för Rikskansliets 
sekretariat Imre Siil att gå ut och slå tillbaka mot politikerna. I sin skrivelse 
anklagar Imre Siil politikerna för att dra ut på skapandet av klara spelregler 
för förvaltningen. Således undrar han vart arbetet med att reformera offentlig 
förvaltning och det offentliga administrativa systemet tagit vägen. Han me-
nar att när spelreglerna inom förvaltningen är oklara kan man inte vänta sig 
mycket av tjänstemännen. Det som framför allt skapar problem för tjän-
stemän är, enligt honom, att arbetsmotivationen tenderar att falla på grund av 
att en låg lön och osäkerheten om framtiden inte ger tjänstemännen arbetsro. 
Dessutom saknas det klara kriterier för befordrande och allt detta tillsam-
mans med informationsbrist försämrar arbetsmiljön till det yttersta. Imre Siil 
önskar att reformerandet av det administrativa systemet skapar säkra sociala 
garantier för tjänstemännen, vilka skulle kompensera den låga lönen. Dessu-
tom måste åtgärder vidtas för att höja tjänstemännens status bland befolkn-
ingens breda lager. Utan dessa reformer är det mycket att förvänta sig när det 
gäller förändringen i tjänstemännens attityder och förhållningssätt. Tjän-
stemännen måste dessutom kunna känna att de kan delta i förändringen av 
landet. För det behövs skapandet av mekanismer som tar med tjänstemännen 
i en dialog angående förvandlingen av det sociala landskapet. En tjänsteman 
bör, för att effektivt utföra sina uppgifter, veta exakt vad som krävs av 
honom. Men utöver detta får en tjänsteman inte vara alienerad i sitt arbete. 
Syftet med hans uppgifter måste stå klart för honom och han måste få känna 
delaktighet. Dock måste en tjänsteman förbli politiskt oberoende och därför 
krävs här utbildningsinsatser. Detta skulle, enligt Imre Siil, hjälpa till att höja 
tjänstemännens arbetsmoral och ansvarskänsla.545 

Kårandan  
Att en regering har klara strategiska mål innebär emellertid inte att man på 
taktisk nivå (ministerienivå) lyckas väl. Eftersom kansliet genom fäktandet i 
en koalition kan få ett övertag som rådgivare och expert, och när den väljer 
att slussa igenom en viss politik framför en annan, kan kansliet med detta ge 
fördelar till en utvald politisk kraft. Här aktualiseras emellertid arbetsfördel-
ningen mellan enheterna i en komplex organisation. På den taktiska nivån är 
det oftast av avgörande vikt att det dels råder konsensus runt de strategiska 
målen och dels att tolkningsutrymmet på en taktisk nivå (ministerienivå) inte 
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skapar splittring hos de strategiska målen.546 Här aktualiseras återigen pro-
blemet med komplexa organisationer. Koordineringen av en komplex orga-
nisation, som den moderna regeringsapparaten utgör, kräver nämligen, att 
det finns delledare som förmår att styra sina delar av organisationen. Men 
därmed görs också kretsen som ingår i beslutsprocessen bred och inlemmar 
även stödstrukturer så som kansli, parlamentsgrupper, tongivande grupper i 
partier och i det sociala landskapet. Detta i sin tur öppnar återigen för möj-
ligheten att kansliet kan inta sin klassiska roll och börja dominera över de 
politiska beslutsfattarna i deras beslutsfattande. 

Ett sådant förhållande där kansliets olika delar kunde användas av koali-
tionsparterna visade sig i Estland mellan 1995 och 1999 då minoritetsreger-
ingen, som var inbördes splittrad, hämtade legitimitet för sina beslut från 
kansliets experter. Denna process gick även så långt att rikssekreterare Uno 
Veering pläderade under sommaren 1997 till regeringen om en legalisering 
av Kanslarnas Råd. Han menade att eftersom de tvister om arbetsfördelnin-
gen som finns mellan ministerier de facto oftast löses mellan kanslar kan 
deras de facto existerande institution lika gärna legaliseras. Enligt lagen var 
det nämligen inte tillåtet för de olika ministeriers kanslar att sammanträda 
och således skapa en skuggregering. Enligt Uno Veering har det dock alltid 
funnits sådana hemliga skuggregeringar. En sådan verkade till exempel hos 
statsminister Mart Laar 1992−1994 och kallades för ”sovrummet”, utan att 
den yttersta dagen för den skull stod inför dörren. Under våren 1997 sam-
manställde regeringen ett förslag om att införa förändringar i regeringslagen. 
Enligt förslaget ville regeringen legalisera och institutionalisera ”Kanslarnas 
Råd”. Syftet med förslaget var att ge kanslarna större roll i att koordinera 
och gemensamt mellan ministerier bearbeta de förslag som landade på reger-
ingens bord. Därmed hoppades regeringen avhjälpa juridiska och formmäs-
siga brister i de material som presenterades för rikskansliet för vidare be-
fodran till regeringen. Ett ytterligare syfte med förslaget var att regeringen 
skulle slippa att dras in i rivaliteter och oskiljaktligheter mellan ministerier. 
Endast om kanslar inte når konsensus eller rikskansliet skulle ha en mot-
stridig uppfattning i ärendet skulle det tas upp av regeringen för avgörande. 
Utöver en samordnande roll föreslog regeringen även att ”Kanslarnas Råd” 
skulle få en rådgivande funktion i politikskapandet. 547 Samtidigt hördes 
dock även kritiska röster mot förslaget inom regeringen. Så höjde till exem-
pel EU− integrationsministerns högra hand Vahur Made ett varnande finger i 
tidningen Postimees. Han menade att med ”Kanslarnas Råd” kunde en skug-
gregering lätt etableras och ministrarnas roll marginaliseras.548 Även i par-
lamentet existerade en äldstegrupp som koordinerade och löste svårare 
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frågor i politiken samt tog hand om till synes olösliga procedurproblem. Till 
denna grupp hörde alla fraktioners ledare och parlamentets styrelse. 549 

För att det i Estland skulle vara möjligt att se en process där statsappa-
raten börjar intervenera i politikskapandet på ett koordinerat sätt måste myn-
digheterna sträcka ut en hand till varandra. Jag menar i sammanhanget att i 
ett litet och resursfattigt system tvingas delarna värna om sitt. Dessutom 
avslöjar rekryteringsförfarandet att den estniska statsförvaltningen kader-
mässigt har utvecklats organiskt sedan 1992. Här vill jag hänvisa till profes-
sor Vooglaid som angående professionalitet i den estniska staten säger att 
den strålar med sin närvarande frånvaro.550 När personalstyrkan växer or-
ganiskt genom bekantskapskretsar är det ingalunda säkert att en enhetlighet 
snabbt kan uppnås mellan enheterna. Nedan kommer jag att beskriva att 
även personalstyrkan inom den estniska statsförvaltningen under hela 
1990−talet har uppvisat en mycket stor personalomsättning. Saknas då en 
enhetlig rekrytering samt mål för statsmaskineriet är det inte alls underligt att 
myndigheterna inte sträcker ut en hand till varandra. 

Beträffande att myndigheter sträcker ut en hand till varandra berättade en 
tjänsteman på rikskansliet att samarbetet mellan statliga myndigheter fortfa-
rande fungerar lite si och så. Till exempel utlystes år 1999 ett pris för de 
myndigheter som kunde visa upp gemensamma projekt. I början kom det in 
runt 30 olika projekt men ganska snart svalnade intresset hos myndigheterna 
och därefter fick de endast tio projektförslag, men intresset har aldrig varit 
särskilt varmt bland ministerier, sade informanten. Samtidigt tillade infor-
manten att samarbetet eller dess brister aldrig systematiskt har undersökts i 
Estland, i alla fall känner informanten inte till att sådana utredningar skulle 
finnas eller ha utförts av rikskansliet. Dock fanns det försök till sådana 
utredningar i samband med reformen om det administrativa systemet, men 
vart dessa utredningar sedan hamnade kunde informanten inte säga. Kanske 
på finansministeriet eftersom det åligger dem att koordinera sådana arbe-
ten.551 

Enligt några av informanterna från ekonomiministeriet har samar-
betsproblemen mellan ministerierna bestått sedan den stora förändringen 
1992/93. Det tycks vara ett bestående problem som den nuvarande regerin-
gen inte heller har lyckats råda bot på, sade tjänstemannen. Alla tycks bara 
se till sitt och sakna ett helhetsperspektiv. Även om jag som chef när som 
helst kan ringa till vilken annan ministeriechef som helst strandar man ofta i 
samband med olika intressen, berättade en informant. Dessutom kan andra 
ministerier blanda sig i saker som de saknar kompetens för, vilket förstör 

                               
549 Kantslerite valitsus, Postimees 03.07.1997, och Urmas Paet, 02. 07. 1997, a. a.   
550 Viio Aitsam, 26.03.1998, a. a. 
551 Intervju 



 226 

samarbetsklimatet i statsapparaten. Ett sådant exempel är finansministeriet, 
sade en av informanterna.552 

Kommunikationen mellan till exempel rikskansliet och andra statliga 
myndigheter varierade mycket efter 1992 eftersom allting förändrades så 
enormt fort, man hann inte ens reflektera över alla strukturförändringar, be-
rättade en tjänsteman på rikskansliet. 553  

Rikskansliet fick i viss mån även samarbetssvårigheter med de ministerier 
där unga tjänstemän i början av 1990−talet hade bildat en majoritet, enligt en 
tjänsteman på rikskansliet.554 Detta berodde, enligt två informanter, fram-
förallt på mentaliteten bland de sovjettida tjänstemännen på Rikskansliet. 
Dessa beskrevs som pedantiska och i viss mån överlägsna. De snickrade med 
ärendena tills vartenda tecken var finslipat och varenda pappersbit kemiskt 
analyserad, tillade informanter. 555 

Ovanstående kan jämföras med förhållandena under ockupationstiden. 
Eftersom Estland under Sovjettiden och även idag är ett mycket litet system, 
vars stabilitet upprätthölls av det federala systemet, underlättade denna sta-
bilitet avsevärt informationsflödet mellan myndigheterna. Dock kan man 
säga att även bekantskap mellan tjänstemän spelade en viktig roll under 
sovjettiden.556 Samtliga informanter som överlevde de stora förändringarna 
berättade att kommunikationen mellan myndigheter, däribland mellan ett 
verk och ett ministerium, ofta underlättades av att gamla kollegor under-
stödde varandra med upplysningar och goda råd. Speciellt kunde detta gälla 
samarbetet mellan ett statligt verk och ett ministerium. Här kunde dock ”de 
gamla” få nytta av att deras förra kollegor hade omplacerats från nedlagda 
ministerium till nyskapade verk. 557 Även efter att man har börjat arbeta på 
ett ministerium som arbetar med en annan sektor behåller man ofta kontakter 
med gamla kollegor. Detta kunde ofta underlätta i allehanda situationer − 
från att införskaffa information till att hitta jobb.558 

Beträffande rivaliteten mellan ministerier berättade en tjänsteman som 
ofta deltog i möten över myndighetsgränserna att det svåraste hela tiden 
tycks vara att förhandla med socialministeriet. En tjänsteman på socialminis-
teriet utryckte sig också med följande fras: ”Bara jag hör ordet finansminis-
terium griper jag efter vapen”.559 När det gäller rivalitet mellan myn-
digheterna och spänningen mellan regeringen och Privatiseringsagenturen så 
påpekade Business Eastern European (ingår i Economist−gruppen) 1997, att 
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sådan rivalitet och spänning inom statsapparaten höll på att sätta käppar i 
hjulet för privatiseringsprocessen.560 

Ett annat exempel på rivalitet och bristande koordinering kan utgöras av 
exemplet då justitieministeriet och dess kansler 1998 försökte styra re-
formerandet av det administrativa systemet. Medan ministerkommissionen 
för reformen påbörjat sitt arbete hade justiteministeriets tjänstemän efter en 
studieresa i Tyskland bestämt sig för att av en tysk advokatfirma beställa 
fem lagar som skulle införas i Estland. En av dessa lagar skulle ha strukture-
rat upp hela den offentliga förvaltningen i Estland. Därmed verkade det som 
att en del av justitieministeriets tjänstemän försökte gå förbi kommissionen 
för reformerandet av det administrativa systemet. Angående denna kritik 
hade kansler Ovir meddelat att eftersom politikerna inte förmår att fatta bes-
lut så måste beslut fattas av tjänstemännen.561 

Även budgetförslag från olika ministerier kunde skapa rivalitet och 
spänningar. Till exempel sammanställde finansministeriet för 1999 ett bud-
getförslag, vilket fick andra ministerier att protestera hos statsministern. 
Särskilt efter att förhandlingarna mellan ministrarna och ministerier hade 
kört fast. Statsministern sade till pressen att anslagen skulle behandlas under 
regeringens sammanträde och att endast de ministerier skulle få genom sina 
krav vars ministrar bättre kunde argumentera för dessa. Dock skulle frågan, 
enligt statsministern, även tas upp med parlamentsgrupper och mellan koali-
tionspartier. Därefter planerade statsministern och finansministern även olika 
möten med oppositionens representanter för att därigenom minska politiska 
spänningar. Samtidigt tillade han att förmodligen skulle förhandlingarna 
sluta med att vissa förändringar i budgeten skulle införas.562 Ungefär en och 
en halv månad senare röstade parlamentet för att inte godkänna regeringens 
budget och skicka tillbaka den för omskrivning.563 

Ett ytterligare exempel på rivalitet utgörs av fallet då finansministeriet 
föreslog moms på kultur så som tidningar, teatrar och biobiljetter, vilket 
överraskade regeringsmedlemmarna. Tidigare hade man i regeringen kom-
mit överens om att all kultur, även biobiljetter och dylikt, även i fortsättnin-
gen skulle vara befriade från moms. Eftersom det vore en omöjlighet för 
parlamentsledamöterna att behärska alla områden skickas alltid ett förklar-
ingsbrev med lagförslaget. Så var fallet även med finansministeriets förslag, 
problemet var dock att i detta brev stod det, enligt kulturministern, ingenting 
om att finansministeriet egentligen skulle beskatta kultur. Kulturministern 
berättar att det hela uppdagades av parlamentarikern Tõnu Tepandi som 
omedelbart efter genomläsningen av förslaget de kontaktat honom. Men då 

                               
560 BNS, Bürokraatia aeglustab erastamist Baltimaades, Eesti Päevaleht 07.05.1997 
561 Ivar Tallo, Eesti Riik tõmmatakse Saksa liistudele, Eesti Päevaleht 05.12. 1998 
562 Kai Kalamees, Ministrid võitlevad miljardite pärast, Eesti Päevaleht 18.08.1998 
563 Kärt Karpa, Opmann ülistab valitsuse arve, Eesti Päevaleht 31.10.1998  



 228 

var det, enligt kulturministern, redan alldeles för sent att göra något åt saken. 
Parlamentarikern hade dock lyckats sätta stopp för moms på biobiljetter.564 

I början av 1996 protesterade ekonomiministeriet och den statliga Est-
lands Kreditfond mot att finansministeriet försökte blockera omvandlandet 
av fonden till ett aktiebolag. Finansministeriet å sin sida meddelade att för-
slaget stred mot lagen och skulle tillföra staten onödiga skyldigheter. Eko-
nomiministeriets representant däremot meddelade att sådana påståenden var 
mycket märkliga eftersom finansministeriets tjänstemän deltog i skrivandet 
av förslaget och gav det grönt ljus med sina namnteckningar. Dessutom satt 
en av finansministeriets vicekanslar i kontrollgruppen som godkände försla-
get. Beträffande motsättningar med andra lagar borde justitieministeriet ha 
påpekat sådana eftersom även de deltog i processen. Ekonomiministeriets 
representant trodde att den egentliga orsaken till spänningen kring fonden 
hade att göra med finansministeriets önskan att centralisera alla statliga in-
rättningar som arbetade med exportkreditgivning.565 

Men rivalitet och samarbetssvårigheter har inte bara infekterat relationer 
mellan ministerier utan också mellan ett ministerium och dess ämbetsverk. 
Beträffande relationerna mellan ekonomiministeriet och de ämbetsverk som 
sorterade under det, berättade en av tjänstemännen att i början kunde man då 
och då uppleva läget som att verken vägrade lyda. De kopplades ofta till 
systemet endast genom direktörer eller via ministern. 566 

Den kanske mest absurda konflikten uppstod mellan skattemyndigheten 
och finansministeriet. Skattemyndighetens förre chef Ardo Ojasalu beskrev i 
en intervju med Partner bakgrunden till konflikten mellan finansministeriet 
och myndigheten. Enligt honom uppstod samarbetssvårigheter mellan skat-
temyndigheten och ministeriet på grund av en personlig konflikt mellan ho-
nom och ministeriets kansler samt vicekansler Kalev Järvelill. Denna kon-
flikt blockerade praktiskt taget skattemyndighetens funktion, sade Ojasalu 
och fortsatte med att beskriva hur ministeriets vicekansler, efter att ministern 
vägrat avskeda honom, började kräva in redogörelser på löpande band och 
aldrig tilldelade myndigheten de resurser som tidigare hade utlovats.  

Konflikten mellan skattemyndigheten och ministeriet sköttes inte ens 
inom organisationen utan i media. När skattemyndigheten lämnade in an-
sökan om anslag till inköp av nya bilar hade det, enligt Ojasalu, uppstått en 
skandal. Myndigheten anklagades för bristande finansdisciplin. Men när 
skandalen mojnade inköpte ministeriets kansler Enn Pant en dyr bil till sig 
själv.567 Kalev Järvelill och Enn Pant sade till Estniska Dagbladet att konflik-
ten jäste ett år innan den bröt ut. Bland många konfliktområden nämnde 
kanslerna skattemyndighetens försök att införa ändringar i skattelagen. Detta 
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förslag sändes inte ens genom ministeriet till parlamentet, utan skattemyn-
dighetens chef använde sig av sina partivänner (Moderaterna) och gick med 
sitt förslag om lagändringar förbi ministeriet. Men det räckte inte med det, 
sade kanslarna, lagförslaget var dessutom fullt med motstridiga punkter och 
stred på flera punkter mot gällande lag. Till exempel ville skattemyndigheten 
införa nya regler om hur ett företag skulle läggas ned utan att först ta hänsyn 
till vad som stod i lagen om näringslivsverksamhet. Problemet kanske inte 
vore så allvarligt om det skulle ha handlat om ett tillfälligt felsteg, enligt 
kanslarna. Men skattemyndighetens chef hade, utan ministeriets goda minne, 
även skickat bristande och med övrig lagstiftning stridande föreskrifter an-
gående parlamentarikernas förmåner till parlamentet.568 

När det gällde rivaliteter mellan olika myndigheter kunde detta även 
beskrivas i termer av att olika ministrar och kanslar lyckades tillkämpa sina 
ministerier extra resurser som möjliggjorde en process där lönenivån mellan 
myndigheterna kunde skilja mer än 100 %. Således konstaterade till exempel 
den estniske statsrevisorn 1999, efter genomgången av statsbudgeten för år 
2000, att det rådde allt för stora löneskillnader mellan statsanställda bero-
ende på var de arbetade. Till exempel tjänade en tjänsteman på inrikesminis-
teriet i genomsnitt 13 227 EEK medan en tjänsteman på utbildningsminis-
teriet fick i genomsnitt 8 000 EEK mindre. Statsrevisonsmyndigheten var-
nade för att om detta fick fortsätta kunde hela det administrativa systemet 
hamna i obalans och uppmanade regeringen att snarast utarbeta ett system 
för att utjämna skillnaderna. Samtidigt konstaterade statsrevisionsmyn-
digheten att skillnaderna delvis uppstått eftersom det inte existerar en enhet-
lig löneuträkning bland ministerier.569 

Men redan 1997 påpekade regeringen att det rådde en allt för stor 
ojämnhet mellan tjänstemannalönerna. Så fick till exempel en avdelnings-
chef på finansministeriet ca 13 000 EEK vilket var betydligt mer än dennes 
kollega på jordbruksministeriet fick. Där var motsvarande lön ca 4 500 EEK. 
Dock hade en chefstjänsteman på jordbruksministeriet förmånen att ha till-
gång till en tjänstebil. Regeringen satte upp ett mål för att rätta till dessa 
olikheter genom att dra ner på allehanda bonusar och därmed låta avlöningen 
upp till 80−90 % bestå av betalning utan bonus. Samtidigt betonade statsmi-
nister Mart Siimann att tjänstemannalöner måste anpassas så att de blev kon-
kurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Statsministern betonade i samman-
hanget även nödvändigheten av att höja statstjänstemannakårens prestige 
bland befolkningen. Trots denna uppmärksamhet beslutade regeringen dock 
att fram till 1999 frysa alla statliga kostnader för regerandet. Därmed gick, 
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enligt statsministern, den enda vägen till höjda tjänstemannalöner via per-
sonalminskning.570 

Den första faktorn − Kansliets möjligheter att intervenera i 
politikskapandet. En lustig tanke 
Ett antal informanter som arbetade på ministerier åren 1992−1998 berättade 
att det mellan 1992 och 1995 rätt ofta kunde hända att enskilda tjänstemän 
fick i uppdrag att skriva en lag. Därmed hade de, så att säga, ett starkt infly-
tande över politikerna. Dessa informanter berättade även att de ofta kunde 
uppleva att politikerna köpte nästan vad som helst bara det var i presentabelt 
skick för parlamentet och inte stred mot deras politiska principer. Orsaken 
till detta angav informanterna vara att de flesta lagar som fanns inte var an-
passade till ett självständigt Estland som försökte gå från kommandoekono-
mi till marknadsekonomi och att politikerna helt enkelt var tvingade att an-
vända den kompetens som fanns att tillgå. Ofta var det just enskilda tjänste-
män som av olika orsaker hade ett hum om till exempel den finska eller eng-
elska skattelagen eller lagen om offentlig upphandling osv. Dessa fick då 
rycka in och skriva nya lagar, berättade informanter. Dessutom berättade de 
att politikerna allmänt hade så bråttom med nya lagar att de knappast hann 
blanda sig i hur en lag skrevs.  I början av 1990−talet, i samband med att 
ministrarna var politiker och inte experter eller administratörer hände det, 
enligt informanter, ofta att en minister inför vissa tjänstemän erkände att 
han/hon inte begrep sig på sakfrågor. Detta gjorde att många inom ministeri-
et såg ner på ministern. Men det kunde även hända att tjänstemännen under 
långa perioder i början av 1990−talet inte visste i vilken riktning de skulle 
arbeta på ministeriet. 571 

Även om enskilda tjänstemän som av politiker ansågs kompetenta för lag-
skapandet kunde få ett inflytande på politiker, menar informanter, att i sam-
band med att regeringarna började komma och gå kunde ministeriet se att 
den politiska ledningen hade bråttom med genomförandet av sina planer. De 
visste att de hade mycket kort tid på sig. Detta ledde till att den politiska 
ledningen i början av 1990−talet ofta försökte ingripa i det dagliga arbetet 
genom en hård styrning av arbetsprocesserna.572 Efter 1992 kunde man, trots 
att vissa enskilda fick ett starkt inflytande på politiker, enligt informanterna 
känna att plötsligt var det politikerna som gav order och tjänstemännen bara 
var till för att verkställa. Den stora förändringen mot förhållandena under 
ockupationen var att expertisen med vissa undantag förlorade sitt värde, 
berättade samtliga informanter som arbetade under ockupationen samt under 
de stora förändringarna. Plötsligt lyssnade ministrarna inte längre på vad vi 
hade att komma med, sade samtliga informanter. Under sovjettiden kunde en 
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minister sitta med tjänstemännen och rådslå med dem fram till småtimmarna, 
men nu blev allting uppochnedvänt. 573 

I Estland föreskriver lagen att en kansler ansvarar för att ett ministerium 
behåller sin administrativa kontinuitet oavsett om ministrarna byts ut ofta. 
Eftersom ministrarna i Estland tenderar att bytas ut med ungefär två års in-
tervall kommer de sällan att få möjligheten att sätta sig in i ministeriets 
vardag. Detta i sin tur gör att en minister kan bli beroende av sina tjän-
stemän. Här borde en kansler nästan automatiskt få ett övertag gentemot en 
minister eftersom han/hon känner till arbetsfältet och personalen på minis-
teriet. Dessutom måste betonas att det ofta kan vara just en kansler som har 
fingrarna med i spelet kring personalpolitiken på ministeriet. Konsekvensen 
av detta kan bli att personalen i vissa situationer har allt att tjäna på att stödja 
sin kansler före ministern, eftersom det ändå inte är säkert att man ser minis-
tern på sin post nästa morgon. Således återstår det oftast ingenting annat för 
en minister än att stödja sig på en kansler och därmed tillförsäkra sig stöd på 
ministeriet. När denne gjort detta kan ministern använda detta stöd som ett 
verktyg i politiken. Ovanstående förklarar även varför vissa ministrar aldrig 
kan bli kvitt enskilda kanslar, även om statsministern har uttalat sig mot 
denne. Men aktörer som tidigare varit i oppositionen kan också, när de över-
tar ansvaret för statsapparaten, göra ett djärvt försök att klart markera vem 
som bestämmer. Ett exempel här att statsministern avskedade både inrikes-
ministern och ministeriets kansler den 29/4 1997, för att därmed bli av med 
kansliets inflytande.574 Teoretiskt hade detta kunnat leda till att en minister, 
och i förlängningen hela regeringen, löpte risk att förlora de processer som 
ägde rum inom organisationen ur sikte. Dock verkar relationerna mellan 
politiker och kansli i Estland på sina ställen tagit en annan väg. Det tycks 
som att man för att lyckas med sitt beslutsfattande har försökt lösa problemet 
genom att den politiska ledningen, formellt eller informellt, samlar vissa 
trogna runt sig för att därmed underlätta sitt eget beslutsfattande. Detta har 
dock åtminstone mellan 1992 och 2001 skapat en dynamik bland högre stats-
tjänstemän som går ut på att högre statstjänstemän inte brukar gillas av näst-
kommande regering. Ett exempel här kan också utgöras av regeringsbytet så 
sent som 1999 då regeringsmakten skiftade. Första veckan år 2000 avske-
dades flera topptjänstemän, vilka hade en lång erfarenhet av arbetet i för-
valtningen. Till exempel avskedades kanslern på väg− och kommunika-
tionsministeriet samt direktören på Medborgarskaps− och Migrationsverket. 
Dessutom stormade det runt kanslar på justitieministeriet och försvarsminis-
teriet.575 Kort efter valet 1999 började det i pressen gå rykten om att regerin-
gen, som i mycket påminde om ”de nyas” regering 1992, hade på da-
gordningen att ånyo rensa ut den föregående regeringens topptjänstemän. 
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Jordbruksminister Ivari Padar sade 1999 till pressen att hans ministerium 
rent av krävde nytt blod men att han skulle avgöra kanslerfrågan något 
senare.576 Av 14 ministerier genomfördes kanslerbyte i fem ministerier och i 
det bara dagarna före valet då det stod klart att oppositionen skulle vinna.577 

I ljuset av att en minister kan hamna i händerna på byråkratiska experter 
har de estniska politikerna sedan framför allt 1999 valt att lösa problemet 
genom att till kansliet ta med sig en liten stab av rådgivare samt att i kansliet 
samla en snäv grupp av tjänstemän runt sig.578 Jag tror att detta också bör ses 
utifrån det faktum att grundlagen och lagen om regeringens funktion i Est-
land kräver av en minister att denne bär det yttersta och politiska ansvaret för 
ett ministerium. Således är det till exempel finansministern som bär det yt-
tersta ansvaret för budgetprocessens genomförande och därmed även för hela 
finansministeriets arbete. Detta har till exempel enligt Ethel Jäärats skapat en 
beslutsprocess på finansministeriet som i praktiken inte tillåter en delegering 
av beslutanderätten till lägre nivåer. Av detta följer att nivån där beslut fattas 
på finansministeriet börjar med en minister. Allt som sker under en minis-
ternivå är tänkt som en stödstruktur för ministern i hans/hennes beslutsfat-
tande. Dock har han/hon emellertid väldigt lite att skaffa med ledningshier-
arkin och detta skapar en obalans i fördelningen av arbetsbördan i ett minis-
terium. Enligt min åsikt blir här av betydelse vem som äger accessen till 
toppnivån där besluten fattas och på vilket sätt. Detta i sin tur kan skapa 
onödig rivalitet och i samband med det informationsbrist i hela ministeriet. 
De intervjuer som Jäärats har gjort med finansministeriets tjänstemän, tycks 
också bekräfta detta. Enligt henne upplevde många tjänstemän att det endast 
var några få utvalda som släpptes in i det rum där besluten fattades.579  

Centraliseringen av beslutanderätten ledde, enligt Ethel Jäärats, även till 
att man på ministernivå på grund av arbetsbördan inte hann sätta sig in i alla 
detaljer och därför tvingades till onödig rationalisering. Detta i sin tur ska-
pade en situation där expertkunskapen inte efterfrågades och beslut ofta fat-
tades på basis av bristande information. Dessutom skapade den politiska 
dynamiken en situation där till exempel budgeten redan innan var så gott 
som fastlagd av koalitionspolitiker. Tjänstemännens uppgift i sammanhanget 
blev därmed att skapa saklig legitimering för dessa politiska överenskom-
melser.  En annan konsekvens av att beslutsmakten var koncentrerad till 
toppen blev att det ömsesidiga umgänget bland ministeriets tjänstemän förs-
vårades och att alla arbetsorder var tvungna att gå genom avdelningschefer, 
enligt Jäärats. När till exempel två tjänstemän ur olika avdelningar skulle ha 
velat samarbeta för att lösa ett snarlikt problem var de tvungna att först vän-
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da sig till sina respektive avdelningschefer som därefter fick ta kontakt med 
varandra. Av detta följde också att när en tjänsteman ville ha snabba kom-
mentarer till något dokument var han/hon tvingad till att gå genom många 
nivåer och när tjänstemännen väl ”kom fram” kunde det ha tagit så pass lång 
tid att till exempel samarbetet med en expert redan gått i väggen. Till allt 
detta måste dessutom tilläggas att varje dokument med tvingande karaktär 
var tvungna att ha fem namnteckningar, vilket med tanke på högt arbet-
stempo saktade ner informationsutbytet, som ofta t.o.m. var nödvändigt för 
beslutsunderlag. Enligt Jäärats hade processen kommit så långt år 2000 att 
även korrespondensen mellan sekreterare saktades ned. Till detta problem 
tillkommer till exempel händelser under budgetprocessen år 2000 då många 
externa grupper förde lobbyverksamhet som ytterligare ökade ministerie-
ledningens arbetsbörda så att besluten sällan fattades på basis av expertkun-
skaper.580  

Alltför stark koncentrering av beslutanderätten till toppen är inte det enda 
problemet som medverkar till att det uppstår A− och B− lag, isolation och 
kommunikationsproblem mellan de anställda.581  När det således gäller hu-
ruvida byråkrater på finansministeriet skulle kunna börja agera som en enad 
kraft kan sägas att även om den absurda isoleringen och hemlighållandet, 
jämfört med hur det var i början av 1990−talet, minskat och tack vare att 
unga människors umgänge över hela ministeriet har ökat, så var det nyligen 
som det på finansministeriet utarbetades en plan om rutiner för hur samarbe-
tet mellan olika avdelningar skulle etableras genom till exempel bildandet av 
gemensamma arbetsgrupper. 582  

Känslan av att tillhöra ett B− lag kan också uppstå av att de regler som 
tjänstemän har att beakta hela tiden förändras. När varje ministerium till 
exempel före år 2000 fick ett anslagsförslag från finansministeriet så än-
drades denna rutin med budgetprocessen för år 2001 genom en ny lag om 
statsbudgeten. Tanken var att man skulle införa resultatstyrning och därmed 
lägga större ansvar för budgeten på myndigheternas ledare. För detta än-
damål ökade man även myndighetschefernas autonomi. Enligt den nya 
ordningen började finansministern varje år utfärda en förordning varmed 
olika myndigheter fick metodbeskrivningar för hur man tar hänsyn till reger-
ingens prioriteringar och en deadline för presentering av sina anslagsansökn-
ingar. Samtidigt tillsatte finansministeriet fyra arbetsgrupper som var tänkta 
att behandla myndigheternas ansökningar och utarbeta sina egna förslag om 
anslagen. Inför dessa arbetsgrupper fick sedan myndigheterna försvara sina 
ansökningar och även föra anslagsförhandlingar. Deras arbete skulle sedan 
koordineras av en ledningsgrupp som bestod av finansministeriets 
avdelningschefer och vice kanslar. Denna ledande grupp bearbetade sedan 
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arbetsgruppernas förslag så att de kunde presenteras för regeringen. Den 
ledande gruppen verkade också som en instans som behandlade oskiljak-
tigheter angående anslagen mellan myndigheter och arbetsgrupper. När 
denna grupp inte kunde lösa tvistefrågor angående anslagen fördes frågan 
vidare till regeringsnivån.  

Därför ändrades denna procedur år 2001 så att inga förhandlingar längre 
ansågs vara nödvändiga mellan finansministeriets ledande arbetsgrupp och 
andra myndigheter, allting skulle klaras av redan på en lägre nivå. Likaså 
skapade man arbetsgrupper efter utgiftsområden, dock utan att arbetsgrup-
pens tjänstemän behövde känna till alla andra myndigheters speciella arbet-
sområden. Det ansågs räcka med att en tjänsteman kände till ett område 
ungefärligt och därefter sammanställde informationen för den ledande grup-
pen. Tanken var att detta i sin tur skulle underlätta för den ledande gruppen i 
beslutsfattandet. Arbetsgrupperna skulle därmed gå igenom anslagsansökn-
ingarna självständigt och utarbeta upp till tre olika budgetförslag bland vilka 
den ledande gruppen borde välja ut två. Till allt detta måste även tilläggas att 
när arbetsgrupperna fick börja arbeta områdesvis, istället för att gå genom 
myndighet efter myndighet, uppenbarade sig problemet att kunna jämföra 
myndigheter sinsemellan. Det specifika med varje myndighet gick helt en-
kelt förlorat och därmed även mycket information. Här uppstod även ett 
ytterligare problem med att en myndighets gränser för arbetsområden kunde 
förändras under ett budgetår. Dessutom saknade finansministeriets tjän-
stemän under budgetprocessen för 2001 tillgång till myndigheternas, spe-
ciellt andra ministeriers, bokföring vilket skulle ha tillåtit en fullständig ana-
lys av anslagsansökningarna. Därmed uppstod det på grund av informations-
brist och olika tolkningar av den befintliga informationen skilda uppfattnin-
gar mellan myndigheterna.583  

På grund av de ständiga förändringarna av procedurreglerna och koncen-
trationen av beslutanderätten till ministeriets topp uppstod det, enligt Ethel 
Jäärats, konflikter mellan aktörerna i beslutsprocessen. Orsaken till dessa 
konflikter var att många tjänstemän inte förstod anledningen till varför vissa 
normer var uppsatta eller vad ledningen ville reglera med dem. Dessutom 
uppstod det missförstånd mellan finansministeriet och andra myndigheter 
om hur man skulle ändra beslutsprocessen när man införde resultatstyrnin-
gen. Tjänstemännen valde då att fortsätta som tidigare med olika spänningar 
som följd.584  Resonemanget hänvisar här, enligt min mening, till en institu-
tionalisering som, för att parterna så småningom ska stabilisera sina rela-
tioner och därmed dämpa konflikten, kräver att det inte finns någon utom-
stående kraft som hela tiden kan tvinga parterna att omdefiniera sina posi-
tioner och roller. I detta sammanhang betyder det att en ledning som normalt 
står immun gentemot på lägre nivå pågående konflikter vet att hålla sig un-
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dan för att på så sätt inte störa institutionaliseringsprocesserna.585 Enligt Mi-
chel Crozier skulle man i sammanhanget kunna förvänta sig att rivaliteten 
mellan olika grupperingar kan leda till att man till varje pris vill behålla en 
fredlig status quo som alla tjänar på. Detta i sin tur skapar en organisation 
vilken i värsta fall kan börja agera, om inte för gemensamma intressen, så 
inte heller mot tidigare fiender.586 Men att arbetsgrupperna, trots maktkon-
centrationen, inte kan börja samagera själva kan ha att göra med rekryter-
ingsförfarandet. Eftersom rekryteringen enhetsvis sker via personliga kon-
takter uppstår det också något slags revir− eller gängliknande arkipelag inom 
organisationerna. Detta kan sedan ytterligare förstärkas när uppifrån kom-
mande inblandning kan skapa en känsla av rivalitet mellan enheterna.  

Beträffande kansliets möjligheter att samfällt kunna börja agera sade flera 
informanter på finansministeriet att detta syns vara en ganska lustig tanke i 
ljuset av att allting hela tiden förändras och allting saknar en färdig struktur 
och långsiktiga mål.587 Beträffande umgänget på finansministeriet över av-
delningsgränserna berättade alla informanterna att detta som regel avgränsar 
sig till professionella kontakter, även om undantag finns.588 När det gäller 
informationsspridningen på finansministeriet menade dock flertalet infor-
manter att informationen som regel läggs ut på intranät, någon aktiv infor-
mationsspridning utöver detta sker inte.589 När det gäller att tjänstemän hela 
tiden måste följa en subordinationsordning så kan till detta således även läg-
gas en viss isolation som tjänstemän arbetar i. Ethel Jäärats kom i sin studie 
av finansministeriet fram till att varje arbetsgrupp i budgetprocessen arbe-
tade så gott som isolerad från andra grupper. Därmed tar varje arbetsgrupp 
bara hänsyn till sitt lilla område. Följden blev att motstridiga uppfattningar 
fördes upp till den ledande gruppen istället för att de gemensamt skulle ha 
lösts på en lägre nivå. Isolationen skapade därmed situationen att när prob-
lemen togs upp av den ledande gruppen hade dessa, enligt Jäärats, ingen 
aning om de diskussioner angående problemen som förts inom arbetsgrup-
pen. Därmed började den ledande gruppen om från början när de behandlade 
problemen.590 En tjänsteman på Finansministeriet berättade under intervjun 
att idag är dessutom mötesklimatet mycket kallare jämfört med hur ett möte 
kunde se ut före de stora förändringarna. Ofta är det tyst på sammanträdena. 
Det kan hända att den som ställer en obehaglig fråga på ett sammanträde helt 
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enkelt skrattas ut eller sätts på plats, och denna process har bara förstärkts 
sedan 1995. 

Vad det gäller snabba och ofta förekommande prioritetsförändringar i 
ministeriers arbete berättade en av informanterna på finansministeriet att 
eftersom politikerna sitter en så kort tid har detta under de senaste 13−14 
åren medfört att man saknat en långsiktig planering. Det är maximum ett år i 
taget som förutses. Dock har det under den senaste tiden börjat göras seriösa 
försök att åtminstone avhjälpa detta på finansministeriet med treåriga finans-
planer.591 

Ministerbyten som inneburit regimbyte från ett politiskt block till ett an-
nat har på finansministeriet medfört att projekt som startats av en politisk 
ledning av en annan bedömts som oväsentliga och fått ligga på hyllan. Man 
kan säga att om ett projekt hamnat på hyllan så ligger det där ca ett och ett 
halvt år under förutsättning att de tjänstemän som arbetade med projektet 
inte omplacerats eller tvingats att lämna ministeriet.592 

När det gäller hållbarheten i policyprocesserna sade flera av finansminis-
teriets tjänstemän att när ett ministerbyte medför att även kanslern går inne-
bär det att de pågående processerna kan skadas allvarligt.593 Angående att 
hållbarheten i policyprocessen är svag i Estland berättade flera informanter 
att detta normalt hänger ihop med prioritetsförändringarna, vilka inträffar 
alltför ofta, men också på grund av att människor lämnar ministerier. Dessa 
två faktorer kunde oftast sammanfalla med chefs− eller kanslerbyte och då 
kunde det inte bara uppstå hål i de pågående projekten, utan även ett stort 
personalbyte. Detta i sin tur kunde medföra att nya människor prioriterade 
andra saker och såg på pågående ärenden utifrån ett annat perspektiv.594  

Men när personalomsättningen därefter ökade drastiskt medförde det att 
rutinerna nästan helt slogs sönder. Framförallt gäller det handhavandet med 
dokument, på det området rådde det ibland nästintill kaos. Dessutom rörde 
sig dokumentation mycket dåligt och ibland visste man inte ens vilka do-
kument som hade upprättats. Endast den som hade upprättat ett dokument 
visste var det fanns och när han/hon lämnade myndigheten kunde det uppstå 
ett hål, berättade en tjänsteman på rikskansliet.595 

Beträffande att tjänstemän på finansministeriet skulle kunna ha initia-
tivkapacitet för lagförslag eller inverkan på policyprocesser, sade infor-
manterna att om ett initiativ startas av tjänstemän så måste det först gå ge-
nom hierarkin för att sedan se om det faller i god jord hos den politiska 
ledningen. När det gäller att den politiska ledningen dagligen skulle styra 
arbetet på ministeriet sade informanterna att från politiska rådgivare i toppen 
kom endast politiska riktlinjer och instruktioner varefter en tjänsteman har 
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nästan fria händer.596 Det är ovanligt att tjänstemän initierar lagförslag, sa en 
av informanterna. När det gäller tjänstemännens möjligheter att initiera lag-
förslag bör man också beakta att även om den politiska ledningen på till 
exempel finansministeriet skulle sätta ett tjänstemannainitiativ på da-
gordningen måste ett lagförslag få grönt ljus från Justitieministeriet. Innan 
det har gått så långt att förslaget ligger på Justitieministeriets bord måste det 
dock gå på remiss hos berörda myndigheter. 597 Huruvida en eller flera tjän-
stemän kunde föreslå lagförslag eller åtgärder i policyn handlade mycket om 
ifall man hade access till den politiska ledningen och vad de ansåg om 
förslagen.598 

Beträffande personalomsättningens inverkan på projektens hållbarhet gav 
en informant på finansministeriet ett exempel ur budgetprocessen. Enligt 
tjänstemannen kan budgeten betraktas som ett projekt som bör ha ett his-
toriskt minne eftersom det dels varar under större delen av ett år och dessu-
tom bör ta i beräkning myndigheternas historia med deras särart. När per-
sonalen både här och på andra myndigheter förändrades kunde detta allvar-
ligt bromsa arbetet med budgeten. Informanten tillade också att mycket ar-
bete mellan myndigheter bygger på att folk har etablerat ett personligt 
förhållningssätt till varandra och när den ene eller andra lämnar sin post får 
detta naturligtvis konsekvenser.599 När en person lämnade en avdelning 
påverkade detta hållbarheten i ministeriets arbetsprocesser, men när flera 
gick samtidigt kunde detta påverka processerna så pass mycket att ett allvar-
ligt hål uppstod.600 Men det svåraste har varit att en större del av arbetskam-
raterna därmed också har förnyats vilket har krävt en onödig anpassningstid 
och mycket energi fick gå från arbetet till helt andra frågor, berättade en av 
de intervjuade tjänstemännen på finansministeriet.601 

När det gäller huruvida personalomsättningen har påverkat policyproces-
sen, till exempel vid utarbetandet av ett nytt lagförslag svarade en av fi-
nansministeriets tjänstemän att allt har berott på vem som lämnade minis-
teriet. Är det en av de ledande och drivande personerna kan det för ett tag 
skapa ett hål i processen. När det gäller rutiner för att lämna över ärenden 
vid avgång så sade informanten att detta till stor del har hängt ihop med 
anledningen till att en person lämnade sin tjänst. Har personen i fråga fått 
sparken kan det hända att personen försvinner utan att hinna eller vilja sätta 
in en nyanställd i konkreta ärenden.602  
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Beträffande tjänstemännens möjligheter att påverka politikskapandet på 
ekonomiministeriet berättade flera av informanterna att i början av 
1990−talet kunde sådant hända. Ofta sammanställde de material och lag-
förslag som politikerna kanske inte fullt ut förstod, men de var tacksamma 
och röstade igenom dessa. Under större delen av 1990−talet kände de att 
politikerna lyssnade på vad de hade att säga. Ganska snabbt återhämtade 
politikerna dock sina positioner och idag är det främst dem som sätter agen-
dan i ministeriernas politikskapande och vad som ska stå i lagförslagen, 
berättade flera av informanterna.603 Flertalet informanter på ekonomiminis-
teriet berättade att även om byråkratin där under början och mitten av 
1990−talet kunde spela en viss roll vid politikskapandet stördes detta inte 
enbart av personalomsättningen utan framför allt av att de politiska prioriter-
ingarna hela tiden omriktades. Överhuvudtaget tyckte flertalet informanter 
sig se att i Estland råder mentaliteten att var och en vet bäst. När således en 
ny chefspolitiker har bytts ut kunde hans/hennes efterträdare tillintetgöra 
flera månaders eller års arbete bara för att han/hon trodde sig veta bättre. 
Många politiska chefer har börjat, direkt efter att de intagit sina positioner, 
ändra saker och ting utan att ens veta vad de ändrade eller varför, men själva 
förändringen tycktes vara helig. Därmed har det varit mycket svårt att tala 
om kontinuitet och hållbarhet i estniskt förvaltning.604 

Samtliga tjänstemän på Rikskansliet beskrev prioritetsförändringarnas 
konsekvenser för interministeriala relationer så att ett projekt eller ärende 
redan kunde ha varit igång ett bra tag och involverat flera aktörer när det 
plötsligt kunde komma påbud om att allt måste skrotas. Ett annat exempel 
var situationer när man utvärderade en lagförändring och mitt i arbetet tvin-
gades att omprioritera allting. Detta i sin tur kunde återigen störa samarbetet 
med andra myndigheter som kanske inte blivit insatta i att myndigheten hade 
fått andra policyprioriteter, berättade informanterna.605 

Maktkoncentration och strukturstyrning har utöver personalomsättningen 
även medfört att kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar 
på ministeriet allvarligt har skadats. Några tjänstemän på det gamla eko-
nomiministeriet som sedermera blev tjänstemän på finansministeriet berät-
tade att det gick ganska fort under 1992−93, när rivalitet och spänningar 
mellan avdelningarna uppstod. Samtidigt lades också hela strukturen på min-
isteriet om. Alla rutiner och processer ändrades så att den hierarki som hade 
etablerats mellan avdelningarna plötsligt var uppochnedvänd. Detta i sin tur 
ledde till att dem rivalitet som uppstod ibland kunde hindra arbetet. Likaså 
gäller det samarbetet med andra myndigheter, tillade några informanter.606 
Tjänstemännen som arbetade på ekonomiministeriet, vilket sedermera om-

                               
603 Intervjuer 
604 Intervjuer 
605 Intervjuer 
606 Intervjuer 



 239 

vandlades till finansministeriet, beskrev att före 1993 års stora förändringar 
fungerade samarbetet mellan avdelningarna och andra myndigheter mycket 
väl. Även om det hela tiden pågick ett arbete som syftade till att reformera 
landet drabbade det aldrig statsapparaten med en centrifugal kraft. Även de 
anställda togs med i interna diskussioner angående organisationella förän-
dringar, vilket inte alls var fallet på det nya finansministeriet. Flera av tjän-
stemännen sade att de inte kunde erinra sig att det före 1992 skulle ha funnits 
ett A− och ett B−lag på ministeriet. Det fanns enligt informanten sällan nå-
gon rivalitet mellan tjänstemännen som fallet blev senare. Beträffande strider 
och rivalitet mellan ministerier sade informanter att sådant inträffade mycket 
sällan.607 Efter 1992 kunde man tyvärr konstatera att på det nygamla finans-
ministeriet uppstod en atmosfär av hemlighållande mellan tjänstemännen. 
Det kändes som om tilliten mellan kollegorna försvann efter 1992. Man 
kunde inte, som tidigare under ekonomiministeriets tid, gå till en annan av-
delning och tro att man fick hjälp. En bidragande orsak till en sådan process 
var att personalen byttes ut på avdelningarna och då fick man endast hjälp av 
dem som hade lyckats stanna kvar och vilka man sedan gammalt kände, 
berättade informanterna.  Denna process i sig förstärktes av att rutiner och 
praxis på ministeriet började halta i samband med omstruktureringen och 
omvandlingen till finansministerium. Dessutom började man efter 1992 göra 
en klar skillnad i status på ministeriet. Således betonades mycket starkt vem 
som var chef och vem som var underordnad eller vem som egentligen alltid 
hade rätt, berättade informanterna. Flertalet informanter berättade att när det 
efter 1992 fattas ett beslut som rör tjänstemän på en avdelning så saknar 
lägre tjänstemän allt medbestämmande, det är bara att rätta sig efter stabens 
beslut.608 

När det gäller att informationen inte rörde på sig på ekonomiministeriet 
handlade det om informationens innehåll. Att generalisera här är svårt, säger 
informanten. Dock kan man säga att sedan 1993 händer det allt för ofta att 
informationen inte går vidare trots att meningen var just att den skulle nå en 
viss avdelning eller tjänsteman. Här betonade en av informanterna att denna 
ansvarslöshet har eskalerat i omfång speciellt under senare år, utan att det för 
den skull fått disciplinära påföljder. Processen har idag, enligt informanten, 
lett till att vissa tjänstemän till och med struntar i order.609  

Efter 1992 har det enligt informanterna aldrig varit så att en avdelning in-
formerar hela myndigheten om sitt löpande arbete. Efter 1992 kunde man 
känna en atmosfär av hemlighetsmakeri på ministeriet. Jämfört med hur det 
hade varit tidigare så hade det uppstått olika privata sfärer där främmande 
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inte hörde hemma. Anledningen till detta var att man aldrig visste hur och i 
vilket sammanhang en viss information kunde användas av andra.610 

När ekonomiministeriet bildades 1993 genom sammanslagning av ett fler-
tal andra ministerier flyttades ett antal avdelningar från nedlagda ministerier 
in i den nya strukturen. Detta medförde att personalen under många år grup-
perade sig utefter gamla strukturlinjer. Flera tjänstemän på ekonomiminis-
teriet berättade att det tog lång tid innan man slutade höra kommentarer 
såsom ”Så var det hos oss på handelsministeriet eller så gjorde vi alltid på 
byggnadsministeriet”. De enda avdelningar som 1993 var helt möblerade 
med nytt folk var avdelningar som arbetade direkt med utarbetanden av eko-
nomisk policy.611 Beträffande kommunikationen mellan avdelningarna på 
det nybildade ekonomiministeriet berättade flertalet av informanterna att om 
vi talar om horisontell kommunikation så existerade ingenting sådant i prak-
tiken. Det var först i under andra hälften av 1990−talet, när personalchefen 
satte igång med personalfester, som isen började smälta något, även om det 
tog tid, sade en tjänsteman.612 

Sammanfattningsvis kan man angående informationsspridningen inom 
och mellan myndigheterna, enligt informanterna, säga att informationen 
mellan olika enheter och mellan myndigheter idag karaktäriseras av en viss 
kylig saklighet och något stela ritualer.613 Liknande problem har även 
rikskontrollämbetet lyft fram som ett problem i umgänget mellan myn-
digheterna. Enligt Rikskontrollören Mihkel Oviir förmår många av de est-
niska myndigheterna än idag inte att gå över till e−postrelationer utan sänder 
massor av papper som sedan skannas in i postfiler på varenda myndighet. 
Sedan behandlas papprena på respektive myndighet och istället för att sända 
svaren till varandra över e−post, skrivs de ut och sänds till vederbörande 
myndighet per post.614 Avslutningsvis skulle jag vilja, med hjälp av ett citat 
ur en intervju, markera den långtdrivna sakligheten mellan myndigheterna: 
Det är aldrig något problem för mig att lyfta på telefonen och ringa till viken 
kansler eller vicekansler som helst, eftersom jag känner dem alla, och prata 
igenom nästan vilka problem som helst. 

Även andra informanter har i intervjuer betonat att det existerar informa-
tionsnätverksliknande fenomen mellan tidigare kollegor och vänner. Således 
kan de hjälpa varandra med information, kontakter, hänvisningar och an-
ställningar. Dock har dessa nätverk inte institutionaliserats eller lyckats för-
ändra officiella rutiner och ritualer, utan har mer privat karaktär. 

                               
610 Intervjuer 
611 Intervjuer 
612 Intervjuer 
613 Intervjuer 
614 Riigikontroll peab riigiametites vohavat paberimajandust absurdseks, Postimees 
10.01.2006 
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Förvaltningsväsendet i orkanens öga − den andra faktorn 
I avslutningen av dispositionsavsnittet skrev jag att de snabba, desintegre-
rande och fragmenterade förändringarna i det sociala landskapet, vilka var 
typiska för de samhällen vilka höll på att lämna det moderna stadiet, kunde 
ses som en av orsakerna till att den estniska statsförvaltningen har hindrats 
från att bilda allianser med aktörer i det sociala landskapet. Detta skulle yt-
terligare kunna ses utifrån strider och sprickor vilka har funnits inom den 
dominerande klassen på statsarenan. Dessa sprickor menade jag kunde leda 
till att olika partier kunde sätta statsförvaltningens olika enheter på en kolli-
sionskurs. Här kan man även tänka sig att inte bara statsförvaltningens olika 
enheter används som instrument mot varandra, utan att dessa vid olika reger-
ingkoalitioner tvingas att avbryta sitt arbete med vissa aktörer i det sociala 
landskapet för att istället prioritera andra aktörer. Likaså skrev jag i inled-
ningen till kapitel 3 att min utgångspunkt i betraktandet av olika sociala kraf-
ter utgick ifrån att de flesta, om inte alla politiska handlingar i världen, utförs 
genom organisationer. Likaså utför organisationer alla sina handlingar i ett 
sammanhang där det finns andra organisationer. Således agerar även staten 
som organisation huvudsakligen i en organisationell kontext. Statens styrka 
och kapacitet härstammar enligt Hobson huvudsakligen inifrån, det vill säga 
huruvida en stat lyckas penetrera det sociala landskapet. Av denna anledning 
betonar Hobson att blicken vid studier bör betrakta hur inbäddad en stat är. 
Vilken makt och auktoritet en stat utövar gentemot aktörer i det sociala land-
skapet handlar således om stödet från och/eller samarbetet med vissa organi-
serade aktörer.615 Eftersom ministerier bör betraktas som statens verktyg när 
den rör sig i det sociala landskapet är det därför nödvändigt att de förmår att 
orientera sig i det. 

Denna orienteringsförmåga som ministerier står för kan även ses som en 
källa till förvaltningens makt gentemot den politiska ledningen. Huvudargu-
mentet i detta resonemang är att en myndighet kan etablera allianser med 
aktörer i det sociala landskapet och därifrån mobilisera stöd och sympati för 
sina argument.  

När företagen efter 1990 blev mera självständiga medförde detta att det 
helt enkelt blev svårare att koordinera den ekonomiska utvecklingen. Varje 
företag försökte använda sig av sina nätverk för att realisera sin produktion. 
De företag vars stab saknade kontakter, framförallt i Ryssland men även i 
västvärlden, fick inom kort allvarliga problem och började vända sig till 
staten för hjälp, berättade några informanter.616 I början av 1990−talet hade 
det således, enligt en informant, uppstått en situation där vissa företag eller 
till och med delar av ett och samma företagskomplex fick investeringshjälp 
från utlandet medan andra stod utan och kämpade för sin överlevnad. Detta i 
                               
615 John M Hobson, 1997, a. a. s.8 f 
616 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatise-
ringsfrågor och under den sovjetiska ockupationen arbetade inom en myndighet som ansvara-
de för ekonomiska frågor. 
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sin tur ledde enligt informanterna till spänningar och konflikter mellan före-
tagarna. På grund av denna process uppstod det en kraft inom näringslivet 
som började agera i syfte att påverka regeringen att rycka in som en jul-
tomte. I deras värld skulle staten agera som ett exportråd i OSS−länderna för 
att behålla de gamla marknaderna, berättade informanten.617 Mycket kort 
efter självständighetens återupprättande började således den estninska expor-
ten också tappa mark i Sovjetunionen och senare i OSS.618 Varken eko-
nomimyndigheterna eller näringslivet fick dock mycket hjälp av den dåva-
rande regeringen. Alla tappade orienteringen, berättade flera informanter när 
de beskrev förändringar mellan 1991 och 1995.619  

När det gäller ministerietjänstemännens kontaktnät med organisationer i 
Estland kan man ta som exempel olika företag som man tidigare hade arbetat 
med. I början av 1990−talet började inte bara företagen läggas ned utan per-
sonalen på de återstående företagen byttes även ut. De man hade arbetat med 
tidigare hade bytt arbete och därmed tappade man ofta orienteringen. Dessu-
tom pågick alla förändringar med en sådan hastighet att det ibland kunde gå 
runt i huvudet.620 De kontaktnätverk som en statstjänsteman eller en hel 
myndighet under sovjettiden besatt började i början av 1990−talet snabbt 
förändras. Konsekvensen av detta blev många och bittra strider bland per-
sonalen. När omvärlden började förändras kunde detta även medföra att 
många tjänstemän drogs in i suspekta affärer. Man kunde uppleva en 
stämning där alla började se sig om i syfte att förstärka sin position eller att 
söka sig till en bättre. 621  

En tjänsteman från f.d. ekonomiministeriet berättade att i början av 
1990−talet försvann förmågan att orientera sig i omvärlden. Informationen 
som man tidigare hade kunnat hålla sig till blev plötsligt, om man överhu-
vudtaget fick tag i en korrekt bild, mycket bristfällig. Snart förstod man att 
omvärlden höll på att förändra sig med en sådan fart att man lätt kunde tappa 
orienteringsförmågan.622 När förändringens vindar blåste som starkast efter 
1991 kan man beskriva läget som att man från finansministeriets tak kunde 
se en stad där alla ljusen plötsligt slocknade och det blev kolsvart. Därefter 
var det upp till ministeriets tjänstemän att återfinna sina vänner i om-
världen.623  

                               
617 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatise-
ringsfrågor och under den sovjetiska ockupationen arbetade inom en myndighet som ansvara-
de för ekonomiska frågor.  
618 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatise-
ringsfrågor. 
619 Intervju med en tjänsteman som inom ekonomiministeriets struktur arbetade med privatise-
ringsfrågor och under den Sovjetiska ockupationen arbetade inom en myndighet som ansvara-
de för ekonomiska frågor. 
620 Intervjuer 
621 Intervjuer 
622 Intervju 
623 Intervjuer 
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Att Estland idag är ett helt nytt socialt landskap och en helt ny stat jämfört 
med 1980 och i början av 1990−talet har att göra med de radikala förändrin-
garna i det sociala landskapet som skedde i samband med perestrojkan och 
ockupationens slut 1991. Ruth Alas menar i sin avhandling att nästan alla 
organisationer i Estland genomgick en restrukturering och nydaning, dvs. att 
de bytte större delen av sina medlemmar. Enligt Rutt Alas, har 90 % av sam-
tliga organisationer som existerade i Estland under början av 1990−talet och 
som fortfarande finns kvar genomgått omstrukturering, personalbyte, samt 
omorientering av verksamheten.624 

Men eftersom det i de radikala reformerna även ingick avstatligande och 
privatisering skapade dessa reformer nya politiska stridslinjer. Här kan man 
till exempel hänvisa till striden mellan Privatiseringsagenturen och eko-
nomiministeriet. Således återspeglades dessa strider och omfördelning av 
den statliga egendomen även inom regeringen och dess stödstrukturer, dvs., 
ministerier. Eftersom de flesta organisationer i Estland mellan 1991 till un-
gefär 1998 genomgick en nydaning och omplacering i det sociala landskapet 
skapade det inte bara en ny politisk karta utan även nya förutsättningar för 
staten. Mellan 1989 och 1993 minskade industriproduktionen i Estland med 
ca 60 %. Flera produkters tillverkningsvolym minskade flera gånger eller 
upphörde helt. Ett exempel här kan utgöras av massaindustrin som i Estland 
hade långa historiska rötter. Likaså minskade pappersindustrin sin produk-
tion ca sex gånger. Jämför man industriproduktionen mellan 1992 och 1993 
så kan man säga att en liten stegring där kan tydas. Bakom denna stegring 
hittar man dock inte ökade investeringar utan snarare en bättre användning 
av rester och återtagande av förlorade volymer. Efter 1993 kan man se ten-
denser till att den estniska industrin började stabilisera sig. Dock betydde 
stabiliseringen ingalunda att man 1994 hade återfått de tidigare, till öst rik-
tade tillverkningsvolymerna, utan att man nått botten för fallet. Dock berörde 
detta endast 1/5 del av de 300 storföretagen. När det gällde strukturförän-
dringar i den estniska industrin så måste här den stora ventileringen av det 
ekonomiska landskapet betonas. Således bytte landskapet organisationer, 
vissa företag lades ned eller flyttades och andra startades. Här spelar också 
de utländska företagens inflyttning en viktig roll. Den 11/1 1994 var ca 8 
000 tillverkningsföretag registrerade i Estland, dock var endast 4 000 verk-
samma. I hälften av dem arbetade mindre än 20 personer.625  Samtidigt stod 
småföretagen för 33 % av hela produktionen i industrin. Ekonomiministeriets 
vice kansler och avdelningschef för industriell politik beskrev läget med ett 
nolläge där det var bättre att stänga sådant som inte berättigade sin existens 
och därmed ge utrymme för någonting nytt. Samtidigt betonade båda tjän-

                               
624 Ruth Alas, Organisatsioonilised muudatused Eestis üleminekuajastul: olulisemad käitu-
muslikud mõjutegurid, Dissertationer Rerum Oeconomicarum Universitatis Tartuensis, Tartu 
2004, s. 18 och 20 
625 Karel Kilvits, 1994, a. a. och Ain Koppel, 1994 , a. a. 
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stemännen att det var svårt att inte räkna med storföretagen och deras behov, 
men tillägger samtidigt att i omstruktureringen av storindustrin fick staten 
inte favorisera några sektorer. Man måste helt enkelt låta den fria konkurren-
sen skapa överlevande först, varpå staten kan börja med stödinterventioner 
för att hjälpa dem som har hjälpt sig själva. Till skillnad från 1920−talet då 
Estland kunde stödja sig på egna resurser blev landet 1994 tvunget att an-
passa sig till en internationell kontext för att därifrån hämta sådana re-
surser.626 Inhemska resurser fanns helt enkelt inte eftersom det fattades kapi-
tal i Estland. Detta i sin tur krävde att utländskt kapital fördes in i landet på 
ett eller annat sätt för att restrukturera landets industri. 627 Att Estlands 
näringsliv mellan 1989 och 1995 gjorde en kullerbytta öppnade även stora 
möjligheter för utländskt kapital att intervenera.  

Beträffande kansliets möjligheter att, sedan de stora omstruktureringarna 
1992/93, återställa kontaktnäten med aktörerna i det sociala landskapet besk-
rev en av informanterna situationen 1999 så att när en ung person blev chef 
på en avdelning som annars bestod av personer mellan 50 och 60 år påbör-
jades återigen en våg av avskedanden och nyanställningar. Att de äldres kon-
taktnät, kännedom av vissa företag och orienteringsförmåga därmed gick i 
spillror intresserade ingen. Det största problemet sedan slutet av 1990−talet 
har varit att det på ministeriet inte fanns någon som helst kontinuitet, berät-
tade informanter. Även om en stor del kunskap, kontakter och orienterings-
förmåga försvann på grund av de stora omstruktureringarna var det dock 
ingenting jämfört med vad som pågått sedan slutet av 1990−talet. Eftersom 
personalen hela tiden har bytts ut har det också ofta hänt att tjänstemän helt 
enkelt famlade i mörkret då orienteringsförmågan ofta krävde kontinuitet. 
Den genomsnittliga tiden en tjänsteman kunde blicka tillbaka på och därifrån 
hämta värdefullt kunnande och kontakter har varit ca två år.628 

Förklaringen till varför den estniska byråkratin inte kan stödja sig på olika 
samarbetssystem och därmed utvecklas till en policyaktör eller att de politi-
ska partierna inte finner stöd hos det breda folklagret kan, enligt min men-
ing, hittas i förvandlingsfasen då de centrifugala krafterna mellan 1987 och 
1992 kastade staten och aktörerna i det sociala landskapet åt olika håll och 
vilka aktörer som därefter var tillräckligt väl organiserade för att påverka 
uppritandet av statens nya gränser. I sammanhanget vill jag återigen hänvisa 
till kapitalintensiviteten som följde i spåren av den egendomsomfördelning 
som ägde rum mellan 1990 och 1998. Således kan statens inre gränsdragning 
bland annat härledas till den strid angående egendomsomfördelning som 
sedan 1992 blossade upp under privatiseringen. Här måste man även betona 
den idemässiga blockeringen kring kollektiva lösningar, vilket tvingade ak-
törerna att välja en enkelriktad väg under egendomsomfördelningen som 

                               
626 Ain Koppel, 1994,  a. a.  
627 Karel Kilvits, 1994, a. a. 
628 Intervjuer 
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gick i riktningen allt ifrån det allmänna – allting till det privata. Jag menar att 
den strid som uppstod runt omfördelningsformer av den offentliga egen-
domen å ena sidan, och politiska krafters bristande sammanflätning med 
breda folklager å andra sidan, i förlängningen gömmer en förklaring till var-
för den estniska statsförvaltningen sedan 1992, trots svaga regeringar, inte 
har kunnat spela den klassiska rollen mot den politiska ledningen. Utgång-
spunkten för resonemanget är att om alla aktörer inom förvaltning och or-
ganisationer i det sociala landskapet skulle ha behållit sina tidigare posi-
tioner efter befrielsen skulle man kanske ha kunnat förvänta sig en annor-
lunda förvandling av det sociala landskapet och därmed annorlunda rela-
tioner mellan å ena sidan politiker och kansliet och å andra sidan staten och 
medborgarsammanslutningarna. Då hade den statliga byråkratin förmodligen 
utvecklats i riktning där förvaltningens inflytande varit större i politikska-
pandet genom att ingå i stabila samarbetssystem där politikerna får det svårt 
att vidta plötsliga och omvälvande prioritetsförändringar. I sammanhanget 
får inte heller bortses ifrån att personalrekryteringen i de estniska ministeri-
erna sedan 1992 har saknat en mekanisk rekryteringsprocess. Detta mark-
erar, enligt mig, mycket klart att varje enhet inom statsapparaten har låtits 
växa fram organiskt. Här är det emellertid inte säkert att aktörer i omvärlden 
växer efter samma organiska logik som en enhet inom statsapparaten. 
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Kapitel 6.  

Slutsatser  
Frågan som denna studie försöker ge ett svar på utgår ifrån fenomenet att det 
i moderna organisationer tenderar uppstå en situation där agenten, tack vare 
sin expertis och allierade i omvärlden, lyckas dominera över sin principal. 
Betraktar man även stater som organisationer innebär detta att hela denna 
apparat av tjänstemän sätter politikerna ur spel. I syftet med denna studie låg 
emellertid att med processer i den estniska statsförvaltningen under främst 
1990−talet visa att det ingalunda existerar ett kontinuum mellan svaga reger-
ingar och starka förvaltningar, vilka tack vare sin expertis och fältkännedom 
lyckas etablera en dominerande ställning i politikskapandet. 

För att förklara ett sådant fenomen där svaga regeringar har medfört även 
svaga byråkratier utgick jag ifrån att betrakta staten som en social relation. 
Genom att kartlägga den faktor som har förvandlat politiska principaler till 
svaga aktörer menade jag att man därigenom också skulle kunna hitta de 
faktorer som förklarar varför statsförvaltningen inte har lyckats etablera den 
dominerande ställning över sin politiska principal som man utifrån den sed-
vanliga utvecklingen hos byråkratiska organisationer kunde ha förväntat sig.  

Leviatan i arkipelagen 
Genom att betrakta staten som en social relation mellan aktörer som förmår 
att etablera sig där har jag kommit fram till en huvudfaktor vilken förklarar 
varför de estniska regeringarna har varit svaga och i sin svaghet även för-
vandlat statsförvaltningen, i jämförelse med västerländsk förvaltning, till en 
svag aktör i politikskapandet. Jag påbörjar redogörelsen för mina slutsatser 
med att presentera min huvudfaktor. 

I inledningen till denna studie utgick jag från kontinuumet modernt – 
postmodernt för att kunna namnge det fenomen som 26 estniska samhällsve-
tare benämner som två länder i ett. För att namnge detta fenomen menade 
jag i inledningen av denna studie att det postmoderna samhällstillståndet 
bland annat kunde beskrivas av krympta solidaritetsytor mellan män-
niskorna, ökande skillnader mellan individernas livssammanhang och att det 
sociala landskapet i detta samhällstillstånd började påminna mer om ett lapp-
täcke än en enhetlig ström baserad på klass, yrke och utbildning.  
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Likaså låg min utgångspunkt i denna studie av resonemanget om att de 
flesta, om inte alla politiska handlingar i världen utförs i en organisationell 
kontext och att det vi ser, när vi betraktar så kallade samhällsförändringar, är 
rörelser och omkonfigurering av organiserade medborgare. I det postmod-
erna tillståndet skulle denna förändringstakt emellertid accelerera så att allt 
som hitintills har varit fast och så gott som förgivet överges eller förändras. 
Emellertid menade jag också att hänvisningen till stadieövergången från det 
ena stadiet till det andra, och att detta skulle medföra avgörande konsekven-
ser för politikskapandet, saknar förklaringsvärde. Detta trots hänvisningen 
till att solidaritetsytor mellan medborgare och staten har avtagit samt ökande 
skillnader mellan individernas livssammanhang uppstått. Det som saknas i 
dessa hänvisningar är en förklaring till varför människor har ändrat sitt sätt 
att organisera sig och varför denna organisering inte längre ger politiska 
organisationer en uppbärande kraft ur befolkningens breda lager. I Estland 
till exempel visar undersökningarna att medborgarsammanslutningar inte ser 
politiska partier bland sina prioriterade samarbetspartners, samtidigt som det 
också framkommer att även politiska partier är mindre beredda att samarbeta 
med medborgarsammanslutningar. Undersökningar som sociologer på Tal-
linns Humanistiska Institutet 1998 och 2005 har genomfört och som jag pre-
senterade i kapitel 3 visar att trots möjligheter sedan slutet av 1980−talet att 
fritt bilda medborgarsammanslutningar, har dessa förblivit små och allt för 
många saknar även kanaler till ”hovet” och förvaltningen. 

Beträffande sammanslutningarnas statsbärande förmåga i ljuset av det 
enorma folkliga engagemanget i politiken mellan 1987 och 1991 så har de 
organisationer som bildats av medborgarna efter 1991 hellre varit inriktade 
på att lösa människornas trygghet och välbefinnande än att ansluta sig till ett 
politiskt samhällsbygge. Inte heller har politiska partier efter självständighe-
tens återupprättande kunnat upprätthålla det breda medborgerliga engage-
manget i politiken. Således vill jag här rikta en viss skepsis till det resone-
mang om det civila samhället som representeras av Robert Putnam i boken 
Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Man kan i 
ett socialt landskap ha väldigt många medborgarsammanslutningar, men när 
denna mångfald fragmentariserar det sociala landskapet så att det uppstår en 
arkipelag av små apolitiska, privata och individualiserade områden tycks 
staten därmed utelämnas åt vissa kapitalstarka magnater. Detta var också en 
aspekt som Charles Tilly i sitt resonemang om städer i norra Italien lyfte 
fram i boken Coersion, Capital and European States A.D. 990 –1992. 

Att medborgarna överger det breda politiska engagemanget måste, menar 
jag, ses utifrån en liknande process hos många organisationer i de ”gamla 
demokratierna”. För annars skulle man mena att de faktorer vilka, i ”de 
gamla demokratierna”, gör att massorganisationer och folkrörelser eroderar 
skulle drivas fram av något helt annat än i ”de nya demokratierna”. Jag 
menar dock att samma faktorer med samma bakomliggande drivkrafter är 
verksamma både i ”de gamla” och ”nya demokratierna”. Organisationslivets 
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explosion i Estland sammanföll nämligen med kapitalintensivitetens explo-
sion och kort därefter även med snabbt växande kapitalvolym samt dess 
ökade tillgänglighet. Ett exempel i sammanhanget kan utgöras av de 43 ban-
ker på 1,4 miljoner invånare som fanns i början av 1990−talet i Estland, men 
likaså av många privatiserade objekt eller av staten stulna saker som såldes 
dyrt för utländsk valuta, vilket ökade tillgången på kapital. 

Detta medförde att politiska partier och medborgarsammanslutningar inte 
tvingades verka genom mångas små resurser, utan att man istället kunde 
hitta tillgängligheten till koncentrerade resurser på annat vis. I detta sam-
manhang måste även kreditinstitutionernas betydelse betonas. Enligt många 
går massorganisationer och folkrörelser även i de gamla demokratierna mot 
en höst vilket jag menar har att göra med att man under en lång tid haft en 
process av ökande kapitalvolym och dess ökade tillgänglighet. Därmed har 
kapitalets tillgänglighet medfört att när människor som tidigare var hän-
visade till att genom samverkan mobilisera sin styrka, sina resurser och via 
en sådan organisering omstöpa det sociala landskapet samt staten nu kan 
mobilisera resurser genom att skicka sms till en kreditinstitution. Således ser 
man också ett tydligt samband mellan ökningen i kapitalvolymen, dess till-
gänglighet och medborgarnas engagemang i politiska och samhällsomfor-
mande organisationer såväl i Estland som i många ”gamla demokratier”. I 
Estland ser man mycket tydligt att de medborgarsammanslutningar som 
etablerades efter 1987 har förblivit små och efter 1991 för det mesta ickepo-
litiska. De politiska partier som sedan 1987 kunde börja verka i Estland har 
således aldrig tagit steget ut och blivit masspartier, även om de mellan 1988 
och 1991 kunde elda upp hundratusentals människor. Eftersom partierna har 
kunnat mobilisera resurser för sin verksamhet på annat sätt än genom mån-
gas små resurser har de ej heller öppnat sig för breda, djupa och aktiva med-
borgarmassor i sina organisationer. Den 28/9 2006 betonade den estniska 
justitiekanslern i sitt årliga tal till parlamentet att denna process nu har börjat 
uppvisa skrämmande resultat. Enligt honom har Estland blivit ett stängt 
samhälle. Med detta menade justitiekanslern att i stället för en stat baserad 
på öppna och djupt inbäddade statsbärande organisationer representerar de 
estniska partierna särintressen. Detta måste ses utifrån två faktorer. För det 
första utifrån kapitalintensivitetsperspektivet och för det andra ses utifrån 
tillväxten i kapitalvolymen och dess tillgänglighet. En konsekvens av denna 
förvandling har varit att inte bara organisationer i kapitalintensiva eller kapi-
talrika perioder överger massmedlemmar utan även att medborgarna tycks 
vända politiska organisationer ryggen. Detta kan tydligt ses utifrån att val-
deltagandet från val till val har sjunkit samt att varje val utgjort en pendel-
rörelse och har kunnat betraktas som ett misstroendevotum. I detta samman-
hang har massorganisationer historiskt visat sin betydelse för den politiska 
utvecklingen i de gamla demokratierna och vad deras avsaknad får för kon-
sekvenser. När vissa politiska aktörer i de gamla demokratierna tidigare 
kunde av massorganisationer/folkrörelser bäras upp till staten möjliggjorde 
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detta ett effektivt sätt att skapa styrka bakom vissa politiska åtgärder. Om-
vänt kunde också massorganisationer som bar upp politiska organisationer 
ställa krav på andra organisationer och vinna gehör vid ”hovet”, vilket till 
exempel kampen mellan arbetsmarknadsparterna i Skandinavien vittnar om. 
Ser man denna utveckling utifrån statsscenen så skulle man kunna säga att 
vissa aktörer vid ”hovet” i det sociala landskapet hade vissa baser varifrån 
deras agenter snabbt kan etablera en kontroll över olika processer i det so-
ciala landskapet. I Estland har, som jag ovan vid upprepade tillfällen redan 
påpekat, förvandlingen av det sociala landskapet efter 1991 emellertid valt 
en annan väg. Utan en djup och bred inbäddning i det sociala landskapet, 
utan att ha massorganiserade kontaktytor i detta landskap, står de politiska 
partierna i Estland ensamma ansikte mot ansikte med en fragmenterad väl-
jarkår. Lägger man i sammanhanget till att det i organisationernas väsen 
ligger att forma medlemmars och omgivningens kollektiva perceptioner, dvs. 
ett visst mentalitetsdrag, så att valet mellan olika alternativ skulle ha blivit 
lättare bör man i estniskt sammanhang utgå ifrån att de politiska partierna 
utan folkrörelser eller massorganisationer i ryggen har tvingats att, vid varje 
val, sälja sig liksom tvättmedel. Utan massorganisationer vilka skulle ha 
kunnat skapa djupa och breda kontaktytor mellan de stats− eller regerings-
bärande organisationerna och medborgarna i det sociala landskapet har de 
estniska partierna också blivit, som professor Vooglaid uttryckte det, likt 
båtar utan en hemmahamn. Men trots bristen på organisationell sammanflät-
ning med breda folkmassor har de estniska partierna ständigt letat efter en 
profil, vilket skulle ha förvandlat dem till vissa sociala gruppers represen-
tanter. Samtidigt har dock även väljarkåren tenderat, vilken inte har varit 
knuten till statsbärande eller regeringsbärande organisationer och därmed 
inte heller kunnat direkt påverkas av deras perceptionsskapande förmåga, att 
söka kortsiktiga utdelningar. När dessa inte infunnit sig skulle man utifrån 
valresultaten kunna tolka väljarkårens beteende som något slags hämnd på 
den sittande koalitionen. Detta i sin tur har medfört att någon långsiktig poli-
tisk lösning mellan särintresserepresentanter inte har tillåtits. Men 
avsaknaden av långsiktigheten i stora delar av politiken och regeringarnas 
sammanhållning måste även ses mot bakgrund av kapitalintensiviteten som 
uppstod när den tidigare statliga egendomen sedan självständighetens 
återupprättande tog fart.  

Ett resultat av den ovan presenterade förvandlingen av det sociala 
landskapet har således varit snabba och kortsiktiga omgrupperingar av den 
verkställande apparaten i syfte att på så kort tid som möjligt materialisera 
sina egna särintressen och strukturera förvaltningsmaskineriet samt rutiner 
för policyprocesser så att de som kommer efter och representerar andra 
särintressen inte skulle kunna återföra mycket av de förändringar som blev 
genomförda ute i det sociala landskapet. Till exempel dra tillbaka vissa in-
vesteringar eller privatiseringsbeslut osv.  
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För att summera ovanstående resonemang vill jag avslutningsvis dra en 
slutsats. Min förklaring till de estniska regeringarnas svaghet korrelerar med 
avsaknaden av massorganisationer och folkrörelser vilka skulle ha kunnat 
binda ihop medborgarna i det sociala landskapet med de politiska organisa-
tioner som administrerar staten i Estland.  

När man åtminstone sedan 1960−talet i de ”gamla demokratierna” har 
haft tillgänglighet till kreditmarknaden så har detta möjliggjort för miljontals 
människor att lösa vissa av sina drömmar och behov. Därmed har kapital-
volymens tillväxt och kapitalets relativt lätta tillgänglighet möjliggjort inte 
bara klassresor på kredit utan även underminerat de många kollektiva 
lösningar vilka en gång i tiden skapade de politiska förutsättningarna för en 
samhällsordning där klassresor på kredit blev möjliga. När man idag således 
inte längre lockas till en massorganisation eftersom man själv tenderar att 
kunna lösa det mesta för sig och sina barns framtid, är det inte alls konstigt 
att endast olika förmånsklubbar fortfarande kan uppvisa ett stort antal 
medlemmar, vilka dock endast betalar för att få någonting billigare. 

Men det är inte enbart individer som inte längre behöver massorganisa-
tioner eller folkrörelser. Likaså behöver inte heller många organisationer, 
och vad som är viktigast här, även de politiska organisationerna, mass-
medlemmar tack vare ökad resurstillgänglighet. När politiken i detta sam-
manhang dels grundas på inflytandet från särintressen och dels på en 
avsaknad av ömsesidig kommunikation med djupa och breda befolknings-
lager, blir konsekvenserna att politiken lätt blir hypotetisk eftersom den säl-
lan växer fram underifrån. Men avsaknad av djup och bred inbäddning bland 
befolkningen samtidigt som kapitalet är intensivt kan medföra att olika kapi-
talcentra i sina tvister också kan sätta upp helt nya partier vilka sedan likt 
kometer kan marschera in i regeringsmaskineriet. Ett sådant exempel utgörs 
möjligen av partiet Res Publica som 2003 vann parlamentsvalet.  

Den faktor vilken jag i denna studie har funnit är således kapitalinten-
sivitetens eskalering vilken uppstod genom isärbärandet av den tidigare stat-
liga egendomen och därmed medförde möjligheter för motstridiga fraktioner 
att uppstå i den dominerande klassen. Beträffande kapitalvolymens tillväxt 
måste i sammanhanget även det utländska kapitalets inflöde betonas, efter-
som detta gav många möjligheter till att antingen låna pengar från banker 
eller utveckla sina företag. Kapitalets tillgänglighet har i sin tur medfört att 
underlaget till många kollektiva lösningar via massorganisationer och folkrö-
relser har förlorat sin mening för den enskilde. Även om denna omför-
vandling av det sociala landskapet i Estland har skett med enorm hastighet 
har den lika snabbt börjat påminna om de processer som är verksamma i 
”gamla demokratier” där massorganisationernas och folkrörelsernas eroder-
ing har tagit avsevärt längre tid. Oavsett olika hastigheter mellan Estland och 
de ”gamla demokratierna” kan man se att kapitalvolymens tillväxt och dess 
ökade tillgänglighet har möjliggjort för individerna att själva eller åtmin-
stone utan massorganisationer sköta sitt välbefinnande. Således har Estlands 
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öppnande för omvärlden 1991, och därifrån inflödande resurser under 
1990−talet, mycket snabbt fört medborgarnas politiska engagemang och 
massorganisationernas möjligheter till samma eller till och med en sämre 
situation än sådana organisationer har i de ”gamla demokratierna”. Beträf-
fande relationerna mellan kapitalvolymens tillväxt, dess tillgänglighet och 
kapitalintensivitet kan man säga att trots ökad kapitalvolym och till-
gänglighet har kapitalintensiviteten mot slutet av 1990−talet inte haft samma 
centrifugala effekt på regeringarna som under privatiseringsvågen mellan 
1992 och 1998. Emellertid vill jag här dock uppmana till en viss försiktighet 
när det gäller framtidsutsikter. Detta i ljuset av den senaste utvecklingen där 
vissa kapitalrika aktörer på grund av utrikeshandel har, från att tidigare stöt-
tat Reformpartiet, vänt sig till Centerpartiet. Frågan är då vad detta kan få för 
konsekvenser på lång sikt om det trots Centerpartiets strävanden skulle ske 
en omkastning i utrikeshandelsstrukturen så att de som idag har byggt sina 
hemmabaser på transithandel med Ryssland skulle råka illa ut. Omvänt skul-
le man kunna fråga sig vad som skulle hända om det svenska kapitalet i Est-
land skulle utsättas för konkurrens från Ryssland.  

Avslutningsvis skulle jag vilja illustrera förvandlingen av det sociala 
landskapet i Estland från ett totalitärt planekonomiskt samhälle till det till-
stånd där samhället idag befinner sig med nedanstående graf. Men eftersom 
det samhällstillstånd som gör sig gällande i Estland även kan ses i de ”gamla 
demokratierna” beskriver graf en bredare förvandling av de sociala landska-
pen än enbart det estniska. Men i tal om skillnader mellan Estland och de 
”gamla demokratierna” finns det ingenting som talar för att det i dessa skulle 
uppstå kapitalintensivitet bland fraktioner i den dominerande klassen. 

Jag vill här också påminna om att grafen nedan ingalunda får uppfattas 
som en historisk eller deterministisk utvecklingsprocess, utan utvecklingen 
kan gå åt båda hållen på samma vis som materia kan ha övergångar mellan 
tillstånd av fast form, flytande form och gasform. Anledning till detta är att 
kapitalvolymen lika gärna kan krympa ihop och vad som då händer i ett so-
cialt landskap tillåter sig med tveksamhet uppfattas som en stadieövergång 
liksom från feodalismen till kapitalismen, utan är ett och samma stadiums 
olika gestaltningar. 
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Graf 1. Med kapitalvolymens tillväxt och ökad resurstillgänglighet följer organisationernas 
inre rationalisering, vilket minskar behovet av medlemmar i massorganisationer samt folkrö-
relser. Detta gör att kaderorganisationer och små sammanslutningar ökar. När kontaktytorna 
mellan människorna och staten minskar medför detta att väljarkårens lojalitet minskar. Sam-
tidigt kan kapitalintensivitet, om detta förekommer, medföra att de aktörer som är represente-
rade i staten i praktiken representerar olika kapitalintressen, vilket i sin tur gör att konsensus 
i staten kan bli mycket svårt att uppnå. Av detta följer även att ju intensivare och snabbare 
kapitalet rör sig mellan olika aktörer desto snabbare svajar även aktörernas positioner vid 
”hovet”.  Observera dock att det här inte handlar om två samvarierande faktorer utan att om 
tillväxten i kapitalvolymen och dess ökade tillgänglighet frammanar en förvandling av det 
sociala landskapet där politiska massorganisationer och folkrörelser förlorar medlemmar. 

Kansliet i arkipelagen  
När de första förvaltningsreformerna i Estland började i slutet av 1980−talet 
fick dessa aldrig sådana konsekvenser som jag beskrev i kapitel 5. Detta 
måste ses inte enbart utifrån att i slutet av 1980−talet behöll det kommunis-
tiska partiet och staten fortfarande ett grepp om det sociala landskapet, utan 
även att kapitalintensivitet inte hade splittrat den dominerande klassen i riva-
liserande fraktioner. Först 1990, efter valet till Högsta Sovjet, kan vi se att 
samtidigt som kapitalintensiviteten tar fart splittras även den dominerande 
klassen. De aktörer som 1990 lyckades ta sig till statsarenan saknade, som 
jag ovan påpekade, breda organiserade folkmassor bakom sig. Oavsett hur 
splittrad den dominerande klassen än var 1992, skulle man kunna betrakta 
den som ett maktblock bestående av ”de före detta”. Med sin dominans kon-
trollerade denna klass produktionsmedlen. I Samlingspartiet var till exempel 
30 statliga företagsdirektörer representerade, vilka fram till 1992 kunde vara 
allierade med förvaltningsapparaten. I ljuset av detta hade ”de nya” som 
1992 övertog regeringsmakten kanske inget annat val än att genom struktur-
förändringen försöka knäcka ”de före dettas” dominans över förvaltningen. 
Emellertid saknade ”de nya” en dominerande ställning när det gäller kontrol-
len över produktionsmedel. Men det mera ödesdigra kanske var att även ”de 
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nya” saknade breda organiserade massorganisationer bakom sig. När i detta 
läge också hela det sociala landskapet började röra på sig skulle man metafo-
riskt kunna beskriva läget så att arkipelagen runt statsskeppet gled ifrån det 
varje gång man försökte närma sig en ö. Hit bör även tillföras det ödesdigra 
underläget för ”de nya” när det gäller att besitta vissa strategiska punkter i 
det sociala landskapet. Oavsett hur mycket ”de nya” än omgrupperade och 
förändrade i statsapparaten lyckades de aldrig mellan 1992 och 1994 etablera 
en enhetlig dominerande ställning över de statliga företagen och privatise-
ringsprocessen. Detta bör också ses i ljuset av att när ”de före detta” 1995 
återtog regeringsmakten började privatiseringsreformen ta fart. Således ut-
gjorde produktionsmedel vilka de jure ägdes av staten den organiserande 
faktorn för de aktörer som besatte statsarenan där de olika fraktionerna ur 
den dominerande klassen fortsatte sin bittra kamp. 

Jag är emellertid övertygad om att dessa omgrupperingslekar och kron-
iska prioritetsförändringar samt att det mellan myndigheterna inte har eta-
blerats en förståelse för det gemensamma ansvaret, vilket skulle göra att 
dessa utan regeringsnivåns ingripande sträckte ut en hand till varandra, mås-
te förklaras av de förlorade kontaktytorna mellan stat och medborgare. När 
de politiska partierna i ett fragmenterat socialt landskap tvingas flörta med 
vissa sociala grupper för att vinna röster och när samma väljare efter några år 
överger dem för andra partier kan detta framtvinga att partiernas prioriteter 
förändras. Här vill jag hänvisa till att tidigare forskning också har påvisat ett 
samband mellan organisationers struktur och deras mål. Således tenderar 
organisationer att anpassa sin struktur och hierarkiska ansvarsfördelning 
mellan enheterna till de mål som ska nås. Därmed skulle man kunna dra 
slutsatsen att om målen förändras medför detta vissa strukturella förändrin-
gar i hela organisationen eller i delar av den. Utöver målförändringar bör 
man i sammanhanget även räkna med att de olika fraktioner som ingått i de 
estniska regeringarna trots koalitionsavtalen har drivit sin egen politik på 
respektive ministerium. När man samtidigt koncentrerade makten i minis-
terierna till ministernivån, medförde detta ofta att olika myndigheter inte 
klarade av att samagera vid olika situationer eller att de ibland till och med 
ifrågasatte varandras befogenheter. Under hela 1990−talet får man samtidigt 
inte heller bortse ifrån kampen mellan ”de nya” och ”de före detta”, vilka i 
tur och ordning försökte anpassa förvaltningen efter sina egna ändamål och 
därmed också minimera varandras inverkan på förvaltningen.  

Problemet med bristande koordination och samarbete har inte enbart att 
göra med att det saknas en underifrån uppbärande ström, som skulle kunna 
bära vissa politiska partier till ”hovet” utan även att det sociala landskapet 
samtidigt började genomgå en djupgående förändring. När ”de nya” i denna 
situation tvingades vidta stora förändringar inom förvaltningen kunde resul-
tatet inte bli någonting annat än att statsförvaltningen förlorade förmågan att 
orientera och ingripa i processer som skedde i det sociala landskapet. Att 
förvaltningen i detta läge inte kunde använda sig av sin expertställning och 
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sina allierade i det sociala landskapet, för att etablera en dominans över den 
politiska principalen, bör dock inte enbart ses utifrån externa processer.  

På tal om att myndigheterna bättre skulle samordnas och sträcka ut en 
hand till varandra, trots maktkoncentrationen på respektive ministerium, bör 
man även betona rekryteringsförfarandets betydelse i sammanhanget. När 
ministerierna normalt besätter vakanser via bekantskapskontakter växer det 
organiska inslaget eftersom det saknas en enhetlig rekrytering och skolning 
av tjänstemannakadrer likt franska École Nationale Supérior. Omvänt skulle 
man kunna säga att om en sådan kader kunde förberedas skulle gamla skol-
kamrater kanske informellt kunna verka som en enhetlig kår.  

I betraktandet av ministerier i Estland utgick jag i kapitel 5 ifrån att rela-
tionerna i en organisation kan betraktas som en dynamik där olika krafter 
hela tiden balanserar varandras styrka. I detta sammanhang var det centrala 
att om styrkebalansen mellan delarna i en organisation av någon anledning 
skulle rubbas kan detta medföra att samarbetssystemet i organisationen får 
svårt att institutionaliseras och olika delar, så att säga, aldrig riktigt svetsas 
ihop. Av de intervjuer jag i kapitel 5 grundade mycket av mitt resonemang 
på skulle man kunna dra slutsatsen att just strukturförändringarna, tillsam-
mans med maktkoncentrationen till den politiska principalen, medförde att 
de institutioner som styrkebalansen och samarbetssystemet i ministerierna 
baserades på slogs sönder. Även om tanken hos reformatorerna säkerligen 
var att med tiden skulle en ny styrkebalans etableras och samarbetet mellan 
enheter och tjänstemän återuppstå. Emellertid har den politiska principalen 
inte följt en konsekvent linje i detta sammanhang. När ”de nya” 1992 ge-
nomförde djupgående förändringar i förvaltningsmaskineriet skapade detta 
bittra strider med ”de före dettas” fraktioner. Konsekvensen blev att förän-
dringarna politiserades och när ”de före detta” återtog regeringsmakten 
påbörjades ånyo politisering av ministeriernas toppnivå. Styrkebalansen som 
kanske kunde ha etablerats rubbades därmed på nytt. Även om ”de före 
detta” mellan 1995 och 1999 inte genomförde stora och djupa förändringar i 
statsförvaltningens struktur medförde deras personalpolitik att många unga 
och nya tjänstemän tågade in i ministerierna. Detta i sin tur kan ses som en 
brytningspunkt då styrkebalansen mellan aktörerna i ministerierna återigen 
rubbades och det ömsesidiga beteendet hindrades att sjunka in. Här måste 
även rekryteringsförfarandet betonas. I inledningen redogjorde jag för att 
rekryteringen på estniska myndigheter som jag studerat framför allt sker via 
bekantskap. Här skulle man kunna förvänta sig att den personliga lojaliteten 
skulle bidra till att en stark kåranda etablerades på de studerade ministeri-
erna. Emellertid har personalomsättningen på ministerierna tvärtom ökat 
något sedan slutet av 1990−talet, vilket i sin tur har medfört att effektiviteten 
periodvis har blivit nedsatt i arbetet och kommunikationsprocesser mellan 
enheter samt mellan olika myndigheter blivit störda. I detta sammanhang 
hänvisade jag till budgetprocessen. Denna process kräver ett visst minne 
men när vissa nyckelpersoner lämnar sina poster under processen kan proc-
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essen saktas in betydligt. Eftersom budgetprocessen måste gå vidare höjs 
kraven på arbetsprestationer. Höjt arbetstempo kan i sig öka stressen och 
anstränga mänskliga relationer ytterligare, vilket kan medföra att konflikter 
mellan människor och rivalitet mellan enheterna får allvarligare konsekven-
ser än de skulle få under lugnare omständigheter. 

1999 återtog ”de nya” regeringsmakten och började återigen genomföra 
en djupgående förvaltningsreform i Estland. I detta sammanhang påbörjades 
även en mycket stark koncentration av makten till ministeriernas topp. Den 
hårda subordinationen som sedan 1999 har praktiserats på de studerade min-
isterierna har av många informanter upplevts som ett hinder för att tjän-
stemän skulle kunna ta initiativ i olika frågor. När två tjänstemän från olika 
avdelningar skulle samarbeta måste detta alltid gå via respektive chef på 
respektive avdelning, vilket av många upplevdes som ett initiativnedsättande 
moment.  

Således skulle man kunna dra slutsatsen till varför den stora idealismen 
som bland många tjänstemän var typiska i början av 1990−talet försvann och 
ersattes med en attityd att förvaltningen endast är ett ställe där man skaffar 
sig meriter samt att den estniska statsförvaltningen inte har kunnat börja 
dominera över sin politiska principal, genom att hänvisa till de centrifugala 
krafter vilka uppstått på grund av strukturlekar. Dessa alltför ofta vidtagna 
förändringar har i förlängningen medfört att relationer och rutiniseringen 
mellan arbetsgrupper och enheter i statsmaskineriet gång på gång har noll-
ställts och därmed ofta tvingat dem att börja om från början. Till detta måste 
man tillägga den stora personalomsättningen på ministerierna och rekryter-
ingsförfarandet. När personer lämnar organisationer samtidigt som strukturer 
och prioriteringarna ständigt läggs om kan detta medföra att den ömsesidiga 
inlärningsprocessen mellan tjänstemän startas om gång på gång. Beträffande 
skillnader mot ”gamla” demokratier måste här enligt mig även en annan 
avgörande aspekt betonas. Tjänstemän i Estland kan nämligen lämna sin 
arbetsplats och ganska lätt finna en ny. Denna möjlighet är emellertid starkt 
begränsad på ”de gamla” demokratiernas arbetsmarknad. 

Men inte bara strukturlekar på de estniska ministerierna har medfört att 
förvaltningen haft svårt att etablera en intern styrkebalans mellan olika ak-
törer och institutionalisera samarbetet mellan tjänstemännen. I detta sam-
manhang uppenbarar sig de svaga regeringarnas effekt när det gäller att den 
estniska förvaltningen inte har kunnat spela samma dominerande roll gente-
mot de politiska principaler som deras gelikar i Västeuropa har gjort. Minis-
terbytena sammanfaller nämligen, enligt informanterna, ofta med att pri-
oriteringarna på ministerierna läggs om, vilket kan medföra att många må-
naders arbete plötsligt stoppas och läggs åt sidan. Det betydelsefulla i minis-
ter− och chefsbyten är dock inte att de inför en inflation i arbetsprestationer 
utan att prioritetsförändringar och personbyten tenderar att medföra att 
styrkebalansen och rutinerna mellan tjänstemän kan läggas om. Detta i sin 
tur har ofta resulterat i en omkastning mellan A− och B−grupper. Denna 
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process kan ses som en starkt bidragande orsak till att ministerierna hållits i 
en ständig förändringsprocess. Detta i sin tur förklarar varför styrkeposi-
tioner mellan olika aktörer aldrig har blivit erkända och umgänget mellan 
tjänstemän och olika enheter institutionaliserats. I förlängningen har detta 
medfört att samarbetet mellan enheterna har tagit en form av kylig saklighet 
och stelnade ritualer. Speciellt tydligt märks detta i att kommunikationen 
mellan tjänstemän sker på ett formellt sätt, där det personliga och informella 
har en mycket tillbakaträngd plats i arbetet. Ser man detta omkastande av 
styrkepositioner även utifrån rekryteringsförfarandet där bekantskap starkt 
ligger till grund, kan omkastningen av styrkebalansen även hos vissa grupper 
tidvis skapa en ”vi” och ”dom” känsla. Detta i sin tur kan vid nästa omkast-
ning återigen öppna såren från gamla strider. Således kan i förlängningen en 
hel organisation komma att vara smittad med latenta spänningar och re-
vanschkänslor.  

Avslutningsvis skulle jag vilja sammanfatta mina slutsatser. När kapi-
talets tillgänglighet medför att de politiska organisationerna, som har lyckats 
ta sig till statsarenan, har andra vägar att samla resurser till sin verksamhet, 
överger dessa massmedlemmarna. Lika viktigt i detta sammanhang är att när 
människorna, tack vare kapitalets tillgänglighet, inte längre tvingas att or-
ganisera sig i stora sammanslutningar, för att således lösa vissa av sina vard-
agsproblem, uppstår ett ömsesidigt övergivande. Resultatet av denna process 
har blivit att de politiska organisationer som intog statsarenan saknar en bred 
och djup inbäddning bland befolkningen. När partierna därefter tvingas att 
garantera sin fortsatta delaktighet i utformandet av regeringsmaskineriet 
måste de vända sig till väljarkåren som de saknar all organisationell sam-
hörighet med. Utgångspunkten här är att när de som i en demokrati behöver 
väljare, vilka de samtidigt inte har breda och djupa organisationella band till, 
tvingas de att på ett eller annat sätt vinna deras sympati 

Beträffande de strukturförändringar och prioritetsförändringar som ofta 
förekom drar jag i denna studie slutsatsen om att även dessa bör ses i ljuset 
av korrelationen mellan kapitalintensivitet och avbefolkningen av organisa-
tioner. Detta eftersom när samtidigt 90 % av organisationerna i det sociala 
landskapet genomgår stora förändringar medför detta också att gårdagens 
väljare behöver nya lösningar. Här kan man dra slutsatsen att dagens vallöf-
ten redan imorgon kan bli värdelösa. Men för att ändå gå steg i steg med 
förändringarna i det sociala landskapet blir regeringarna kanske tvingade till 
att omgruppera sina verktyg, det vill säga statsapparaten, för att därmed 
kunna gripa kontrollen över situationen. En förändrad omvärld ändrar snabbt 
målsättningarna, vilka i sin tur kan kräva omgrupperingar för att möta nya 
utmaningar. Frågan här gäller då om de vidtagna förvaltningslösningarna 
kan bli adekvata när dessa omgrupperingar långsiktigt inte bärs upp underi-
från.  
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English summary 

In accordance with Weber’s perspective, many researchers have demon-
strated a link between weak governments and strong bureaucracies. In this 
context, this link has emphasised two factors, which enable a bureaucracy to 
dominate its principal.629 On the one hand, it is argued that, since politicians 
cannot possibly be experts in all areas, and are unable to deal with all trivia, 
they need to delegate tasks to an administration. When the political principal 
is frequently replaced, it follows that the administration and its implementers 
in the end will be able to assume a position to, in practice, dominate policy 
processes. The administration does so by power of its expertise and practical 
ability to manoeuvre within its own realm. On the other hand, it has been 
pointed out that, when the state increasingly assumes responsibility for the 
social well-being of society and its citizens, this enables the administration 
to establish various alliances that, in turn, can be used as a source for the 
experts inhabiting it to act as a pressure group in order to promote the aims 
and interests of the administration. According to theoretical factors for bu-
reaucracy domination, when an office is subject to frequent replacement of 
the principal, this causes a situation in which the administration intervenes 
into the dominions of political processes and, in effect, comes to set the po-
litical agenda. 

In this book, I intend to show, with the aid of processes in the Estonian 
central government and its administration during mainly the 1990s that a 
necessary correlation does not exist between, on the one hand strong and 
active governments and rational, neutral and obedient civil servants at gov-
ernment disposal, and on the other hand weak governments, which are con-
sequently destined to be dominated by an omnipotent bureaucracy. In other 
words, this book aims to explain the factors, which enable even a weak gov-
ernment to create also a weak bureaucracy. 

Theoretically, there are many indications suggesting that the development 
of governmental bureaucracy in Estonia should have taken the assumed way 
of weak government and strong bureaucracy, but as will be demonstrated, it 
did not do so. Informants who worked during the period of 1991-1998, held 
the opinion that until 1995, some single officials had relatively great influ-
ence on laying the foundations of the legal and regulative framework, and 
between 1995 and 1999, several ministers used administrative expertise in 

                               
629 The term principal, or principal agent, here denotes the political leadership in power. 
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order to legitimise their policies during government sessions, and on various 
parliamentary commissions. Officials could also argue for the adoption of 
laws during parliament sessions, parliamentary commissions or with the 
government, instead of their ministers. In this context, many informants 
pointed out that politicians usually did not understand what they voted for, 
because everything was new and there were a lot of differing opinions as 
well as a contradictory information flow about various problems the political 
level was facing. 

However, Estonian bureaucracy did not come to dominate over politi-
cians, and this was the case despite the fact that ministers, during the period 
in question, were usually not able to hold on to their offices longer than, on 
average, eighteen months. Even though political management, with many 
short intervals, was replaced, Estonian bureaucracy never started to play the 
same role as administrations in Germany or France have traditionally done. 

Doubtlessly, many analysts would be quick to explain the link between 
weak government and weak bureaucracy in this case with the fact that Esto-
nia is a young democracy that lacks long-lasting political and bureaucratic 
traditions and institutions, which could regulate various actors’ behaviour 
and action. However, I choose another mode of explanation than simply 
referring to the absence or lack of traditions and institutions. From my point 
of view, these factors alone are empty concepts and do not explain anything 
at all. Therefore, one of my points of departure in this book is connected 
with the discourse initiated some years ago by 26 Estonian social scientists, 
according to which they argue that Estonia contains two countries in one. 
Departing from this concept, they hold that Estonian society is divided be-
tween those who profited from the transition to market economy, and those 
who did not. In this discourse, the fact has been demonstrated that the divide 
between state and citizens is hidden. For this reason, the starting-point of 
analysis in this book is that I consider Estonian society as something, which 
strongly resembles a post-modern societal condition. Applying the concept 
of modernity, it pertains to denote material, social and mental processes of 
change, which are characterised by a highly evolved level of development 
and rationality. What can be seen as characteristic and central for a society in 
a post-modern condition is constituted by the following. First, the economic 
transactions and cultural flows have, to a high degree, been globalised. Sec-
ondly, political decision-making and implementation in individual nation 
states have become strongly disturbed. Implementation of political decisions 
has, in the new societal condition, got an increasingly weaker degree of 
penetration when it comes to governing. These relations can be seen as a 
consequence of development when traditions and standards of behaviour 
have eroded as factors of the socialisation process and thereby the scope of 
solidarity between state and citizens has diminished. This, in turn, can be 
regarded a consequence of the accelerating speed of changes and the in-
creased mobility of people, capital, as well as devaluation of everything that 
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previously was permanent and taken for granted. Even the increased differ-
ences in the average individual’s habits social practices are no longer primar-
ily based on class, education, etc. Consequently, societies begin to resemble 
an archipelago, in which every island represents a world of its own, without 
any close connections to other islands – states – in the archipelago. This is 
perhaps the explanation of the development of Estonian government and 
administrative practices during the 1990s.  

I would like to point out that my use of the modernity–post-modernity 
concepts must, however, be considered as operational tools in order to dem-
onstrate a particular phenomenon. I see no necessary determinism or histori-
cal development in the concepts of modernity–post-modernity, but consider 
them only as different conditions in which society may find itself. I perceive 
post-modern conditions as three different forms of the same matter. As water 
can assume liquid, solid, and gas form, so can, according to me, conditions 
in historical periods have different forms without being new eras in history. 

The starting-point here – for this book – is constituted by the fact that 
people in every society always have been living along with other people, and 
it means that they have always formed organisations to achieve their goals. 
Using a literary metaphor, it is impossible to imagine social life among ere-
mites. 

Hence, a fundamental idea is thus that social organisations have a funda-
mental importance in order to create and uphold political actors, who occupy 
positions within the state. Likewise, I argue that mass organisations in the 
modern condition do not only act as roads for actors to obtain control of the 
state, but by such control they also achieve the power and positions in soci-
ety to maintain a state of “social peace,” and by doing so lay the foundations 
of institutional collaboration between organised citizens. For state political 
actors, mass organisations also create a scope of action to channel the im-
plementation of state decisions. However, in societies resembling a post-
modern condition, this link between state and mass organisations begins to 
erode, if it has not already entirely disappeared. Of importance to point out 
in this context is that this development is not characteristic for the new de-
mocracies in Eastern Europe, because the same process is also underway in 
the “old democracies,” where mass organisations and political parties are 
losing foothold among the citizenry. However, in the Estonian case, this 
development has to be contextualised by the activities of citizens and par-
ticipants in the political processes between 1987 and 1991. The main point 
here is that political parties during this period succeeded in activating hun-
dreds of thousand citizens in political action, despite the fact that they did 
not base their existence and work on mass membership. Such commitment to 
a public cause did, however, not last very long after restoration of independ-
ence. In this context, one must further inquire into the causes which make 
citizens turn their backs on political and mass organisations and. The next 
interesting aspect here is that, while political actors are losing embeddedness 
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among citizens, it does not mean that people are not organising themselves. 
For example, citizens in Estonia have established approximately one organi-
sation for every thousandth inhabitant. Nevertheless, and this must be em-
phasised, they do not form the sort of instruments for change and influence 
as was the case between 1987 and 1991. 

Still, this development has to be explained. It does not suffice to point to 
differences between various conditions in the modern and post-modern eras, 
or that mass organisations are losing members. Analysis has to grasp some-
thing to explain essential factors that push development in some direction 
and makes people leave mass organisations. 

In this book, I demonstrate that this factor mainly contains a process of 
rationalisation and elitisation. It means that organisations have an endoge-
nous logic of rationalisation, which is a result of the waning importance of 
membership numbers, because members do not have the same economic 
significance anymore, as was the case during the modern era. The central 
factor here is that organisations nowadays have access to some resources 
from narrow individual sources and are not, as previously, dependent upon 
member fees. One of the results of this is that organisations become increas-
ingly professionalised. Another result is that organisational leadership falls 
into the hands of a few professional actors and, when they are no longer 
dependent upon the small individual contributions constituted by member 
fees, they distance themselves from all other members. The daily activities 
of this kind of organisations are thus not based on mass membership but on a 
few professional activists. Remaining members are shown to the door and, in 
the future, their role is limited to sympathetic membership without real and 
direct influence over the organisations in question. They are like consumers 
who turn to organisations for something, which the organisations are “sell-
ing” as projects. 

Consequently and furthermore, in this context, I argue that the increased 
access to capital enables organisations to rationalise their work and abandon 
(mass) membership. In continuation of this argument, lies that when political 
organisations lose their embeddedness among citizens, it follows that also 
states lose their embeddedness in society as a whole. That is, however, not 
all. When political actors, occupying positions in states, lose embeddedness, 
they tend to become dependent upon a few actors, who alone materially can 
support or uphold organisations. One of the political consequences of this is 
that actors in states do not represent citizens, but simply carry out the ser-
vices of their financiers, as is the case between buyers and sellers in a trade 
relationship. Furthermore, when political parties and organisations, forming 
the basis of states, are no longer dependent upon broad segments of the 
population, and when they are losing access to “islands” that individuals are 
inhabiting in the archipelago, then even politics risks becoming rhapsodic 
and, in the long term, unpredictable, as it is run by the interests of the few. 
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This, in my opinion, at length, explains why Estonian governments have 
been weak and how and why governments have established weak state appa-
ratuses. The main reason for this phenomenon has to do with the absence of 
deeply rooted political and mass organisations, which would be able to 
channel the interests of citizens into state policy, and vice versa. 

Here, another aspect must be made clear, which makes these organisa-
tions lose members. It has to do with increasing access to material resources 
and movement of capital. People in less capital-rich periods solved their 
everyday problems by way of cooperation with other people, which forced 
them to found some form of organisation. However, when access to capital 
increases, people can solve their everyday problems individually and secure 
their welfare alone with the help of loans or individual donations. 

This process is not particular to Eastern Europe. It is possible to observe 
how the same erosive process of mass organisations and state embeddedness 
among the citizenry is underway also in countries, which for a long time 
have been functional democracies with long-standing institutional traditions 
of state apparatus. At least since the 1960s, such a process is discernible in 
“old democracies” where access to increasing capital has come to the dis-
posal of a broad spectrum of people. Thus, millions of people have had the 
opportunity to find individual solutions to their everyday problems, and in 
this context it is thus apparent that participation in mass organisations and 
political parties during the last decades has displayed negative tendencies. 
The organisations that today have many members are the ones that can offer 
certain material advantages for their members, such as societies for unem-
ployment benefits or consumer associations. Hence, the crucial difference in 
comparison to previous mass organisations is that such organisations do not 
link the state to its citizens. 

In this context, I also wish to point out another factor, when referring to 
resources, organisations, and societies. I support the notion that every society 
is made up of more or less organised people. Consequently, such organisa-
tions form some sort of cooperative configurations and maintain balance of 
power between themselves. As long as resources are predictably divided 
among so that different roles can be maintained, the configuration remains 
stable. Imagine though briefly that a new actor with a much greater amount 
of resources enters the setting of such a configuration. What will then hap-
pen? Probably nothing, as long as the resources of the other actors are not 
affected. From the moment when some actor by unpredicted behaviour puts 
the existence of other participants into danger, much action will be observed 
within the configuration. What becomes of politics in such an environment is 
that when political and other actors do not base their existences on broad and 
profound embeddedness among people? Then political instability and unpre-
dictability will be the consequence of the “fight” for resources and survival. I 
denote this situation, when capital movements undermine the stability and 
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division of roles in some configurations, as a situation characterised by capi-
tal intensiveness. 

In this book, I demonstrate how Estonia after 1991 can easily be consid-
ered a capital intensive country, where the strength of capital movements is 
affecting the face of the state and its room to manoeuvre among its citizens. 
In the Estonian case, capital became intensive when the privatisation of state 
property took place after 1991. This division of resources together with the 
inflow of foreign capital630 created a speed of movement in resources among 
different actors, which ensured that a state of insustainability for political 
and individual actors alike quickly arose. As a consequence of the instability 
this crated, the longest period that a single government has held onto office 
is approximately two years. Normally though, Estonian cabinets remained in 
office for no longer than eighteen months. 

Thus, the processes described above have affected state administration 
and have, consequently, led to processes in which weak governments cause 
weaknesses also in the state bureaucracy. 

One effect of weak governments in Estonia has been that cooperation and 
coordination between ministries have been relatively dysfunctional. Also, 
intra-ministerial and intra-departmental cooperation has suffered from inco-
hesive cabinet cooperation. This must be seen in the light of frequently re-
current attempts to restructure the administration occurring during the 1990s. 
These were a chronic feature of every cabinet, and as they only briefly re-
mained in office, the consequence was thus that changes occurred frequently 
and over short periods of time. Hence, the changes I describe must be per-
ceived against a background of power struggles among political rivals. 

In effect, frequent restructurings were harmful for communication be-
tween various offices. Another consequence of political struggles among 
cabinet ministers was also that different authorities had difficulties in coop-
erating with and assisting each other. 

Structural “games” within Estonian ministries have meant that the ad-
ministration has had difficulties in establishing internal strength and balance 
other units. Such weak institutionalisation has caused hindrances for internal 
and external cooperation. 

The internal consequences of political struggles have been that the pri-
mary level of decision-making has been raised to the ministerial echelon. It 
means that, during the 1990s and especially so at the start of the decade, 
politicians have concentrated power in the ministries to themselves and to 
their “staffs of advisors.” Other internal consequences of frequently recur-
rent restructuring have also, according to some informants, been chronic 
changes in routines and priorities, which has been disturbing for the process 
of internal institutionalisation. However, changes in routines and priorities 

                               
630 Up to 55% of foreign investment is Swedish, but from the outset this development was in 
no way predestined.  
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can also be regarded as effects of political changes, because every political 
leadership has had its own ambitions and interests. According to James 
Thompson, a correlation exists between the goals and structure of an organi-
sation. Hence, changes on the political level have caused an everlasting 
process of instability in the state bureaucracy. When various political goals 
have been implemented by different units of bureaucracy, the result has been 
that various groups on various occasions have gained access to the rooms 
were decisions are made. As political leadership was frequently changed 
though, the internal balance of power was repeatedly offset, creating an envi-
ronment of rivalry and isolation in which units were never able to weld to-
gether into a unified organisation. 

Parallel to this development was that cooperation between various units 
was forced to follow internal subordination. For example, when two admin-
istrators want to cooperate across unit borders, they are first obliged to gain 
approval of their respective superiors. If they can establish cooperation be-
tween units, only then the initiative will receive a “green light.” According 
to some informants, the hard subordination lines have put an obstacle in 
administrators’ ability to individual initiative on different issues, and from 
this follows that the overall capacity for individual initiative is radically re-
duced. 

One maybe more serious consequence of frequent restructuring and 
changes in priorities is decreasing motivation among many officials. There-
fore, it does not appear strange that many officials have left the ministries, 
and staff rotation remains on a high level. 

An example of staff rotation effects can be illustrated by the budget proc-
ess. This requires a certain degree of institutional memory, but when certain 
key officials suddenly and repeatedly leave their offices, the entire process is 
considerably hampered. 
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