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 Beteckning  
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Statemaking, Warmaking och Protection ur Estlands perspektiv 
 
Stater är de enda legitima enskilda aktörerna i det internationella systemet. Varje enskild stat 
strävar alltid att främja sina egna säkerhetsintressen liksom handelspolitiska och kulturella 
intressen och staten gör detta genom olika medel som t.ex. diplomati och ekonomi för att bara 
nämna några. Men utöver dessa medel har staten alltid haft förmågan att utöva våldsmakt både 
mot andra stater och sina egna invånare. Våldsutövandet har också varit grunden för den moderna 
staten. Krigföring och våldsutövande har i sin tur givit upphov till en komplex byråkrati, 
skatteväsende och centralstyre i syfte att effektivare uppnå dessa strävanden. En annan aspekt av 
staten har varit dess ständiga strävan att forma allianser i syfte att förbättra sitt säkerhetspolitiska 
läge. 
Estland är en småstat som förväntas uppträda som fullvärdig stat och som sådan har Estland en 
Försvarsmakt. Närheten till Ryssland gör att Estland använder stora resurser för att bygga upp sin 
Försvarsmakt. En satsning som efter NATO medlemskapet har ifrågasatts av vissa politiker. Det 
sistnämnda har givit upphov till frågan om varför Estland har en Försvarsmakt. Är det enbart för 
att försvara landet mot yttre motståndare eller finns det fler anledningar? 
Det primära syftet med uppsatsen är att pröva om Charles Tillys statsformeringsteori också 
stämmer på Estland. Tilly presenterar ett antal faktorer som anses ligga till grund för behovet av 
försvarsmakter. Alltså studerar jag om staten Estlands motiveringar för behovet av en 
försvarsmakt överensstämmer med Tillys teori. Utöver detta finns ett underordnat syfte som 
innebär att diskutera Estlands motiveringar i anslutning till en av dessa faktorer i en större kontext. 
 
Nyckelord: statsformering, Estland, försvarsmakt, statemaking, warmaking, protection, 
emergency powers. 
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Statemaking, Warmaking and Protection from Estonian point of view 

 
States are the only legitimate actors in the international system and are always expected to protect 
their own security, trade, and even cultural interests. They do this through diplomacy and 
economy, just to name some of the tools. However, beyond that, the states have always had the 
ability to exercise violence not only towards other states but, their own population as well. 
Exercising violence has been a cornerstone of the modern state. The exercising of violence has in 
turn given rise to a complex bureaucracy, taxation systems and centralisation of power in order to 
achieve a higher degree of efficiency. Another aspect of the state has always been its endeavour 
to form alliances with the purpose of improving its security situation.  
Estonia is a small state, which nevertheless is expected to act as one, and as other states, it has its 
defence forces. The proximity to Russia forces Estonia to use large resources for building-up its 
defence. An effort which has been questioned by certain politicians after Estonia became a 
member of NATO. The latter has led me to ask, why does Estonia have its own defence forces? Is 
it only to defend the state against foreign enemies or are there other reasons? 
The main purpose of this thesis is to test Charles Tilly’s theory about state formation and if it is 
applicable to Estonia. Therefore, I will examine if the Estonian state reasoning about the 
existence of defence forces corresponds to Charles Tilly’s theoretical model about state 
formation. In addition, the purpose of this thesis is to discuss certain aspects of the model and 
thereby put Estonia into a larger context. 
 
Key words: State formation, Estonia, defence forces, statemaking, warmaking, protection, 
emergency powers. 
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1. INLEDNING 
 
BAKGRUND 
Om någon ställer frågan varför stater har en krigs- eller försvarsmakt brukar svaret bli att alla 
stater måste ha detta för att statsmakten skall kunna kontrollera det egna territoriet. Svaret är ju 
delvis rätt då det tar upp en väsentlig del av definitionen av en stat. Dock är svaret alltför 
förenklat, då staten är betydligt mer än bara statsmakten och territoriet. Dessutom säger svaret 
ingenting om detta alltid varit fallet eller om denna syn på stater och deras försvarsmakter är 
något nytt för vår tid. 
 
Stater är de enda legitima enskilda aktörerna i det internationella systemet. Varje enskild stat 
strävar alltid att främja sina egna säkerhetsintressen liksom handelspolitiska och kulturella 
intressen och staten gör detta genom olika medel som t.ex. diplomati och ekonomi för att bara 
nämna några. Men utöver dessa medel har staten alltid haft förmågan att utöva våldsmakt både 
mot andra stater och sina egna invånare. Våldsutövandet har också varit grunden för den moderna 
staten. Krigföring och våldsutövande har i sin tur givit upphov till en komplex byråkrati, 
skatteväsende och centralstyre i syfte att effektivare uppnå dessa strävanden.1 En annan aspekt av 
staten har varit dess ständiga strävan att forma allianser i syfte att förbättra sitt säkerhetspolitiska 
läge. Över tiden går stater in i och ut ur allianser, nya allianser uppstår och gamla splittras. 
Allianser uppstår när en jämvikt skall skapas mellan stater med intressen för samma område och 
de splittras ofta av samma orsaker, eller när någon av parterna tappar intresset eller intressena 
någon annanstans kolliderar med de allierades intressen. Den allians som hittills har hållit längst  
är NATO som i år firar sin 60-årsdag, men inte ens här går allting smärtfritt utan friktionerna är 
många och berör olika områden. 
 
Frågan som ställdes i början börjar nu få ett annat djup. Att stater har försvarsmakter handlar inte 
längre enbart om att kunna kontrollera det egna territoriet, utan också om att kunna betraktas som 
en seriös allianspartner samt att en försvarsmakt kan utgöra en resurs som statsmakten kan 
använda vid problem inom den egna staten. 
 
Det tjugonde århundradet har runt om i världen sett födelsen av många nya stater, stora som små, 
där dessa stater också förväntas agera som sådana. Dessa stater har ofta tillkommit i områden där 
stormakternas intressen möts, vilket gör att de alltid måste vara beredda att hävda sin integritet. 
Estland, Lettland och Litauen är de småstater i Europa som tillhör exakt denna grupp. Dessa tre 
stater utropades inom ett område, där Tyskland, Sverige och Ryssland över tiden haft motstridiga 
intressen. Dagens tre baltiska stater har alla Ryssland som granne. Den historiska erfarenheten 
har visat att om en stat ska kunna överleva med Ryssland som granne så måste de 
säkerhetspolitiska problemen först lösas. Konflikten mellan Ryssland och Georgien under 2008 
har återigen aktualiserat frågan om småstaters säkerhet. De begränsade militära resurserna i 
Estland, Lettland och Litauen har, beroende på ekonomiska förutsättningar, medfört en strävan att 
etablera säkerhetspolitiska garantier. Den största framgången i denna strävan har varit dessa 
länders NATO- medlemskap. På sistone och särskilt i samband med den globala ekonomiska 
krisen har dock en del röster höjts bland politiker om den stora satsningen på försvaret borde 

                                            
1 Van Creveld, M (1999), The Rise and Decline of the State, (Cambridge University Press; Cambridge), s.336. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Major Vahur Karus 2009-03-11 
Chefsprogrammet 07-09 

6(35) 

kunna dras ner i samband med NATO- medlemskapet.2 Rätt eller fel men frågan måste åter 
ställas: varför har stater en försvarsmakt? Varför väljer en småstat som Estland att ha en 
försvarsmakt?  
 
Som redan påpekats så har den stora allmänheten sannolikt uppfattningen att en krigs- eller 
försvarsmakt finns till enbart för att kunna försvara landet mot yttre fiender eller andra stater. 
Enligt Charles Tillys teori3 om statsformering är bilden dock betydligt mera omfattande och 
komplicerad. Det som allmänheten kanske inte alls känner till och politiker inte talar om eller 
glömmer är att försvarsmakter måste ses i ett större sammanhang än bara försvaret mot externa 
hot. Utifrån detta vill jag studera också det större sammanhanget och besvara frågan varför 
Estland har en försvarsmakt. 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Det primära syftet med uppsatsen är att pröva om Charles Tillys statsformeringsteori också 
stämmer på Estland. Tilly presenterar ett antal faktorer som anses ligga till grund för behovet av 
försvarsmakter. Alltså studerar jag om staten Estlands motiveringar för behovet av en 
försvarsmakt överensstämmer med Tillys teori. Utöver detta finns ett underordnat syfte som 
innebär att diskutera Estlands motiveringar i anslutning till en av dessa faktorer i en större 
kontext. För detta senare syfte används resultaten från Europarådets rapport om extraordinära 
befogenheter.4 Huvudfrågan som skall besvaras i denna studie är följande: 
- Hur uttrycker statsmakten i Estland varför staten skall ha en försvarsmakt? 
En andra fråga att besvara blir: 
- Skiljer sig Estlands motiveringar i anslutning till en av Tillys faktorer från andra stater? 
 
TEORIANKNYTNING 
Jag har valt att nyttja teoribildning kring det som kallas statsformering. Valet av 
statsformeringsteori beror på att denna bl.a. behandlar förklaringar av till- och förekomsten av 
statliga institutioner samt hur våldsmaktsutövningen är kopplad till staten som den enskilda 
suveräna aktören i det internationella systemet. Statsformeringsteorin hjälper mig att skapa det 
ramverk som kan förklara varför stater har det våldsinstrument som kallas försvarsmakter. 
 
METOD 
För denna uppsats har jag valt att använda kvalitativ textanalys av systematiseringstyp.5 För att 
ytterligare precisera så kommer jag att klassificera innehållet i givna texter.6 Alltså kommer jag 
att använda Charles Tillys faktorer för att klassificera det empiriska materialet som jag studerar. 
Dessa faktorer är Statemaking, Warmaking och Protection. Alltså blir Statemaking, Warmaking 
och Protection de kategorier som hjälper mig att läsa, sortera och beskriva de aktörscentrala 
empiriska texterna och i slutändan komma fram till slutsatser. Eftersom jag redan har valt dessa 

                                            
2 http://www.epl.ee/artikkel/434974 
3 Tilly, Charles (1992), Coercion, Capital and European States, AD 990-1992, (Blackwell, Malden). 
4 Özbudun, E & Turhan, M (1995), Emergency powers, (Council of Europe Publishing, Bryssel). Värt att notera är 
att rapporten är 14 år gammal och i ländernas lagstiftning kan vissa förändringar inträffat. 
5 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H och Wängnerud, L (2003), Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, (Norstedts Juridik AB, Stockholm), s.234. 
6 Esaiasson m.fl. (2003), s.235. 
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faktorer som hjälpmedel innebär det att jag kommer att arbeta med förhandsdefinierade 
kategorier vilket i slutändan kommer att påverka svaret jag kommer fram till.7 Jag har alltså i 
förväg med teorins hjälp valt att styra läsningen av texterna. 
 
Att genomföra en kvalitativ textanalys innebär att man tar fram det väsentliga innehållet genom 
att noggrant läsa genom textens olika delar, helhet och kontext.8 Som redan påpekats så kommer 
aktören Estlands agerande att analyseras. Faktorerna eller kategorierna Statemaking, Warmaking 
och Protection kommer att hjälpa mig att hitta och sortera det väsentliga i det empiriska 
materialet. Svaret på min huvudfråga kommer alltså att styras av resultaten i analysen. Jag 
kommer enbart att läsa det som står på raderna och inte det som kan finnas mellan raderna. 
 
I teoriavsnittet beskrivs delar av statsformeringsteorin för att hjälpa läsaren att förstå den 
analysmodell som jag sedan kommer att arbeta med. Därefter förklaras teorimodellen med 
motiveringar till varför inte hela utan bara delar av modellen används. 
 
Därefter tillämpas de utvalda kategorierna för analysen av det empiriska materialet. Det 
empiriska materialet i form av Republiken Estlands lagar läses med hjälp av kategorierna 
Statemaking, Warmaking och Protection. De utvalda textavsnitten från det empiriska materialet 
presenteras under respektive kategori med sammanfattande slutsatser. 
 
Slutligen diskuteras Estlands motiveringar i anslutning till Statemaking i en större kontext med 
hjälp av den ovan nämnda rapporten från Europarådet.  
 
MATERIAL 
Material som har använts för den empiriska undersökningen består av lagtexter från Estland. 
Valet av material har styrts av olika faktorer. Den första faktorn har varit att hitta empiriskt 
material som är öppet tillgängligt och inte innehåller passager som hänvisar till sekretessbelagda 
dokument av relevans för studien. Den andra faktorn har varit att det empiriska materialet skall 
behandla syftet med statens försvar och användningen av Estlands Försvarsmakt. 
 
Alla använda empiriska källor är lagtexter eller texter med lagkraft. Valet av lagar som källor har 
styrts av det faktum att lagarna är tvingande och att lagtexterna för det första är primärkällor och 
för det andra att dessa uttrycker statsmaktens uppfattning om sig själv, om omvärlden samt hur 
staten anser att dess undersåtar skall uppfatta dessa aspekter. 
 
Enligt § 104 i Republiken Estlands Grundlag finns det lagar som enbart det samlade (hela) 
parlamentet kan förändra genom beslut med enkel majoritet. Dessa kallas för konstitutionella 
lagar. Dit hör lagar som har att göra med statsförvaltning, ekonomi, utrikespolitik samt försvaret 
av staten.9 I § 106 klarläggs också att vissa av dessa lagar kan tas upp av parlamentet till 
folkomröstning. Detta gäller dock inte lagar rörande ekonomi, utrikespolitik samt rikets försvar.10 
 

                                            
7 Esaiasson m.fl. (2003), s.240. 
8 Esaiasson m.fl. (2003), s.233. 
9 RT I 2007, 33,210, Riigikogu, Eesti Vabariigi põhiseadus, 12.04.2007. 
10 RT I 2007, 33,210, Riigikogu, Eesti Vabariigi põhiseadus, 12.04.2007. 
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Enligt § 104 är ”Lagen om undantagstillstånd”, ”Lagen om fredstida försvar” och ”Lagen om 
krigstida försvar” konstitutionella lagar och har därmed en särskild status. Dessa lagar är det 
främsta uttrycket för statsmaktens uppfattning om sig själv och om sin omvärld. 
 
Andra lagar som jag har använt som källor är vanliga lagar som kan förändras på vanligt sätt 
genom beslut i Parlamentet. Dessa lagar och förordningar har inte samma status som de övriga, 
men kan ändå ses som uttryck för statsmaktens uppfattning. 
 
Sammantaget har jag använt följande lagtexter som empiri: 
1. Republiken Estlands grundlag (Eesti Vabariigi põhiseadus); 
 
2. Konstitutionella lagar: 
- Lagen om fredstida försvar (Rahuaja riigikaitse seadus), 
- Lagen om undantagstillstånd (Erakorralise seisukorra seadus). 
 
3. Vanliga lagar: 
- Lagen om Försvarsmaktens förvaltning (Kaitseväe korralduse seadus). 
 
4. Förordningar: 
- Säkerhetspolitiska grunder för Republiken Estland (Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused) 
av Riigikogu, 
- Strategisk idé för militära försvaret (Sõjalise kaitse strateegiline kava) av Riigikogu samt 
- Försvarsmaktens organisation och utvecklingsplan fram till 2010 (Kaitsejõudude struktuur ja 
arenguplaan kuni aastani 2010) av Regeringen. 
 
Allt empiriskt material finns enbart tillgängligt på estniska och alla översättningar är mina egna. 
Alla empiriska källor i originalversion finns samlade i en bilageförteckning som bifogas 
uppsatsen.  
 
AVGRÄNSNINGAR 
Denna uppsats avgränsas till enbart den lagstiftning som rör användandet av Estlands 
Försvarsmakt. Perioden som granskas ligger mellan 1996 och idag. Anledningen till detta är att 
1996 beslutades lagen om undantagstillstånd, vilket innebär att Estland blev en stat som aktivt 
engagerar sig i Statemaking. 2004 blev Estland medlem både i NATO och i EU och den 
statsbildning som fortfarande pågår i Estland influeras kraftigt av dessa två organisationer. Därför 
har vad gäller Warmaking och Protection enbart empiri från 2002 och framåt använts. Från denna 
period finns väldokumenterade empiriska underlag som belyser Estlands ställning i de två 
benämnda kategorier. Utöver detta kommer enbart försvarsmaktsperspektiv att användas. Polisen 
som också är ett våldsinstrument kommer dock inte behandlas. 
 
DISPOSITION 
Denna uppsats är indelad i fem avsnitt. 
 
I avsnitt 1 Inledning, beskrivs bakgrunden till min problematik, klargörs problemet, syftet och 
ställer två konkreta frågor. Utöver detta så beskrivs mit val av teori och vilken metod jag avser att 
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använda för att komma fram till resultat. Här ingår även avgränsningar, motiveringen av valda 
källor och centrala begrepp. 
 
I avsnitt 2 Teori, sammanfattas min teoretiska ansats och förklaras statsformeringsteorin i korthet. 
Dessutom tillkommer den för uppsatsen vitala teorimodellen av Charles Tilly som jag kommer att 
omformulera för att göra den hanterbar för min frågeställning. Här klarläggs hur jag tänker mig 
att använda den teoretiska modellen för att ta fram det väsentliga i det empiriska underlaget. 
 
I avsnitt 3 Fallet Estland, presenteras en kort överblick över kontexten för empirin genom en 
beskrivning av Republiken Estlands historia i korta ordalag samt en övergripande beskrivning av 
Estlands Försvarsmakt. Därefter kommer det empiriska underlaget att analyseras utifrån de 
kategorier som framgår av den teoretiska modellen utifrån vilka mina slutsatser formuleras och 
därmed svaret på problemet. 
 
I avsnitt 4 Slutsatser, sammanfattas resultatet av undersökningen. 
 
I avsnitt 5 Diskussion, hanteras den empiriska analysens resultat främst rörande Statemaking 
genom att sätta in dem i ett större sammanhang. Det är inte enbart Estland som här diskuteras, 
utan Estlands agerande enligt de empiriska resultaten kommer att relateras till ett större 
sammanhang, nämligen det europeiska sammanhanget. Detta görs med hjälp av den ovan nämnda 
Europarådets rapport om extraordinära befogenheter.11 I texten kommer också att ges förslag till 
fortsatta studier. 
 
CENTRALA BEGREPP 
 
DEN MODERNA STATEN 
Enligt Charles Tilly, Anthony Giddens, Gianfranco Poggi och Martin van Creveld är den 
moderna staten ett resultat av ett tusenårigt ständigt krigande i Europa där makthavarna först 
genom att utöva våld försökte utvidga sina maktinfluenser. För att kunna klara av detta var de 
tvungna att se till sitt stånds intressen och sina egna. För att upprätthålla dessa maktambitioner 
var man tvungen att etablera byråkratier samt att använda kapitalet för att öka eller försvara dessa 
intressen. På detta sätt har kapitalet och krigföringen alltid gått hand i hand och grundlagt staten 
som vi känner den idag. Nödvändigheten av att föra krig har skapat byråkratier för att kunna 
administrera militären, resurser men även lån och på detta sätt har staten som vi känner den idag 
vuxit fram. 
 
Utifrån detta synsätt definierar Anthony Giddens den moderna staten på följande sätt: 
”A sovereign state is a political organization that has the capacity, within a delimited territory or 
territories, to make laws and effectively sanction their up-keep; exert a monopoly over the 
disposal of the means of violence; control basic policies relating to the internal political and 
administrative form of government; and dispose of the fruits of a national economy that are the 
basis of its revenue”.12 
                                            
11 Özbudun, E. & Turhan, M. (1995) Emergency powers. Council of Europe.  
12 Giddens, A (1985), The Nation-Sate and Violence. Volume Two of A Contemporary Critique of Historical 
Materialism, (Politi Press, Cambridge), s.282. 
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Denna definition används under hela uppsatsen där det refereras till staten eller statsmakten. 
 
 
2. TEORI OCH ANALYSMODELL 

 
STATE FORMATION 
För att kunna besvara frågan om varför Estland har valt att utveckla en försvarsmakt, behöver jag 
använda en teoretisk modell. För detta ändamål har jag använt en modell av Charles Tilly.13 För 
att modellen skall vara förståelig för läsaren vill jag först presentera teorin bakom modellen. 
Omfattande studier av Charles Tilly, Anthony Giddens, Gianfranco Poggi, Wolfgang Reinhard 
och Martin van Creveld av statens framväxt utgör fundamentet för min teoretiska ansats. 
 
Även om författarna har olika utgångspunkter för sina studier så kan man se klara paralleller dem 
emellan. De konstaterar alla att våldsanvändning och en koordinerad användning av kapitalet har 
varit grunden för den europeiska statsmodellen som vi idag kallar för nationalstaten. Men innan 
jag går in i på själva modellen vill jag ge en kort beskrivning av hur den moderna staten har vuxit 
fram. Här kommer störst vikt att läggas på tiden från den absoluta staten fram till dagens moderna 
stat. Orsaken till detta är att Estland, som första gången blev självständigt 1918 och därefter 
1991, är barn av sin egen tid. Med detta menas att Estland inte har behövt genomgå de tidiga 
processer som karaktäriserar till exempel västeuropeiska staters framväxt mellan 99014 och 
1648.15 
 
Stater eller politiska organisationer som utövar makt har alltid funnits i världen, men 
nationalstaten som hela världen erkänner idag är en ganska färsk företeelse. Tilly och Giddens 
börjar sina studier med en återblick på vad de kallar den traditionella staten. I Giddens fall 
handlar det om den Kinesiska staten och i Tillys fall om de tidiga europeiska statsbildningarna. 
Vad som skiljer dem från nationalstaten är främst avsaknaden av klart formulerade gränser men 
även statsmaktens kontroll över det militära maktmedlet.16 Van Creveld tar sin avstamp i biblisk 
tid och inleder med att återge politiska bildningar som stammar och stamstater från tidig 
mänsklig historia.17 Poggis18 och Reinhards19 studier tar sin avstamp i den feodala tiden i Europa. 
Oavsett den historiska startpunkten kommer alla författarna fram till en och samma slutsats, 
nämligen att de viktigaste symbolerna för en stat alltid har varit ett territorium som man gör 
anspråk på och våldsutövningen både inom territoriet i syfte att hålla sina rivaler i schack, och 
utanför territoriet i syfte att skapa kontroll över större territorier eller för att hålla tillbaka andra 
tävlande aktörer med intressen för samma territorier.20  

                                            
13 Tilly (1992), s.96-97. 
14 Tilly (1992), s.4-5. 
15 Datum för Westfaliska freden. 
16 Giddens (1985), s.50, 57. Tilly (1992), s.43-45. 
17 Van Creveld (1999), s.1. 
18 Poggi, G (1978), The Development of the Modern State, (Hutchinson & Co Publishers Ltd, London). 
19 Reinhard, W (ed.) (1996), Power Elites and State building, (Oxford University Press, Oxford). 
20 Bland andra Tilly (1992), s.96-99. Poggi, Reinhard, Giddens och van Creveld kommer i stort sett fram till samma 
slutsats om än i lite annorlunda ordalag. 
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Även om Giddens, Poggi, Reinhard och van Creveld inte delar in den moderna statens utveckling 
i definierade skeden så överensstämmer deras uppfattningar om statens utveckling i Europa 
tidsmässigt bra överens med Tillys. Tilly å sin sida delar in utvecklingen av staten i fyra distinkta 
skeden: patrimonialism, mäkleri, nationalisering och specialisering. Patrimonialism står för tiden 
från ca 990 e.Kr. till 1400-talet och staten karaktäriseras av härskarnas etablering. Skatt som 
sådan utkrävdes genom tributer samt hyror från områdena som härskarna hade underkastat sig. 
Släkter, feodalt uppbåd och stadsmilis eller liknande var tongivande vid krigföringen. Staterna 
hade inte definitiva gränser, utan här fanns gränsområden dit härskarens makt inte alltid räckte.21 
 
Under mäkleriperioden (från 1400-talet till 1700-talet) började härskarna använda kapitalister 
som långivare men också som förvaltare för aktiviteter bundna till statens inkomstkällor samt 
som indrivare av kungligt skatt. Krigföringen karaktäriserades av legoknektsförband som 
härskarna hyrde genom olika förmedlare. Statens makt kan karaktäriseras som indirekt med 
hänsyn till mellanhänder som alltid fanns mellan härskaren och undersåtar. Hela statsekonomin 
var under tiden tätt sammanknuten med statens strävan att förbereda sig för eller föra krig.22 
 
Nationaliseringsskedet (från 1700-talet till ca 1850) utmärks av att staterna skapade stora stående 
militära förband bestående av den egna befolkningen samt byråkratier som skulle hjälpa 
suveränen med krigföringen. Krigsmakten införlivades i byråkratin och härskarna etablerade 
direkt kontroll över statens ekonomiska verksamhet. Men statens ekonomi var fortfarande 
sammanknuten med statens behov av att föra krig och därmed med krigsmakten. Alla 
mellanhänder avvecklades och staten etablerade mer och mer en absolut kontroll över sina 
invånare.23 
 
Under specialiseringsskedet som sträcker sig från 1850-talet till nutid blev krigsmakten statens 
mäktiga specialförgrening. Staten separerade ekonomin och krigsmakten och etablerade olika 
representativa organ som kontrollerade krigsmaktens tillgång till statsbudgeten. Åtskillnaden 
mellan polisens och militärens verksamhetsområden utvecklades och staten började i stor 
utsträckning blanda sig i aktiviteter som distribuering, reglering, kompensering samt 
rättsskipning.24 
 
Man kan konstatera att även om en sådan indelning lämpar sig för att se huvuddragen i staternas 
utveckling så är det en grov generalisering. Utvecklingen av staten har inte varit en kontinuerlig 
process utan varit full med avbrott i form av revolutioner eller stora samhälleliga 
omstruktureringar som i sin tur har tvingat fram vissa utvecklingsdrag.25 Alla stater har heller inte 
utvecklats på ett likartat sätt. Fram till Napoleonkrigen kan vi egentligen se att alla stater 
utvecklas efter sitt eget mönster och interaktionen sker främst genom krig.26 Så delar t.ex. Tilly in 
hela Europa i olika områden som kapitaltäta områden (norra Italien, Tyskland, Spanien, 

                                            
21 Tilly (1992), s.29. 
22 Tilly (1992), s.29. 
23 Tilly (1992), s.29. 
24 Tilly (1992), s.29. 
25 Giddens (1985), s. 83. Tilly (1992), s.76. 
26 Tilly (1992), s.114. 
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Frankrike och Nederländerna), tvångstäta områden (östra Europa, Ryssland) samt kapital-tvång 
områden (Skandinavien och England). Detta är viktigt att komma ihåg då kapitalet från tidernas 
begynnelse alltid har koncentrerats till städerna och det europeiska statsbygget startar med 
suveränernas etablering av kontroll över städer. Med kapitalet som därigenom blev tillgängligt  
kunde man bedriva krigen. Denna tillgång till kapital skedde inte utan motstånd och förutom 
kapital i form av pengar handlade det även om tillgång till industri, klädsel, mat och sist men inte 
minst manskap. I områden där städerna inte utvecklades i samma takt blev suveränen tvungen att 
tvinga fram resurser från landsbygden istället och då ofta genom gentjänster till de lokala 
markägarna. Mitt emellan dessa båda fanns de områden som Tilly benämner som kapital-tvång 
områdena. Karaktäristiskt för dessa områden var få städer som ändå bedrev en väldigt aktiv 
handel med andra områden, men där man samtidigt kunde förlita sig på resurserna från 
landsområden. Av denna indelning kan vi ana varför västra Europa blev ledande i 
statsformeringsprocessen medan södra och östra Europa utvecklades långsammare.27 
 
Kapitalet gav härskaren tillgång till militärteknologi men också till manskap för att bedriva 
krig.28 En viktig del i hela resonemanget är den inre pacificeringen av staten. Från ungefär 1400- 
talet började alla härskare att avväpna sin befolkning och även stånden. Kapitalister i form av 
köpmän och bankmän gav lån till att utveckla härskarens militära förmåga. Detta medförde att 
även de största städerna och slotten inte längre kunde ifrågasätta kungens makt då denne alltid 
hade möjlighet att tvinga dem till lydnad. Tilly, Giddens, och Poggi ser statens stora behov att 
föra krig som den motor som satte igång den stora kapitalistiska utvecklingen i Europa samt det 
som utgör grunden för dagens statliga ekonomiska system. 
 
Istället för att enbart köpa vapen köpte härskarna upp vapenverkstäder för att monopolisera 
vapentillverkningen. Samtidigt (ca 1600-talet) koncentrerade härskarna också på att förstatliga 
andra viktiga inkomstkällor som salt och tändstickor.29 Både indirekta och direkta skatter skulle 
hjälpa härskaren att betala tillbaka skulder men även att investera i förberedelser för krig. 
Indrivningen av skatt eller andra för kriget nödvändiga resurser gick inte utan motstånd och olika 
former för inflytande eller eftergifter som suveränerna gjorde till städer eller rika områden har 
varit nödvändiga för att få tillgång till resurserna. I och med nationaliseringen och rekryteringen 
av den egna befolkningen för  krigföring fick staterna erfara uppkomsten av olika intressegrupper 
som krigsveteraner samt krigsskadade soldater. För att kunna upprätthålla tillgången till 
resurserna blev staten tvungen att inrätta pensioner och andra former av statligt bistånd. I dessa 
två exempel ser vi också början till folkstyre och alla andra medborgerliga rättigheter.30 
 
Detta leder oss fram till nästa punkt som ytterligare kastar ljus över våldets väsen. Även om 
suveränen var tvungen att göra eftergifter till sin egen befolkning för att kunna använda 
resurserna, så var han även tvungen att kontrollera de folktäta områdena. Detta ledde till att stater 
på 1800-talet börjar utveckla polisväsendet som våldsinstrument för inomstatlig användning.31 
Denna utveckling och skiljelinje mellan yttre och inre våldsanvändning blir dock aldrig 

                                            
27 Tilly (1992), s.137-160. 
28 Giddens (1985), s.115-116. 
29 Giddens (1985), s.118. 
30 Tilly (1992), s.122. 
31 Tilly (1992), s.119. Poggi (1978), s.94. van Creveld (1999), s.167;208. 
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fullständig, vilket är skälet till att staten fortfarande kan använda sig av försvarsmakten 
inomstatligt.32 
 
Utifrån ovanstående kan vi konstatera att våldsanvändning samt försök att kontrollera tillverkning 
av och tillgång till vapen har genom historien varit en av statsmaktens främsta kännetecken. 
Nödvändigheten av att föra krig har tvingat fram en ekonomisk och teknisk utveckling som 
saknar motstycke i den övriga världen. Men den har även tvingat fram utvecklingen av samhället. 
Det sistnämnda har varit tätt knutet till tillgången på resurser och som redan påpekats så menas 
här inte enbart ekonomiska resurser utan i främsta hand också mänskliga resurser. Dessa resurser 
som i sin tur har möjliggjort förmågan till att utöva våldsmonopolet. 
 
ANALYSMODELL 
Den teoretiska modellen som jag kommer att använda baseras på Charles Tillys modell. Enligt 
Tilly karaktäriseras staten av tre huvudsakliga aktiviteter som samtidigt utgör grunden för dess 
existens: 
 
”… statemaking (sic!): attacking and checking competitors and challengers within the territory 
claimed by the state; 
warmaking (sic!): attacking rivals outside the territory already claimed by the state; 
protection: attacking and checking rivals of the rulers’ principal allies, whether inside or outside 
the state’s claimed territory. 
No state lasts long, however, that neglects a crucial fourth activity: 
extraction: drawing from its subject population the means of statemaking, warmaking, and 
protection. /…/ Beyond a certain scale, however, all states found themselves venturing into three 
other risky terrains: 
adjudication: authoritative settlement of disputes among members of the subject population; 
distribution: intervention in the allocation of goods among members of the subject population; 
production: control of the creation and transformation of goods and sevices by members of the 
subject population”.33 
 
Utifrån dessa sju kärnaktiviteter och hur Tilly har definierat innehållet i dem kan jag konstatera 
att de tre första, dvs. statemaking, warmaking och protection, blir de perspektiv jag ska använda 
på min empiri för att se huruvida statsmakten i Estland utnyttjar försvarsmakten enligt dessa 
perspektiv och därmed ger en bestämd mening till att ha ett våldsinstrument i statens tjänst. 
 
Innan jag presenterar hur jag tänker använda mig av de tre kärnaktiviteter som analysmodell, vill 
jag beskriva varför jag anser att enbart dessa tre är relevanta för min studie. I stort kan vi dela in 
modellen i två delar: den första innehåller de tre kärnaktiviteterna Statemaking, Warmaking och 
Protection. Den andra delen innehåller de fyra övriga. Enligt min tolkning ligger den stora 
skillnaden i att Statemaking, Warmaking och Protection är grunden för statsmaktens förmåga att 
erhålla och behålla sin legitimitet och därmed också sin makt. De fyra övriga har en förstärkande 
effekt som träder in när makteliten har säkrat sin legitimitet.34 För att ytterligare klargöra de olika 
                                            
32 Tilly (1992), s.75;115. 
33 Tilly (1992), s.96-97. 
34 Tilly (1992), s.97. 
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aktiviteternas inbördes förhållande kan vi beskriva dem enligt följande:35 
 
STATEMAKING: Staten angriper och kontrollerar sina rivaler inom det område som statsmakten 
gör anspråk på. Alltså är aktiviteterna riktade inåt och staten använder sitt våldsmonopol för att 
utöva sin legitimitet. 
 
WARMAKING: Staten angriper sina rivaler utanför det område som statsmakten gör anspråk på. 
Aktiviteterna är riktade utåt och statsmakten behöver sitt våldsmonopol för att hålla sina rivaler i 
schack. 
 
PROTECTION: Staten angriper och kontrollerar sina allierades rivaler både inom och utanför det 
territorium som statsmakten gör anspråk på. I detta fall använder staten sitt våldsmonopol både 
utåt och inåt mot grupper som kanske inte i sig utmanar statsmakten men ändå kan utgöra en fara 
för aktuella allianser. För att undanröja alla missförstånd som denna definition kan skapa, 
utvecklar jag definitionen av vad en rival till en allierad skulle kunna vara i vår tid. En rival till en 
allierad behöver inte vara en stat utan det kan lika väl vara en rörelse eller en annan organisation. 
Vi kan ta Talibanrörelsen i Afghanistan som exempel. Estland deltar i missionen i Afghanistan 
för att där angripa sina allierades rivaler utanför staten. Islamistiska grupper som skulle kunna 
finnas i Estland och som har sympatier för Talibanerna skulle då komma att angripas av 
statsmakten inomstatligt genom olika repressioner. På samma sätt skulle medlemmar av  
Talibanrörelsen som hittas i Estland omhändertas. 
 
EXTRACTION: Statsmakten drar resurser från sina undersåtar för att genomföra Statemaking, 
Warmaking och Protection. Extraction är den första aktivitet där statsmakten inte använder sitt 
våldsmonopol för lösandet av aktiviteten även om aktörer med repressiv makt är inblandade. 
 
ADJUDICATION: Statsmakten löser tvistemål som uppstår bland undersåtar. Alltså sätter 
statsmakten regler för sin befolkning och upprätthåller sin legitimitet genom domstolar. 
 
PRODUCTION: Statsmakten kontrollerar undersåtarnas produktion och omvandling till varor. 
 
DISTRIBUTION: Statsmakten förmedlar utdelning av resurser till undersåtarna. Adjudication, 
production och distribution är de aktiviteter där statsmakten inte har så stor nytta av sitt 
våldsmonopol men använder aktiviteter för att möjliggöra användningen av detta för 
Statemaking, Warmaking och Protection. 
 
Vi kan därmed konstatera att det är vid Statemaking, Warmaking och Protection som statsmakten 
aktivt behöver engagera sig med våldsinstrumentet, samtidigt som de övriga fyra aktiviteter är 
skapande och stödjande för att statsmakten skall ha förmågan att agera. Utöver detta kan vi även 
konstatera att när vi har en försvarsmakt som studieobjekt så kan denna bara användas för de tre 
första aktiviteterna. Alltså bör statsmakten rimligtvis uttrycka orsakerna för att ha en 
försvarsmakt i termer av uppgifter som delas till försvaret för att genomföra Statemaking, 
Warmaking och Protection i de officiella dokumenten.  

                                            
35 Författarens översättning. 
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Min analysmodell kommer som redan nämnts att bestå av tre aktiviteter: Statemaking, 
Warmaking och Protection. 

 
       Figur 1. 
 
Warmaking och Statemaking ligger över Protection av den anledningen att de är de första och 
viktigaste av de tre aktiviteterna då dessa utgör grunden till förmågan att genomföra Protection. 
Pilarna till Protection visar att Warmaking och Statemaking möjliggör för staten att bedriva 
Protection. 
 
 För att studera Statemaking skall jag påvisa om eller hur statsmakten uttrycker användningen av 
det estniska försvaret som ordningsskapande instrument inom staten Estland. Därmed kommer 
aspekter som uppgifter, befogenheter och kriterier att studeras. 
I och med att försvarsmaktens uppgift förknippas med försvaret av landet mot hot kommande 
utifrån så kan vi konstatera att frågan om statsmakten avser att använda försvarsmakten vid 
Warmaking är irrelevant. Däremot kommer aspekter som uppgifter, befogenheter, krav, 
rättigheter och skyldigheter att studeras. 
Under Protection skall jag huvudsakligen studera huruvida statsmakten uttrycker användningen 
av försvarsmakten för deltagande i internationella operationer och annat försvarssamarbete med 
andra länder vars enda mål är säkerställandet av allierades intressen. Samtidigt skall även 
agerandet innanför staten också att undersökas. 
 
 
3. FALLET ESTLAND 

 
INLEDNING 
Innan empirin presenteras är det på sin plats att återge bakgrunden till Estland och Estlands 
Försvarsmakt. Detta skall hjälpa läsaren att förstå kontexten inom vilket empirin återfinns samt 
vilken vikt källorna har. Dessutom skall valet av källor berättigas. 
 
Estlands fall är intressant främst med hänsyn till landets geopolitiska läge samt befolkningens 
sammansättning. Dessutom tillhör Estland till de mindre staterna i Europa. Även om Estland 
territoriellt är större än Danmark (utom Grönland) och Belgien, så tillhör Estland 
befolkningsmässigt ”dvärgarna.” Detta faktum är på många olika sätt gränssättande. Först och 
främst så tävlar hela samhället om samma begränsade mänskliga resurser. För det andra så 
innebär en liten befolkningsmängd också att den ekonomiska omsättningen blir liten och 
resurserna begränsade. 

WARMAKING   STATEMAKING 
 
 

PROTECTION 
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BAKGRUND 
 
REPUBLIKEN ESTLAND 
Republiken Estland utropades första gången 24:e februari 1918 (23:e februari i Pärnu) men 
hamnade direkt under tysk ockupation som varade fram till första världskrigets vapenstillestånd i 
november 1918. Samtidigt som de tyska trupperna drog sig tillbaka började det bolsjevikiska 
Ryssland att återta de områden som Ryssland hade förlorat under första världskriget. Den 28 
november 1918 räknas i Estlands historia som början på Frihetskriget som varade fram till den 3 
januari 1920. Den 2 februari 1920 skrevs freden i Tartu under av Estlands och Rysslands 
representanter och Estland blev därmed både en de jure och de facto erkänd stat. Den första 
självständighetsperioden varade i tjugotvå år och fick sin slut den 6 augusti 1940 när Estland 
inkorporerades i Sovjetunionen. Dessa tjugotvå år innehåller en liberaldemokratisk period som 
varade mellan 1918 och 1934 och en period av auktoritärt styre mellan den 12 mars 1934 till 
inkorporeringen. 
 
Estland fick sin självständighet tillbaka den 20 augusti 1991 efter ca femtio år av sovjetisk 
ockupation. Under ockupationen hade Sovjetunionen förflyttat stora mängder av ryssar,  
ukrainare, vitryssar och andra ryskspråkiga folk till Estland. 1989 när Estlands befolkningsmängd 
var ca 1,5 miljoner bodde i Estland uppskattningsvis ca 600 000 icke-ester. Ockupationstiden 
hade sett även två stora immigrationsvågor, som planerades och genomfördes av Moskva. Den 
första vågen inträffade mellan år 1945 och 1950 när ca 240 000 ryssar flyttade till Estland. En 
liknande andra våg inträffade mellan 1961 och 1970 när ca 95 000 rysktalande människor 
flyttade in.36 
 
Den största koncentrationen av dessa grupper finns i nordöstra Estland, i Ida – Virumaa med 
länshuvudstaden Narva. Enligt folkräkningen 2000 så fanns i Narva endast 4,9 % ester och i 
Kohtla – Järve 17,8 % ester. Den 1 januari 2006 utgjorde esterna enbart 19,9 % av hela Ida – 
Virumaa:s befolkning. 
 
Både den militära ockupationen av Estland och den våldsamma förändringen av Estlands 
demografi har medfört att Estland alltid betraktar Ryssland med misstro. Detta förhållningssätt 
har inte förbättrats av 1993 års ”Narva Referendum”, kränkningar av Estlands luftrum med ryska 
statsfarkoster, den ständiga smutskastningen av ester som ”fascister” och ”revisionister” i 
offentliga ställningstagande av ryska representanter samt ”aprilupploppet” med åtföljande 
cyberattack 2007. 
 
Utifrån detta har Estlands Försvarsmakts uppgifter alltid varit förknippade med försvaret av 
territoriet mot Ryssland. Utplaceringen av olika militära förband kan enbart bekräfta detta. 
 
ESTLANDS FÖRSVARSMAKT (Eesti Kaitsevägi) 
Det finns olika uppfattningar om vilken datum som skall anges som födelsedatum för Estlands 
Försvarsmakt. Den 19 april 1917 fick esterna tillåtelse av Rysslands regering att samla alla 
                                            
36 Elling, Indrek, “The 1993 Narva Referendum Crisis” i Stern, E och Nohrstedt, D (eds.) (2001), Crisis Management 
in Estonia: Case Studies and Comparative Perspectives, 2nd edition, (Försvarshögskolan, Stockholm), s.45-46. 
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estniska officerare och soldater för att formera estniska nationella styrkor som skulle kriga för 
Ryssland. Det andra möjliga datumet är den 12 november 1918 när regeringen i Estland beslutade 
att formera Estlands reguljära armé. Det som grundades 1917 skulle komma att utgöra grunden 
för den nya försvarsmakten. I dagens Estland firas dock den 12 november som början på Estlands 
Försvarsmakt. 
 
Efter ett framgångsrikt genomfört Frihetskrig demobiliserades Estlands Försvarsmakt med början 
den 7 februari 1920. Under 1920-  och 1930-talen genomgick Försvarsmakten vissa strukturella 
förändringar men inget som påverkade sammansättningen på vapengrensnivå. 
 
Intressant i sammanhanget är Försvarsmaktens deltagande i att med vapenmakt slå ner det 
bolsjevikiska upprorsförsöket den 1 december 1924 samt deltagandet i den blodlösa statskuppen 
den 12 mars 1934. I bägge fallen blev Frihetskrigets överbefälhavare general Johan Laidoner för 
en kort period utnämnd till överbefälhavare. I samband med 1934 års statskupp var han en av 
dem som genomförde statskuppen och han stannade kvar som chef för Försvarsmakten fram till 
det att Estland förlorade sin självständighet. 
 
Efter det att Estland åter blivit självständigt 1991 så tog statsmakten den gamla Försvarsmakten 
som modell för att bygga upp en ny. Därav det faktum att Estlands Försvarsmakt idag består av 
tre vapengrenar som kanske inte helt berättigar sin existens med hänsyn till de förmågor som 
finns inom dessa. 
 
Så till exempel kan vi inte tala om ett funktionerande Flygvapen av den enkla anledningen att det 
inte kan avvisa luftrumskränkningar. Likaså kan vi ifrågasätta marinen vars enda förmåga 
begränsas till minröjning och minjakt. Bevakningen av territorialvattnet är en uppgift för den 
maritima gränsbevakningen som Marinen enbart skall kunna förstärka eller stödja.  
 
Armén är den vapengren som har utvecklats mest. Så till exempel har armén den 1:a 
infanteribrigaden som operativt fältförband med alla ingående delar och stödfunktioner. 
Dessutom finns det ett antal centrala utbildnings- och understödsförband som främst riktar sin 
verksamhet mot armén. 
 
De förmågebrister som finns hos Flygvapnet och hos Marinen avses dock överbryggas med hjälp 
av NATO:s förmågor. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att Estland har en Försvarsmakt som består av tre vapengrenar där 
armén klart dominerar över det nästan obefintliga Flygvapnet och den väldigt begränsade 
Marinen. I slutet på 90-talet kom alla estniska partier överens om att Estlands försvarsutgifter 
skulle ökas till 2% av BNP. Denna procentsats har hittills inte inträffat och den har flyttats allt 
längre fram i tiden. Tvärtemot detta beslut har i innevarande års (2009) negativa statsbudget 
försvarsbudgeten tappat mest i jämförelse med andra budgetområden.37 
 

                                            
37 http://www.arileht.ee/artikkel/458821 
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ANALYS AV EMPIRI 
 
STATEMAKING 
Enligt Tilly’s definition innebär Statemaking att makteliten angriper eller förhindrar sina 
motståndare inom det område som staten gör anspråk på. I empirin har jag därför studerat de 
aspekter där statsmakten i Estland avser använda Försvarsmakten inomstatligt för uppgifter enligt 
Tilly. Här inkluderar jag inte de aktiviteter som är kopplade till försvarsmaktens stöd till 
samhället vid naturkatastrofer eller andra typer av ”civila” katastrofer utan enbart de fall där 
försvarsmakten avses användas vid inre oroligheter eller demonstrationer. 
 
Republiken Estlands Grundlag 
Den mest direkta uppgiften om försvarsmaktens användande vid inrikes oroligheter hittar vi 
redan i Republiken Estlands Grundlag: Där står det följande text: 
 
”§ 129. Vid hot mot den konstitutionella ordningen kan Parlamentet (Riigikogu) efter framställan 
från Presidenten eller Regeringen med enkel majoritet utlysa undantagstillstånd i hela riket, men 
inte längre än för 3 månader. 
Förvaltningen av undantagstillstånd fastställs genom särskild lag”.38 
 
Det som inte finns med i passagen, är att denna paragraf ligger under Kapitel XI ”Rikets försvar”. 
Härmed har jag hittat den första, om än något ”dimmiga”, hänvisningen till att försvarsmakten i 
Republiken Estland även skall kunna fungera som redskap vid Statemaking. 
 
Lagen om undantagstillstånd 
För att förtydliga det sistnämnda konstaterandet och klara ut vad Försvarsmakten får göra vid 
inrikes insatser, måste vi gå till ”Erakorralise seisukorra seadus” (ESS) (Lagen om 
undantagstillstånd). Paragraf 15 i denna lag säger följande: 
 
”§ 15. Användning av Försvarsmakt vid undantagstillstånd. 
(1) Republikens president skall på eget initiativ eller på förslag av regeringen, ge regeringen 
tillstånd för användning av Försvarsmakt och Hemvärn vid undantagstillstånd för undanröjande 
av hot mot den konstitutionella ordningen. 
(2) Försvarsmakten används vid undantagstillstånd utan utlysande av krigstillstånd enligt denna 
paragrafs punkter 3, 4 och 5. 
(3) Användning av Försvarsmakt vid undantagstillstånd för undanröjande av hot mot den 
konstitutionella ordningen ligger i: 
1) Avvärjandet med vapenmakt av angrepp mot Republikens President, legislativ eller exekutiv 
makt, andra statliga eller kommunala myndigheter samt för staten vitala objekt; 
2) Avvärjandet med vapenmakt av terroristverksamhet; 
3) Avvärjandet med vapenmakt av illegala våldsamma kollektiva aktioner eller storskaliga 
konflikter mellan olika persongrupper; (min kursivering) 
4) Avvärjning med vapenmakt av illegal verksamhet i form av våldsam isolering av någon del av 

                                            
38 Författarens översättning av RT I 2007, 33,210, Riigikogu, Eesti Vabariigi põhiseadus, 12.04.2007. 
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Republiken Estland. 
(4) Vid avvärjning med vapenmakt av illegal verksamhet enligt stycke 3, har Försvarsmakten rätt 
att använda specialmedel eller eldvapen enligt Polislagen. 
(5) Användningen av Försvarsmakt under Chefen Försvarsmakten vid undantagstillstånd är 
tillåten enbart i samarbete med Polis och andra beväpnade styrkor under Inrikesministeriet och 
under koordination av Ledare för undantagstillstånd”.39 
 
Detta stycke tolkas alltså som statsmaktens uttryck för de tillfällen när den anser sig berättigad att 
använda FM inåt. Att tillåta FM användande av vapenmakt för att skapa ordning kan uppfattas 
som odemokratiskt, men statsformeringsteorin har inget att göra med demokrati (demokrati är en 
mycket sentida företeelse) och uppsatsen studerar huruvida Estlands FM finns till även för att 
fungera som medel för en av statsmaktens huvudaktiviteter, nämligen Statemaking. En intressant 
punkt som behöver förklaras här är ”våldsam isolering av någon del av Republiken Estland”. Här 
menar statsmakten alla försök att med våld ändra det territorium som Republiken Estland gör 
anspråk på. I Estlands fall syftar detta uppenbarligen på Ida-Virumaa, där den största delen av 
den rysktalande minoriteten bor och där kommunala politiker redan har försökt att genomföra 
något som liknar en folkomröstning angående tillhörighet.40 
 
Lagen om Försvarsmaktens förvaltning 
Ytterligare uttryck för att använda FM vid Statemaking hittar vi i ”Kaitseväe korralduse seadus” 
(KKS) (Lagen om Försvarsmaktens förvaltning) där det redan i paragraf 3 står: 
 
”§ 3. Försvarsmaktens uppgifter 
4) deltagande i lösandet av inrikes kriser vid undantagstillstånd eller vid nödtillstånd i enlighet 
med lagen för undantagstillstånd eller lagen för nödtillstånd”.41 
 
I samma lagtext finner vi i § 49 ytterligare specificering av den redan nämnda texten: 
 
§ 49. Försvarsmaktens användning av våld vid lösande av uppgifter annat än krig: 
(1) Försvarsmakten använder våld: 
2) vid nödtillstånd eller undantagstillstånd enligt lagen om nödtillstånd eller undantagstillstånd; 
(2) Vid lösandet av uppgifter ålagda Försvarsmakten i denna paragraf använder Försvarsmakten 
våld enligt Polislagen. 
(3) Aktiva försvarsredskap tillåtna för Försvarsmaktens personal är handbojor, tjänstehund, 
knytmedel, ”tvångsstol” och tvångströja. Knytmedel får användas om handbojor inte är 
tillgängliga och förutsatt att det inte äventyrar människors liv, inte orsakar skador och inte 
orsakar större fysisk smärta. Användning av knytmedel måste upphöra så fort som möjligt och 
vid möjlighet ersättas med handbojor. 
(4) Vapen tillåtna för Försvarsmaktens personal är handvapen, gasvapen samt handeldvapen”.42 
 
Min tolkning av detta stycke är att statsmakten här uttryckligen deklarerar sin vilja att vid behov 
                                            
39 Författarens översättning av RT I 1996, 8, 165 Riigikogu, Erakorralise seisukorra seadus 10.01.1996. 
40 Elling i Stern & Nohrstedt (2001). 
41 Författarens översättning av RT I, 23.07.2008, 35, 213 Riigikogu, Kaitseväe korralduse seadus 19.06.2008. 
42 Författarens översättning av RT I, 23.07.2008, 35, 213 Riigikogu, Kaitseväe korralduse seadus 19.06.2008. 
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sätta in Försvarsmakten även inomstatligt. Att statsmakten beskriver de aktiva medel som är 
tillåtna för FM att använda kan uppfattas som restriktioner, men när vi väl kommer fram till sista 
punkten om tillåtna vapen så omintetgörs alla restriktioner med att även handeldvapen är tillåtna. 
En intressant fråga som kommer att utvecklas senare i diskussionen är statsmaktens uttryck för att 
värna de humanitära principer även vid undantagstillstånd och hur vi kan förstå detta.  
 
Sammanfattning – Statemaking 
Alltså har jag i empirin funnit statsmaktens uttryck för Statemaking med hjälp av 
Försvarsmakten. För det första så uttrycker statsmakten att den avser använda Försvarsmakten 
vid inrikes oroligheter. Dock begränsar staten sitt eget handlande genom att först kräva utlysandet 
av undantagstillstånd för att kunna sätta in Försvarsmakten. Beslut om undantagstillstånd kan 
enbart fattas av Parlamentet (Riigikogu) på förslag av Presidenten eller regeringen. Det 
intressanta är att Försvarsmakten vid undantagstillstånd får omfattande befogenheter att använda 
vapenmakt och att den inte underställs rikspolischefen eller inrikesministern utan uppträder i 
samarbete med polisen och under Ledaren för undantagstillstånd som enligt lagen alltid är 
premiärministern. 
 
För det andra så har statsmakten specificerat i vilka fall försvaret får använda vapenmakt och man 
kan utläsa att detta kan ske i stort sett i alla situationer om det bara finns ett gällande  
undantagstillstånd. Att man härvid hänvisar till Polislagen kan ses som en hänvisning till legala 
grunder för att undanröja allt som man betraktar som hotande. Angrepp mot konstitutionella 
myndigheter eller kommunala myndigheter, storskaliga demonstrationer samt storskaliga 
våldsaktioner mellan olika grupper och terroristverksamhet kan vi klassa som ordnings hotande 
samtidigt som isoleringen av en del av republiken klassas som hot mot suveränitet eller hot mot 
territoriet som statsmakten gör anspråk på. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att statsmaktens vilja att använda Försvarsmakten 
inomstatligt och dessutom ge den befogenheter att använda vapenmakt visar att Försvarsmaktens 
existens i Estland inte enbart är knuten till att bevara självständigheten utåt utan även vid 
specificerade fall kan användas inåt. 
 
WARMAKING 
Enligt definitionen använder statsmakten försvarsmakten för att angripa sina motståndare utanför 
det område som staten gör anspråk på. Med hänsyn till att estniska försvarsmaktens uppgifter är 
av defensiv natur så måste vi här omformulera Tillys definition och bredda den till all verksamhet 
som staten genomför för att ”utåt” försvara sitt territorium. Dock har jag exkluderat alla 
hänvisningar till NATO eller andra gällande eller tillfälliga alliansförpliktelser i och med att detta 
kommer att behandlas under stycket Protection. 
 
Lagen om fredstida försvar 
”Rahuaja riigikaitse seadus” (RRS) (Lagen om fredstida försvar) fastställer för försvaret av staten 
följande målsättningar: 
 
”§ 2. Målsättningar med försvaret av staten 
(1) Målsättningen är att bevara Estlands självständighet och suveränitet, territoriets, 
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territorialhavets och luftrummets helhet, konstitutionell ordning samt folkets säkerhet. 
(2) För måluppfyllnad används enligt lagen och enligt totalförsvarets princip alla befolkningens 
och statens resurser”.43 
 
Lagen om Försvarsmaktens förvaltning 
KKS (Lagen om Försvarsmaktens förvaltning) ställer följande uppgifter till Försvarsmakten: 
 
”§ 3. Försvarsmaktens uppgifter 
Försvarsmaktens uppgifter är: 
1) militärt försvara landet samt delta i det kollektiva självförsvaret; 
2) förberedelser för att militärt försvara landet samt för att delta i det kollektiva självförsvaret; 
3) deltagande i det internationella militära samarbetet i enlighet med Lagen om internationellt 
militärt samarbete; 
4) deltagande i lösningen av inrikes kriser vid undantagstillstånd eller vid nödtillstånd i enlighet 
med lagen för undantagstillstånd eller lagen för nödtillstånd; 
5) lösandet av andra uppgifter ställda enligt lagen”.44 
 
Passagen från dessa två lagar kan ses som den klassiska orsaken till varför stater har en FM. Här 
uttrycker statsmakten sin uppfattning om vad FM:s huvuduppgift är. Som redan påvisats i 
teoridelen så har FM genom historien varit till för att skapa kontroll över området som 
statsmakten gör anspråk på och främst genom att agera mot yttre motståndare. Alltså ett klassiskt 
exempel på Warmaking. 
 
Till detta kommer ett antal parlaments- och regeringsdokument som ytterligare klarlägger 
Försvarsmaktens roll och uppgifter i Estland. Den första är ”Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika 
alused” (EVJA) (Säkerhetspolitiska grunder för Republiken Estland) beslutad av parlamentet 
16.06.2004. Denna följs av regeringens förordning ”Sõjalise kaitse strateegiline kava” (SKSK) 
(Strategisk idé för militära försvaret) beslutad 18.01.2005. Slutligen har vi regeringens förordning 
om fastställande av ”Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan kuni aastani 2010” (KSAP) 
(Försvarsmaktens organisation och utvecklingsplan fram till 2010) daterad 27.03.2004. 
 
Säkerhetspolitiska grunder för Republiken Estland 
EVJA fastställer säkerhetspolitikens målsättningar och huvudlinjer. Som målsättning anges att 
Estlands säkerhetspolitiska målsättning är att bevara Estlands självständighet och suveränitet, 
territoriell integritet, konstitutionell ordning och hela befolkningens säkerhet.45 Den ger därefter 
en beskrivning av olika hot mot Estland samt hur Estland eventuellt kommer att motverka att 
dessa hot realiseras. För uppsatsen är den intressanta delen den som beskriver hur Estland skall 
försvaras militärt. Här fastställs att målsättningen med det militära försvaret är uppfyllandet av 
säkerhetspolitiska mål med militära medel samt konstaterandet att Estland alltid kommer att 

                                            
43 Författarens översättning av RT I 2002, 57, 354 Riigikogu, Rahuaja riigikaitse seadus 15.08.2002. 
44 Författarens översättning av RT I, 23.07.2008, 35, 213 Riigikogu, Kaitseväe korralduse seadus 19.06.2008. 
45 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
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försvara sig även mot överlägsna motståndare.46 Under detta stycke klarläggs också de 
försvarspolitiska målsättningar som är relevanta för Warmaking: 
 
”3.1. Det militära försvarets del i garanterandet av säkerhet 
/---/  
Estlands försvarspolitiska principer är följande: 
- trovärdig militär avskräckningsförmåga som leder till att avhålla möjligheter till framväxt av 
militära hot och avgränsa dess utveckling samt 
- militära försvarets trovärdighet uppnås genom ett kollektivt självförsvar, där grunder för 
deltagande bygger på egen primär försvarsförmåga, möjligheter till att öka försvarsförmåga samt 
beredskapen att agera som mottagande nation”.47 
 
”3.2. Försvarsmaktens och Hemvärnets agerande vid implementering av försvarspolitiken: 
Försvarsmakten och Hemvärnet skall tillsammans med Försvarsministeriet garantera beredskapen 
för genomförande av följande militära uppgifter: 
- suveränitetsdemonstration i syfte att säkerställa kontroll över statens territorium på land, till 
sjöss och i luften”.48 
 
Alltså uttrycker dokumentet att Försvarsmaktens huvudverksamhet skall vara riktad mot att 
säkerställa statens kontroll över det egna territoriet mot hot eller kränkningar som kommer 
utifrån. 
 
Strategisk idé för militära försvaret 
SKSK upprepar i stort de hot och uppgifter som nämns i ”Säkerhetspolitiska grunder” men den 
specificerar innebörden av egen primär försvarsförmåga samt suveränitetsdemonstration. 
 
”III. KAPITEL FÖRMÅGEPLANERING AV DET MILITÄRA FÖRSVARET 
18.1. /---/ organisationer som har uppgifter för militärt försvar skall garantera egen primär 
försvarsförmåga med beredskap att: 
- omedelbart reagera på möjlig militär kris och coup angrepp; 
- försvara objekt och områden av strategisk vikt för staten; 
- genomföra begränsat luftförsvar; 
- genomföra minröjningsoperationer inom territorialvatten samt 
- genomföra mobilisering”.49 
 
”18.2. Suveränitetsdemonstration. Primär målsättning med suveränitetsdemonstration är att 
säkerställa kontroll över aktiviteter på landytan, i territorialvatten och i luftrummet. Det är 
nödvändigt att vara beredd att upptäcka kränkningar av territorialhav och luftrum samt vara 
                                            
46 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
47 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
48 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
49 Författarens översättning av RT I, 25.01.2005, 5, 17, Vabariigi Valitsus, Sõjalise kaitse strateegiline kava 
18.01.2005. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning: 
Major Vahur Karus 2009-03-11 
Chefsprogrammet 07-09 

23(35) 

beredd att använda motmedel”.50 
 
I detta stycke hittar vi direkta uttryck för varför Estland har en Försvarsmakt. De direkta 
hänvisningarna till att kontrollera eget territorium som statsmakten gör anspråk på kan direkt 
kopplas till statsformeringsteori och Tillys Warmaking. 
 
En annan intressant del i detta dokument är definitionen av krig som är värd att återges på grund 
av att den uttrycker statsmaktens uppfattning om Warmaking. 
 
”I denna strategi betraktas kriget som omfattande och stående stridsoperationer i syfte att uppnå 
en i krigstillstånd befinnande stats målsättningar samt att försvara dess intressen. Kriget är riktat 
mot att förstöra fiendens krigföringsförmåga samt vilja. Krigsresurser kan användas för att 
genomföra icke-krigsrelaterade strids- eller andra operationer. Sådana operationer fokuserar på 
att avvärja kriget, reglera kriser samt stödja freden”.51 
 
Försvarsmaktens organisation och utvecklingsplan fram till 2010 
KSAP (Försvarsmaktens organisation och utvecklingsplan fram till 2010) är det dokument som 
fastställer vilka förmågor som skall prioriteras vid uppbyggnad av Försvarsmakten. Den upprepar 
alla de hotanalyser som finns i både EVJA och SKSK. Dock är den mest intressanta delen för 
mitt syfte just prioriteringen av olika förmågor. 
 
”Prioriteter vid utvecklande av det militära försvaret 
13. Det militära försvaret måste självständigt eller i samarbete med allierade garantera följande 
grundförmågors ständiga och kvalitativa befintlighet enligt följande prioritering: 
- luftförsvarsförmåga (bl.a. luftbevakning och luftsäkerhet) i syfte att demonstrera Estlands 
luftrums okränkbarhet; 
- förmåga att genomföra militära operationer utanför Estlands territorium (bl.a. deltagande i 
antiterroristverksamhet); 
- förmåga till försvarsoperationer på Estlands territorium, även med allierade styrkor; 
- egen primär försvarsförmåga (inkluderar även förmågan att säkerställa mottagande av allierade 
styrkor); 
/---/ 
- förmåga att genomföra minröjnings- och minjaktsoperationer i Estlands territorialvatten”.52 
 
Den sistnämnda passagen är intressant från den synvinkeln att statsmakten uttrycker sin vilja att 
genomföra Warmaking men lika väl erkänner att förmågan är begränsad. Författaren gör denna 
tolkning utifrån fakta att väldigt mycket av förmågan skall kunna klaras av tillsammans med 
allierade. Även om det står ”enskilt eller tillsammans med allierade” så genomlyser en 

                                            
50 Författarens översättning av RT I, 25.01.2005, 5, 17, Vabariigi Valitsus, Sõjalise kaitse strateegiline kava 
18.01.2005. 
51 Författarens översättning av RT I, 25.01.2005, 5, 17, Vabariigi Valitsus, Sõjalise kaitse strateegiline kava 
18.01.2005. 
52 Författarens översättning av RTL, 16.04.2004, 40, 667,Vabariigi Valitsus, Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan 
kuni aastani 2010 27.03.2004. 
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desperation genom att kraften läggs på den delen av satsen som beskriver ”med allierade”. 
 
Sammanfattning – Warmaking 
Enligt alla dokument så har Estlands försvarsmakt främst uppgiften att försvara landet men även 
att vara beredd för operationer utomlands. Det finns inte specificerat om dessa skall betraktas 
som fredsbevarande operationer (PSO) eller militära operationer (kinetic operations). Jag har 
utelämnat de passager där Försvarsmaktens uppgifter är sammankopplade med NATO med 
hänsyn till att detta tas upp under temat Protection. Dock kan man konstatera att i huvudsak är 
Estlands Försvarsmakts krigföringsförmåga och uppgifter tätt kopplade till uppträdande 
tillsammans med allierade eller NATO. 
 
PROTECTION 
Protection står enligt definitionen för alla aktiviteter som staten genomför för att skydda sina 
allierades intressen både inom och utanför det territorium som staten gör anspråk på. I analysen 
har därför huvudfokus legat på de aspekter där alliansförpliktelser, antingen för försvaret av 
Estland, för annan parts försvar eller för uppfyllandet av t.ex. NATO:s målsättningar med 
militära operationer, nämns men även aspekter som berör Protection innanför Estlands 
territorium. 
 
Lagen om fredstida försvar 
RRS (Lagen om fredstida försvar) nämner målsättningarna för statens försvarande. Vi har redan 
under Warmaking berört de målsättningar som enbart rör Estlands försvarande. Dock finns det en 
passage som även i detta dokument hänvisar till Protection. 
 
”§ 2. Målsättningar med försvaret av staten 
(4) Republiken Estland utvecklar internationellt samarbete i syfte att uppnå målsättningar med 
försvaret av staten vilket inkluderar att ingå i militära och försvarsinriktade pakter eller 
allianser”.53 
 
Lagen om Försvarsmaktens förvaltning 
I KKS (Lagen om Försvarsmaktens förvaltning) finns även följande uppgifter nämnda bland 
Försvarsmaktens uppgifter: 
 
”§ 3. Försvarsmaktens uppgifter 
Försvarsmaktens uppgifter är: 
/---/ 
2) förberedelser för att militärt försvara staten och för deltagande i det kollektiva självförsvaret; 
3) deltagande i internationell militär samarbete i enlighet med Lagen om internationellt militärt 
samarbete”;54 
 
De två lagarna ger den inledande och mest generella inriktningen för statsmaktens genomförande 
av Protection. Samtidigt utgör de också grunden för Estlands agerande inom verksamheten 
Protection. Staten deklarerar att den har rätt att ingå i allianser och delta i internationellt militärt 
                                            
53 Författarens översättning av RT I 2002, 57, 354 Riigikogu, Rahuaja riigikaitse seadus 15.08.2002. 
54 Författarens översättning av RT I, 23.07.2008, 35, 213 Riigikogu, Kaitseväe korralduse seadus 19.06 2008. 
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samarbete och med detta tar sig staten även rätten att agera mot sina allierades konkurrenter. 
Samtidigt visar staten också att den förväntar sig tjäna på allianser vilket historiskt har varit skälet 
till varför stater överhuvudtaget ingår i allianser. 
 
EVJA, SKSK och KSAP 2010 går betydligt djupare in i ämnet och i dessa framgår hur 
statsmakten uttrycker sin vilja att genomföra aktiviteter som enligt Tillys definition utgör 
Protection. 
 
Säkerhetspolitiska grunder för Republiken Estland 
I EVJA uttrycker statsmakten sig på följande sätt: 
 
”1.1 Säkerhetspolitikens mål och huvudlinjer 
/---/ Utifrån statens intressen samt medlemskapet i NATO och EU kommer Estland att agera i sin 
säkerhetspolitik enligt följande huvudlinjer: 
- aktivt deltagande i NATO:s och EU:s arbete samt förbättrande av samarbetet med andra 
medlemsstater; 
- deltagande i enlighet med förpliktelser och möjligheter i internationella säkerhetssystem och 
säkerhetssamarbete, däribland deltagande i internationella krishanterings- och fredsoperationer; 
- utveckling av det militära försvaret i samarbete med allierade för att förstärka Estlands 
försvarsförmåga”;55 
 
”2.1 NATO 
/---/ 
Utifrån medlemskapet i NATO avdelar Estland nödvändiga monetära och andra resurser för 
deltagandet i organisationen samt för uppfyllandet av sina förpliktelser; ingår som en del i 
NATO:s militära strukturer och deltar i gemensam försvarsplanering. Estland åtar sig att uppfylla 
alla förpliktelser i artikel 5 vad gäller att avhålla eller slå tillbaka angrepp mot NATO:s 
medlemsstater./---/ 
Som medlemsstat i NATO skall Estlands planering och beredskap av försvaret samt planeringen 
av militära förmågor sammankopplas med NATO:s försvarsplanering och uppgifter. Estland 
bidrar med överenskomna resurser och styrkor till NATO:s gemensamma styrkor. Estlands och 
NATO:s mål, behov och möjligheter utgör grunden för fastställandet av Estlands insats. 
Deltagande i NATO:s operationer är en viktig och odelbar del av Estlands säkerhetspolitik”.56 
 
Statsmakten uttrycker här klart att den avser att genomföra Protection genom att framhålla att 
man avser att fullfölja sina alliansförpliktelser samt genom att ställa alla möjliga resurser till sina 
allierades förfogande. Liknande uttryck förekommer även där statsmakten beskriver de 
försvarspolitiska principerna. I och med att jag redan har berört de punkter som faller under 
Warmaking så återges inte texten i sin helhet utan enbart relevanta delar. 
 
”3.1. Det militära försvarets del i garanterandet av säkerhet 

                                            
55 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
56 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
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/---/ 
Estlands försvarspolitiska principer är följande: 
- solidaritet samt bi- och multilateralt och regionalt samarbete med allierade i försvaret av 
gemensamma värderingar och vid implementerandet av förtroendeskapande och 
säkerhetsfrämjande medel; 
/---/ 
- kollektivt agerande i försvaret av NATO:s medlemsländer samt i avvärjandet av militära 
angrepp samt vid behov tillbakaslående av sådana angrepp. Enligt NATO-fördraget är militära 
angrepp mot en medlemsstat ett angrepp mot NATO som helhet. All militär verksamhet som är 
kopplad till att avvärja angrepp mot Estland, är per definition en kollektiv försvarsoperation. 
Estland är berett att uppfylla sina förpliktelser mot andra NATO medlemsländer”:57 
 
”3.2. Försvarsmaktens och Hemvärnets agerande vid implementering av försvarspolitiken 
Försvarsmakten och Hemvärnet skall tillsammans med Försvarsministeriet garantera beredskapen 
för genomförandet av följande militära uppgifter: 
- kollektivt försvar samt reglering av kriser som direkt hotar Estlands och/eller andra NATO- 
staters säkerhet; 
/---/ 
- deltagande i internationella krishanterings- eller fredsoperationer inklusive EU operationer; 
- internationellt försvarssamarbete;”58 
 
Strategisk idé för militära försvaret 
I SKSK förekommer ytterligare hänvisningar till och förklaringar av de aktiviteter som i Estlands 
fall kan ses som Protection. Förutom det som redan nämnts i EVJA tillkommer följande passager: 
 
”18.1. Kollektivt försvar och reglerande av hot som direkt påverkar NATO- medlemstaternas 
säkerhet. /---/ 
Ytterligare skall för uppfyllandet av huvudrollen beredskap garanteras för att: 
- skicka trupper till NATO styrkor enligt Artikel 5- operationer samt till andra 
krishanteringsoperationer (inklusive antiterroristoperationer). 
18.2 Suveränitetsdemonstration./---/ 
För att uppfylla denna huvudroll skall strukturer som har ansvaret för det militära försvaret, under 
fredstid garantera beredskap att: 
- genomföra luftbevakning samt understödja sjöbevakning; 
- genomföra luftbevakning inom ramen för NATO:s integrerade och utvidgade luftförsvarssystem 
(NATO Integrated Extended Air Defence System). 
18.3 Deltagande i internationella krishanterings- och fredsoperationer inklusive EU- operationer. 
Målsättningeb med internationella krishanterings- och fredsoperationer är att med militära medel 
stödja freden, stabiliteten samt säkerheten. 
Med dessa operationer löses kriser eller konflikter som kan påverka Estlands eller NATO:s 
allierades samt EU- medlemmarnas säkerhet, exempelvis destabilisering av den internationella 

                                            
57 Författarens översättning av RT I, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
58 Författarens översättning av RTI, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
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säkerhetssituationen samt en försämring av den euro-atlantiska och globala säkerhetsmiljön. 
/---/ 
25. Enligt syftet indelas styrkor inom den operativa strukturen i omgrupperingsbara eller fasta 
styrkor. 
Omgrupperingsbara styrkor är avsedda för genomförandet av alla uppgifter i NATO, EU eller 
koalitionsoperationer både inom och utanför Estland. 
De fasta styrkornas huvuduppgift är kollektivt försvar av Estlands territorium eller i närheten av 
detta. 
/---/ 
29. Styrkor i ständig beredskap eller snabbinsatsstyrkor har som huvuduppgift att genomföra 
försvar av Estland eller NATO- allierad vid militärt angrepp eller anfall (artikel 5 operationer).”59 
 
Denna passage visar inte enbart statsmaktens vilja utan presenterar också de åtgärder som skall 
genomföras för Protection. Det intressanta här är hur tätt sammanknutet Estlands Warmaking är 
med Protection. Som exempel på detta kan vi se genomförandet av luftbevakning inom NATO:s 
luftbevakningssystem samt kraven på arméns förband att kunna genomföra operationer i Estland 
såväl som i andra länder. 
 
I det sista dokumentet i KSAP 2010 upprepas alla dessa redan nämnda passager och därför 
kommer detta dokument inte att citeras under Protection. 
 
Sammanfattning – Protection 
Sammanfattningsvis för Protection så kan jag konstatera att Estlands försvarsmakt eller 
egentligen alla strukturer inom ramen för det militära försvaret har enligt olika lagar eller 
förordningar fått uppgifter att genomföra verksamhet som är helt i linje med det som Tilly 
definierar som Protection. Även om jag har försökt att hålla Warmaking- och Protection- 
passagerna åtskilda så är detta inte helt lätt på grund av att Estlands försvar, såsom det ser ut på 
pappret, är väldigt tätt knutet till NATO. Utifrån detta kan jag även konstatera att Tillys modell 
mycket väl stämmer för fallet Estland. Som jag har beskrivit ger förmågorna Statemaking och 
Warmaking tillsammans förmågan att genomföra Protection. Värt att notera här är att jag inte har 
kunnat hitta passager som hänvisar till Försvarsmaktens genomförande av Protection inom staten 
Estland. Detta skulle kunna bero på att uppgiften kan ha blivit tilldelad Polisen och 
Gränsbevakningen och att Försvarsmaktens roll enbart är knuten till Protection utanför staten. 
 
Vi har redan kunnat konstatera att i Estland finns Försvarsmakten till för både Statemaking och 
Warmaking och i det senaste stycket klarläggs främst förhållandet mellan Warmaking och 
Protection. Alltså kan vi konstatera att Estland har en försvarsmakt för att genomföra även den 
sista av de tre kärnverksamheter. 
 
 
 
 

                                            
59 Författarens översättning av RTI, 21.06.2004, 49, 344, Riigikogu, Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 
(2004) 16.06.2004. 
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4. SLUTSATSER 
 
Detta avsnitt kommer att följa en liknande indelning som analysdelen d.v.s. att det börjar med 
Statemaking som följs av Warmaking och Protection. Detta skall förhoppningsvis hjälpa läsaren 
att hålla fokus och lätt kunna koppla tillbaka till de aktuella passagerna eller tolkningarna som 
författaren tidigare har gjort. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av slutsatserna att 
presenteras. 
 
STATEMAKING 
Estland med landets begränsade resurser, utsatta geopolitiska läge som Rysslands granne och 
med en relativt stor rysktalande minoritet (ca. 30 %) utgör ett bra, om något exceptionellt, 
exempel på varför en småstat väljer att satsa stora resurser på en egen försvarsmakt. Som 
passagerna i analysdelen visar avser statsmakten i Estland att använda FM inte enbart för att 
avvärja yttre hot utan också vid specifika fall inomstatligt. Att detta är inskrivet redan i 
grundlagen kan ses som ett uttryck för statsmaktens oro över möjliga inrikespolitiska 
händelseutvecklingar som man önskar att gardera sig emot. Genom att kunna använda 
Försvarsmakten för dessa uppgifter eller genom att hålla möjligheten öppen kan statsmakten 
också signalera till alla inrikes rivaler att den menar allvar och att alla försök att ifrågasätta den 
legala statsmakten kommer att bemötas med alla tillbuds stående medel. Alltså finner vi att 
Estland har uppgifter för sin Försvarsmakt som ligger väl i linje med den grundläggande 
aktiviteten som Charles Tilly benämner Statemaking. 
 
WARMAKING 
Det klassiska fallet av varför stater har en FM belyses i lagarna som redan finns nämnda i 
analysdelen. Statsformeringsteorin säger att stater har våldsinstrumentet för att skapa sig 
territorium eller för att försvara territorium som man gör anspråk på. I Estlands fall kan vi se att 
FM skall användas för det andra syftet d.v.s. för att försvara territorium. Vikten som statsmakten 
lägger på att kunna avvisa kränkningar, men även att kunna genomföra mobilisering av 
samhällets samtliga resurser för att försvara sig mot yttre fiender är inte uttryckligen riktade mot 
någon stat, men vi kan anta att närheten till Ryssland och de specifika inhemska 
befolkningsförhållandena utgör grundorsaker till denna förmåga. Alla passager som finns 
hänvisade till visar på statsmaktens beslutsamhet att när det så behövs avser den att använda 
Försvarsmakten för att lösa klassisk Warmaking. Alltså kan jag konstatera att i Estlands fall så 
besvaras frågan om varför Estland har en försvarsmakt också enligt den definition som Tilly 
benämner Warmaking. 
 
PROTECTION 
Enligt teorin så angriper stater sina allierades rivaler både inom och utanför staten. I Estlands fall 
har författaren inte kunnat finna att allierades rivaler skall angripas inomstatligt i de dokument 
som använts som empirisk underlag. Däremot finns det gott om material som presenterar 
Estlands agerande mot sina allierades fiender utanför staten genom deltagande i internationella 
missioner, inte enbart tillsammans med NATO, EU eller FN, utan också genom att lägga vikt på 
deltagande i ”the coalition of the willings.” Anledningen till att agerandet inåt inte belyses i det 
empiriska underlaget är att detta är en uppgift för polisen och gränsbevakningen och dokument 
rörande polisen har inte används som underlag vid denna studie. 
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I Estlands fall finns det tydliga uttryck från statsmakten att Försvarsmakten finns till för att 
Estland skall kunna uppfattas som en trovärdig partner som är beredd att uppfylla sina 
förpliktelser. Alltså kan vi även här konstatera att estniska Försvarsmaktens existens motsvarar 
den beskrivning som Tilly anger för aktiviteten Protection. Mot denna bakgrund anser jag mig ha 
kunnat visa att Estlands skäl för att ha en Försvarsmakt täcker genomförandet av de tre 
kärnaktiviteterna enligt Charles Tillys modell. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att frågan om varför Estland har en försvarsmakt kan väl 
förklaras enligt Tillys modell inom ramen för statsformeringsteori. De tre kärnaktiviteter som i 
Tillys modell kan kopplas till landets väpnade styrkor – Statemaking, Warmaking samt 
Protection – har återfunnits i uppgifter och syften i de dokument där statsmakten uttrycker sin 
vilja. Vi kan även konstatera att uppgifterna som ligger inom ramen för Statemaking inte finns 
med i den allmänna debatten om försvaret. Huruvida politikerna har glömt detta eller inte vill 
tydliggöra att statens mest effektiva våldsinstrument kan komma att användas mot statens egen 
befolkning, kan jag naturligtvis inte uttala mig om. Samtidigt vill jag lyfta fram att anledningen 
till varför Estlands Försvarsmakt är armétung i stor utsträckning skulle kunna hänga samman med 
de möjliga uppgifterna för Försvarsmakten inom ramen för Statemaking. För närvarande är detta 
bara ett löst antagande, men detta kan även ses som ett förslag till fortsatta studier. Att kunna 
skapa större klarhet i just denna fråga skulle säkerligen ytterligare klargöra varför en småstat 
ekonomiskt belastar sig med uppbyggandet och upprätthållandet av en försvarsmakt. 
 
Jag har studerat frågan varför Estland har en försvarsmakt och kommit fram till ett resultat med 
hjälp av en teoretisk modell. Säkerligen finns det andra teorier som också skulle kunna användas 
för att studera samma fråga, men enligt min uppfattning bör de aktiviteter som statet generellt 
anses behöva genomföra centralt för frågeställningen.Genom att använda Giddens definition av 
den moderna staten kan vi konstatera att försvarsmakten är den del av definitionen som står för 
förmågan att utöva våld både inom staten och utomstatligt. 
 
Efter att ha besvarat min huvudfråga vill jag nu slutligen gå tillbaka till Statemaking. Som jag 
redan har konstaterat så är detta en av de aktiviteter som är frånvarande i den allmänna debatten 
och uppfattningen om varför vi behöver en försvarsmakt och där försvarsmakten kan användas 
mot den egna befolkningen. Det intressanta i den följande diskussionen är att se om Estland är 
ensamt om dessa uppgifter till sin försvarsmakt eller om dessa finns också i andra stater. 
 
 
5. DISKUSSION 

 
Som inledning till diskussionen vill jag nämna att jag som estländsk officer hade föga aning om 
att den Försvarsmakt som jag tillhör har såpass omfattande befogenheter vid undantagstillstånd. 
Jag blev därför intresserad av att försöka få svar på hur beslutsfattandet vad gäller 
undantagstillstånd ser ut. Svaren som jag fick var för min del föga uppmuntrande. Det finns 
nämligen väldigt få säkerhetsspärrar för att utlysa undantagstillstånd. Å ena sidan kan man förstå 
detta med hänsyn till den stora rysktalande minoriteten och den samlade estniska historiska 
erfarenheten. Det skulle mot denna bakgrund kunna vara på sin plats att staten skall kunna utlysa 
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undantagstillstånd utan några större byråkratiska komplikationer. Men å andra sidan kan vi 
estniska medborgare bara hoppas på att våra politiker behåller sitt demokratiskt grundade förnuft 
och noga överväger för- och nackdelar innan de beslutar att aktualisera denna lagstiftning. 
 
Diskussionens huvudfråga är om Estland med sin undantagslagstiftning är ett undantag för 
Statemaking i Europa eller ej? För att besvara denna övergripande fråga och för att göra 
diskussionen spårbar avser jag att besvara följande tre underfrågor: 
1)Hur ser situationen ut i Europa enligt den tidigare nämnda rapporten från Europarådet?  
2) Hur mycket av det som finns i Estland har någon motsvarighet i andra länder i Europa?  
3) Finns det undantag i Europa? Här vill jag påminna om att jag enbart diskuterar utifrån ett 
försvarsmaktsperspektiv. 
 
För att svara på den första underfrågan behöver jag först i grova drag återge innehållet i 
Europarådets rapport. Denna rapport behandlar undantagslagstiftning i trettiotvå länder varav de 
flesta ligger i Europa och torde därför kunna sägas utgöra en omfattande studie av Statemaking 
hos stater i Europa men även utanför Europa.60 För min diskussion kommer jag att jämföra 
Estland enbart med övriga europeiska länder. 
 
Problemet som gav upphov till rapporten är att undantagstillstånd medför inskränkningar eller 
tillfälliga upphävanden av mänskliga rättigheter samt att de största brotten mot mänskliga 
rättigheter oftast inträffar under undantagstillstånd.61 Samtidigt medger de styrande 
människorättsliga konventionerna inskränkningar i människors rättigheter under krig eller  
undantagstillstånd: 
 
”The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR, Article 15) 
allows derogation in cases of ”war or other public emergency threatening the life of the nation”. 
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, Article 4) refers to a “public 
emergency which threatens the life of the nation”, while the American Convention on Human 
Rights (ACHR, Article 27) refers to a “war, public danger, or other public emergency that 
threatens the independence or security of a State party”.62 
 
Alltså kan vi konstatera att undantagstillstånd och särskilda befogenheter i samband med detta är 
tillåtna för att garantera staternas överlevnad. Vi kan även konstatera att statsmakterna i 
konventionerna om mänskliga rättigheter har fört in rätten att genomföra Statemaking i syfte att 
säkerställa överlevnad av konstitutionell ordning. 
 
I stort delar rapporten in de undersökta staterna i två grupper. De som har lagstiftning om 
undantagstillstånd och de som inte uttryckligen har detta. Till den andra gruppen hör enligt 

                                            
60 Stater som rapporten omfattar är följande: Albanien, Österrike, Kanada, Kroatien, Cypern, Danmark, Finnland, 
Tyskland, Grekland, Ungern, Kirgizistan, Irland, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, San Marino, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet 
och USA. Özbudun & Turhan (1995), s.3. 
61 Özbudun & Turhan (1995), s.4. 
62 Özbudun & Turhan (1995), s.4. 
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rapporten Norge, Danmark, Luxemburg, Sverige och Österrike.63 Dessutom kan denna andra 
grupp delas in i stater som enligt grundlagen har rätt att använda extraordinära befogenheter vid  
extraordinära situationer och de som inte har detta. Till den sistnämnda gruppen torde enbart 
Sverige höra med hänsyn till att författarna inte har kunnat hitta fredstida extraordinära 
befogenheter för den svenska statsmakten.64 
 
Utöver denna indelning delar författarna in staterna i grupper, där den ena gruppen representeras 
av stater som vid undantagstillstånd överför vissa polisiära befogenheter till försvarsmakten och 
den andra gruppen som inte gör detta.65  Till den första gruppen hör enligt rapporten Portugal, 
Grekland, Turkiet och Irland. Samtidigt är det inte lika entydigt som det ser ut. Detta beror på att 
olika länder har olika graderingar för begreppet undantagstillstånd. Vissa länder som till exempel 
Tyskland, Spanien, Ungern och Turkiet har tre olika grader av ”state of emergency” där försvaret 
kan användas under vissa av dessa tre. De flesta länder har två eller enbart en grad.66 I de flesta 
fallen medger dock grundlagen eller särskilda lagar för undantagstillstånd att militära resurser 
kan användas för att den exekutiva makten skall få befogenheter att gå emot andra lagar (t.ex. 
Ungern, Schweiz).67 För klarhets skull måste jag härifrån och framåt enbart hantera de länder där 
det är enligt rapporten är tillåtet eller det finns möjlighet enligt lag att använda försvaret vid 
undantagstillstånd. Dessa länder är, utöver de redan nämnda, Finland, Slovakien, Rumänien, 
Luxemburg, Litauen, Lettland och Tyskland. I dessa länder kan detta dock ske enbart under 
förutsättning att försvarsmakten är underställd polisen. Vi kan härmed konstatera att i de flesta 
länder i Europa är tanken att använda försvarsmakter vid inrikes oroligheter inte främmande. 
Dock är det svårt att bedöma vad försvarsmakter faktiskt får göra då detta inte beskrivs i 
rapporten. 
 
En intressant detalj i rapporten är att Italien och Ryssland inte får använda militärer vid inrikes 
oroligheter. Här måste vi dock komma ihåg att bägge dessa länder har paramilitära styrkor som 
används inåt. I Ryssland benämns de Vnutrenije Voiska (Inrikes trupper) och i Italien Corpo di 
Carabinieri. 
 
Estland har en tvågradig indelning när det gäller ”state of emergency”. Det första är 
”nödtillstånd” och den andra är ”undantagstillstånd”. Under den första formen ryms allt som har 
att göra med katastrofer eller stora olyckor. Under undantagstillstånd, som jag redan har nämnt, 
ryms extraordinära situationer som kan inträffa under fredstid såsom angrepp mot den legislativa 
eller exekutiva makten, terrorism, storskaliga kollektiva aktioner eller konflikter mellan 
persongrupper samt försök att isolera någon del av Estland. Jag har redan konstaterat att vid 
undantagstillstånd överför Estland polisiära befogenheter till Försvarsmakten och tillåter den att 
med vapenmakt slå ner det som av statsmakten betraktas illegalt. I och med detta kan vi 
konstatera att Estland tillhör till samma grupp som Portugal, Grekland, Turkiet och Irland. En 
intressant studie utifrån detta vore att studera vad dessa länder har gemensamt och vad som har 
varit anledningen till en legalisering av användningen av såpass drastiska metoder inomstatligt. I 

                                            
63 Özbudun & Turhan (1995), s.4. 
64 Özbudun & Turhan (1995), Summary Table of Replies, s.5. 
65 Özbudun & Turhan (1995), s.15. 
66 Özbudun & Turhan (1995), Summary Table of Replies, s.1-5. 
67 Özbudun & Turhan (1995), s.4-6, 8. 
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Estlands fall kan vi härleda detta till en stor minoritet vars lojalitet statsmakten inte är helt säker 
på. Men å andra sidan kan detta även bero på faktum att Estlands resurser är begränsade och att 
statsmakten därför måste göra allt för att effektivt använda alla tillgängliga resurser. Alltså kan vi 
konstatera att Estlands förfarande vid Statemaking tillhör regeln. De flesta stater har möjlighet 
eller tillstånd att använda försvarsmakter vid inrikes extraordinära situationer och Estland utgör 
inget undantag i detta sammanhang. Estland som en ung stat och nation skulle kunna ha givit sin 
Försvarsmakt stora befogenheter för Statemaking för att bli tagen som en seriös stat främst i det 
internationella systemet.  
 
Den sista underfrågan som jag ställde var om det finns undantag i Europa när det kommer till den 
aktivitet som Tilly benämner Statemaking. Utifrån ovannämnda rapport kan jag konstatera att det 
faktiskt finns en stat som utgör det absoluta undantaget och det är Sverige. Enligt rapporten finns 
det i svensk lagstiftning inte något som handlar om fredstida ”state of emergency”.68 Det är 
enbart under krigstid som extraordinära befogenheter kan ges till den exekutiva makten i form av 
en Krigsdelgation. Den intressanta frågan här blir då varför Sverige har valt att vara ett undantag? 
Svaret kan delvis bero på händelserna i Ådalen 1931. Vad än svaret skulle kunna vara, är det 
fortvarande intressant att i Sverige får Försvarsmakten inte ens stödja Polisen vid inrikes 
oroligheter. I närliggande länder som Norge och Finland har Försvarsmakterna ”stöd till polisen” 
som en av uppgifterna.69 Utifrån detta kan ett förslag till fortsatta studier vara just frågan om 
varför Sverige har avstått från möjligheten att kunna använda alla sina våldsinstrument för att 
genomföra Statemaking? 
 
Sammanfattningsvis kan jag alltså besvara de frågor som jag ställde i början av diskussionen 
enligt följande. Att Estland använder sin Försvarsmakt för Statemaking är ett normalförfarande 
som har sina motsvarigheter i Europa. De flesta europeiska länderna har genom grundlag eller 
speciella lagar förmågan att använda de militära resurserna under fredstida ”state of emergency” 
och den europeiska människorättskonventionen tillåter tillämpningen av Statemaking om staten 
är i fara. Utöver Estland överför Portugal, Turkiet, Grekland och Irland vid extraordinära 
situationer polisiära uppgifter till sina försvarsmakter. Samtidigt finns det också undantag i form 
av Sverige där lagstiftningen inte ens innehåller begreppet undantagstillstånd. 
 
SLUTORD 
Enligt Charles Tilly genomför alla stater tre kärnaktiviteter – Statemaking, Warmaking och 
Protection. Den första är riktad mot statsmaktens inomstatliga rivaler, den andra mot utomstatliga 
rivaler och den tredje mot allierades rivaler både innanför och utanför staten. Studien har visat att 
Tillys teori stämmer på fallet Estland. Men utöver detta har det visat sig att Estland är ett 
klassiskt fall av Statemaking där statsmakten kan använda alla sina våldsinstrument även 
inomstatligt. Utifrån detta kan jag besvara på min huvudfråga med att Estland som stat har sin 
Försvarsmakt för att genomföra det som alla stater generellt anses göra. För att Estland skall 
överleva som stat och nation måste statsmakten kunna angripa sina rivaler inomstatligt och kunna 
använda Försvarsmakten som ett medel. Samtidigt skall Försvarsmakten försvara landet mot dess 
yttre rivaler. Slutligen skall Försvarsmakten även vara det redskap som statsmakten använder för 
                                            
68 Özbudun & Turhan (1995), Tabell 5. 
69 För Norge se: http://www.regjeringen.no/nn/dep/fd/Dokument/NOU-ar/2007/NOU-2007-15/5/5/2.html?id=489421 
För Finnland se: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070551 
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att angripa sina allierades motståndare. Genom att ha en Försvarsmakt och genom att använda 
den för sina kärnaktiviteter uppför sig staten Estland som den överväldigande majoriteten av 
stater i Europa. 
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