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Abstract 
Turkey is one of the most powerful and influential nations in the Middle East with many 
important alliances, but what is the status of the democracy in the country? This thesis 
aims to explain the challenges towards a consolidation process in Turkey. A case study 
is used as a methodology and the research question is analysed with the help of the 
theoretical framework from Juan Linz and Alfred Stepans with their five consolidation 
arenas. The analysis examines the civil society, political society, economic society, rule 
of law and state bureacracy in Turkey. These five arenas indicates to which extent the 
consolidation difficulties exists. The results shows that many internal factors, with civil 
liberties in danger, has complicated the democratic consolidation. The country’s history 
with several military coups and ongoing battles with the kurdish guerilla PKK has also 
kept back the democracy.  
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Ordlista 
AKP = Rättvise- och utvecklingspartiet, Adalet ve Kalkınma Partisi 
CHP = Republikanska folkpartiet, Cumhuriyet Halk Partisi 
MHP = Nationella aktionspartiet, Milliyetçi Hareket Partisi 
HDP = Folkens demokratiska parti, Halkların Demokratik Partisi 
PKK = Kurdistans arbetarparti, Partiya Karkerên Kurdistan eller Kurdistanê 

OSSE = Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
PACE = Europarådets parlamentariska församling 
IMF = Internationella valutafonden  
GRECO = Europarådets grupp av stater mot korruption 
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1 Inledning 
” Democracy is like a train. You take it where you have to go, then you get off” – Recep 
Tayyip Erdoğan (Economist, 2016) 
 
Turkiet och presidenten Recep Tayyip Erdoğan ser sig själva som en vägvisare i 
Mellanöstern, men med ena foten i det demokratiska Europa. Allianser har skapats och 
Turkiet har fått ett stort inflytande med ett bra utgångsläge för förhandlingar med övriga 
länder, bland annat på grund av Syrienkriget. Samtidigt har Turkiet hållit sig relativt 
stabila jämfört med andra länder i regionen. Efter ”flyktingvågen” 2015 kunde Turkiet 
även se sig som en väktare för passagen in till EU, vilket gav landet en stor fördel och 
ett bra utgångsläge vid förhandlingsbordet. Ett medlemskap i EU har varit en av de 
viktigaste frågorna i Turkiets politiska historia då turerna har gått fram och tillbaka. I 
december 1999 fick Turkiet sin status som kandidatland efter ett möte i Europeiska 
rådet och man såg då sin chans att äntligen få komma ett steg närmre ett medlemskap. 
(Europeiska Rådet, 2018) 
 
När Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) fick sin första chockartade valseger 2002 
och blev det största partiet i Turkiet så satsade man på att övertyga EU:s medlemsländer 
att Turkiet hade det som krävdes för att vara ett medlemsland. Under de första åren, de 
så kallade ”reformåren” verkställdes en rad lagförslag i snabb takt för att kunna stämma 
överens med Köpenhamnskriterierna. Kriterierna innebär att ett land ska ha stabila 
institutioner som garanterar demokrati, mänskliga rättigheter samt respekt för 
minoriteter (det politiska kriteriet), en fungerande marknadsekonomi (det ekonomiska 
kriteriet) samt förmågan att uppfylla samt genomföra de regler, standarder och strategier 
som utgör kärnan i EU-lagstiftningen (det administrativa kriteriet). (Europaportalen, 
2009)  
 
Demokratinivån såg alltså ut att ta en ny riktning och bli starkare. År 2005 inleddes 
medlemsförhandlingar men det var tydligt att betydelsefulla länder som Tyskland och 
Frankrike inte såg en framtid där Turkiet skulle inneha ett medlemskap i EU. Samtidigt 
som flertalet EU-länder hade det tufft ekonomiskt så hade Turkiets ekonomi rest sig ur 
den ekonomiska krisen man hamnat i och blivit relativt stark samtidigt som man sågs 
vara en starkare aktör bland grannländerna. Trots detta sjönk positivismen kring ett 
medlemskap för Turkiet bland EU:s medlemsländer. (Söderberg, 2012; s, 22-23) 
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Recep Tayyip Erdoğan kom till makten och valdes till president 2014 och med det 
genomfördes en rad reformer, bland annat när det gäller religiösa uttryck som 
exempelvis kvinnornas huvudduk och sekularism i helhet där religionen slutade att vara 
avskild från staten. Man kunde se att reformivern för att anpassa sig till 
Köpenhamnskriterierna avstannade för att fokus istället riktades mot 
inrikesangelägenheter. Flera reformer har genomförts på bekostnad av medborgarnas 
frihet och landet gick inte i den riktning som ”landsfadern” Mustafa Kemal Ataturk 
hade velat och förutspått.  
 
Efter att ett uppmärksammat kuppförsök avbröts sommaren 2016 har många 
regeringskritiker blivit fängslade. Det kommer dagligen rapporter om hur exempelvis 
oppositionsmedlemmar, aktivister och journalister blir fängslade på oseriösa grunder 
utan rättegång. Det kommer även rapporter på att statsanställda blir avskedade och att 
flera nyhetsbyråer stängs ner. (Svenska dagbladet, 2018)  
 
Trots att Erdoğan hade som mål att Turkiet skulle bli en medlemsstat i EU så kunde 
man se att demokratinivån sjönk. (Söderberg, 2012; s, 24-25) Den negativa politiska 
utvecklingen är därför mycket intressant att studera. Hur kommer det sig att landet inte 
kunnat konsolidera demokratin.  
 

1.1 Problemformulering 
Den politiska förändringen i Turkiet har skiftat oerhört mycket och ligger därför till 
grund för uppsatsens forskningsproblem. Enda sedan det Osmanska riket föll och den 
turkiska staten bildades 1923 så har Turkiet haft en strävan efter att vara en del av 
Europa och väst. (Globalis, 2017) Landsfadern Mustafa Kemal Ataturk mål var att 
modernisera Turkiet men menade dock att landet inte var redo för ett demokratiskt styre 
då många i landet var djupt insjukna i religiösa föreställningar. (Karlsson, 2015; s, 161) 
Ett steg mot att försöka stärka sin position var när man 1952 valde att gå med i Nato och 
1945 valde att gå med i FN. (Söderberg, 2012; s, 2-3) Vägen mot den liberala 
demokratin utan religiösa inslag skulle komma att bli svår att nå. Med 
militärinblandning, auktoritära ledare, och förtryckt civilsamhälle var det svårt att nå en 
fungerande demokrati.  
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När Turkiet 2005 blev ett kandidatland för EU kunde man se att landet tog en riktning 
mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle, framförallt när det gäller toleransen 
gentemot minoriteterna i landet. (Europaportalen, 2018)  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka demokratinivån i Turkiet. Demokratinivån mäts 
genom att analysera hur utmaningarna ser ut för en möjlig konsolideringsprocess i 
landet. Uppsatsen avgränsas till under tidsperioden 2003-2018. Juan Linz och Alfred 
Stepans fem konsolideringsarenor kommer att användas som hjälpmedel för att få en 
tydlig analys. De menar att en demokrati som anses vara konsoliderad består av fem 
olika uppfyllda arenor vilka är: civila samhället, ekonomiska samhället, politiska 
samhället, statsbyråkratin och rättsstaten. (Linz & Stepan, 1996; s, 7) Detta leder oss in 
på frågeställningen:  
 

- Hur ser utmaningarna mot en konsolideringsprocess ut i Turkiet avseende: 
   - Civila samhället 
   - Ekonomiska samhället 
   - Politiska samhället 
   - Statsbyråkratin 
   - Rättsstaten 

1.3 Disposition 
Uppsatsen introduceras tydligt i kapitel ett med en inledning som sedan följs av 
problemformuleringen, preciserat syfte samt frågeställningar. I kapitel två presenteras 
sedan forskningdesignen samt metod- och materialvalet. Här diskuteras den mest 
lämpade metoden utifrån uppsatsens syfte samt frågeställningar. Sedan följer kapitel tre 
där det teoretiska ramverket presenteras och tydliggörs för att få en så bra analys som 
möjligt. Även tidigare forskning tas upp och diskuteras i kapitel tre. I kapitel fyra 
presenteras analysen där de fem arenorna som tas upp inom det teoretiska ramverket 
utgör uppdelningen av analysen. Analysen består därför av fem delrubriker där varje 
arena besvaras utifrån den rådande situationen i Turkiet. Detta tillvägagångsätt har valts 
ut för att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna analysera och besvara 
frågeställningarna. Sedan avslutas uppsatsen med en slutsats som knyts ihop med 
frågeställningen. 
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2 Metod och material 
I detta kapitel kommer den valda metoden, en kvalitativ fallstudie med ett teoretiskt 
perspektiv, samt forskningdesignen att diskuteras närmre. Även fördelarna med den 
valda metoden samt varför den är bäst lämpad för det valda syftet och 
frågeställningarna. Det kommer även nämnas varför övriga metoder inte är att föredra i 
detta arbete. Under detta kapitel kommer även det valda materialet att diskuteras och 
hur källorna har valts ut. Även operationalisering och val av fall kommer att tas upp 
nedan.  
 

2.1 Val av fall 
Valet av Turkiet som fall grundar sig dels i relationerna med EU och att landet är en 
viktig aktör, men även för att Turkiets politiska utveckling har skiftat oerhört under de 
senaste 20 åren. Det har funnits en önskan att bli en västerländsk demokrati sedan 
landsfadern Ataturks tid, men denna önskan har kommit att bli väldigt omdiskuterad i 
Turkiet. Många menar att Turkiet har ena foten i Europa och ena foten i Mellanöstern 
vilket gör att landet blir ett väldigt intressant fall att studera. Turkiet och Erdoğan har 
många gånger sett sig själva vara en vägvisare i Mellanöstern bland andra auktoritära 
länder. Därför är det väldigt intressant att studera Turkiets demokratiseringsprocess 
överlag men framförallt denna studiens syfte; varför det demokratiska systemet inte har 
kunnat konsolideras.  
 
De senaste 15 åren har varit särskilt tuffa för den demokratiska utvecklingen i Turkiet. 
Landet har mött motgångar bland annat med förhandlingarna kring EU, terrorism samt 
den stora flyktingströmmen. Under dessa år har Erdoğan varit premiärminister från 
2003-2014, och sedan 2014 är han president. Under de senaste åren har man riktat stor 
kritik kring hans sätt att styra Turkiet på. Många menar att Erdoğan styr Turkiet i 
motsatt riktning från det sekulära samhället som Ataturk en gång byggt upp. Dessa 
grunder och många fler, som senare tas upp i denna studie, är anledningen till att studien 
utgår ifrån tidsperioden 2003-2018.  
 

2.2 Metodval 
Med tanke på det valda forskningsproblemet, Turkiets demokratinivå med fokus på 
konsolideringssvårigheter, så ter det sig relevant att använda sig av en 
teorikonsumerande kvalitativ fallstudie. Turkiet har genomgått 
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demokratiseringsprocesser jämfört med många andra länder i Mellanöstern, men när det 
gäller konsolidering har man svårigheter. Med hjälp av en fallstudiedesign så används 
inhämtningen av material för att få en förståelse av bakomliggande orsaker till hur det 
som observerade har uppstått. Man kan alltså med tillräckligt mycket underlag samt 
teori undersöka och dra en slutsats kring varför Turkiet inte lyckats konsolidera sin 
demokrati. (Esaiasson, 2012; s, 36) 
 
Med den valda metoden så ska frågeställningen kunna kopplas ihop med materialet som 
samlats in. Fallstudiedesignen är en bra metod för att kunna genomföra analyser på 
exempelvis politiska tillvägagångssätt och förändringar. Man kan förklara det område 
man undersöker genom att välja ett specifikt fall. Fallstudiedesingen möjliggör att man 
kan studera ett specifikt avgränsat fall vilket i sin tur resulterar i en mer djupgående 
studie. Eftersom att studien studerar ett fall så kan man på så sätt generera ett bra 
underlag för att kunna komma fram till lösningar och förklaringar på det valda 
forskningsproblemet. Med fallstudeidesignen kan vi lättare förstå hur Turkiet inte 
lyckats konsolidera sin demokrati snarare än att förklara varför. (Ejvegård, 2009; s, 36)  
 
Den valda metoden är en teorikonsumerande fallstudie så därför används teorier för att 
analysera Turkiets konsolidering av demokratin. I en teorikonsumerande studie är det 
enskilda fall som är i fokus och med hjälp av teorier så ska man kunna förklara fallet. 
Frågorna som valts ut i uppsatsen är av analytisk karaktär och relateras därför till ett 
teoretiskt perspektiv om konsolidering av demokrati. (Esaiasson, 2012; s, 41) Den valda 
teorin är Juan Linz & Alfred Stepans teori om konsoliderad demokrati, vilket består av 
fem arenor. Dessa fem arenor som framförts är mycket lätta att uppfatta och möjliggör 
en god och tydlig analys då en arena ska gås igenom i taget.  
 

2.3 Material och källkritik  
Materialinhämtningen är otroligt viktig när fallstudiedesignen används, dels för att 
studien även är teorikonsumerande och dels för att en så pass djup analys som möjligt 
ska framställas. Esaiasson beskriver en god källkritik i en studie med fyra regler vilka 
är; äkthet, tendens, oberoendehet samt samtidighet. Valet av material har bland annat 
utgått ifrån dessa fyra krav (Esaiasson, 2012; s, 314) Materialet i denna studie består till 
största delen av böcker, vetenskapliga artiklar samt sidor på internet. I första hand 
används primärkällor, men även tillförlitliga sekundärkällor. De vetenskapliga artiklarna 
som använts i studien har hittats på databasen OneSearch som har tillförlitliga artiklar 
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då forskare har granskat dessa. Det finns omfattande litteratur kring Turkiets historia, så 
för att få en bra bakgrund på landet så lästes flertalet av dessa. Böckerna kunde bland 
annat hittas på det kurd/turkiska biblioteket i Stockholm, där det finns litteratur om den 
turkiska historien som behövdes för att få en bra bakgrund av fallet. Materialet som 
användes för teoriavsnittet var noga utvalt då det är väldigt viktigt att få en så pass bred 
uppfattning om demokrati som möjligt. Materialet skulle täcka de mest väsentligaste 
delarna av demokrati, demokratisering och konsolidering. Här fanns det tillförlitlig och 
väl citerade forskningar som låg till grund för valet av teori. Efter noga övervägande så 
landade valet i Linz & Stepans konsolideringsteori, vilket är en tillförlitlig, välanvänd 
teori.  
 
När det gäller insamling av material till analysen så var det främst vetenskapliga artiklar 
som användes, men även böcker till viss del. Material från forskningsinstitut som bland 
annat Freedom House och Transparency International har också använts vilket ses ha 
väldigt tillförlitlig data då de är oberoende. När det gäller studier överlag men främst 
fall som Turkiet så gäller det att ha tillförlitlig och oberoende källor. I Turkiet har 
Erdoğan bevakning på de turkiska medierna och han har fängslat hundratals journalister 
utan rättegång. Turkiet är ett av de länderna som har flest fängslade journalister och där 
yttrandefriheten är hotad på riktigt. Många av Turkiets tidningar kontrolleras av 
Erdoğan och vinklas till hans fördel. Det är väldigt vanligt att kritiker mot staten tystas 
ner och fängslas. (Amnesty, 2018). Därför var det väldigt viktigt att hitta oberoende 
källor, både från forskare i Turkiet men även utanför, runt om i världen. Detta för att få 
en så bra studie och analys som möjligt för att kunna förstå varför Turkiet inte har 
lyckats konsolidera sin demokrati.  
 

2.4 Operationalisering 
Den valda teorin utgör en väldigt betydelsefull roll i denna studie. Linz & Stepans 
konsolideringsteori har valts ut, som utgår ifrån fem olika arenor vilka är: Civila 
samhället, politiska samhället, ekonomiska samhället, rättsstat och statsbyråkrati. Dessa 
fem arenor kommer att operationaliseras och utgöra grunden för analysen. 
Operationaliseringen av arenorna är utformad på så sätt att varje arena har primära 
principer som måste uppfyllas. Dessa arenor används alltså som verktyg för att kunna 
förstå och undersöka all empiri, och på så sätt kunna få en förståelse över varför 
Turkiets demokrati inte har kunnat konsolideras. Under teoriavsnittet finns det även en 
tabell som speglar och tydliggör operationaliseringen.  
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3 Teoretiskt ramverk 
För att kunna få en förståelse för analysen så krävs en presentation av tidigare forskning 
samt de teorier som används för att förklara förutsättningarna för en konsolidering. 
Demokratidefinioner bör även gås igenom för att få en bred och relevant uppfattning av 
ämnet. De fem arenor som tas upp i teoriavsnittet ska användas som verktyg för att 
kunna besvara frågeställningen. Varför just Linz & Stepans teori om konsoliderad 
demokrati har valts ut är för att faktorerna som framställts är väldigt tydliga och man 
har på ett kärnfullt sätt lyckats fånga det mest väsentliga kring konsolideringsfasen. 
Teorin är även väldigt trovärdig och är välanvänd då många arbeten refererat till just 
dessa faktorer. Linz och Stepan är även välkända och respekterade forskare inom 
demokrati och statsvetenskap.  
 

3.1 Demokrati 

För att uppfylla uppsatsens syfte och undersöka landets demokratiska riktning så krävs 
en tydlig presentation av begreppet demokrati. Begreppet demokrati har varit 
omdiskuterat men inte i den mån som den borde ha varit. Definitionen har stundtals 
tagits för givet av många forskare. Detta resulterar i minskat vetenskapligt värde för 
begreppet. Man kan dock säga att uppnå demokratin är målet och demokratiseringen är 
vägen som banar för detta. (Karvonen, 1997; s, 11) Man kan se att ordet demokrati 
stundtals varit negativt laddat historiskt sett, men i dagsläget anses det allmänt positivt. 
Demokratin ses som ett mål med värden som ska uppfyllas som politisk regim. (Ekman, 
Linde & Sedelius, 2014; s, 19) 
 
Man brukar ofta säga att demokrati kommer från ordet folkstyre, från det antika 
Grekland. Men med denna förklaring så följer flera frågor, nämligen vilka är folket? 
Hur ska folkets vilja praktiskt sätt genomföras? (Ekman, Linde & Sedelius, 2014; s, 19) 
Aristoteles ställde sig frågorna: Vem styr politiken? Och i vems intresse? Dessa två 
frågor kom också att få en central roll i forskningen kring demokrati. Aristoteles 
menade att det politiska styret kunde uppstå under kontrollen av en person eller många 
personer. Detta styre kunde ske av personliga, egoistiska skäl eller för allmänhetens 
bästa. Sedan kunde man se att en kategorisering av styren började att ta plats, 
regimtyperna monarki, tyranni, aristokrati, oligarki och demokrati. Dessa regimtyper 
satte grunden för framtida forskningen kring hur de politiska regimerna kunde se ut. 
Tidigt utgick de första studierna kring om stater kunde klassas antingen som diktaturer 
eller demokratier. Diktaturer klassades då som fåtalets påverkan och makt över hela 
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folket, samtidigt som demokratier klassades som medborgarnas vilja (Demos). 
(Silander, 2012; s, 21-22) 
 
Det finns olika definitioner av demokrati och det finns två synsätt som utmärker sig, 
nämligen det maximalistiska och det minimalistiska. Det maximalistiska synsättet (det 
vida) innebär att demokrati åstadkommes när alla sfärer och relationer i samhället ses 
vara demokratiska. (politik, ekonomi och det sociala) Detta betyder alltså att dessa 
sfärer och relationer ska vara i folkets händer där även kontrollen ligger. Det finns en 
strävan efter att fokus ska ligga på innehållet i demokratin och det väsentliga, alltså inte 
bara hur beslut tas. De nödvändiga rättigheterna, friheterna och institutionerna är det 
som är väsentligt i deras synsätt. Den minimalistiska definitionen (smala, proceduriella 
synsättet) handlar om den politiska arenan och i synnerhet valprocedurerna. Man menar 
alltså att demokratins kärna handlar om valen där folket har kontroll att tillsätta och 
avsätta regeringar, det är alltså på detta sätt som folket har makt. (Ekman, Linde & 
Sedelius, 2014; s, 22-23)  
 
Joseph Schumpeter är en av forskarna som ansåg att valdemokratin, det politiska 
maktspelet mellan olika eliter gjorde demokratin tydligare. Man valde alltså att 
kontrollera eliten genom valproceduren och man påverkar genom att rösta, detta är 
alltså grunden i valdemokratin. En motståndare till valdemokratin är Larry Diamond 
som anser att valdemokratin har stora luckor och att den kan generera våld och 
kriminalitet. Detta genom att systemet inte fungerar praktiskt, och att det därför kan 
förekomma ojusta handlingar och felsteg mot vissa rättigheter, bland annat mot 
minoriteters rättigheter. (Diamond, 2008; s, 22-23) En annan kritiker av den 
minimalistiska definitionen är John Dryzek som ansåg han att det var riskfyllt för 
forskare att i förhand definiera vad som menas med demokrati och demokratisering. 
Dryzek menar att en i förhand satt definition på demokrati kan låsa forskares syn på 
världsordningen. Istället anser han att man ska forska om demokrati utan några 
definitioner på förhand, och detta ska då möjliggöra inkluderandet av olika definitioner. 
(Hydén, 1998; s, 11-12)  
 
Något som Huntington, men även Schumpeter lägger mycket vikt på är institutionernas 
betydelse och i vilken mån dessa är demokratiska. I boken ”Capitalism, socialism, and 
democracy” (1942) diskuterar Schumpeter kring att demokratin kan fastställas utifrån 
närvaron av institutioner där politisk makt återges. Schumpeter med flera menar alltså 
att demokrati är mest närvarande i de institutionerna där det folkliga deltagandet finns. 



  
 

 - 9 - 

Något som har kritiserats i Schumpeters teori är att han anser att demokrati inte är ett 
mål utan ett medel, kritiker anser då att dessa inte behöver utesluta varandra 
(Schumpeter, 1942; s, 141, Hydén, 1998; s, 29) 
 
Den ledande forskaren Robert Dahl har studerat demokrati länge och är en av de som 
har hyllat den liberala demokratin. Dahls grundidé är att i systemet så finns det flertalet 
grupper som strävar efter makt och att man därför låter folket välja vilka av dessa som 
ska få inneha makten under den kommande mandatperioden. Den kändaste forskning av 
Dahl handlar om polyarki med sju institutioner:  
1. Valda företrädare 
2. Fria och rättvisa val 
3. Allmän och lika rösträtt 
4. Rätt till att ställa upp i val 
5. Yttrandefrihet 
6. Tillgång till alternativa informationskällor 
7. Fria organisationer (Dahl, 2002) 

 
Dessa sju institutioner ska alltså existera för att en demokrati ska finnas och är alltså 
grundläggande för det demokratiska samhället. Institutionerna behandlar både 
demokratiernas proceduriella egenskaper men även de substantiella genom de olika 
rättigheterna. Det ska råda en konsensus kring dessa sju institutioner i det politiska 
systemet men Dahl menar att inte alla sju behöver existera i full grad för att ett system 
ska anses vara demokratiskt, utan man ska hellre se det som ett mått på hur pass 
demokratiskt det är. Dessa sju institutioner ligger till grund för många studier av 
demokratinivån i olika länder då man kan mäta hur pass demokratiskt ett land är. Dahl 
anser att det inte finns något land som utövar idealet om demokrati, utan det närmsta 
länderna kan komma är istället att vara polyarkier. Dahl diskuterar därför hur 
demokratin är en idealtyp medan polyarkin inte är det utan kan ses som en samhällstyp. 
(Dahl, 2002, Hydén, 1998; s, 31-32, Silander, 2012; s, 23) 
 

3.2 Demokratiseringsprocesser 
Att studera komparativa fall där man analyserar regimtransitionen har fått en egen gren 
inom statsvetenskapen. Men att forska om demokratiseringsprocesser handlar inte 
enbart om jämförande politik, utan det handlar även om hur man bygger nationer, 
relationer och utveckling. (Ekman, Linde & Sedelius, 2014; s, 17) 
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Demokratiseringsprocessen är den transiton där ett land påbörjat en övergång från att ha 
varit ett ickedemokratiskt land till att resultera i att bli en demokrati. En typ av 
maktutövning kommer alltså att ersättas av en annan typ. Denna övergång kan vara den 
mest dramatiska förändringen som ett land kan gå igenom. Thomas Denk och Daniel 
Silander menar i sin bok ”Att studera demokratisering” att det finns två grundläggande 
frågor man tar hänsyn till vid studier av demokratisering. De två frågorna lyder: Hur 
demokratiseras länder? Samt varför demokratiseras länder? Första frågans syfte är att 
återge beskrivningar av händelser som gjort att landet har ersatt en form av 
maktutövning till en annan. Frågan är alltså av beskrivande karaktär för att få en 
förståelse. Fråga nummer två är till för att kunna förklara anledningar till varför ett land 
har övergått till ett demokratiskt styrelseskick. Andra frågan är därför av förklarande 
karaktär. (Denk & Silander, 2007; s, 10-11)  
 
Statsvetaren Samuel Huntington har skrivit boken ”The Third Wave: democratization in 
the late twentieth century” (1993) som tar upp demokratisering och hur det sker globalt. 
Huntington diskuterar kring varför och hur vissa länder kan genomgå en 
demokratisering. Han menar att demokratiseringen sker igenom reformer och att detta 
sker genom tre olika vågor. Dessa vågor är även utspridda över tid. En våg uppstår när 
flera länder byter ut sitt styre från att vara odemokratiskt till att sedan bli demokratiskt. 
Huntington påpekar även i boken att dessa vågor kan gå åt andra hållet med, alltså från 
ett demokratiskt till ett odemokratiskt styre. Han diskuterar även kring de tre vågorna 
där våg nummer ett tog plats under 1800-talet som hade sin upprinnelse från den 
amerikanska- samt franska revolutionen. Efter det andra världskriget kom våg nummer 
två och under 1970-talet kom våg nummer tre efter att flertalet regimer med auktoritära 
ledare fallit. (Huntington, 1993; s, 16-20) 
 
Att studera demokratiseringsprocesser behöver inte enbart betyda att ett styre går från 
ett icke demokratiskt styre till ett demokratiskt, alltså från en diktatur till ett styre med 
fria val. Denna process kan innebära att ett system går in på andra vägar istället för den 
som man förutspått. Flertalet stater har klarat transitionen till en demokrati medan vissa 
stater istället har hamnat i andra former av ickedemokratiska styren. Därför menar 
forskare att demokratiseringsprocessen kan delas in i tre delar: Liberalisering, transiton 
och konsolidering. När man talar om liberalisering så syftas det till en reducering av det 
politiska förtrycket samtidigt som de fria rättigheterna för det civila samhället ökar. 
Detta är den första fasen och kan många gånger bli långvarig. Transitionen är den fas 
där landet rör sig mot att upprätta en demokratisk regim, att man alltså förändrar den 
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nuvarande regimen. Konsolideringsfasen är den sista fasen där allt handlar om hur 
regimen kan fördjupa de demokratiska institutionerna. (Ekman, Linde & Sedelius, 2014; 
s, 18-19) Linz och Stepan menar att en demokratisk transiton är avslutad när en 
försvarlig överenskommelse har uppnåtts om politiska processer, när man kan få fram 
en vald regering där regeringen tillsätts av fria och rättvisa val, när denna regering 
faktiskt har befogenhet att skapa ny politik, och när den verkställande, lagstiftande och 
dömande makten tillkommit på demokratiska vis. (Linz & Stepan, 1996; s, 3) 
 
Olika samhällen har kommit olika långt under sin demokratisering. När fria- och 
rättvisa val har genomförts i ett land så kan man se det som ett steg på vägen, men 
mycket mer krävs därefter. När ett samhälle har genomfört allmänna- och fria val men 
inte uppfyllt några andra demokratiska institutioner kallas de för valdemokratier. När de 
övriga demokratiska institutionerna sedan har utvecklats kallas de för liberala 
demokratier (Denk & Silander, 2007; s, 18)  
 

3.3 Demokratisk konsolidering 

Den finns flertalet definitioner av hur en konsoliderad demokrati ser ut, bland annat att 
det är en fördjupning av valdemokratin. Larry Diamond menar till exempel att en 
konsolidering av demokratin enbart kan fullbordas när legitimiteten är påtaglig för de 
institutionerna som finns i landet, men även när lagarna och normerna är respekterade, 
detta ska sedan inte utmanas. Demokratin ska alltså vara så pass stabil att det ska kunna 
övervinna hot från olika aktörer som försöker utmana demokratin. Diamond menar att 
man kan mäta konsolideringen av demokratin i ett land genom att se på hur 
medborgarna förhåller sig till demokratin. Om de ger tilltron och legitimitet till 
demokratin så har man en hög konsolideringsgrad på demokratin i ett samhälle. 
Medborgarna ska anse att demokrati är den enda styrelsesättet som ska existera. 
(Diamond, 1999; s, 66-68)  
 
Jeffrey Haynes diskuterar i boken Democracy in the developing world att demokratisk 
konsolidering innebär att det finns ett mönster av demokratiskt orienterat beteende som 
så småningom kan utvecklas till det accepterade sättet att utöva politik, och detta gäller 
både för politiska eliter och medborgarna. De valda politiska aktörerna ska tillsättas 
enligt satta valprocedurer och de antidemokratiska krafterna som finns i samhället ska 
inte vara ett hot. Det politiska systemet ska stöttas av en juridisk garant och det ska 
finnas omfattande skydd för båda den enskilde, men även gruppers rättigheter, detta ska 
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sedan säkras av ett opartiskt rättsväsende. Det ska även finnas en styrning av militären 
och en kompetent och legitimerad statsbyråkrati. (Haynes, 2001; s, 35-38) Haynes 
menar sammanfattningsvis att en demokratisk konsolidering ska inneha tre olika 
punkter:  
 
1. Allmänt accepterade, demokratiska, politiska regler. 
2. Stabila demokratiska institutioner 
3. Ett brett utbud av civila och politiska rättigheter som är upprätthållna av 
rättsstatsprincipen (Haynes, 2001; s, 35) 
 
Vidare diskuterar Haynes att chanserna för konsolidering är beroende av samspelet 
mellan tre faktorer, vilka är:  
1. Politiska faktorer 
2. Ekonomiska faktorer 
3. Internationella faktorer (Haynes, 2001; s, 35)  
 
De politiska faktorerna inkluderar politisk kultur, samhälle och eliter, legitimitet och 
civila samhället. Samt styrelseformen, oavsett om det råder parlamentarism, 
presidentialism eller semi-presidentialism. Det ska finnas en politisk kultur som främjar 
demokratin som enskilda individer och grupper respekterar. Det ekonomiska samhället 
inkluderar bland annat ekonomiska vinster samt förluster och det ska finnas ett system 
med bidrag i samhället. Bidragen ska delas lika bland medborgarna. De internationella 
faktorerna behandlar relationerna och positionen med övriga länder. (Haynes, 2001; s, 
45) 
 
En annan definition av demokratisk konsolidering har tagits fram av Juan Linz och 
Alfred Stepan som menar på att en konsolidering är bestående av tre kombinerande 
dimensioner, nämligen: Beteende, attityder och konstitutionen. Demokrati ska alltså 
vara det enda alternativet. Beteendemässigt så ska det vara en förutsättning att det inte 
finns några politiska grupper som vill avsätta det demokratiska styrelseskicket. Krafter 
ska alltså inte verka för att upplösa eller hota självständigheten i samhället. (Denk & 
Silander, 2007; s, 32) När det gäller attityder så ska demokrati vara det enda tänkbara 
alternativet för en stor majoritet av befolkningen trots möjliga ekonomiska och politiska 
kriser. Detta gäller alltså den mentala aspekten hos befolkningen. Stöd för 
demokratimotståndare är betydligt litet då de flesta medborgare anser att demokrati är 
det mest lämpade styrelseskicket. Med den konstitutionella konsolideringen menar man 
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att alla politiska parter hanterar konflikterna som uppstår inom lagarna och med hänsyn 
till procedurerna. Man ska också ha det klart för sig att om man väljer att avvika från de 
demokratiska normerna så resulteras det kostsamt och ineffektivt. De demokratiska 
rutinerna inpräntas på det vardagliga livet både socialt och institutionellt. (Linz & 
Stepan, 1996; s, 5-6) 
  
Linz och Stepan menar sedan att en demokrati som anses vara konsoliderad behöver ha 
fem olika arenor närvarande. Dessa fem samspelade arenor som måste existera är: civila 
samhället, politiska samhället, ekonomiska samhället, rättsstat och statsbyråkrati. 
Analysen som kommer i nästa kapitel kommer att ske utifrån dessa fem arenor. (Linz & 
Stepan, 1996; s, 5-6) 
 
Civila samhället 
När vissa grupper, rörelser och enskilda individer inom det civila samhället, oberoende 
av staten, försöker främja sina intressen, åsikter och värderingar så kan man se att denna 
arena existerar i samhället. Det civila samhället ska kunna inkludera sociala rörelser 
som kvinnoorganisationer, religiösa grupperingar, fackföreningar och 
intresseorganisationer. Civila samhället kan även vara föreningar som skapas av till 
exempel journalister, jurister, statsvetare och ingenjörer. Detta betyder dock inte att 
aktiva medborgare inte tillhör civilsamhället, utan dessa personer gör det trots att de inte 
tillhör någon gruppering eller förening. Dessa personer utgör en viktig roll och kan 
utmana styret när exempelvis den sittande regeringen ersätts och byts ut mot 
oppositionen. Dessa medborgare kan även organiseras och i vissa fall överrumpla den 
sittande regimen för att få igenom reformer. Dock menar Linz och Stepan att trots 
flertalet påverkansförsök och mobiliseringar så ter det sig svårt att byta ut regimen och 
skapa ett demokratiskt styre utan andra processer. Det civila samhället har alltså en stor 
kraft att samla olika grupper och individer för att exempelvis mobilisera oppositionen, 
men fler processer krävs för en demokratisering. (Linz & Stepan, 1996; s, 7-8) 
 
Politiska samhället 
Linz och Stepan menar att det är absolut nödvändigt för en konsoliderad demokrati att 
ha ett politiskt samhälle som består av bland annat politiska partier, allmänna- och fria 
val, politiska ledare samt lagstiftningar. Inom samhället ska det finnas ett organiserat 
politiskt liv där det ska finnas konkurrens huruvida vilka som ska styra staten. Som 
nämnt ovan så kan ett aktivt civilt samhälle överrumpla representanter för regimen, men 
ett politiskt samhälle är sedan en ofrånkomlig arena för den demokratiska 
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konsolideringen. Det är alltså väldigt viktigt att det civila samhället och det politiska 
samhället interagerar då det civila samhället är ett första steg på en 
demokratiseringsprocess men att det politiska samhället då måste komplettera för en 
konsolidering. Det civila samhället kommer sedan att fungera som en granskare av det 
politiska samhället. Det ska även finnas organiserande plattformar för politiskt samhälle 
som legitimeras av staten, där civilsamhället i sin tur legitimerar staten. Det ska med 
andra ord finnas en ömsesidig legitimering. (Linz & Stepan, 1996; s, 8-9) 
 
Ekonomiska samhället 
Det ekonomiska samhället menar Linz och Stepan fungerar som en medlare mellan 
staten och marknaden. En demokratiskt konsoliderad demokrati skulle inte gå igenom 
ifall det hade en ren planekonomi eller marknadsekonomi. Linz och Stepan menar att 
detta beror på att en konsoliderad demokrati har ett system där det krävs att staten går in 
för att agera som en garant ifall något snett skulle ske och detta existerar inte i 
marknadsekonomin. Staten ska alltså ha möjligheten att reglera marknaden och detta 
ska ske genom en blandekonomi, där man till en viss del behöver en fri marknad med 
ägandeskap för att kunna garantera civilsamhället en viss självständighet så att de i sin 
tur kan bidra till demokratin. Om staten hade haft full kontroll på hela marknaden med 
prissättning, distributionsbeslut och efterfrågan så hade det i sin tur resulterat i att 
autonomin i det politiska samhället inte hade existerat. Sammanfattat behövs alltså till 
viss del en fri marknad men där staten kan komma in och reglera ifall det krävs. (Linz & 
Stepan, 1996; s, 11-12) 
 
Rättsstat 
Den fjärde arenan behandlar rättsstaten. För att civilsamhället och det politiska 
samhället ska vara självständiga och autonoma så måste rättsstaten garantera och stödja 
detta. Även alla betydelsefulla aktörer inom det politiska samt civila samhället måste 
acceptera och respektera rättsstaten samt följa lagarna som satts. En sorts 
konstitutionalism ska råda i en rättsstat vars syfte är att civila- och politiska samhället 
ska ha sin normala funktion. Det ska även råda en stark ömsesidig förståelse för 
konstitutionen samt ett juridiskt system som ses vara oberoende. Konstitutionen och de 
lagar som satts ska gälla för alla utan undantag, oavsett vilken position eller titel man 
innehar. (Linz & Stepan, 1996; s, 10) 
 
Statsbyråkrati 
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För att någon av dessa arenor överhuvudtaget ens ska fungera så måste det existera en 
verkande statsbyråkrati. Statens roll här ska bland annat vara att kunna värna och bistå 
den konsoliderade demokratins behövligheter. Exempel på det kan vara att 
medborgarnas säkerhet och trygghet ska rättssäkert säkerställas. Staten måste även 
kunna genomföra demokratiska beslut som fattats på ett effektivt sätt. I denna arena är 
det även mycket viktigt att se hur skattefinansierade medel inte hamnar i orätta händer 
och att dessa pengar även samlas in på ett korrekt sätt. (Linz & Stepan, 1996; s, 11) 
 
Sammanfattning 
För att få en så tydlig uppsats och analys som möjligt så är ovan teoretiska diskussion 
viktig. För att kunna förstå hur en konsolidering av demokrati kan ske så behövs inte 
bara konsolideringsteorier, utan även demokrati- och demokratiseringsteorier. Det krävs 
alltså en redogörelse för vad en demokrati är i första hand. Sedan behöver man även 
studera hur en demokratisering kan genomföras där transitionen från ett icke 
demokratiskt styre till ett demokratiskt studeras.  
 
I denna uppsats har Linz och Stepans fem arenor sammanfattas i tabellen nedan, där 
arenorna sedan kategoriseras in i primära principer som måste uppfyllas för att arenan 
ska anses vara fullgjord. Teorin med de fem arenorna operationaliseras därför, så att 
analysen är uppbyggd på så sätt att de primära organiseringsprinciperna utgör 
underrubrikerna i varje arena.  
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Tabell 1.1 Sammanfattning av Stepan och Linz fem arenor (Linz & Stepan, 1996; s, 14) 
 
 

3.4 Tidigare forskning 

När man diskuterar Turkiets demokratinivå så är det viktigt att se över relationen mellan 
EU och Turkiet då EU har haft en stor påverkan på Turkiets politiska riktning. Många 
forskare har valt att skriva om relationen då den i många fall kan ses vara komplex. 
Huntington diskuterar till exempel kring att EU (EC) hade en mycket viktig roll när det 
gällde att konsolidera demokratier i södra Europa. Man ansåg att det var nödvändigt att 
ha ett demokratiskt styre för att kunna gynnas av de ekonomiska fördelarna som fanns. 
1987 valde Turkiet att ansöka om medlemskap i unionen eftersom att de turkiska 
ledarna länge haft en önskan om att tillhöra Europa och på så sätt modernisera landet 
och styret. Dock mötte man på motstånd inom den europeiska gemenskapen då Turkiet 
bland annat var det första muslimska landet, men till största del på grund av rivaliteten 
och historian med Grekland. (Huntington, 1991; s, 14) 

Arenor Primära 
organiseringsp

rinciper 

Nödvändigt stöd från övriga arenor Huvudsaklig samverkan 
med övriga arenor 

Civila 
samhället 

Föreningsfrihet, 
yttrandefrihet 
och pressfrihet 

- Rättsstaten som garant 
- Statsbyråkratin genomdriver 
civilsamhällets rättigheter att 
organisera sig om dessa inskränks. 
- Ekonomiska samhället ska med 
tillräcklig pluralism för att kunna stödja 
civila samhällets nödvändiga grad av 
självständighet och livlighet 

- Intressen och 
värderingar från civila 
samhället genererar det 
politiska samhället.  
- Genererar idéer och 
hjälper till att övervaka 
staten och ekonomiska 
samhället 

Politiska 
samhället 

Fria- och 
rättvisa val, 
politiska ledare, 
politisk 
konkurrens, 
partier 

- Behöver legitimitet i det civila 
samhällets ögon 
- Behöver en garant hos rättsstaten och 
statsbyråkratin 

- Får igenom 
konstitutionen och lagar 
- Förvaltar statsbyråkratin 
- producerar regelverk för 
ekonomiska samhället 

Ekonomisk
a samhället 

Institutionaliser
ad marknad, 
ekonomisk 
stabilitet,  

- Juridiska och reglerade ramverk som 
produceras av det civila samhället, och 
som verkställs av statsapparaten 

- Producerar sina 
kollektiva goda funktioner 
för att ge en väsentlig 
grund för de civila och 
politiska samhällenas 
pluralism och autonomi 

Rättsstaten Konstitutionalis
m, lagar, 
domstol 

- En juridisk kultur med starka band till 
civila samhället, respekterad av 
politiska samhället och statsbyråkratin.  

- Skapar hierarki av 
normer som gör andra 
arenor legitima  

Statsbyråkr
ati 

Byråkratiska 
normer, 
demokratiskt 
förverkligande, 
korruption,  
 

- Normativt stöd från det civila 
samhället 
- Finansiellt stöd från det ekonomiska 
och politiska samhället 

- Nödvändig verkställande 
av demokratiska lagar på 
civila, politiska och 
ekonomiska samhällen 
fastställda av det politiska 
samhället 
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Forskaren Muge Aknur har forskat kring militärkupper och andra aktörer som har 
påverkat Turkiets konsolidering av demokrati. I boken ”Democratic Consolidation in 
Turkey: State, Political Parties, Civil Society, Civil-Military Relations, Socio-economic 
Development, EU, Rise of Politic” skrivs bland annat om Turkiets processer för att få in 
mer demokratiska inslag i politiken under 50-talet, men att man fortfarande inte lyckats 
konsolidera sin demokrati. Aknur går igenom Turkiets politiska historia där demokratin 
flertalet gånger brutits ner av olika aktörer. Hur militärkupper och revolter brutit ner 
demokratin. Boken är uppbyggd av faktorerna: stat, politiska partier, civilsamhället, 
civil-militära relationer, socioekonomisk utveckling, EU som internationell aktör och de 
inre hoten som den ökade islamismen inom politiken och den separatistiska kurdiska 
nationalismen. Dessa faktorer hindrar demokratisk konsolidering i Turkiet menar 
Aknur. Syftet är alltså dels att belysa olika faktorer för att förstå varför Turkiet inte 
konsoliderat sin demokrati men även för att belysa vad som bör vara de politiska 
prioriteringarna framöver. (Aknur, 2012) 
 
Çiğdem Üstün är professor i europeiska studier och har skrivit flertalet artiklar om 
relationen mellan Turkiet och EU. I artikeln ”Can EU act as a Democracy Promoter? 
Analyzing the Democratization Demans and Supply in Turkey” diskuterar Üstün EU:s 
roll att stödja Turkiet i dess demokratiseringsprocess när landet stod som kandidat till 
ett medlemskap. Men sedan tappade EU denna roll med sin synlighet och press, medan 
Turkiet verkade förlora sitt intresse för att genomföra reformer. Üstün ser på relationen 
som att EU skulle vara en leverantör av demokratiseringsmekanismer samtidigt som 
Turkiet var en aktör i nöd. Även om brist på entusiasm och engagemang karakteriserade 
förhållandet mellan Turkiet och EU så finns det betydliga skillnader på åsikterna om EU 
och dess roll i demokratiseringen av Turkiet. (Üstün, 2017) 
 
Samtidigt menar Füsun Türkmen som är professor i internationella relationer att efter 
försöken för ett medlemskap i EU så gick dels reformandan ner, men att det även växte 
interna odemokratiska krafter. Påtryckningar från externa parter, som exempelvis EU, 
har skett för att Turkiet skulle genomgå demokratiseringsprocessen. I artikeln ”The 

European Union and Democratization in Turkey: The Role of the Elites” skriver hon att 
påtryckningar från externa parter, som exempelvis EU, har skett för att Turkiet skulle 
genomgå demokratiseringsprocessen. Men Füsun menar här att när externa parter gör 
påtryckningar så resulterar det i att de interna parterna och faktorerna växer. I Turkiets 
fall menar hon att de interna faktorerna har blivit så pass stora att de negativt påverkar 
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den demokratiska processen. Dessa interna faktorer utgörs av eliten vilka består av 
bland annat Turkiets mäktigaste affärsmän, militären samt personer med högt uppsatta 
positioner inom rättsväsendet. (Türkmen, 2008) 
 
Diplomaten och före detta generalkonsulen i Istanbul, Ingmar Karlsson har också gett 
sig in i diskussionerna kring Turkiet och EU och har skrivit en rad böcker och artiklar 
gällande Turkiets politik. En av dessa är boken Europa och turken: Betraktelser kring 
en komplicerad relation”, där Karlsson diskuterar ett framtida turkiskt medlemskap i 
EU. Boken skrevs när förhandlingarna nyligen inletts och Karlsson går igenom 
argumenten som är både positiva och negativa gentemot ett turkiskt medlemskap. Det 
diskuteras även kring vad konsekvenserna för ett medlemskap skulle innebära, men 
Ingmar Karlsson är dock positiv kring ett framtida medlemskap. Han väljer även att 
diskutera kring det armeniska folkmordet, cypernfrågan samt kurdernas situation och 
hur det kan påverka ett medlemskap, alltså är det både ur ett historiskt men även ett 
aktuellt perspektiv. Karlsson diskuterar även kring religionens roll i synen på ett turkiskt 
medlemskap men även fördomar som riktats mot landet. (Karlsson, 2008) 
 
Stefan Höjelid, Docent i Statsvetenskap har tillsammans med flertalet medförfattare 
(Ayhan Kaya, Sven Hort, Dietrich Jung, Hakan Yilmaz, Thomas Gür, Ingmar Karlsson) 
skrivit boken Turkey: from tutelaty to liberal democracy? Även här diskuteras det kring 
hur Turkiet historiskt sett har varit en viktig aktör i Europa och hur de fortfarande är det. 
Man går igenom hur Turkiet länge har velat tillhöra Europa och hur man än idag väntar 
på ett medlemskap. Man diskuterar även frågan om EU är redo för att ett stort 
muslimskt land ska bli medlem och hur det hade påverkat unionen. Men huvudsyftet 
med boken är att diskutera den turkiska interna politiken, hur sekularismen är hotad i 
Turkiet. Där AKP som styrt sedan 2004 har utmanat det som Ataturk en gång byggt 
upp. Frågor som bland annat demokrati, religion och sekularism tas upp då dessa är 
områden som blivit hotade och som även står i vägen för ett framtida turkiskt 
medlemskap i EU. (Höjelid, 2009) 
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4 Analys 
Eftersom att denna studie är en teorikonsumerande studie så kommer analysen att utgå 
ifrån Linz & Stepans konsolideringsteori med de fem arenorna: civila samhället, 
politiska samhället, ekonomiska samhället, rättsstat och statsbyråkrati. Dessa arenor ska 
hjälpa till att förklara varför Turkiet inte lyckats konsolidera sin demokrati. Avsnittets 
upplägg kommer därför vara att en arena analyseras i taget.  
 

4.1 Civila samhället 
Enligt Linz & Stepan existerar ett gott civilt samhälle när vissa grupper, rörelser och 
enskilda individer inom det civila samhället försöker främja sina intressen, åsikter och 
värderingar. Det inkluderar även sociala rörelser som kvinnoorganisationer, religiösa 
grupperingar och intresseorganisationer. Civila samhället inkluderar även föreningar 
som skapats av till exempel journalister, forskare, jurister, och statsvetare. (Linz & 
Stepan, 1996; s, 7–8) 
 
Enligt forskningsinstitutet Freedom House och dess frihetsbarometer så kan man se att 
Turkiet 2003 låg på nivå 4 när det gäller civila rättigheter, där 7 är värst (inga 
rättigheter) och 0 är bäst (mycket rättigheter). I år (2018) ligger Turkiet på nivån 6, 
vilket är en relativt stor ökning där de civila rättigheterna har minskat kraftigt. (Freedom 
House, 2018) (Freedom House, 2003) Vad beror då detta på? Vad har hänt under dessa 
år som har bidragit till att Turkiets civila rättigheter har minskat drastiskt? Det finns 
flera olika anledningar som ska diskuteras under denna arena.  

 
Figur 1 (Freedom House, 2018)  
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4.1.1 Turkiet och EU 

“The European Union needs Turkey more than Turkey needs the European Union”, – 
Recep Tayyip Erdoğan” (Hurriyet, 2018)  
 
Om man studerar nivån på de civila rättigheterna över den valda tidsperioden så kan 
man se att den har skiftat. En av dessa anledningar anses vara EU:s påverkan på Turkiet. 
Sedan Turkiet 1999 formellt förklarats som ett kandidatland för ett EU-medlemskap så 
satte man upp en rad ekonomiska och politiska mål som skulle genomföras för att 
uppfylla medlemskriterierna. Detta mötte dock en viss kritik då många medlemsländer 
ansåg att Turkiet inte levde upp till förväntningarna när det gäller de civila rättigheterna. 
Det fanns även en konflikt i Turkiet mellan EU motståndare och de som var för ett 
medlemskap, vilket bidrog till att reformerna som var tänkta att närma sig en modernare 
stat, inte fick samma effekt. (Freedom House, 2003, Üstün, 2017) 
 
Under 2006 när Turkiet fick vara en del av diskussionen kring EU och 
utvidgningsprocessen så kunde man se att landet fick många blickar på sig, främst 
gällande de civila rättigheterna. Man kunde här se att Turkiet ansträngde sig för att föra 
en dialog med EU-länderna för att kunna vara en del av gemenskapen. Man fick in 
förslag på förändringar och det civila samhället kunde till en viss grad vara med i 
diskussionen kring medlemskapet och reformer och man hade möjligheter att kunna 
påverka genom olika demokratiska former. Man kunde också se att det existerade fler 
organisationer än tidigare då de flesta hade varit bundna till staten. Om man inte var 
bunden till staten så riskerade man att bli utfryst och genomgå ständiga påtryckningar 
från staten, men detta såg alltså ut att vända från det att Turkiet blev ett kandidatland 
fram tills 2006. (Gül, 2006, Karlsson, 2008) Reformivern kom sedan att minska då 
maktbegär och inrikesangelägenheter tog större fokus, vilket gjorde att man inte hade 
samma behov att uppfylla Köpenhamnskriterierna längre. (Üstün, 2017) 
 
4.1.2 Media 

Reportrar utan gränser släpper årligen World Press Freedom Index som syftar till att 
mäta pressfriheten i 180 länder. Man rankar länderna där första platsen har bäst 
pressfriheten och där det sista landet (Plats 180) har sämst. Enligt reportrar utan gränser 
ligger Turkiet 2018 på plats 157 av 180 (Svår situation). Detta kan jämföras med 2006 
där man låg på plats 98. Man kan alltså tydligt se att när Turkiet satte igång sitt arbete 
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med reformer för att uppfylla EU:s krav för medlemskap så ökade pressfriheten 2006 
och man hamnade på plats 98. (Reporters without borders, 2018)  
 

 
Figur 2, Pressfrihetsindex. Reportrar utan gränser (2018)  
 
Pressfriheten i Turkiet har alltså skiftat beroende på hur situationen i landet sett ut. 
Många menar nu att pressfriheten i Turkiet i dagsläget har kommit till den graden att det 
inte ens existerar. Det har skett flertalet skandaler i landet där tidningar har fått 
”donationer” vilket har lett till korruptionsanklagelser. Man har bland annat kunnat 
bevisa hur Erdoğans parti (AKP) har donerat över 100 miljoner dollar till tidningar och 
mediekanaler. Med hjälp av dessa mediekanaler så har AKP kunnat styra nyhetsflödet 
för att stoppa eventuella regeringskritiker och för att föra fram sin egen propaganda. 
AKP utnyttjar även sin position genom att förhandla med stora koncerner som äger 
mediekanaler. Genom dessa förhandlingar kan de sätta press på ledningen som i sin tur 
pressar journalisterna att inte förmedla nyheter och information som kritiserar regimen. 
Om dessa journalister väljer att inte lyssna så avskedas de direkt, i värsta fall riskeras 
man att fängslas. (Özdalga, 2016; s, 9-11) 
 
Man har även inspektörer som utför ”granskningar” av mediekoncerner som sedan 
kräver nyhetsbyråerna på miljonbelopp i skatt, vilket hotar hela företagets existens då 
beloppet är så pass högt. AKP har även via Styrelsen för Telekommunikation kunnat 
kontrollera Twitter och Youtube användandet och har många gånger stängt ner dessa. 
Man har även beordrat att sända ut propaganda på dessa kanaler för att gynna regimen. 
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Det finns även rapporter på hur AKP och Erdoğan fördelat tiden i media på ett 
odemokratiskt sätt då AKP under valkampanjen 2015 fått 30 timmar TV tid medan till 
exempel det pro-kurdiska partiet HDP fått 18 minuter. Detta strider alltså direkt mot de 
grundläggande principerna för hur ett demokratiskt val ska genomföras med exempelvis 
fria medier. (Özdalga, 2016; s, 9-11) 
 
Turkiet är ett av de länderna som har flest fängslade journalister. Många av dessa är 
regimkritiska eller av kurdisk härkomst. De grunder som man anklagas för är samröre 
med PKK (terrorstämplad kurdisk gerilla) eller Gülenrörelsen (Religiös gruppering). 
Efter kuppförsöket 2016 där Erdoğan anklagade Gülenrörelsen för att ligga bakom så 
greps och avskedades tusentals personer. Bland annat över hundra journalister och 
flertalet radio och tv stationer stängdes ner. Detta är möjligt bland annat på grund av en 
paragraf i konstitutionen, nämligen paragrafen 301 om ”Turkiskheten” (som diskuteras 
närmare i senare del av analysen). Många journalister och oppositionskritiker har fått 
långa fängelsestraff på grunderna att man förolämpar staten eller alternativt verkar för 
en självständig kurdisk stat. (Utrikespolitiska institutet, 2016) 
 
4.1.3 Föreningsliv  

För att inneha ett gott civilt samhälle så är ett av kraven att det ska existera sociala 
rörelser som kvinnoorganisationer, intresseorganisationer och föreningar. Erdoğan har 
dock låtit kvinnorörelser stängas ner och har vid flertalet gånger kallat det för att vara 
feministisk propaganda och att jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet går 
emot människors natur. Detta på grund av de fysiska förutsättningarna som han menar 
finns mellan könen. (Akyol, 2017; s, 325-326) 
 
Man kan även se att mötesfriheten i Turkiet har inskränkts väldigt mycket. Efter 
kuppförsöket 2016 tvingades över 400 föreningar att stänga runt om i Turkiet. Bland 
annat barn- och människorättsorganisationer och kurdiska organisationer. Anklagelserna 
var bland annat att man var anhängare till kuppmakarna, att man sympatiserade med 
PKK eller var en del av IS. (Sveriges Radio, 2016) Många ordförande i dessa föreningar 
och organisationer ställs inför rätta och riskerar långa fängelsestraff på grund av 
anklagelserna. Exempelvis väntar Taner Kılıç, Amnestys ordförande i Turkiet på sitt 
straff där anklagelserna är koppling till terroristverksamhet. (Barkey, 2018, Omvärlden, 
2018)  
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Man kunde även se att efter kuppförsöket så stängdes ett 20-tal fackförbund där alla 
medlemmarna fick sparken, alltså minst 70 000 personer. Detta borde enligt lag ha 
kunnat stoppas då det strider mot lagarna, men eftersom att Erdoğan efter kuppförsöket 
utropat undantagstillstånd så kunde han genom dekret styra landet och stoppa 
fackförbunden. Lärarförbundet är ett särskilt exempel som inte förbjöds, men där 140 av 
de 144 anställda fick sparken då de enskilda personerna haft ett konto i en bank som 
misstänks ha samröre med Gülenrörelsen. (Freedom House, 2018) 
 
Icke-statliga organisationer som bland annat rapporterat om problem gällande bland 
annat tortyr, våld i nära relationer, och flyktingars situation har fått stänga ner och fått 
sina tillgångar beslagtagna. Staten har stängt ner omkring 1500 organisationer runt om i 
Turkiet. Flera tillslag har gjorts mot konferenser som handlat om mänskliga rättigheter 
där flera inflytelserika aktivister har fängslats. Även rätten att strejka är totalt 
kontrollerad då det är begränsade av lagar. Det finns få lagar i det turkiska systemet som 
är till arbetarnas fördel, vilket gör det svårt att få rätt stöd när saker inte står rätt till. 
Även här har man sett att många som arbetat för att främja arbetarnas villkor och 
rättigheter har behövt avsättas. (Barkey, 2018, Freedom House, 2018) 
 

4.2 Politiska samhället  

Inom det politiska samhället ska det finnas politiska partier, allmänna- och fria val, 
politiska ledare samt lagstiftningar. Det ska även finnas konkurrens huruvida vilka det 
är som ska styra staten och organiserande plattformar för politiskt samhälle som 
legitimeras av staten, där civilsamhället i sin tur legitimerar staten. Det ska med andra 
ord finnas en ömsesidig legitimering dem sinsemellan (Linz & Stepan, 1996; s, 8-9) 
 
4.2.1 Partier 

Turkiet har en parlamentariskt utformad demokrati där det lagstiftande organet utgörs 
av parlamentets kammare som består av 600 ledamöter. Dessa ledamöter väljs vart 
fjärde år medan presidenten väljs på en period på fem år, men där det finns en möjlighet 
att kunna förlänga mandatperioden för presidenten. Presidenten kan utställa lagar och 
även anföra klagomål mot lagarna men har i första hand en formell roll och utser 
premiärministern. (Regeringskansliet, 2017) 
 
Man kan se att kvinnorna är tydligt underrepresenterade i det politiska samhället, 
särskilt i det turkiska parlamentet. Av de 600 ledamöter som sitter i parlamentet så är 17 
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% kvinnor. Av alla 27 ministrar finns det enbart en kvinna representerad och hon 
innehar posten som social- och familjeministern. Man kan även jämföra andel kvinnor 
inom partierna där AKP har 18 % kvinnor medan HDP har 40 %. (Marschall, Aydogan 
& Bulut, 2016, Nationalencyklopedin, 2018) 
 
För att få komma in i parlamentet krävs det att partierna klarar 10 % spärren som finns. 
Denna spärr, som är en av de högsta, tillämpades under militärstyret 1980 där syftet var 
att stänga ute vissa partier, bland annat minoriteters möjligheter. Den höga spärren har 
inte ändrats sen dess, spärren gäller dock inte för oberoende kandidater. Därför hade 
kurdiska politiker en chans att ta sig in i parlamentet i valet 2011 för att efter det kunna 
bilda en partigrupp. (Regeringskansliet, 2017) Något problematiskt som är väldigt 
tydligt i Turkiet är att det finns en kultur kring partierna där ledarna har en otroligt stark 
maktposition. Detta medför att partierna inte är så demokratiskt uppbyggda. 
(Utrikespolitiska Institutet, 2018 Marschall, Aydogan & Bulut, 2016) 
 
AKP har haft en dominans över det politiska systemet sen omkring 2002 då Abdullah 
Gul var president. Partiet har vunnit varenda val stort sen dess och har sina främsta 
väljare i den något konservativa, sunnimuslimska kretsen. Många stöttade AKP under 
”reformåren” då många ansåg att partiet hade det som krävdes för att styra landet i en 
mer modern riktning. Men denna bild kom tyvärr att förändras. Efter att partiet hade 
lyckats dämpa hotet och inblandningen av militären så tog man tillfället i akt att inta en 
annan position jämfört med tidigare. Ett mer auktoritärt styre intogs och man satsade på 
att inneha maktpositioner på lång sikt. (Utrikespolitiska Institutet, 2018, Marschall, 
Aydogan & Bulut, 2016) 
 
Det andra största partiet är CHP, vilket står för det Republikanska folkpartiet och är 
skapat av Turkiets landsfader Ataturk. Partiet har i nuläget en mer nationalistisk 
ideologi jämfört med tidigare och har samtidigt en bra relation med militären. Eftersom 
att Ataturk hade som mål att modernisera Turkiet och sekularisera samhället så är detta 
något som CHP bär med sig. De förespråkar alltså en politik som är strikt sekulär till 
skillnad från Erdoğan och AKP. Man vill även värna om relationerna med väst för att på 
så sätt kunna moderniseras ytterligare. (Akdağ, 2015, Utrikespolitiska Institutet, 2018) 
 
Högerpartiet MHP, det nationella handlingspartiet, har en mer etnisk inriktning på 
nationalismen jämfört med CHP. Många anser att partiet har en fascistisk bakgrund 
vilket kanske främst är kopplat till den fascistiska organisationen ”Grå vargarna” som 



  
 

 - 25 - 

även ofta brukar betraktas som partiets ungdomsförbund. (Utrikespolitiska Institutet, 
2018) 
 
HDP (Folkets demokratiska parti) bildades 2012 och är det enda pro-kurdiska partiet i 
parlamentet. Partiet ses ha en vänsterinriktad politik och lockar därför fler väljare än 
bara kurder. Man lyckades i valet 2015 komma över den höga tioprocentsspärren som 
finns för parlamentet i Turkiet vilket ses som en stor bedrift. (Akdağ, 2015, 
Utrikespolitiska Institutet, 2018, Nationalencyklopedin, 2018) 
 
4.2.2 Fria och rättvisa val 

För att ett land ska anses vara demokratiskt så är det mest grundläggande att det 
existerar fria och rättvisa val. Utifrån dessa val har medborgarna en chans att påverka 
hur samhället tar form. Genom valen kan medborgarna uttrycka sin vilja genom 
representanter som företräder väljarna. Men i Turkiet har det varit väldigt svårt med fria 
och rättvisa val, bland annat på grund av militärens inblandning. Med flera 
militärkupper som skett har flera reformer även genomförts som inte har varit till 
medborgarnas fördel. När dessa kupper inträffade så tvingades partierna att stängas och 
det sattes stopp för all aktivitet. Det bestämdes även här att tio procentsspärren skulle 
införas så att man kunde utesluta vissa grupperingar i landet. Denna spärr är en av de 
högsta som existerar och finns alltså fortfarande kvar i Turkiet än idag. Man införde 
även att det endast skulle finnas tre partier representerade i parlamentet. Men detta kom 
senare att ändras men har satt sin prägel på det politiska systemet. (Utrikespolitiska 
Institutet, 2018) 
 
2003 kom Erdoğan tillbaka från sin fängelsetid där han dömts för att genom ett tal ha 
propagerat emot Ataturks sekulära statsideologi. Han lyckades här komma in i 
parlamentet för att sedan tillsättas som premiärminister. Här var hans främsta mål att 
rikta politiken gentemot att uppfylla EU:s krav för ett medlemskap, vilket han lyckades 
relativt bra med eftersom att AKP hade majoritet. Efter detta kom det politiska 
landskapet att förändras. (Freedom House, 2003)  
 
Man kan tydligt se i vilken utsträckning AKP har lyckats locka väljare när man ser på 
skillnaderna i antal procent under valet 2002 och valet 2007. 34 % av rösterna i valet 
2002 gick till AKP medan de i valet 2007 fick 46,6 %, vilket är en relativt stor ökning 
på över 12 %. Man lyckades även breda ut sitt väljarstöd över fler regioner jämfört med 
tidigare och detta inkluderade även flera kurdiska regioner. Man kunde även se att AKP 
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lyckades få otroligt höga siffror i storstäderna. I Istanbul fick man nästan så många 
röster som alla oppositionspartier fick tillsammans vilket betyder att man tog ett steg 
ifrån landsbygden in till storstäderna. Man kan alltså se att partiet i valet 2007 utmärkte 
sig som ett ”Catch-all parti” då man täckte både storstäder och landsbygden, men även 
att man inte bara hade religiösa väljare. Man kan även se att partiet intog en position 
som mitten-höger parti och fick väljare från olika samhällsklasser, både 
låginkomsttagare men även höginkomsttagare. En av dessa anledningar kunde man se 
var bristen på ekonomisk stabilitet som fanns i landet. (Rabasa, 2008; s, 49-50) 
 
Det mest dramatiska valet som skett i Turkiets historia är valet som inträffade 2015. 
Under parlamentsvalet 2015 fanns valobservatörer på plats som senare ansåg att valet 
kunde anses överlag leva upp till de globala kraven som finns för fria val. Valresultatet 
innebar en förlust för Erdoğan och AKP då man förlorade sin majoritet och fick 40,9% 
röster vilket innebar 258 mandat. CHP tappade också mandat jämfört med valet 2011, 
nu fick man istället 25 % av rösterna och därmed 132 mandat. Samtidigt fick MHP 16,3 
% av rösterna. De största vinnarna var HDP som fick 13,1 % av rösterna och klarade sig 
därmed över 10 % spärren vilket många på förhand trodde att de inte skulle klara. 
(Kemahlıoğlu, 2015) 
 
Även fast valobservatörer och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa) ansåg att valet var fritt överlag så riktades det mycket protester mot framförallt 
AKP. Många ansåg att det inträffade valfusk och att konflikterna inför valet var riggade 
för att förstöra valkampanjer. Inför valet utbröt politiskt våld där kandidater och 
partikontor attackerades, bland annat med bomber vilket resulterade i att fyra HDP 
sympatisörer dödades. Även en av AKPs toppkandidater, Elif Doğan Türkmen blev 
skjuten men klarade sig undan lindrigt. Det fanns en tydlig begränsning av 
mediautrymme för övriga partier jämfört med det som tilldelades AKP. Man kunde se 
att nyhetsbyråerna enbart rapporterade från AKPs valrally, men inte från de övriga 
partiernas. Det fanns även anklagelser mot AKP för att ha använt statsfonder för att 
finansiera valkampanjen, vilket är emot turkisk lag. Flera medborgare vittnade om både 
moraliskt men ekonomiskt hot ifall man inte röstade rätt, man kände alltså en stark 
rädsla. (Kemahlıoğlu, 2015, SvD, 2015)  
 
Eftersom att resultatet inte blev som tänkt där inget parti fick majoritet så hölls det ett 
nytt val i november 2015. Inför detta nyval trappades konflikterna upp ytterligare på 
grund av den ökade politiska polariseringen och det politiska klimatet hårdnade ännu 
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mer. Mediefriheten begränsades totalt för övriga partier då AKP tog över 
nyhetsrapporteringen indirekt. Flera mediekanaler blev attackerade där nyhetsbyråer 
vandaliserades och journalister misshandlades. Flera mediehus blev även bundna under 
den statliga tvångsförvaltningen. Den händelse som resulterade blodigast var när en 
kurdisk fredsdemonstration hade anordnats men slutade med att man utsattes för en 
terroristattack. Demonstrationen slutade med att en bomb detonerade där över hundra 
personer miste livet. Efter detta valde alla oppositionspartier att ställa in sina planerade 
valarbeten då de ansåg att situationen inte var hållbar, vilket i sin tur bidrog till att AKP 
var de enda partiet som hade valkampanjen igång inför nyvalet. (Çakmak, 2015) 
 
Över 150 personer förlorade livet i konflikterna innan nyvalet som såg ut att bli 
långvariga. Det var många som ansåg att ett nyval inte ens var möjligt ur ett 
säkerhetsperspektiv. I sydöstra Turkiet infördes utegångsförbud många kvällar då den 
separatistiska konflikten blev allt mer spänd. Det riktades även en stor kritik mot 
presidenten för att medvetet ha blossat upp konflikten för att på så sätt vinna väljarnas 
förtroende och missnöjesröster inför nyvalet och därmed få tillbaka sin majoritet. Det 
riktades en del kritik mot valet då flera ansåg att valet varken var fritt eller rättvist då 
yttrande- samt pressfriheten var grovt inskränkt. Europarådets parlamentariska 
församling (PACE) ansåg att valet var orättvist medan Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) uttryckte en allvarliga oro över rättvisan i valet. (Çakmak, 
2015, Utrikespolitiska Institutet, 2018) 
 
I omvalet lyckades AKP få tillbaka sin majoritet med 49 % av rösterna. MHP tappade 
fyra procentenheter jämfört med valet några månader tidigare och hamnade precis under 
12 %. Även HDP tappade röster i detta val och fick 10,7 % vilket är strax över 
tioprocentspärren. CHPs mandat minskade också då man fick 25,4 %. (Utrikespolitiska 
Institutet, 2018) 
 
Nästkommande val skulle inträffa november 2019, men Erdoğan valde att flytta fram 
det till 24 juni 2018. Den bakomliggande orsaken till att Erdoğan valde att flytta fram 
valet är på grund av att öka takten för att förvandla Turkiet till att ha ett exekutivt 
presidentsystem. Även här förekom rapporter om inskränkandet på det fria ordet, 
fördelning av mediatid och utpressningsmetoder, bland annat med hjälp av 
undantagstillståndet. Inför detta val hade man tidigare haft en folkomröstning där antalet 
ledamöter i parlamentet ökade från 550 till 600 personer. (Freedom House, 2018) 
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4.2.3 Politiska ledare 

“Minareterna är våra bataljoner, kupolerna våra hjälmar, moskéerna våra kaserner 
och de troende våra soldater” När Erdoğan inledde sitt tal i staden Siirt 1997 med dessa 
ord slutade det med stora konsekvenser. Erdoğan fick tio månaders fängelse med 
grunden att han uppviglat att störta sekulariseringen i landet. När domen kom anklagade 
Erdoğan Turkiet för att inte vara en rättsstat och när han sedan återvände och vann valet 
stort 2002, så lovade han att ingen någonsin framöver kommer att hamna i fängelse på 
grund av sina åsikter, sin tro eller sina tankesätt. (Anon, 2003, Akyol, 2017; s, 107-108)  
 
Fängelsevistelsen satte sina spår hos Erdoğan, men efter att ha kommit tillbaka och fått 
erhålla mer och mer makt så kunde man se att ju mer stöd Erdoğan fick desto mer 
kontrollerade han åsikter som framfördes. (Akyol, 2017; s, 109) Som tidigare nämnt 
styrde AKP på egen hand efter valet 2002 och med det kom även en viss politisk 
stabilitet jämfört med tidigare då politiken genomsyrats av bland annat 
militärinterventioner. Partiledaren Erdoğan stod länge för att vara den handlingskraftiga 
företrädaren för olika politiska åsikter och han fick inte bara beröm inrikes, utan även 
från andra länder. Han talade om marknadsekonomier och vikten av en sekulär stat. Han 
drev igenom sin politik i väldigt högt tempo, där politiken även uppskattades av 
västerländska demokratier. Erdoğan genomförde massvis med reformer för att 
liberalisera exempelvis partilagar, organisationsfriheten, pressfriheten och 
mötesfriheten. Även minoriteternas rättigheter förbättrades avsevärt samtidigt som man 
tillät det kurdiska språket offentligt. (Anon, 2003, Akyol, 2017; s, 125-129) En av 
Erdoğans största bedrifter under hans tidiga premiärministerår var att han 2009 gjorde 
allt i sin makt för att komma på en lösning på konflikten med kurderna och 
gerillagruppen PKK. med hjälp av EU var planen att påskynda vapenstillestånd och 
inleda en fredsprocess. (Akyol, 2017; s, 130, Aknur, 2012) 
 
Men ju mer makt Erdoğan erhöll så förändrades reformivern och 
demokratiseringsprocessen. När omvalet 2011 skedde så kunde man se att Erdoğan och 
partiet sakta men säkert började inskränka vissa rättigheter som han infört. Man intog en 
annan position som hade en hårdare linje. De friheter som medborgarna tidigare hade 
kunnat åtnjuta fanns inte längre kvar i samma utsträckning. Det finns många olika 
analyser kring varför denna vändning kan ha skett, en av de är på grund av EU 
medlemskapet. Erdoğans högsta önskan när han tillsattes som premiärminister var att få 
Turkiet med i EU och på så sätt kunna bli Turkiets mest framgångsrika ledare. Men 
efter att flertalet EU medlemsländer satte sig emot detta så riktades fokus mot inrikes 
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angelägenheterna istället. Klimatet hårdnade och många ansåg att de tidigare reformerna 
som genomförts enbart var ett spel för galleriet. Erdoğan började istället inskränka på 
grundläggande rättigheter och hans största mål var att konsolidera och stabilisera sin 
makt på lång sikt. Han valde att ta till alla medel för att kunna uppnå detta. (Akyol, 
2017; s, 225-231. Türkmen, 2008) 
 
Enligt konstitutionen krävs det att Turkiets president förblir politiskt neutral och 
obunden till något parti. Men trots detta så kunde man se att Erdoğan under omvalet 
2015 var väldigt aktiv under valkampanjerna och höll flera tal under de öppna mötena. 
När dessa möten hölls i vissa provinser så tvingades många arbetare att delta och lyssna 
på mötena efter påtryckningar av deras chefer, som i sin tur fick utstå hot ifall man inte 
deltog. Erdoğan kunde även utnyttja statskuppen som inträffade sommaren 2016 till sin 
fördel. Många statsanställda förlorade sina jobb och byttes ut, de flesta domare och 
offentligt anställda fick sparken. Även militären försvagades oerhört samtidigt som 
Erdoğan kunde se att hans egen makt stabiliserades ytterligare. Han införde även 
undantagstillståndet som kunde styrka detta, samtidigt som konflikten med PKK 
trappades upp. (Freedom House, 2018. Aknur, 2012) 
 
4.2.4 Politisk konkurrens  

Eftersom att Turkiet har en av de högsta spärrarna till parlamentet så bidrar det till att 
den politiska konkurrensen är och har varit väldigt begränsad. Det har varit väldigt svårt 
för partier att kunna konkurrera mot regeringspartiet. AKP har sen 2002 haft en stor 
väljarbas och har därför gjort det svårt för övriga partier att konkurrera. Sedan har även 
vissa otydliga lagar, speciellt lagen om “Turkiskheten” gjort det svårt för partier att föra 
fram sina åsikter. Många kurdiska och islamistiska partier har förbjudits genom åren.  
 
Efter att vapenvilan mellan PKK och turkiska staten bröts 2015 så har många HDP 
anhängare anklagats för att vara en Proxy rörelse för PKK. Detta för att vissa 
medlemmar inte tagit ett tydligt avstånd från rörelsen. Efter att undantagstillståndet 
införts 2016 så kunde Erdoğan fängsla flera medlemmar från HDP, bland de är nio 
stycken ledamöter och många fler från kommunnivå. Även oppositionspartiet CHP har 
fått anklagelser riktade mot sig för att ha förolämpat presidenten och för att ha läckt 
hemligstämplad information om Turkiet. Straffet för en av CHPs ledamöter blev 25 års 
fängelse. (Akyol, 2017; s, 365-371) 
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Det har även beslutats om att parlamentarikernas immunitet skulle upphävas, vilket EU 
starkt satte sig emot då man tydligt kunde se att oppositionen var utsatt, där HDP var det 
partiet som drabbades hårdast. HDP fick som nämnt flera av sina ledamöter fängslade 
och därtill blev även partiledarna fängslade, Selahattin Demirtas sitter fängslad sedan 
2016 på grunderna för terrorism och likaså hans partiledarkollega Figen Yüksekdag. 
(Regeringskansliet, 2018) Demirtas har suttit två år i häkte och riskerar allt från 43 till 
142 års fängelse för anklagelserna för samröre med PKK vilket han förnekar. 
(Aftonbladet, 2018)  
 
Strax efter att Demirtas fängslas så stängs Twitter, Youtube och Whatsapp ner för att 
spekulationerna inte ska överskugga det rättsliga arbetet. Svenska utrikesdepartementet 
valde att kalla upp Turkiets ambassadör till UD för att diskutera de många fängslade 
folkvalda politikerna. (Omvärlden, 2018) Nu har Europadomstolen fastställt att 
Demirtas bör släppas från det säkerhetsklassade fängelset och släppas fri, men detta slår 
Erdoğan bort och menar att domen inte är bindande för Turkiet. Europadomstolen 
(Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) står under Europarådet vilket har 
47 medlemsstater där Turkiet är ett av de. Detta innebär dock inte att domen från 
Europadomstolen kan häva Turkiets nationella domstolsbeslut. (Al Jazeera, 2018)  
 

4.3 Ekonomiska samhället 
Det ekonomiska samhället fungerar som en medlare mellan staten och marknaden. I en 
konsoliderad demokrati fungerar inte det ekonomiska samhället om man antingen har en 
ren planekonomi eller ren marknadsekonomi. Detta eftersom att staten måste gå in och 
agera som en garant vid vissa situationer där det krävs. Därför är det av stor vikt att en 
sorts blandekonomi existerar, alltså till viss del en fri marknad men där staten kan hoppa 
in vid specifika tillfällen. (Linz & Stepan, 1996; s, 11-12) 
 
4.3.1 Stärkt ekonomi 

När Erdoğan tillsattes som premiärminister 2003 befann sig Turkiet i en ekonomisk 
svacka med en djup lågkonjunktur där liran hade kollapsat. Den föregående regeringen 
hade fått landet att hamna i en ekonomisk kris vilket nu Erdoğan fick i uppgift att lösa. 
Erdoğans första uppgift till sin finansminister var att driva igenom makroekonomisk 
politik och att knyta ännu fler kontakter med affärsmän för att på så sätt locka utländska 
investerare till Turkiet. (Harvey, 2018) Erdoğan valde även att upphäva de statliga 
regleringar som funnits gällande BNP samtidigt som centralbanken fick en oberoende 
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roll där de skulle bekämpa inflationen. Den valutakurs som rådde under Erdoğans första 
mandatperiod ändrades till att anpassa marknaden. Samtidigt valde man att få igenom 
de många privatiseringarna man tidigare förhandlat om. Marknadsreformerna var även 
ett steg i riktningen mot en mer liberal ekonomi och institutioner för att kunna möta det 
västliga idealet och på så sätt få ett medlemskap i EU. (Utrikespolitiska Institutet, 2018) 
 
Tack vare reformerna så kunde ekonomin växa med ungefär sex till åtta procent varenda 
år. Erdoğan hade även lyckats med sina ansträngningar att få investerare till Turkiet då 
framförallt byggbranschen blomstrade. Ekonomin ökade lika raskt som i länder som 
Kina, det gick till och med så snabbt att forskare och analytiker började flagga för en 
eventuell bubbla som kunde brista. Den turkiska ekonomin blev till och med så stark att 
man erhöll en plats bland G20 där 20 av de länder med de mest starka ekonomierna 
finns representerade. Turkiet har även varit ett av de länderna som lånat pengar av IMF 
(Internationella valutafonden) och när Erdoğan tillträdde som premiärminister låg 
skulden på 24 miljarder dollar vilket kan jämföras med 2010 års siffra som låg på 6 
miljarder dollar. Några år senare så lyckades Turkiet bli av med hela sin skuld till IMF 
vilket sågs som en stor bedrift. (Utrikespolitiska Institutet, 2018. Karlsson, 2008) 
 
I flera städer runt om i Turkiet kunde man se att nattklubbar och nya restauranger 
öppnades, nya områden för kultur och sociala sammanhang kom till liv. Man kunde 
även se att unga turkar i allt större utsträckning utbildade sig mer, även utomlands för 
att sedan återvända till Turkiet vilket bidrog till mer kunskap i samhället. Investerare 
runt om i världen började investera i Turkiet och handla mer med turkiska företag. 
(Harvey, 2018) 
 
Detta ekonomiska lyft som Erdoğan lyckats med prisades inte av alla. Skeptiker, 
oppositionsledare och Kemalister menade att detta var iscensatt av Erdoğan som ett spel 
för galleriet, speciellt inför väst och EU. De menade att Erdoğan enbart hade denna 
reformiver på grund av att vinna legitimitet och tillförlitlighet för att sedan kunna 
konsolidera och säkerställa sin egen position. Anklagelserna var även att ”den nya 
Sultanen” ville underkasta armén, ta över domstolarna och islamifiera landet. De 
flaggade även för att Erdoğan hade målet att förvandla Turkiet till en Teokrati i stil med 
Iran. När sekularisterna i storstäderna kritiserade Erdoğan så tilltalade det 
landsbyggdsväljarna ännu mer att stötta honom. (Harvey, 2018) 
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Turkiet hade, liksom många andra utvecklingsländer, befunnit sig i situationer med 
osäkra marknader, osäkra växelkurser, politisk oro och en osäker framtidsutsikt. Bilden 
av Turkiet var på väg att bli mindre smickrande men mer avslöjande än tidigare och 
visade både löften och faror med att vara en ekonomi med 800 miljarder dollar. 
(Dombey, 2014)  
 
4.3.2 Ekonomisk kris 

När Erdoğan tillträde som premiärminister var Turkiet som nämnt i en ekonomisk kris, 
väljarna ville ha förändring, och det fick dem. Nu menar kritiker att reformerna var för 
beroende på marknaden. Men även att Erdoğans reformiver minskat samtidigt som de 
inhemska problemen växer och Erdoğans auktoritet ökat. När man undersöker 
ekonomin i Turkiet så kan man tydligt se en skillnad mellan relationerna med 
samarbetsländerna innan och efter diskussionerna kring ett EU medlemskap. Tonläget 
och klimatet blev hårdare från Erdoğan och hans ministrars sida. (Höjelid, 2009)  
 
Flera olika inhemska angelägenheter bidrog till att ekonomin skulle ta en ny riktning 
neråt. När Geziprotesterna i Turkiet inleddes var det tydligt att Erdoğan bytt till en mer 
auktoritär ledarstil då de som protesterade möttes med översakligt våld. Omvärlden såg 
nu att Erdoğan inte hade samma reformiver kvar. Många ansåg nu att Turkiet inte skulle 
bli detsamma. Att fredsprocessen med kurdiska PKK fallerade har även det påverkat 
ekonomin. (Dombey, 2014) 
 
Relationen med Ryssland var även den ansträngd 2015 efter att Turkiet skjutit ner ett 
stridsflygplan som tillhörde Ryssland vid gränsen till Syrien. Detta resulterade i en 
mycket infekterad relation länderna emellan vilket kom att påverka Turkiets ekonomi. 
Turismen är en stor del av inkomstkällan för Turkiet då många utländska 
charterresenärer väljer att åka till Turkiet. Efter att Trump intog presidentposten i USA 
samtidigt som Turkiet höll den amerikanska prästen Andrew Brunson i fängelse så 
kunde man se att relationen länderna emellan blev ansträngd. Samtidigt valde Trump att 
hota med att slå på dubbla tullavgifter för varor som stål och aluminium vilket även det 
slog hårt mot Turkiets ekonomi då de främsta handelspartnerna är USA och EU. (Anon, 
2018, Utrikespolitiska Institutet, 2018)  
 
De problem som råder inrikes har påverkat ekonomin i stor utsträckning. Samtidigt som 
Turkiet faller neråt på varenda demokratimätning så har landet i år (2018) fått se sin 
valuta falla med 41 % mot dollarn. Inflationen ligger på dubbla centralbankens mål och 
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företagen kämpar samtidigt som Turkiet har än skuld på mer än 300 miljarder dollar. 
Inflationen låg 2018 på en nivå på 17,9 % vilket är en rekordhög summa, vilket kan 
jämställas med nivån när Erdoğan tillträdde som Premiärminister och Turkiet var i en 
ekonomisk kris. (Anon, 2018, Utrikespolitiska Institutet, 2018, Nextcomony, 2018) 
 
Presidenten reste till London i maj i år för att träffa chefer, bankmän och 
investerare som förväntade sig att höra lugnande ord för att stilla sin oro. Men liran 
svajade ännu mer efter hans uttalande under denna resa. Erdoğan menade att han 
förväntade sig att ta större kontroll över ekonomin efter valet som skulle ske samma 
sommar, särskilt när det gällde oberoendet av centralbanken. Många investerare oro var 
alltså befogad, det fanns ingen krisplan. Vid ett senare tillfälle i en intervju sa Erdoğan  
att Centralbanken naturligtvis är oberoende men att de inte kan använda detta oberoende 
för att inte lyda order från presidenten. (Harvey, 2018) 
 
Ett av ledarnas misstag var att den turkiska ekonomin blev alldeles för beroende av 
utländska finanser samtidigt som man lider av strukturella svagheter som täckts av 
flödet av pengar som kommit in på grund av dålig penningpolitik på andra håll. 
Regeringen har alltså lagt sig på latsidan när det gäller fler ekonomiska reformer. Detta 
är ett välkänt problem bland utvecklingsländer. (Dombey, 2014, Nextcomony, 2018) 
 
Erdoğan valde även att avsätta sin finansminister för att istället anställa sin svärson för 
uppdraget. Presidenten har alltså inte de bäst lämpade rådgivarna omkring sig då han 
anser att lojalitet slår kunskap. Många anser alltså att Erdoğan har fel personer på fel 
maktpositioner. Han har även till skillnad från tidigare börjat kontrollera centralbanken 
och får därför inte driva sin egen penningpolitik. (Nextcomony, 2018) 
 
Många kritiker menar att så länge som Erdoğan har ett hårt grepp om ekonomin så 
kommer investerare och unga talanger att fly och därmed kommer ekonomin aldrig 
kunna blomstra som under Erdoğans första mandatperiod. (Harvey, 2018) 
  

4.4 Rättsstat 
Under arenan rättsstat så ska det politiska och det civila samhället vara självständiga där 
rättsstaten har en viktig roll för att man ska stödja detta. Det ska finnas en ömsesidig 
förståelse för konstitutionen samt ett juridiskt system som är oberoende. Alla lagar 



  
 

 - 34 - 

gäller för alla utan undantag och alla betydelsefulla aktörer inom det politiska samt 
civila samhället måste acceptera och respektera rättsstaten. (Linz & Stepan, 1996; s, 10) 
Rättsstatens principer ska ge trygghet till medborgarna. Detta innebär då att 
medborgarna med ledarna för landet ska främja det rättvisa samhället så att man ökar 
chansen för en konsoliderad demokrati.  
 
4.4.1 Domstolen 

Rättsstaten bör ha en oberoende domstol som inte har några anklagelser för att vara 
korrupt och att de är självständiga gentemot påverkningar från exempelvis politiska 
åsikter, vilket är fastställt i den turkiska konstitutionen. De främsta uppgifterna för 
domstolen är att garantera medborgarnas rättigheter genom lagarna som fastställts. 
(Özbudun, 1996) Författningsdomstolen i landet har ansvar över tolkningen av 
grundlagarna samtidigt som appellationsdomstolen har den högsta instansen i allmänna 
mål. Högsta rådet ansvarar för att utnämna domare. (Üstün, 2017, Özbudun, 2015) 
 
Under andra delen av Erdoğans mandatperiod som premiärminister så valde man att 
reformera rättsväsendet i helhet där även domstolarna innefattades. Dessa reformer var 
ett steg i riktningen mot att liberalisera Turkiet för att uppnå EU:s förväntningar. 
Reformerna innefattade även det högsta rådet för att på så sätt kunna säkerställa 
representation och pluralism. Reformerna skulle demokratisera Turkiet ytterligare och 
gynna domstolarnas oberoende och var mycket kontroversiella. AKP:s reformer av 
rättsväsendet under 2010 kunde genomföras då 58 % av parlamentet röstade för dem. 
Hela 24 artiklar skulle ändras vilket inte enbart AKP stödde, utan även exempelvis EU 
och Venedig kommissionen. (Regeringskansliet, 2017) 
 
Dock kom den positiva förändringen som genomförts att ändras. Under 2014 skakades 
det turkiska rättsväsendet av en korruptionshärva då fyra ministrar och deras anhöriga 
involverades. Regeringen bestämde kort därpå att ändra förordningen så att 
rättsväsendet hade en skyldighet att meddela respektive myndighet som kunde beröras 
av en specifik utredning. Detta öppnade upp för påverkansförsök som regeringen kunde 
utföra eftersom att de nu i förväg kunde informeras. Regeringen kunde alltså ha en 
inverkan på utfallet av utredningen. Detta väckte därför många åsikter där flera satte sig 
emot beslutet. Att rättsväsendet nu i Turkiet skulle verka oberoende är något som 
många kritiker ansett inte stämmer. Ministrarna fick nu tillgången till information som 
de egentligen inte ska ha tillgång till och fick därmed en större maktposition. (Özbudun, 
2015, Üstün, 2017) 
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2015 och året därpå ansåg Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO) att 
regeringen hade påverkan på Turkiets rättsväsende i stor utsträckning, vilket de inte ska 
ha då rättsväsendet ska vara oberoende enligt konstitutionen. I GRECO:s noteringar 
ansåg de att Erdoğan med sin regering har alldeles för stora möjligheter att utöva 
inflytande på tillsättningen av domare och åklagare i Högsta rådet. Ett exempel på detta 
är när man valde att placera om tusentals domare. Samtidigt anser även EU-
kommissionen att Turkiets rättsväsende inte är oberoende och att reformarbetet för att 
främja mänskliga rättigheter har avstannat sen Erdoğans första mandatperiod som 
premiärminister. (Regeringskansliet, 2017) 
 
4.4.2 Lagar 

Det har riktats stor kritik mot lagarna i Turkiet och de är ett hett debatterat ämne. Det 
finns en brist på förtroende mellan regeringen och rätttsväsendet vilket har resulterat i 
att rättsväsendet har tappat legitimitet. Den turkiska lagstiftningen har felaktigheter när 
det gäller att ta hänsyn och att ha respekt för de mänskliga rättigheterna. Lagarna 
efterlämnar även stora tomrum för tolkning. Rättsstatens principer har sviktat under de 
senaste åren, främst efter kuppförsöket. (Regeringskansliet, 2017) 
 
Lagparagraf 301, ”förolämpning mot Turkiskheten” är och var Turkiets mest 
kontroversiella lag av flera anledningar. Dels för att den motarbetar yttrandefriheten 
men även religionsfriheten. Lagen innebär att den som på något sätt förolämpar Turkiet 
och ”Turkiskheten” riskerar fängelse. Ofta används lagen även när ”förolämpning av 
Islam” sker. I samband med att Turkiet reformerade om sina 80 år gamla lagar i enlighet 
med ”god europeisk standard” så inrättades paragraf 301 2005 som fick internationella 
aktörer att reagera. Därför valde man efter ett majoritetsbeslut i parlamentet att ändra 
om lagen så att den istället gick under betäckningen ”Förolämpning av den turkiska 
staten”. Lagen har använts mot journalister när de bland annat har skrivit om det 
armeniska folkmordet eller om kurderna och deras självständighetskamp på ett hotfullt 
sätt. (Coskun, 2010, Amnesty, 2007)  
 
Efter det misslyckade kuppförsöket inträffade 2016 så valde Erdoğan att inrätta ett 
undantagstillstånd i landet, vilket enligt konstitutionen kan inrättas om ett hot mot 
demokratin finns. Det innebar att myndigheterna kunde agera hårdare och snabbare mot 
de som låg bakom försöket. Det främsta målet var att lokalisera och gripa 
Gülensympatisörer vilket har lett till att över 150 000 statsanställda har mist sina jobb. 
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Men dessa har inte bara varit personer från Gülenrörelsen utan det har även bland annat 
varit regeringskritiker och kurdiska aktivister. Erdoğan inrättade även 12 dekret som 
gjorde så att myndigheterna kunde gå in och konfiskera företag och säga upp anställda 
(Coskun, 2010, Regeringskansliet, 2017). Undantagstillståndet kom att förlängas sju 
gånger vilket innebar att det var i kraft från 2016 till 2018, alltså två år. (SVT, 2018)  
 
När Erdoğan valde att inte förlänga undantagstillståndet så trädde en ny ”anti-terrorlag” 
i kraft sommaren 2018 som godkändes av en majoritet i parlamentet. Lagen ska gälla i 
tre år och har till syfte att bekämpa terrorism och ta ett hårdare grepp mot terrorister. 
Samtidigt menar Turkietkännare att lagen enbart är ett steg mot enväldesstyret då 
myndigheter nu kan inskränka medborgarnas frihet vilket nu kan legitimeras av lagen. 
Kritiker menar även att lagen används främst för att fängsla Gülensympatisörer, 
regeringskritiker människorättsaktivister samt kurdiska aktivister. (Ruys & Turkut, 
2018, Aftonbladet, 2018)  
 
"När vi borde täcka det djupa sår som undantagstillståndet har rivit upp i vår 
demokrati och vårt rättsväsende, får vi i stället uppleva början till en ännu mer skadlig 
process" (SMP, 2018) anser flera ledamöter från oppositionspartiet CHP. Men enligt 
Erdoğan är lagen ett måste för att bekämpa terrorn och för att fylla tomrummet efter att 
undantagstillståndet inte förlängts. Lagen innebär bland annat att guvernörer runt om i 
landet har makten att kunna sätta stopp för folksamlingar och att statsanställda ska 
kunna få sparken om de misstänk ha samröre eller en koppling till organisationer som 
svartlistats av Erdoğan. Man kan även som medborgare bli bannlyst från sin egna 
egendom där även ens pengar och pass kan tas i beslag. Detta skapar en otroligt stor 
otrygghet hos medborgarna då de kan få sina bankkonton och mail genomgångna. 
Forskare varnar även att detta kommer att konsolidera angivarsamhället som vuxit fram 
efter kuppförsöket där medborgare angiver varandra. (Aftonbladet, 2018, Ruys & 
Turkut, 2018) 
 
4.4.3 Konstitutionen  

Turkiets tidigare konstitution fastställdes efter folkomröstningen 1982 vilket var efter en 
längre period där militären styrde. I den fastslogs det att landet är en enhetsstat där 
makten är centraliserad, men konstitutionen i sig har fått mycket kritik då den skrev 
under en tid där generaler var ledare. Förändringen av denna konstitution kom att bli ett 
av Erdoğans största mål. (Ruys & Turkut, 2018) 
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Enda sedan Erdoğan blev president 2014 har han försökt att få med sig en majoritet i 
parlamentet för att kunna genomföra de ändringar han ställt sig in på. Ändringarna var 
främst för att säkerställa full presidentialism istället för semi-presidentialism. Men när 
AKP och Erdoğan inte fick kvalificerad majoritet i valet 2015 så valde man att utlysa ett 
omval. Efter omvalet valde man att ingå i allians med MHP, för att på så sätt kunna få 
igenom konstitutionsändringarna. Ändringarna innebär bland annat att 
premiärministerposten försvinner och att den största delen av makten koncentreras till 
presidenten så denne kan utse ministrar och betydelsefulla personer till rättsväsendet. 
Presidenten väljs på en femårsperiod och kan väljas om en gång. Hur man kontrollerar 
maktutövarna blir svagare. Den som innehar presidentämbetet kontrollerar och ansvarar 
även över budgeten. (Ekim, 2015, SVT, 2017)  
 
I april 2017 hölls en folkomröstning om konstitutionsändringarna som AKP 
tillsammans med MHP lagt fram, där ja sidan fick omkring 51 % av rösterna. Det finns 
rapporter om att ”nej-sidan” inte fick samma möjligheter att kampanja jämfört med ”ja-
sidan”, även media och nyheterna var begränsade för nej-sidan. Personer som 
kampanjade för nej-sidan fick utstå hot från både ja-sidan men även från polisen då de 
menade att de förolämpade presidenten. Inför valet var det tydligt att många inte vågade 
prata öppet om de skulle rösta nej då ett angivarsamhälle har skapats. (Freedom House, 
2018, Utrikesmagasinet, 2017, Anon, 2017) 
 
Kritiker menar att konstitutionsförändringarna är ett steg i Erdoğans plan att få bort 
inslag av den liberala demokratin i Turkiet. Parlamentet kommer få betydligt mindre 
inflytande jämfört med tidigare. Venedigkommissionen hade även varnat för 
omröstningen innan då de ansåg att det inte skulle gynna demokratin i landet. Tidigare 
har presidenterna inte haft en roll som varit politisk då man är tvungen att lämna sitt 
parti och inta en oberoende ställning, men detta har Erdoğan i princip helt bortsett ifrån, 
vilket nu kan stärkas i konstitutionen. (Anon, 2017). Dock anser många att en 
förändring av konstitutionen var nödvändig då den tidigare konstitutionen var fastställd 
under militärkuppen och därför hade odemokratiska inslag. (Utrikesmagasinet, 2017) 
  

4.5 Statsbyråkrati 

Statbyråkratin måste existera och verka för att övriga arenor ska vara fungerande. Under 
denna arena ska staten värna och bistå den konsoliderade demokratins behövligheter. 
Medborgarna ska känna säkerhet och trygghet som rättssäkert ska säkerställas. I denna 



  
 

 - 38 - 

arena är det även mycket viktigt att se hur skattefinansierade medel inte hamnar i orätta 
händer och att dessa pengar även samlas in på ett korrekt sätt. Statsförvaltningen gynnar 
alltså demokratiseringsprocessen.  (Linz & Stepan, 1996; s, 11) 
 
Kort efter att den turkiska republiken grundades så blev den turkiska statsbyråkratin 
ansvariga för att representera och föra nationens önska och vilja. Man ville även skydda 
republikens kärnvärden och sekularismen som rådde i landet. Men efter att Erdoğan 
tillkännagav sin regering under det nya presidentsystemet som inrättades 2017 så kom 
även Turkiets statsbyråkrati att gå igenom stora reformer. Regeringen offentliggjorde 
nya dekret för att reformera institutionernas struktur och skapa mer effektiva statliga 
institutioner. Bestämmelserna som genomfördes var i enlighet med de egenskaper som 
ska existera i ett presidentsystem. Inom byråkratins reformer var effektivitet och 
snabbare beslutsfattande avgörande för att anpassas till det nya systemet. (Daily Sabah, 
2018, Aras & Yorulmazlar, 2018) 
 
4.5.1 Korruption 

Turkiet har länge haft problem med korruption i landet vilket har påverkat legitimiteten 
och tilliten för folkvalda politiker. Under tidigt 2000-tal när Turkiet försökte bli medlem 
i EU så inrättades flera anti-korruptionsåtgärder. Men när AKP lyckades stabilisera och 
centralisera sin makt kom åtgärderna att avta. Att förhandlingarna med EU har 
avstannat har haft en stor påverkan på korruptionsfallen då de har ökat. I diagrammet 
nedan från Transparency International visas det hur korruptionen har förändrats under 
de senaste åren. 2012 var korruptionen på nivå 49 (Där 100 är bäst) och har sedan 
försämrats till att ligga på nivå 40 2017.  
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Källa: Transparency International, 2017 

 
Enligt Transparency Internationals barometer så fick respondenterna frågan kring vilka 
institutioner som de anser är mest korrupta. Svaret blev politiska partier (66 %) 
parlamentet (55 %) Media (56 %) och företag (50 %). 68 % av de tillfrågade ansåg att 
korruption var ett seriöst problem i samhället. Det framgick att många ansåg att 
skolsystemet samt polisväsendet var korrupt då mutor ofta förekommer. 84 % av de 
tillfrågade ansåg att staten styrs av ett fåtal personer som i sin tur styr efter sina egna 
intressen. (Transparency Internaonal, 2016) 
 
I maj 2014 inträffade en stor explosion nere i en gruva i staden Soma som kom att väcka 
många känslor. Över 300 personer miste livet nere i gruvan i den värsta gruvolyckan i 
Turkiets historia. Kort efter olyckan inleddes undersökningarna kring varför olyckan 
kunde ha skett, man kom fram till att inspektionerna och rutinkollen straxt innan 
olyckan var mycket bristfälliga. Inspektionen som lämnats in några månader innan 
olyckan visade att besiktningen av hela gruvan enbart tagit fyra dagar, vilket upprörde 
många då den egentligen borde tagit månader att genomföra. Efter vidare undersökning 
efter olyckan kunde man se att inspektören som utförde besiktningen, och 
projektledaren för gruvan var släkt vilket inte hade dokumenterats någonstans. Detta 
väckte mycket känslor då många ansåg att vissa privata företag hade skydd från staten 
så att de kunde komma undan när det gäller bland annat säkerhetsåtgärder. (Scott, 2016, 
Transparency International, 2016) 
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Efter denna händelse började fler och fler korruptionsskandaler att tas upp i media. Tre 
ministrar drogs in i flera korruptionsskandaler då deras söner togs in på förhör 
tillsammans med många andra högt uppsatta tjänstemän. Över 40 andra personer, där 
bland annat den högst uppsatta chefen för den statliga banken Halkbank var inblandad. 
Flera betydelsefulla byråkrater och affärsmän anklagades för korruption och mutbrott. 
Det riktades även kritik mot Erdoğan för att han använt statliga pengar för att finansiera 
sitt valrally. Staten i sin tur ansåg att Gülenrörelsen låg bakom anklagelserna och att de 
därför var en strategisk manöver av rörelsen. (Scott, 2016) 
 
Turkiet har dock skrivit på flera konventioner kring korruption, bland annat FN:s 
konvention mot korruption och OECD:s konvention om anti-mutor. Man har även blivit 
medlem i gruppen av stater mot korruption (GRECO). Dock kan man se på tidigare 
tabell från Transparency International att korruptionen har ökat och att man därför 
minskar på indexet. Man implementerar alltså inte de konventioner som man skrivit 
under på. (Transparency International, 2016) 
 
4.5.2 Terrorfinansiering 

Det var inte enbart gruvskandalen som inträffade 2014, utan även en skandal inom den 
turkiska underrättelsetjänsten (MIT), även kallat långtradeskandalen (MİT tırları 
skandalı). Den första januari 2014 rapporterade en soldat stationerad nära gränsen 
mellan Turkiet och Syrien att flera långtradare transporterade vapen till Syrien. 
Åklagare beordrade en sökning efter dessa långtradare, polisen i sin tur gjorde ett 
officiellt uttalande att militär och övriga inte fick tillåtas närma sig dessa. (Al Jazeera, 
2014) Den 19e januari inträffade en till rapport om långtradare, och även här beordrades 
en undersökning av dessa. Långtradarna stoppades och söktes igenom av gendarmeri i 
området, vilket sedan borgmästaren i Adana försökte stoppa genom att komma till 
platsen och beordra ett avslut på sökningen. Motiveringen var att långtradarna tillhörde 
den turkiska underrättelsetjänsten, vilket skapade en stor spänning mellan gendarmeri, 
polis och den turkiska underrättelsetjänsten. (Dundar, 2017, BBC, 2015) 
 
Efter dessa två rapporter utfärdade Styrelsen för Telekommunikation ett förbud mot att 
kommentera eller rapportera om händelsen i media på grund av pågående 
förundersökning. Högsta rådet inledde senare en utredning kring de åklagare som 
beordrat sökningarna efter dessa långtradare, även soldaterna som hade stoppat 
långtradarna riskerade livstids fängelse. Anklagelserna var bland annat för spionage och 
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för att hota den turkiska nationen. Det riktades mycket kritik mot dessa arresteringar 
från bland annat oppositionen då många ansåg att själva innehållet i lastbilarna inte var 
det som officiellt sas och att rättegångarna inte var rättvisa. (Çaliskan, 2018) 
 
Erdoğan gjorde ett uttalande där han fastslog att långtradarnas last var en nationell 
hemlighet, men kort därefter menade man att lasten innehöll förnödenheter till 
turkmener i Syrien. Men de turkmener som lasten var ämnad till menar att de inte 
mottagit några förnödenheter. Efter att olika uppgifter flödat omkring så anklagade 
oppositionspartiet CHP regeringen för att ha ljugit samt att transporterna innehöll vapen 
till rebeller i Syrien. (Çelik, 2017) 
 
I maj 2015, straxt innan valet i juni, kunde tidningen Cumhuriyet publicera foton som 
läckt ut på långtradarna där man tydligt kunde se att innehållet faktiskt var vapen som 
täckts över av mat och förnödenheter för att inte upptäckas. Efter detta inleddes 
utredningar mot Cumhuriyet då de läckte fotona, journalisten Can Dündar var personen 
som valde att skriva och publicera artikeln om vapentransporten och väntade därför ett 
fängelsestraff. (Çaliskan, 2018, BBC, 2015)  
 
Flera terroristattacker har skett i Turkiet där många har mist livet. Efter dessa incidenter 
har Erdoğan vid flertalet gånger lovat att bekämpa terrorism. I år har man gripit 
hundratals personer i flera insatser för att bekämpa terrorifinansieringen. Det senaste 
tillslaget skedde i oktober och var lyckat enligt Erdoğan då man grep över 280 personer 
inblandade i terrorfinansiering där det rörde sig om över tre miljarder kronor. (SvD, 
2018)  
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5 Slutsats 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka Turkiets demokratinivå 2003-2018 genom 
frågeställningen: Hur ser utmaningarna mot en konsolideringsprocess ut i Turkiet 
avseende: 

   - Civila samhället 
   - Ekonomiska samhället 
   - Politiska samhället 
   - Statsbyråkratin 
   - Rättsstaten 

 
Eftersom att studien är teorikonsumerande användes alltså konsolideringsarenor från 
Linz & Stepan i analysen. Arenorna operationaliserades sedan för att få en mer tydlig 
analys. De fem arenorna som användes i analysen behöver vara uppfyllda för att 
demokratin i ett land ska anses vara konsoliderad.  
 
Utifrån denna studies analys så kan man se att den demokratiska utvecklingen blev 
starkare under Erdoğans första mandatperiod som premiärministern, under de så kallade 
reformåren. Man kunde då tydligt se ansträngningarna för att leva upp till 
Köpenhamnskriterierna i varje arena efter åren av militärstyre. Reformerna bidrog bland 
annat till fler medborgerliga rättigheter och en starkare ekonomi. Man försökte få bukt 
med korruptionsmöjligheter och inflytandet av militären. Minoriteternas rättigheter 
stärktes även då kurderna fick rätt att tala sitt språk och flera Tv-kanaler sändes på 
kurdiska. Landet förhöll sig även till Ataturks vision om ett sekulärt Turkiet, där 
Erdoğan ville bli ihågkommen som ledaren som lyckats få Turkiet att bli ett 
medlemsland i EU. Erdoğan prisades av flera EU-länder för sina reformer, men det kom 
att ändras.  
 
Resultatet i analysen visar att Turkiet har stora brister i samtliga arenor och att 
utvecklingen av demokratin därför är väldigt begränsad. I den första arenan, civila 
samhället, kan man se att de rättigheter och principer som ska åtnjutas i en konsoliderad 
demokrati inte har uppnåtts. Yttrandefriheten är djupt inskränkt då medborgare riskerar 
att fängslas efter uttalanden som anses vara ett hot mot den turkiska nationen. Turkiet är 
även det land som har flest fängslade journalister, vilket tyder på att pressfriheten 
knappt existerar. Staten har tagit kontrollen över flera medieföretag för att kunna styra 
nyhetsflödet och man har även stängt ner sociala medier som Twitter vid särskilda 
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händelser. Även mötesfriheten är inskränkt då demonstrationer och strejker avbryts 
direkt.  
 
I det politiska samhället kan man även där se att det finns stora begränsningar. De fria- 
och rättvisa valen har exempelvis fått kritik från valobservatörer och OSSE för att inte 
vara helt fullt ut rättvisa. Regeringspartiet har exempelvis haft kontrollen över 
medieutrymmet vilket har varit till deras fördel under valkampanjerna. Erdoğan har 
även varit med under valkampanjerna vilket inte är förenligt med konstitutionen då 
presidenten ska inneha en neutral roll. Flera oppositionspolitiker har även fängslats på 
grunder för hot mot den turkiska nationen, däribland HDP ledaren Selahattin Demirtas.  
 
Man kan även se i analysen att det ekonomiska samhället har förändrats mycket under 
perioden 2003-2018. Under Erdoğans första mandatperiod reformerade han om hela det 
ekonomiska systemet för att på så sätt få en mer liberal ekonomi. Reformerna innebar 
bland annat privatiseringar och gav centralbanken en mer oberoende roll. Detta stärkte 
ekonomin kraftigt vilket Erdoğan prisades för. Men efter kuppförsöket 2016 kunde man 
se att Turkiet hamnade i en ekonomisk svacka där den turkiska liran tappade värde 
vilket var ett resultat av Erdoğans alltmer auktoritära politik. Presidenten valde då att 
öka kontrollen på centralbanken och på så sätt göra den beroende av regeringens order.  
 
Under den fjärde arenan, som är rättsstaten, så kan man i analysen se att lagarna i 
Turkiet har ett stort tolkningsutrymme vilket skapar förvirring hos medborgarna samt att 
det tappar tillförlitlighet. Förändringarna i domstolen visar hur presidenten har kunnat 
avsätta och tillsätta domare utefter anklagelser för att tillhöra Gülenrörelsen. Ett av 
Erdoğans mål har varit att reformera om konstitutionen, vilket han kunde göra under 
2017 via folkomröstning. Ändringarna innebar att mer makt koncentrerades hos 
presidenten samt att mandatperioden förlängdes. Turkiet fick alltså ett fullt ut exekutivt 
presidentsystem som kritiserades av många då Erdoğan fick större maktmöjligheter.  
 
Statsbyråkratin i landet har genomgått stora förändringar på grund av 
konstitutionsförändringar men även på grund av korruptionsskandaler. Korruptionen är 
påtaglig inom rättsväsendet och inom institutionerna vilket påverkar legitimiteten. 
Staten har även anklagats för att finansierat rebeller i Syrien vilket även det påverkat 
tillförlitligheten.  
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Sammantaget av analysen visar att demokratinivån i landet ökade under Erdoğans första 
år som premiärminister (2003). Men sedan kom demokratiutvecklingen att avstanna och 
det går därför att dra en slutsats att en konsolidering av demokratin inte är möjlig. 
Begränsningarna i respektive arena är så pass påtagliga att vidareutvecklingen av 
demokratin har dalat. Regeringspartiet har tagit kontroll över institutioner som nu inte 
längre är oberoende och man har ett rättssamhälle som inte är rättssäkert då alla inte är 
lika inför lagen. Utmaningarna är stora i alla de fem arenorna inför en möjlig 
konsolidering av demokratin i landet.  
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