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Abstract 

 

 

This paper addresses the issue of why Turkey has failed to develop and consolidate 

democracy in the regime. The aim of this paper was to analyze Turkey’s movement towards 

an authoritarian regime by examining institutions, the military, civil society and other 

contextual factors from 2004 to 2016. The method that was applied to this study was a case 

study were theories about democracy and transition were used to analyze Turkey’s declining 

development of democracy. The results show that several cases of corruption and the lack of 

political neutrality within important institutions have had a negative impact on the regime. 

The military’s influence on the political power has decreased although the military still has a 

significant role within the regime. The right to express your word of opinion by taking part 

in demonstrations is strictly constrained due to reforms by the government. Conflicts 

between the PKK movement and the Turkish government has contributed to the unstable 

political situation in the country. One can draw the conclusion that all of these factors have 

had an impact on Turkey’s development towards an authoritarian regime, but unprecedented 

behavior within the institutions, an authoritarian leadership by the president and increasing 

religious influence have had the greatest impact on Turkey’s way towards an undemocratic 

governance.    
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1 Inledning  
 

”No country is free unless it is democratic”. - Mustafa Kemal Atatürk 

 

Detta uttalande kom från en av Turkiets mest revolutionära ledare, Mustafa Kemal Atatürk. 

Turkiets utveckling till att bli en fungerande liberal demokrati har varit komplicerad på grund av 

flera faktorer. Ett tidigare auktoritärt styre, olika politiska aktörer, militärens makt samt ett 

begränsat civilt samhälle har påverkat Turkiets politiska utveckling. Atatürk var Turkiets första 

president efter det osmanska rikets upplösning och kom att förändra delar av landets politiska 

system som skulle bli mycket betydelsefulla för landets utveckling mot en modern stat (Brown m.fl. 

2010:152). Atatürks politiska reformer syftade till att bygga upp landet och framförallt införa 

sekulära värdegrunder. Men trots införandet av parlamentsval under hans tid var endast ett parti 

tillåtet, nämligen det Republikanska folkpartiet vilket ledde till att presidenten Atatürk regerade 

utifrån en stark maktposition i vilken han styrde landet på ett nästintill diktatoriskt sätt (Styrman 

2016a).   

 

Efter Atatürks regeringstid infördes ett flerpartisystem i landet vilket gav de demokratiska inslagen   

en chans att etableras. Men trots att folkvalda partier fick möjlighet att regera växte också militärens 

makt då dem under ett flertal fall avsatte regeringar och partier som enligt dem inte förde en politik 

av sekulär eller nationalistisk karaktär. En betydande händelse för Turkiet var den militärkupp som 

militärmakten lyckades genomföra 1980. Skälet till att militären genomförde kuppen var att de 

ansåg att landet ignorerade flera av de normer och värden som Atatürk implementerade. Dessa 

värden ansåg militären var viktiga att följa för att en rättvis och sekulär stat skulle upprätthållas. 

Under flera år kontrollerades sedan det politiskt styret av militären vilket begränsade landets 

chanser till en demokratisk utveckling (Styrman 2016b). I november 2002 vann Rättvise- och 

utvecklingspartiet (AKP) i landets parlamentsval. I början av sin regeringstid genomförde partiet 

flera liberala reformer inom ekonomin och infrastrukturen vilket bidrog till en ökad demokratisk 

riktning. Men under 2004 valde den kurdiska politiska rörelsen PKK att avsluta den vapenvila som 

länge varit mellan länderna. Detta ökade spänningarna mellan den turkiska regeringen och PKK 

vilket skulle bli startskottet för regimens negativa politiska utveckling (ibid).      

 

Recep Tayyip Erdoğan blev vald till president 2014 och har sedan dess regerat över landet. Under 

hans ledarskap har landet gått mot ett allt mer auktoritärt samhälle. Turkiet har de senaste åren blivit 

mer uppmärksammat då det varit en kandidat för att bli medlem i Europeiska Unionen. Många 
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hoppades att Turkiet skulle lyckas vidareutveckla regimen till att bli mer demokratisk och därmed 

bli det första medlemslandet i EU med en muslimsk befolkning. Men efter indikationer på att landet 

brutit mot flera rättigheter som strider mot EU:s konventioner har förhandlingarna med EU lagts på 

is (Europaparlamentet 2017).  

 

Hur kommer det sig då att Turkiet gått mot ett mer diktatoriskt styre och inte lyckats utveckla 

demokratin i landet? Turkiets väg till att bli en stabil demokratisk stat har på senare tid blivit allt 

svårare. Mätningar från Varieties of democracy visar att Turkiets demokratiutveckling gått mot en 

betydligt högre grad av auktoritet istället för ett liberalt och demokratiskt styre (V-dem institute 

2016).  

 

1.1 Problemformulering 

Forskningsproblemet för den här uppsatsen har valts ut på grund av den politiska förändringen av 

Turkiets styrelseskick som skett från 2004 till 2016. Då landet på senare tid utvecklats mot en allt 

mer odemokratisk regim kommer uppsatsen att redogöra för vilka bakomliggande faktorer som kan 

ha lett till att landets politiska inriktning blivit allt mer auktoritär (FreedomHouse 2017). AKP har 

sedan de tog makten som regerande parti 2002 genomfört flera reformer vilka påverkat landets 

negativa politiska utveckling. Partiet har under sin tid begränsat medborgliga rättigheter för 

befolkningen och även försvagat särskilda aktörers maktställning där ibland rättsväsendet (Esen och 

Gumuscu 2016:1584). I artikeln Rising competitive authoritarianism in Turkey beskriver Berk Esen 

och Sebnem Gumuscu att efter AKP kom till regeringsställning har flera auktoritära handlingar från 

partiet påverkat regimens politiska utveckling. Orättvisa val, politisk involvering inom institutioner 

samt en politiskt styrd media har bland annat visat att regimen gått mot ett mer odemokratiskt styre 

(Esen och Gumuscu 2016:1586–1588). 

 

Turkiets civila och politiska rättigheter är under den gräns som organisationen Freedom House 

definierar som demokratiskt. Enligt den här organisationen har landet blivit bedömt som ”partly 

free” vilket innebär att landet inte följer de demokratiska värden som krävs för en fungerande 

demokrati (FreedomHouse 2017). Nedan presenteras en sammanställning av information hämtad 

från Freedom House av Turkiets civila och politiska rättigheter mellan åren 2004–2016 för att få en 

överblick av landets frihetsstatus. Turkiets efterlevnad av civila och politiska rättigheter ligger på 3–

3,5 av en skala på 1–7 där värdet 1 är mest demokratiskt och värdet 7 minst demokratiskt.  
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En sammanställning över Turkiets civila och politiska rättigheter från 2004 till 2016 (FreedomHouse).   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka varför Turkiets demokratiutveckling stagnerat och gått 

tillbaka till ett betydligt mer diktatoriskt styre från 2004 till 2016. Detta kommer att ske genom en 

analys av bakomliggande faktorer som kan ha bidragit till landets utveckling mot ett mer auktoritärt 

styrelseskick.  

 

För att komma fram till en slutsats på detta forskningsproblem kommer följande frågeställningar att 

behandlas:   

 

• Varför har Turkiets demokratiutveckling stagnerat och återgått till ett betydligt mer auktoritärt 

styrelseskick? 

 

• Hur har institutioner, militären, civilsamhället samt andra kontextuella faktorer bidragit till 

landets auktoritära politiska utveckling från 2004 till 2016? 

 

Uppsatsen kommer att redogöra för olika faktorer och hur dessa kan ha bidragit till varför Turkiet 

inte lyckats upprätthålla och vidareutveckla demokratin i landet. Detta innebär att landets 

institutioner, militären, civilsamhället samt andra kontextuella faktorer kommer att analyseras.  

 

 

 

Årtal Civila och politiska 
rättigheter  

Frihetsstatus 

2004 3,5 Partly Free 

2006 3 Partly Free 

2008 3 Partly Free 

2010 3 Partly Free 

2012 3 Partly Free 

2014 3,5 Partly Free 

2016 3,5 Partly Free 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion där inledning, problemformulering, syfte samt de 

frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån presenteras. I det andra avsnittet presenteras valet av 

forskningsdesign tillsammans med metod och material. Dessa delar motiveras och diskuteras utifrån 

det valda forskningsproblemet. Metoden som tillämpats på detta forskningsproblem är en 

teorikonsumerande fallstudie då ett specifikt fall gällande Turkiets problem att upprätthålla 

demokratin i landet valts ut för att studeras närmare. Vidare följer ett avsnitt där tidigare forskning, 

en redogörelse av viktiga begrepp som är relevanta för undersökningen samt teoretiskt underlag för 

de faktorer som analysen sedan behandlar. I nästa avsnitt som är analysen utgår den från de fyra 

faktorerna som även teoretiskt presenterades tidigare. Analysen är uppdelad och behandlar en faktor 

i taget för att på ett tydligt sätt redovisa vad inom respektive faktor som kan har påverkat Turkiets 

negativa politiska utveckling. I den avslutande delen presenteras de slutsatser som kan dras utifrån 

analysens resultat samt en diskussion.    
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2 Metod och forskningsdesign 
 

2.1 Val av fall och tidsperspektiv  

Turkiets allt mer strikta politiska utveckling bort från ett liberalt och demokratiskt styrelseskick gör 

landet till ett intressant fall att studera. Turkiet är ett land som tillhör både det västerländska 

demokratiska Europa men också Mellanöstern där flera stater är styrda av auktoritära 

maktförhållanden. Att studera varför Turkiet inte lyckats upprätthålla och utveckla demokratin i 

landet ännu mer utan istället återgått till ett mer auktoritärt styre är särskilt intressant ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv, då det är ett av de få länder tillhörande mellanöstern som delvis 

lyckats gå mot en demokratisering (Brown m.fl. 2010:151–152).  

 

Mätningar som genomförts över landets demokratiutveckling de senaste åren visar att Turkiet hade 

som högst demokratisk legitimitet 2004 och att utvecklingen sedan dess tagit en betydligt mer 

auktoritär riktning. Utifrån dessa mätningar har en tidsavgränsning av detta forskningsproblem 

fastställts som riktar sig till att analysera Turkiets sjunkande demokratisering under perioden 2004–

2016 (V-dem institute 2016).   

 

 Figur 1 

 Index över Turkiets demokratiutveckling från 2000 till 2016 (V-dem Institute 2017). 
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2.2 Fallstudie och teoretiskt perspektiv 

Forskningsproblemet utgår från en observation av Turkiets demokratiutveckling under de senaste 

12 åren. Den politiska förändringen av Turkiets styrelseskick där den demokratiska utvecklingen 

mot en fungerande demokrati stagnerat och istället gått mot ett allt mer odemokratiskt styre den 

senaste tiden, gör Turkiet till ett intressant fall för demokratiseringsstudier. Det är flera aspekter 

som bidrar till varför Turkiets demokratiutveckling har ett politiskt värde ur ett internationellt 

perspektiv. Landets geopolitiska läge, dess relation till andra länder och organisationer såsom EU 

och NATO är av viktig betydelse då även dessa kan komma att påverkas av den auktoritära 

politiska utvecklingen som sker i landet. Studien kommer bestå av en utomvetenskaplig karaktär då 

den utifrån ett internationellt politiskt perspektiv har relevans för omvärlden.  

 

Den metod som kommer att användas för den här studien är en fallstudie. En fallstudie innebär att 

man undersöker något specifikt i vilket man avgränsar sitt område genom att plocka ut ett enskilt 

fall som studeras. Detta ger forskaren möjlighet att studera ett fall mer ingående och kan därmed 

bidra till att finna förklaringar på mer komplexa forskningsproblem (Ejvegård 2009:35). Fördelen 

med att använda den här metoden är att man inte behöver ta upp flera fall och ge en omfattande 

redogörelse för det man studerar. Istället kan man begränsa sitt område men ändå ge en helhetsbild 

av det fall man studerar (Ejvegård 2009:35–36). Enligt Peter Esaiasson (2012:27) ska forskning 

sträva efter att ha generaliserande egenskaper, det vill säga, den ska bidra till att förstå och förklara 

fenomen av allmän karaktär och inte enskilda specifika fenomen. Utifrån detta perspektiv får ofta 

fallstudiemetoden kritik. Generaliseringen av studien går förlorad eftersom en fallstudie endast är 

ämnad att studera ett mindre antal fall eller endast ett fall. Däremot undersöks de kausala 

mekanismerna i ett fall mer detaljerat när endast ett eller ett fåtal fall studeras vilket i sin tur kan 

bidra till en tydligare och mer utförlig förklaring av det resultat studien visar (Esaiasson 2012:41–

42). 

 

En fallstudie för den här undersökning är att föredra eftersom syftet med studien är att med hjälp av 

teorier om demokrati och demokratisering analysera varför Turkiet inte lyckats utveckla demokratin 

i landet. Att använda en fallstudie för det här fallet ger en tydlig struktur och är ett bra sätt att 

redogöra för de resultat som studien kommer att finna. För att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar genom en fallstudie krävs en genomgående material- och datainsamling som sedan 

kan analyseras för att nå en slutsats (Ejvegård 2009:35–36). Med hjälp av demokratiseringsteorier 

kommer en teorikonsumerande metod att användas för att analysera Turkiets återfall till ett 

auktoritärt styre. En teorikonsumerande metod innebär att forskaren kan tillämpa flera relevanta 
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teorier till det forskningsproblem som undersöks vilka sedan kan användas för att kunna förklara 

utfallet av studien (Esiasson 2012:41).  

 

2.3 Material och källkritik  

Materialet som behandlar de teorier uppsatsen utgår ifrån hämtades från primärkällor och i vissa fall 

sekundärkällor. I de fall då det teoretiska materialet bestod av sekundärkällor var samtliga källor 

kritiskt granskade för att försäkra att teorierna som användes till det empiriska materialet kom från 

trovärdiga källor. Det teoretiska materialet bestod av tidigare forskning om demokrati och 

transitionsstudier av regimer. Det teoretiska materialet användes även till att definiera och förklara 

innebörden av de fyra faktorer som uppsatsen syftar till att undersöka.  

 

Materialet som användes till analysen bestod till största del av vetenskapliga artiklar, böcker samt 

två webbsidor som gav relevant information till uppsatsens syfte. Detta kunde senare användas för 

att bekräfta argumentationen i analysen och de slutsatser som uppsatsen resulterat i. De 

vetenskapliga artiklarna hämtades genom Linnéuniversitetets databas One Search. Samtliga artiklar 

som användes var ”fackgranskade” vilket betyder att dem har blivit kritiskt granskade av olika 

forskare vilket stärker materialets äkthet och kan därmed anses vara tillförlitliga källor. Information 

inhämtades även från två webbsidor Freedomhouse och Human Rights Watch. Då informationen 

från dessa källor överensstämde med övriga källor kunde informationens äkthet styrkas. Däremot 

kan de vara problematiskt med en källa som ständigt uppdaterar sin information vilket då kan 

påverka studiens resultat. Men då utförandet av den här studien genomfördes under en kortare 

period riskerade inte informationen att ändras. Vidare gjordes även noteringar när informationen 

från respektive internetsida hämtades för att förebygga och undvika eventuella missförstånd om 

informationen skulle ändras under den tid som undersökningen genomfördes. Både Freedomhouse 

och Human Rights Watch är två oberoende granskande organisationer som undersöker olika typer 

av rättigheter och friheter i respektive länder. Då nästan alla källor som användes var skrivna på 

2000-talet stärktes materialets samtidighet, det vill säga, risken för att informationen från källorna 

skulle vara förvrängd eller felaktig minskade.     

 

Boken The third wave of democratization av Samuel Huntington användes för att beskriva hur 

demokratisering kan ske på olika sätt samt som hjälp att definiera och beskriva vilken påverkan de 

olika faktorerna har för ett lands demokratiutveckling. Även boken Democratization: a critical 

introduction användes för att beskriva vad som krävs för att en framgångsrik demokratisering av en 

stat ska kunna ske och vad det är som staten behöver utveckla för att en fungerande demokrati ska 
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kunna etableras.   

 

2.4 Operationalisering 

Uppsatsen kommer att utifrån teorier om demokrati och transition undersöka fyra olika faktorer som 

är centrala för hur ett lands demokratiutveckling påverkas. Inom dessa faktorer kommer två olika 

aspekter att redovisas för att ge en mer nyanserad och tydlig förklaring för hur respektive faktor har 

påverkat Turkiets utveckling mot en auktoritär regim. Utifrån en tregradig skala kommer jag att 

identifiera vilken inverkan respektive aspekt inom varje faktor har på Turkiets styrelseskick. 

Teorierna kommer här att fungera som ett analysverktyg för att undersöka empirin. Analysen 

kommer att behandla en faktor i taget med tillhörande aspekter för att på ett konkret och tydligt sätt 

presentera de resultat som studien visar.  
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3 Teori 
 

3.1 Tidigare forskning 

För att kunna genomföra en analys av detta ämne behöver de teorier som undersökningen grundar 

sig på presenteras. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som bidragit till Turkiets negativa 

politiska utveckling. Relevanta teorier om demokrati och de faktorer som valts ut att studeras 

kommer därför att presenteras. Inledningsvis kommer tidigare forskning om demokrati och Turkiet 

att redovisas.   

 
3.2.1 Demokrati och Turkiet 

Samuel P. Huntington var en amerikansk statsvetare som forskade om hur demokratisering sker i 

länder i tredje världen. I sin bok The Third Wave: democratization in the late twentieth century tar 

han upp flera faktorer till hur och varför en stat demokratiseras samt hur detta kan ske genom olika 

politiska reformer. Huntington menade på att demokratiseringen av flera länder förekom i tre 

”vågor” under olika tidsperioder. En våg av demokratisering är när en övergång sker från ett 

odemokratiskt till ett demokratiskt styre. Dessa vågor som Huntington tar upp vilka främjade 

demokratisering innebar liberalisering och delvis också demokratisering inom regimers politiska 

system (Huntington 1993:13). Den första vågen av demokratisering skedde i början av 1800-talet 

fram till tidigt 1900-tal vilka hade sitt ursprung från amerikanska och franska revolutionen. Den 

andra vågen tog form efter andra världskriget då flera demokratiska institutioner etablerades i flera 

europeiska och asiatiska länder. I mitten av 70-talet kom den tredje demokratiseringsvågen efter att 

flera auktoritära regimer i Latinamerika och Europa splittrats. Men det är även viktigt att 

understryka att dessa vågor även kan förekomma i motsatt riktning alltså att en liberal regim kan gå 

mot en mer auktoritär riktning (Huntington 1993:16, 18, 21). 

 

Tidigare studier bekräftar Turkiets svåra väg mot att bli en fungerande demokrati. Turkiet är ett land 

vars historia har kantats av svåra utmaningar när det kommer till dess försök att utvecklas till en 

demokratisk stat. Landet som tidigare tillhörde det osmanska riket var ett av världens största 

imperium där flera länder av mellanöstern ingick vilka härstammade från ett hårt auktoritärt styre. 

Mustafa Kemal Atatürk var en av Turkiets mest inflytelserika och framgångsrika politiska ledare 

efter det osmanska rikets upplösning. Han var en man som framhävde att Turkiet måste genomföra 

flera liberala reformer för att kunna utvecklas till en självständig och framgångsrik stat. Det han 

ansåg var en betydande del av landets förändring var sekulärism och nationalism. Han genomförde 

flera liberala reformer som skulle ge landet en mer västerländsk prägel där sekulärism och 

uppbyggandet av den egna nationalstaten stod i fokus (Brown m.fl. 2010:152). Men vägen mot ett 



 10 

demokratiskt styre skulle inte bli lätt. Landet har fått erfara militärens makt som vid ett flertal 

tillfällen lyckats ta över det politiska styret och genomfört odemokratiska reformer som försvårat 

landets utveckling till en demokrati (Haynes 2001:184–185). 

 

I en demokrati ska makten utgå från folket vilka ska ha rätten och möjligheten att kunna påverka 

politiken i en stat. Begreppet demokrati har diskuterats otaliga gånger och definitionen av begreppet 

likaså (Anckar m.fl. 2013:37). En representativ demokrati syftar till att låta folket överlämna 

makten till politiska representanter vars arbete är att representera folkets vilja och genomföra 

politiska beslut därefter. Problemet som kan uppstå med den här formen av demokrati är att folket 

mer eller mindre blir beroende av att den politiska elit som ska representera deras vilja. Då 

medborgarna endast har möjlighet att påverka politiken genom de val som hålls har detta kritiserats. 

Kritiker menar på att den här typen av system blir för elitistiskt och hämmar medborgarnas rätt till 

att påverka. Utöver valen menar vissa på att det behöver finnas möjlighet för medborgarna att kunna 

nyttja rättigheter såsom, yttrandefrihet och åsiktsfrihet vilka behövs för att föra en dialog mellan 

folket och de valda representanterna för att låta den politiska debatten få ett större utrymme. Denna 

form av demokrati kallas liberal demokrati (Anckar m.fl. 2013:39).  

 

Robert Dahl var en forskare som gjorde flera studier riktade till demokrati och var en förespråkare 

för liberal demokrati då han hävdade att flera krav måste uppfyllas för att en demokrati skulle kunna 

existera. Han är mest känd för sin definition av idealtypen polyarki, vilken han hävdar utgör en 

grund för att en demokrati ska kunna existera (Dahl 2002:340). De sju institutioner som identifierar 

en polyarki är; valda befattningshavare, fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i 

val, yttrandefrihet, alternativa informationskällor och församlingsfrihet. Samtliga institutioner är 

viktiga för att ett demokratiskt samhälle ska främjas (Dahl 2002:343).  

 

Tidigare studier om demokrati i Turkiet visar att landet till viss del kan bedömas tillämpa denna 

form av demokrati där landet lyckats inrätta och upprätthålla några av de institutioner som Dahl 

anser är grundläggande för en demokratisk stat. Valda befattningshavare är en institution som 

tillämpas till viss del men även begränsas i den mening att flera valkampanjer utsätts för 

manipulation och bedrägerier (Umit 2015:176). Yttrande friheten och alternativa informationskällor 

är två andra polyarkiska institutioner som Turkiet har haft svårt att inrätta och uppfylla mot dess väg 

att utvecklas till en fungerande demokratisk regim (Çetinkaya, Şahin och Kirik 2014:59).  

 

Tidigare demokratistudier om Turkiet har genomförts av forskaren Ergun Özbudun som skrev 

artikeln Turkey: How far from consolisation? Denna artikel hade en frågeställning som berörde 
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Turkiets väg mot en konsoliderad demokrati. Utifrån sin analys av regimen hävdade Özbudun 

(1996) att Turkiet likaväl som att gå mot ett demokratiskt styre skulle kunna återgå till ett styre med 

auktoritära egenskaper ”Det finns liten anledning att frukta att auktoritärismen kommer att 

återvända, men lika liten anledning att hoppas att demokratin snart kommer att konsolideras” 

(Özbudun 1996:137). Enligt Özbudun befann sig Turkiet under 1990-talet i en mycket ostadig 

politisk ställning där chansen för en demokratiutveckling i princip var lika stor som risken att landet 

skulle återgå till ett mer diktatoriskt styre.   

 

3.2.2 Transition och konsolidering 

Huruvida stater lyckas upprätthålla demokratin i ett land som länge varit präglat av ett auktoritärt 

styre är ett politiskt dilemma som flera stater fått erfara. Flera politiska förändringar följer stater 

som övergår från ett auktoritärt styre till ett öppet demokratiskt styre. Svårigheterna med ett land 

som genomför stora politiska förändringar är att regimen inte lyckas upprätthålla och följa dem 

vilket krävs för att ett demokratiskt samhälle ska fungera. Stater med ett politiskt arv i from av strikt 

ledarskap, ignorerande av mänskliga rättigheter samt militärens involvering inom politiken gör att 

demokratiska reformer ofta är svåra att implementera (Huntington 1993:209). Det finns flera 

orsaker till varför flera auktoritära stater i mellanöstern har svårt att demokratiseras och få ett 

demokratiskt system att fungera på ett korrekt sätt. Följande två egenskaper ger en förklaring till 

varför flera regimer i mellanöstern har svårt att etablera ett demokratiskt system:  

 

 Politiska system som styrs av ledare vars egenintressen är i största fokus. Denna typ av 

politisk ledare regerar oftast över starka centraliserade stater och låter inte politiska 

institutioner och myndigheter få utöva de uppgifter dem är ansedda till att göra (Haynes 

2001:167).  

 

 Politiska militärstyrkor, där militära ledare anser ha en plikt att försvara landet både från 

utomstående hot men även hot som dem anser kan hota regimen inrikes, det vill säga, olika 

typer av politiskt aktiva grupper som vill förändra det politiska systemet. Svaga och 

splittrade samhällen är något som är vanligt i dessa regioner vilket gör det lättare för en 

styrande regering att underminera civilsamhället och därmed få det att underkasta sig ett 

odemokratiskt styre (Haynes 2001:167).   

 

Genom tiderna har flera stater genomgått politiska förändringar som lett till demokratisering och 

upprättandet av nya demokratiska stater. I samband med upprättandet av ett demokratiskt 

styrelseskick följer ofta flera svårigheter. Dessa svårigheter handlar främst om att stabilisera även 
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kallat konsolidera demokratin i landet. För att en demokrati ska konsolideras är det viktigt att man 

tar hänsyn till vissa aspekter som frambringar de demokratiska värdena. Det handlar om hur en stat 

presterar och levererar till sina medborgare på ett legitimt sätt då både allmänheten och politiska 

eliter måste se värdet av ett demokratiskt system för att det lättare ska kunna införas (Huntington 

1993:258). För att en demokrati ska kunna konsolideras krävs legitimitet och förtroende för landets 

regering vilket bland annat avgörs och etableras genom de valprocesser som hålls i landet utifrån 

landets konstitution (Huntington 1993:259). 

 

3.2 Centrala begrepp 

Följande begrepp kan ha olika definitioner vilka alla har en viktig innebörd för att förklara hur ett 

lands styrelseskick kan se ut. Nedan följer en definition av en demokrati, en hybridregim samt en 

diktatur och vad som skiljer dem åt. Dessa definitioner är centrala för uppsatsen dem på ett tydligt 

sätt ska kunna anknyta och förstå Turkiets nuvarande styrelseskick samt varför det utvecklats till ett 

mer auktoritärt styre.   

  

3.2.1 Demokrati  

I en fungerande demokrati hålls fria och opartiska val mellan olika partier vilket ger en legitim 

fördelning av den politiska makten. Värdet av mänskliga och civila rättigheter respekteras och 

skyddas i en demokratisk regim. Myndigheter och institutioner är politiskt neutrala och ska verka 

för medborgarna på ett korrekt sätt. Ett demokratiskt samhälle främjar ett omfattande och 

utvecklande civilsamhälle som är en viktig funktion i ett liberalt samhälle (Karvonen 2008:19).  

 

3.2.2 Hybridregim  

En hybridregim präglas även den av val där politisk konkurrens är tillåten med flertalet partier men 

skillnaden från en demokrati är att det finns en större risk för manipulation av valprocesserna. Trots 

ett relativt fungerande styre med demokratiska inslag inskränks dock flera typer av rättigheter 

såsom; mediefrihet, föreningsfrihet samt till viss del även yttrandefrihet. Funktionen av 

statsinstitutionerna är till viss del svag då flera myndigheter inskränker oppositionella ledares 

rättigheter samt att det kan förekomma en viss politisk kontroll av institutionerna. Det civila 

samhället är förhållandevis öppet och fungerande. Dock kan staten ingripa om dem anser att 

statsmakten är hotad av någon from av organiserad politisk kraft mot regimen (Karvonen 2008:19).  
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3.2.3 Diktatur 

Diktaturer präglas av auktoritära lagar och samhällsstrukturer. Viktiga kännetecken för hur en 

diktaturs politiska system fungerar är att val som sker i diktatoriska länder ofta är vinklade och 

saknar politisk konkurrens. Inskränkning av det fria ordet och flera av de mänskliga rättigheterna är 

något som förekommer i en diktatoriskt styrd regim. Myndigheter och institutioner fungerar som 

politiska redskap för den ledande makten att använda som verktyg för att kontrollera politiska 

verksamheter och det civila samhället (Karvonen 2008:19). 

 

3.3 Faktorer 
 

3.3.1 Institutioner 

Tidigare forskning har visat att en orsak till varför nya demokratiska stater inte lyckats stabilisera 

demokratin i landet till viss del beror på hur institutionerna i landet sköts. När en stat övergår från 

en auktoritär regim till en demokratisk är det flera reformationer som behöver genomföras, inte 

minst på institutionell nivå för att motverka korruption och maktmissbruk. Då en stat är uppbyggd 

och beroende av politiska institutioner och myndigheter är det viktigt att dessa politiska organ 

agerar i enlighet med de demokratiska värdena. Men det är sällan som institutionerna lyckas hålla 

en neutral politisk ställning vilket ofta leder till att flera av de institutionella beslut som fattas under 

en transitionsprocess kan gynna auktoritära krafter inom flera politiska områden (Grugel och 

Bishop 2014:110).  

 

Korruption kan vara mycket problematiskt för landets institutioner. Det försvårar chansen särskilt 

för nya demokratier att leverera trovärdig information och budskap till landets medborgare. För att 

en demokrati ska kunna konsolideras krävs att regimen tar hänsyn till lagstiftningen och agerar i 

enlighet med lagen för att motverka korruption. Förutsättningarna för att detta ska fungera kräver ett 

politiskt neutralt rättsväsende som agerar i enlighet med landets lagstiftning (Diamond 2008:165).    

 

Huntington menar på att även om ett land lyckats upprätta demokratiska institutioner och forma ett 

relativt stabilt demokratiskt styrelseskick står dem inför flera politiska utmaningar. Eftersom 

auktoritära stater är präglade av ett strikt styre med kontroll över politiska beslut, bristande 

utvärderingar av politiska beslut och att legitimitet är beroende av nationens prestationer försvårar 

detta ofta processen för stater att demokratiseras (Huntington 1993:210).  

 

Något som har en betydande del för landets institutioner gällande demokratiutveckling är landets 

partisystem. Flera forskare har hävdat att ett parlamentariskt system är mer gynnande för en 
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demokrati än ett presidentsystem. Ett presidentsystem är mindre flexibelt och att det leder till ett 

mer exkluderande partisystem där endast ett mindre antal partier kan konkurrera om makten. På 

grund av ett tillvägagångssätt där ”the winner takes it all”, det vill säga, inget annat parti har 

möjlighet att påverka makten trots stöd från folket vilket leder till en minskad pluralistisk 

representation. Däremot är inte heller ett parlamentariskt system en garanti för full representation av 

folket eller att politiken inte blir för personifierad (Grugel och Bishop 2014:117).  

 

Institutioner har stor betydelse för hur en demokrati lyckas etableras och har en viktig funktion för 

att en demokrati ska kunna konsolideras. När en regim övergår från ett auktoritärt styre till ett mer 

liberalt är det viktigt att institutionerna följer denna övergångsprocess och i takt med förändringen 

även utvecklar demokratiska inslag inom institutionerna. Detta innebär att viktiga reformer måste 

göras inom institutionerna. För att en demokratisk stat ska kunna formas måste institutionerna få 

möjlighet att omstruktureras genom fler befogenheter för att kunna utföra sitt arbete korrekt samt 

försäkra att institutionen verkar utan politisk inblandning. Att institutionerna själva får en större 

makt och kontroll inom institutionen ökar chansen för att exempelvis kunna motverka korruption 

vilket är mycket viktigt för att institutionernas legitimitet (Diamond 2008:303).  

 

3.3.2 Militärens roll 

Det finns flera problem som kan uppstå i samband med att en stat övergår från ett auktoritärt styre 

till ett demokratiskt. Många av dessa problem beror på det politiska arv som präglat staten tidigare 

men också svårigheter med landets militära styrkor då dem ofta har haft ett stort inflytande inom 

politiken under det tidigare auktoritära styret (Huntington 1993:253–254). 

 

En viktig del för en ny demokrati är att förändra militärens ställning vilket betyder att den 

inflytelserika militära makten måste motarbetas och istället reformeras för att ge landet den säkerhet 

och det skydd som den behöver mot både inre men framförallt yttre hot (Huntington 1993:231). 

 

I regimer där militären har ett starkt inflytande legitimerar militären ofta sina aktioner utifrån 

argumentet att de vill strukturera upp samhällsordningen alltså skapa ”ordning och reda” i samhället 

genom diverse ingripanden. För att säkra sin maktposition utgår ofta militären från den ståndpunkt 

att försöka etablera en nationell sammanhållning bland medborgarna genom att begränsa politiska 

partier och aktörer från att få möjlighet till inflytande (Anckar m.fl. 2013:165). 

 

Militären har ofta ett relativt stort inflytande inom den politiska sfären i auktoritära stater. Detta arv 

är något som också har en påverkande effekt för en stat som demokratiseras. Då ett politiskt 
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maktskifte sker i en stat som har präglats av militärens inflytande och officerares politiska 

engagemang har det även lett till att flera före detta militärofficerare istället försöker avveckla det 

nya demokratiska styret genom politiska aktiviteter. Detta sker oftast genom politiska aktioner vilka 

oftast innefattar uppror inom militära förband eller eventuella försök genom militärkupper 

(Huntington 1993:232). 

 

En övergångsprocess från en auktoritär till demokratisk regim ofta är svår och omfattande. Men en 

lyckad demokratisering kan bedömas utifrån militärens agerande. Motstånd till de reformer som 

kommer med att en regim demokratiseras anses vara bra då det visar på att förändringarna faktiskt 

påverkar landet. Misslyckade kuppförsök som genomförs av militären i ett försök att störta regimen 

och ta makten betraktas som en ännu större vinst för landets demokratisering (Huntington 

1993:235–236). Den militära makten kan i flera fall försöka fortsätta ha inflytande genom att i 

samband med övergångsprocessen införa särskilda befogenheter som inte ligger i linje med en 

demokrati (Huntington 1993:238).  

 

Hur militärens politiska ställning ser ut kan ha stor betydelse för en demokratiseringsprocess av en 

auktoritär regim. I en stat där militären utgör en stor del av staten innebär det att den också har en 

avgörande roll när det kommer till ett lands politiska förändring. Om det finns en splittring av 

åsikter inom militären ökar det förutsättningarna för en lyckad transformation av styrelseskicket än 

om det hade förekommit splittring mellan en enad militär och de civila krafterna (Gill 2000:93).  

 

3.3.3 Civilsamhället  

Hur det civila samhället fungerar och byggs upp i ett land har stor betydelse för hur en demokratisk 

stat upprättas. Alla de delar som det civila samhället består av är viktiga eftersom dem främjar flera 

demokratiska inslag som är väsentliga för en demokrati att hålla fast vid och utveckla (Grugel och 

Bishop 2014:135).  

 

Det civila samhället har flera viktiga funktioner i en demokratisk stat. Organisationers förmåga att 

kunna sätt press på staten att utföra reformer är avgörande för att en demokratisk konsolidering ska 

kunna ske. Organisationer inom det civila samhället har en betydande roll i ett demokratiskt 

samhälle då dem kan hålla en regering ansvarig gällande beslut, förse medborgarna med en 

plattform för politisk diskussion samt att de är viktiga kanaler för informationsspridning (Grugel 

och Bishop 2014:138–139).  
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Om det civila samhället skulle ha en positiv eller negativ inverkan gällande konsolidering av en 

demokrati har också länge diskuterats. Det civila samhället ska verka för medborgarnas fri-och 

rättigheter för att främja ett öppet och inkluderande samhälle. Men ett öppet och liberalt civilt 

samhälle kan också leda till att andra antidemokratiska grupper etableras. Grupper som stödjer mer 

auktoritära politiska värderingar som förnekar införandet av demokratiska normer och värderingar 

vilket försvårar regimens konsolidering av demokratin. Dessa aspekter gör att det civila samhället är 

mycket komplicerat i det avseendet att det kan ge utrymme för destruktiva grupper att få inflytande 

och motverka liberala grundvärderingar. Detta kan bidra till svåra konsekvenser för en regim som 

genomgår en demokratiseringsprocess (Grugel och Bishop 2014:139–140).    

 

I ett civilt samhälle är det viktigt att medborgarna får möjlighet att ansluta sig till och bilda 

intressegrupper där syftet är att påverka politiska beslut eller främja särskilda intressen som förenar 

medborgarna. Intressegrupperna kan ha olika sammansättning det vill säga det finns olika typer av 

grupper; sociala grupper, institutionella grupper, medlemsbaserade grupper samt sociala rörelser 

(Anckar m.fl. 2013:172). Då en demokratisk regim förutsätter ett öppet och dynamiskt civilt 

samhälle är det viktigt att intressegrupperna får möjlighet att verka för medborgarnas rättigheter. En 

demokratisk regim ska utgå från medborgarnas behov och åsikter. Det är därför av betydande skäl 

att landets civila samhälle tillhandahåller möjligheter för intressegrupper att utvecklas och verka 

eftersom det är medborgarnas intressen som utgör en grund för den politiska debatten i samhället 

(Silander 2008:19).  

 

Religionens inflytande av ett lands politiska system och det civila samhället kan ta olika former. I 

en demokratisk stat har man alltid strävat efter att ha en tydlig åtskillnad mellan det religiösa och 

det politiska. Det är flera kristna stater som lyckats implementera detta system där religionen får 

tillhöra den privata sfären i medborgarnas liv och där det politiska styrs utan religiös inblandning 

vilket främjat ett demokratiskt styre. Men i många stater där religionen islam är verksam kan man 

se att religion och politik tillsammans utgör det politiska styrelseskicket i landet. I vissa länder utgår 

den politiska makten endast utifrån religionens budskap vilket gör landet till en teokrati. Exempel 

på teokratier är Iran och Vatikanstaten men utöver dessa stater finns det flera muslimska länder som 

använder de islamska sharialagarna som grundfundament i landets lagstiftning (Anckar 2013:48). 

 

Religionens betydelse i en stat har också betydelse för hur en demokrati ska kunna utvecklas och 

konsolideras. Kulturella och religiösa aspekter av islam kan i vissa fall vara en bidragande faktor till 

att ett land inte lyckas upprätta ett demokratiskt styre. Detta beror på att islam är en religion som 

ofta är sagd att inte vara kompatibel med demokrati i det avseendet att den inte framhäver viktiga 
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värden som demokratin står för. Då flera stater i mellanöstern har islam som religion och den kultur 

som följer med islam har det bidragit till att dessa regimers politiska system tagit en auktoritär from 

(Haynes 2001:167).  

 

3.3.4 Kontextuella faktorer 

Kontextuella problem som kan uppstå i samband med etablerandet av en demokrati är risken för 

uppror bland befolkningen, hanteringen av olika minoritetsgrupper, olika samhällsklasser, fattigdom 

och statsmaktens involvering i landets ekonomi (Huntington 1993:253–254).  

 

Något som kan förkomma i stater med flera minoritetsgrupper är risker för konflikter mellan olika 

grupper vilket även kan leda till inbördeskrig. Ofta handlar det om konflikter rörande minoritets 

krav för upprättandet av en stat och dess självständighet vilket är ett problem som styrande 

regeringar ofta får tampas med (Walter 2009:3–4). Krig och konflikter mellan olika kulturella 

grupper kan uppstå då en minoritet av befolkningen inte behandlas på samma sätt som den övriga 

befolkningen eller om landets befolkning är djupt polariserad. Det kan också bero på att en 

minoritet vill överta ett område från ett land för att själva upprätta en stat (Walter 2009:5). Detta är 

något som kan försvåra möjligheten för en regim att upprätta och stabilisera en demokratisk stat.   

 

I länder där flertalet minoriteter och kulturella skildringar skapar splittring bland regimens 

befolkning kan federala lösningar vara ett alternativ för att skapa ett stabilt politiskt system. I en så 

kallad förbundsstat är makten fördelad där delstaterna i landet är likställda med landets regering. 

Detta gör att särskilda kulturella grupper själva har möjlighet att delta i beslutsfattandet på regional 

nivå vilket därmed minskar risken för minoritetsgrupper att mobilisera sig och försöka upprätta en 

egen stat (Anckar m.fl. 2013:116,121).  

 

Till skillnad från en förbundsstat är makten betydligt mer centraliserad i en enhetsstat där 

beslutsfattandet sker på en central nivå. Regering och riksdag besitter den yttersta makten och 

tilldelar därmed de lokala och regionala nivåerna sina befogenheter (Anckar m.fl. 2013:113).  

 

I ett land där befolkningen består av flera olika minoriteter gäller det att försöka inkludera dessa och 

tillgodose deras behov för att kunna stabilisera en demokratisk stat. Det är därför viktigt att 

minoritetsgrupper skyddas och inkluderas i det civila samhället för att förebygga risken för 

konflikter. En viktig del av demokratin är alltså att minoriteter innehar samma rättigheter som den 

övriga befolkningen eftersom en demokrati är beroende av ett inkluderande medborgarskap vilket 

betyder att alla människor ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter (Grugel och Bishop 2014:44).  
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Nationell tillhörighet är något som är mycket viktigt för medborgarna och en enad stabil stat. Ofta 

används språk och religion som dem främsta egenskaperna för att definiera en nation och nationell 

tillhörighet. Men detta är inte något som kan säga sig styrka vilken nation man tillhör då ett språk 

kan talas i flera länder och en nation kan bestå av flera religiösa grupper. Dessa objektiva kriterier 

blir därför svaga argument för vad som definierar en nation. Istället har flera forskare riktat fokus på 

det subjektiva egenskaperna i hur en nation uppfattas. Det betyder att människor måste själva inse 

och uppfatta tillhörigheten till en nation för att införliva den gemenskap bland befolkningen som 

krävs för att en nation ska uppstå. Detta är en viktig del för att landets befolkning eftersom det kan 

främja möjligheten för en regim att stabilisera demokratin (Anckar m.fl. 29–30).  

 

 

 

Tabell 2 

 

Tabellen visar utifrån teorin hur varje aspekt inom respektive faktor påverkar en regims 

demokratiutveckling. 

 
 

Faktorer  Negativ påverkan  Neutral påverkan  Positiv påverkan  

Institutioner     

Politisk neutralitet    X 

Korruption X   

Militärens roll    

Politisk involvering X   

Enad militär X   

Civilsamhället    

Politiska grupperingar    X 

Religionens inflytande X   

Kontextuella faktorer    

Inbördeskrig  X   

 Nationell tillhörighet   X 
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4. Analys  
 

4.1 Institutioner  

 

4.1.1 Politiska valsystemet och AKP 

 

Ett lands politiska system har en betydande del i ett demokratiskt samhälle eftersom det är utifrån 

politiska val som samhället formas och utvecklas. Det ger människorna möjlighet att själva ta 

ställning och att kunna identifiera sig med det parti de anser har den bästa politiken för landet. 

Denna möjlighet har däremot inte alltid varit en självklarhet i Turkiet. Regimen har haft en historia 

med ett komplicerat politiskt valsystem där flera olika reformer har påverkat landets konstitution 

och därmed försvårat möjligheten för landet att utvecklas till en demokrati. Tidigare politiska 

reformer som påverkat Turkiets politiska valsystem var den militärkupp som genomfördes 1980 

vilket skulle innebära stora politiska förändringar för landet. I samband med militärkuppen valde 

det nationella säkerhetsrådet att stänga ner samtliga politiska partier och i de allmänna val som 

senare genomfördes 1983 ficka endast tre partier delta. Endast ett fåtal partier och en mycket hög 

riksdagsspärr på 10 % skulle bidra till en mer elitistisk och auktoritär utformning av det politiska 

partisystemet i landet (Saribay 2016:103–104). Denna händelse kom även att påverka hur landets 

politiska system ser ut idag då Turkiet fortfarande har ett lågt antal partier som får möjlighet att 

framföra sitt budskap.   

 

I valet 2002 lyckades två partier ta sig över den höga riksdagsspärren. Det pro-islamska Rättvise - 

och utvecklingspartiet även kallat AKP med dess ledare Recep Tayyip Erdoğan vann valet 2002 

men även det Republikanska folkpartiet (CHP) lyckades få tillräckligt med röster för att ta sig över 

gränsen på 10 %. Efter AKP:s valseger medförde detta en politisk maktskiftning i landet då partiet 

på olika sätt försvagade andra politiska maktinnehavare såsom militärens inflytande och andra 

sekulära krafter (Rabasa 2008:51). Även om den höga riksdagsspärren bidragit till en viss 

stabilisering av landets politiska system där valen resulterat i ett enskilt parti som styr landet kan 

man även se flera svårigheter. Flera partier har svårt att komma in i riksdagen på grund av den höga 

riksdagsspärren och detta bidrar till avsaknaden av flera representativa partier. Detta begränsar 

landets utveckling mot ett demokratiskt samhälle eftersom det leder till en minskad politisk 

konkurrens och en underrepresentation av de politiska alternativ som skulle kunna ha fått möjlighet 

att representeras. Detta är mycket skadligt för en stat som försöker etablera en demokrati eftersom 

flera politiska alternativ är ett grundläggande koncept för att en demokrati ska kunna verka. 
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Regeringen bestående av AKP ska ha framfört en politik som dragit till sig väljare av religiös 

karaktär inför det val som hölls 2007. Detta väckte ett starkt motstånd och oro för landets sekulära 

värderingar. Partiets ledare Erdoğan och delar av regeringen mötte ett politiskt motstånd från flera 

aktörer såsom domare, åklagare och militären angående försvagad sekulärism i landet 

(FreedomHouse 2007). AKP:s politik var ämnad att motverka korruptionen i landet. Men trots flera 

reformationer som skulle hindra potentiell korruption, har detta inte lyckats åtgärdas. Då 

korruptionen fått fortsätta även på den politiska arenan har detta bidragit till en politisk oro vilken i 

sin tur påverkat den politiska utvecklingen i landet negativt. Ett antal politiskt aktiva tjänstemän 

som blivit åtalade för korruption har undgått åtal och straff för sitt agerande då dem skyddas av en 

parlamentarisk immunitet. Korruption inom den politiska sfären är något som är mycket allvarligt 

och påverkar legitimiteten av landets regering vilket i sin tur leder till ett försvagat förtroende bland 

medborgarna (ibid). Detta är något som inskränker de demokratiska värdena eftersom det ger den 

styrande regeringen en potentiell möjlighet att påverka beslut utan medborgarnas samtycke. 

 

4.1.2 Erdoğans ledarskap 

Recep Tayyip Erdoğan blev den första folkvalda presidenten i Turkiet 2014. Med AKP som 

styrande parti och dess före detta ledare som president öppnade detta upp ett tillfälle för partiet att 

etablera och förverkliga mer av sin politik. Däremot skulle partiets politiska agenda visa sig ta form 

av en mer auktoritär inriktning (FreedomHouse 2015).  

 

Efter en stor valseger 2011 där Erdoğans parti fick en stark majoritet har han hävdat att en sådan 

stor majoritet legitimerar vilken politik han än väljer att föra trots om den skulle gå emot 

demokratiska eller konstitutionella grundregler. Hans ledarskap har inneburit att flera 

grundläggande rättigheter ignorerats i landet vilket bidragit till att landets politiska riktning tagit en 

mer auktoritär vändning (FreedomHouse 2017).  

 

Flera institutioner såsom media och rättsväsendet saknar de friheter och rättigheter som en 

demokrati förutsätter. Detta agerande i samband med hans försök till att ge mer plats för religionen 

islam att få inflytande över befolkningens privatliv har väckt starka reaktioner hos flera kritiker 

(Fradkin och Libby 2014:60). Även Erdoğan anklagades för korruption något han förnekade. I 

samband med dessa anklagelser valde han att förflytta flera tusen tjänstemän inom polis- och 

rättsväsendet på det grunder att dessa tjänstemän enligt honom inte hanterat sitt arbete på ett korrekt 

sätt. Detta var ett tydligt ställningstagande från regeringen och presidentens sida vilket visar 

presidentens svaga förtroende och kritiska inställning mot de inrättningar som ska verka för ett 

rättvist samhälle (Freedomhouse 2015). Denna aktion från regeringen visar på en tydlig negativ 
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politisk utveckling bort från vad de demokratiska värdena står för. I ett demokratiskt samhälle är 

alla människor lika inför lagen vilket innebär att alla medborgare måste dömas utifrån landets lagar. 

Turkiet visar här på flera uppenbara brister som bidrar till landets auktoritära politiska utveckling.  

 

4.1.3 Rättsväsendet 

En viktig institution som har stor betydelse för landets samhälle och medborgarnas trygghet är 

rättsväsendet. En domstol som är fri från korruption, utför sina uppgifter på ett korrekt sätt och 

självständigt fattar beslut utan påtryckning från exempelvis partipolitiska aktörer främjar ett rättvist 

samhälle vilket i sin tur ökar chansen för en demokrati att etableras. En domstols uppgift är att 

förutom lösa olika konflikter mellan medborgare och staten måste den även värna om människors 

rättigheter samt försvara landets lagstiftning genom att noga kontrollera och granska vissa 

intressegruppers inflytande (Coskun 2010:43).  

 

Enligt Turkiets konstitution är domstolen en oberoende institution som ska verka för medborgarnas 

rättigheter i enlighet med landets lagar. Däremot har regeringen en övergripande makt där dem har 

rätt att påverka fler tjänstemän inom rättsväsendet på olika sätt såsom kampanjer och möten vilket 

leder till att landets rättsväsende inte lyckats upprätthålla en oberoende politisk ställning 

(Freedomhouse 2005). Det här påverkar därmed rättsväsendets arbete vilket gör att de beslut som 

fattas av domstolar inte alltid utgår från de lagar och förordningar som gäller utan istället influeras 

av politiska aktörer. Att en sådan viktig institution inte står politiskt neutral i utförandet av sitt 

arbete är mycket allvarligt och skadligt för dess legitimitet gentemot befolkningen.  

 

Flera reformer av det turkiska rättsväsendet genomfördes av AKP under 2010, däribland domstolen. 

Dessa förändringar var ämnade att förbättra representationen av ”Rådet för domare och åklagare” 

men också för att förbättra rådets oberoende ställning gentemot regeringen. Dessa reformer sågs 

som något mycket positivt från flera liberala grupper även från flera EU institutioner som 

uppmuntrade till en mer demokratisk riktning för landet (Özbudun 2015:45).  

Men under 2013 iakttogs flera brister inom Turkiets rättssystem. Det rörde sig om 

korruptionsskandaler bland flera högt uppsatta ministrar. I samband med dessa 

korruptionsskandaler valde regeringen att ta till hårda åtgärder då dem bedömde detta som en 

skadlig aktion mot rättsväsendet. Regeringen valde att ändra direktiv som innebar att polisen och 

brottsutredare blev tvungna att informera berörda myndigheter om pågående utredningar. 

Information om respektive brottsutredning gav regeringen möjlighet att ingripa och förändra 

formella strukturer för att påverka utfallet i de olika utredningarna. Detta var något som upprörde 

många åsikter och flera medlemmar av ”Rådet för domare och åklagare” motsatte sig denna ändring 
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då dem hävdade att den försvagade rättsväsendets oberoende ställning genom att regeringen fick 

tillgång till sekretessbelagd information (Özbudun 2015:46). Trots att detta skulle vara en åtgärd för 

korruption medförde denna förändring ytterligare ett steg mot ett diktatoriskt styre där den politiska 

makten fick ett större inflytande över institutionen. En sådan här aktion bevisar att regeringen är 

benägen att utföra beslut som på ett odemokratiskt sätt gynnar regeringens maktställning. 

Institutioner som ska ha en opartisk ställning förlorar den i det här fallet eftersom regeringen skaffat 

sig befogenheter som ger dem rätt att utöva sin politiska agenda över institutionen. Detta kan 

resultera i att förtroendet till regeringen skadas. Detta kan ge upphov till att fler oppositionella 

grupper etableras vilket kan leda till en ökad polarisering bland landets befolkning som i sin tur 

begränsar landets möjligheter till en demokratisering.   

 

Den senaste militärkuppen som genomfördes i juli 2016 har haft stor inverkan på olika samhälleliga 

nivåer i landet. Domare och åklagare avvisades från sina jobb och arresterades i flera fall efter att 

regeringen anklagat dem för att ha haft förbindelser med den regimkritiska rörelsen Gülen 

(Freedomhouse 2017). Detta påvisar ytterligare auktoritära aktioner från den styrande regeringen. 

Flertalet gripanden av landets domare som tillhör rättsväsendet är mycket skadligt för regimens 

legitimitet eftersom det visar på ett svagt förtroende mellan regeringen och rättsväsendet. 

 

4.1.4 Media 

Media är en institution som har en betydande roll för ett lands samhälle framförallt i en demokratisk 

stat eftersom yttrandefrihet är ett av de grundläggande koncepten i en demokrati. Medias roll är att 

ge medborgarna viktig och samhällsnyttig information samt fungera som en viktig kanal mellan 

medborgarna och staten. En viktig uppgift som media har är att granska regeringen och dess arbete 

men också upplysa medborgarna om viktiga händelser som sker både inrikes och utrikes (Anckar 

m.fl. 2013:185). 

 

Enligt Turkiets konstitution har medborgarna yttrandefrihet men denna rättighet har fått möta 

mycket motstånd inte minst de senaste åren från den styrande regeringen bestående av AKP. Partiet 

försökte på flera sätt framhäva sin konservativa men också sekulära ställning gentemot institutioner 

såsom militären, rättsväsendet genom media för att vinna folkets förtroende. Efter presidentvalet 

2007 vann AKP med en stark majoritet dock hade partiets ledare Recep Tayyip Erdoğan fört en 

mycket populistisk retorik där han hävdade att inget annat politiskt alternativ skulle vara bättre än 

det hans parti stod för. Detta var början till vad som skulle bli en stor förändring för medias roll i 

det turkiska samhället. Trots att Erdoğan varit tydlig med att ha en öppen inställning till media efter 

partiets vinst var denna åsikt något som snabbt skulle ändras hos presidenten. Betydande 
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förändringar genomfördes inom mediakoncernen vilka skulle visa sig ha en negativ inverkan både 

för medias roll samhället men även för medborgarnas grundläggande rättigheter (Akser och 

Baybars-Hawks 2012:307). 

 

Under 2008 började de första stora negativa förändringarna inom media att ta form. Flera gripanden 

av journalister men även tjänstemän inom militären vilka hade blivit anklagade för att ha planerat 

att avsätta presidenten och störta regeringen. Ytterligare inskränkningar av medias kanaler följde 

året därpå när flera förbud och avstängningar av viktiga kommunikationsplattformar för medial 

verksamhet infördes. Dessa förbud gällde framförallt kommunikationskanaler via internet, såsom 

Youtube och Twitter efter att flera oppositionella krafter använt sig av Youtube för att framföra 

regimkritiska budskap. Efter en vinnande folkomröstning gällande ändringar av konstitutionen 2010 

gav det Erdoğan fler befogenheter vilket resulterade i att han ändrade flera lagar och direktiv för 

vilka media var tvungna att rätta sig efter och följa för att genomföra sitt arbete (Akser och 

Baybars-Hawks 2012:308–309). Medias funktion inskränks kraftigt här då deras arbete blir 

beroende av regeringens direktiv. Detta begränsar även chanserna för landet att utvecklas till en 

demokrati eftersom det regerande partiet kan få ett större inflytande och därmed även påverka 

medias rapportering av nyheter.  

 

Fortsatta lagändringar trädde i kraft vilka begränsade medias möjligheter att utföra sitt arbete. Dessa 

lagändringar ledde till att Erdoğan gavs ytterligare rättigheter att kunna blockera eller stänga ner tv-

stationer som eventuellt skulle utgöra ett hot mot rikets säkerhet (FreedomHouse 2012). 

Konsekvenserna av presidentens utökade befogenheter visar tydligt media inte är en politiskt 

oberoende institution och att medborgarnas rättigheter att kunna ta del av viktig information och 

uttrycka sina åsikter begränsats vilket bidragit till ett mer auktoritärt styre.   

 

Under 2013 skedde flera gripanden av journalister efter att dem rapporterat om de regimkritiska 

protester och demonstrationer som genomfördes vid Gezi-parken i Istanbul. Uppsägningar av 

tjänstemän inom mediakoncernen fortsatte och främst drabbades journalister som rapporterat om 

känsliga politiska frågor som exempelvis handlade om regeringens ställning. Enligt mätningar som 

Freedom House genomförde visar att Turkiets pressfrihet gick från kategorin ”partly free” till ”not 

free” vilken landet fortfarande har idag. Detta indikerar på en påtaglig förändring av landets 

publicering och- pressfrihet, vilket haft en destruktiv inverkan på medborgarnas yttrandefrihet 

(FreedomHouse 2014a). Media arbetar idag under svåra restriktiva förhållanden. Genomförandet av 

militärkuppen 2016 ledde till ytterligare inskränkningar av medieinstitutionerna i landet. President 

Erdoğan antog en mer auktoritär hållning som innebar att ett stort antal tv och-radio stationer, 
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nyhetstidningar och nyhetssajter på nätet blev avstängda. Medias funktion i det turkiska samhället 

har fråntagits flera av sina grundläggande rättigheter för att kunna verka och utföra det arbete som 

institutionen ska göra. Medieinstitutionen behöver kunna upplysa medborgarna om händelser som 

sker både inom och utanför landets gränser. Flera kommunikationsplattformar på internet såsom 

Twitter och Youtube har stängts ner av regeringen på grund av publicering av kritisk information 

om regeringens arbete (FreedomHouse 2016). Folket ska kunna ha möjlighet att uttrycka sina 

åsikter genom olika kommunikationsmedel och regeringens aktioner mot institutionen strider 

uppenbart mot demokratins värden eftersom rätten att uttrycka åsikter och ta ställning i vissa frågor 

inte får möjlighet att utövas. 

 

 

4.2 Militärens roll  

 
4.2.1 Militärens inflytande 

Turkiet har under en lång period tillhört ett utav världens största imperium, det osmanska riket. 

Efter det osmanska rikets upplösning skedde omfattande förändringar för regionen och staten 

Turkiet skapades. Landet har ett historiskt arv av stark militärmakt och dess inblandning inom 

politiska frågor går tillbaka så långt som till 1920-talet när uppbyggandet av staten började. Detta 

var även något som skulle prägla landets fortsatta politiska utveckling. Atatürk var en politisk 

ledare som genomförde flera reformer där sekulära värderingar och nationella intressen var i stort 

fokus. En stark militär upprättades vilken hade starka band till den sekulära stat som Atatürk 

grundade. Militären var då en självständig och stark institution vilket gjorde det svårt för 

utomstående politiska krafter att påverka militärens ställning (Haynes 2010:314–315).   

 

Militärkupperna har varit ett omfattande verktyg av militären för att på olika sätt försöka ta över och 

påverka den politiska makten (Freedomhouse 2017). Efter en genomförd militärkupp 1980 skedde 

en rad förändringar av landets politiska struktur. Turkiets konstitution skrevs om och trädde i kraft 

1982 vilket medförde försvårade möjligheter för politiska partier att då flera av dessa blev 

avstängda från att verka. Till följd av detta genomfördes även flera andra odemokratiska reformer 

som mer eller mindre förbjöd både civila och politiska rättigheter för befolkningen (Ozzano 

2014:596–597). Dessa politiska förändringarna i landet var något som hade en stor inverkan på 

landets demokrativärde där organisationen Freedom House noterade en kraftig negativ förändring 

av landets politiska och civila rättigheter. Efter militärens kupp hade Turkiet gått från kategorin 

”free” till ”partly free” enligt mätningar av Freedom House. Idag ligger landet kvar inom kategorin 

”partly free” vilket indikerar att Turkiet fortfarande inte uppfyller det krav som krävs för ett 

demokratiskt och liberalt samhälle (Ozzano 2014:597). Trots en ”återhämtning” från de auktoritära 
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direktiv som militären implementerade där politiska partier inte kunde verka och där flera 

rättigheter inskränktes hade militären fortfarande en övergripande makt över de kommande valda 

regeringarna (Somer 2016:485).  

4.2.2 Militären och AKP 

Den AKP-ledda regeringen har under sina år som styrande parti på olika sätt infört reformer som 

syftar till en ökad kontroll över den turkiska militärens inflytande inom politiska frågor. Flera 

rättsliga processer mot tidigare militärofficerare vilka anklagats för kopplingar till tidigare försök att 

störta en tidigare vald regering med en islamsk religiös karaktär. Kritiker hävdar att dessa rättsliga 

prövningar mot militära aktörer är ett sätt att underminera de sekulära och nationalistiska 

värderingarna som militären står för (FreedomHouse 2014b). Det här visar på en tydlig förändring 

av militärens maktställning i dagens Turkiet. 

Militärens makt har på flera sätt försökt skaffa sig politiskt inflytande genom ett flertal 

militärkupper där man velat överta eller på annat sätt försöka påverka det politiska styret. Däremot 

skilde sig militärens senaste kuppförsök i juli 2016 från tidigare gånger. Militärens syfte här var inte 

att förändra det politiska systemet utan istället ”skydda” samt ”återinföra” det republikanska 

sekulära styret som inrättades under 1920-talet (Somer 2016:484). Konsekvenserna av denna 

statskupp skulle dock visa sig bli förödande där närmare 241 medborgare, politiska tjänstemän och 

tjänstemän inom rättsväsendet avled på grund av våldsamma sammandrabbningar (Human Rights 

Watch 2017). Man kan se att militärens avsikt här tyder på en oro för en mer religiös inriktning av 

landets politiska utveckling. Då AKP har en bakgrund av islamsk religiös karaktär och på senare tid 

visat tendenser för att inrätta fler reformer i enlighet med den islamska tron kan detta bidragit till att 

militären tagit en mer offensiv position mot regimen.  

 

Militärens politiska ställning i Turkiet har länge varit att samhället ska byggas utifrån en sekulär 

lära med en stark nationalstat där militärmakten ska skydda staten mot hot både inrikes och utrikes.  

Det regerande partiets konservativa riktning där den islamska tron fått ett allt större utrymme till att 

inverka genom flera reformer som genomförts den senaste tiden kan vara en aspekt till varför 

militären tagit en mer offensiv position mot regimen, samt en anledning till varför man genomförde 

statskuppen i juli 2016. Men det misslyckade kuppförsöket skulle visa sig leda till starka auktoritära 

repressalier från den styrande regeringen. Följderna av denna händelse skulle visa sig leda till 

hårdare restriktioner på flera samhälleliga nivåer. Utlysande av undantagstillstånd i landet skapade 

möjligheter för presidenten att genomföra beslut utan närmare granskning av parlamentet (Human 

Rights Watch 2017). Många politiska aktivister, arbetare inom media och flera officerare som 

genomförde den militära statskuppen blev fängslade av landets regering. I samband med gripandena 
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uppdagades att Turkiet vid flera tillfällen kringgått de lagar om mänskliga och civila rättigheter som 

Europakonventionen innehåller där misshandel av fångar är strängt förbjudet (ibid). Detta visar att 

statskuppförsöket som genomfördes i juli 2016 ledde till flertalet tilltagande auktoritära manövrar 

av regimens ledning. Dessa förändringar skulle visa sig bidra ytterligare till landets negativa 

politiska utveckling.  

 
 

4.3 Civilsamhället 
 

4.3.1 Organisationsfrihet 

Organisationsfriheten i Turkiet har länge varit under hård press från auktoritära krafter. Främst 

grundas dessa restriktioner på att man vill behålla en politisk ordning och undvika att starka 

oppositionella rörelser med politiskt motiv formas (FreedomHouse 2004). Men förändringar som 

genomfördes 2004 öppnade upp för en mer liberal organisationsfrihet och möjligheten att kunna 

genomföra demonstrationer. Dock resulterade en del av dessa demonstrationer i våldsamma 

sammandrabbningar mellan aktivister och poliser. Trots en mer liberal riktning till civilsamhället 

trädde lagar i kraft som innebar att regeringen fick tillåtelse att förbjuda särskilda grupper som dem 

ansåg var regeringskritiska eller hade en annan politisk agenda (FreedomHouse 2010). Detta strider 

kraftigt mot de demokratiska värdena i den mening att regeringen väljer att försvaga och stänga ner 

gruppers möjligheter att kunna uttrycka sina åsikter. Rätten att få bilda föreningar och 

organisationer är en viktig del i ett demokratiskt samhälle eftersom det öppnar upp möjligheter för 

folket att utvecklas inom olika områden i samhället.  

 

Utvecklingen av landets organisationsfrihet har den senaste tiden gått mot en tydlig negativ riktning 

där en av de senaste auktoritära reformerna gällande organisationsfriheten genomfördes av 

president Erdoğan. Denna reform gav polisen fler befogenheter vilket också medförde högre straff 

för särskilda aktioner i samband med demonstrationer. Flera demonstrationer och manifestationer 

som genomförts i Turkiet har blivit avbrutna eller strikt övervakade av polis. Samtidigt har också 

flera icke-statliga organisationer med ett politiskt motiv blivit angripna av auktoritära krafter vilket 

inskränker medborgarnas yttrandefrihet och rätten att delta i en organisation (Freedomhouse 2016). 

Från 2013 och framåt har ett antal demonstrationer i landet fått upphöra då polis ingripit och 

avbrutit flera manifestationer. Dessa auktoritära handlingar som begränsat organisationsfriheten har 

tilltagit dem senaste åren vilket visar på att den här delen av Turkiets civila samhälle inte fått 

möjlighet till att vidareutvecklas. Istället har regimen infört reformer vilka innefattar hårdare 

kontroll av organisationer vilket i sin tur leder till ett betydligt mer återhållsamt och begränsat civilt 

samhälle. 
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4.3.2 Religion   

Efter det osmanska rikets upplösning och upprättandet av den turkiska staten stod man inför flera 

nya utmaningar. En sådan var vilken roll religionen skulle ha i det nya turkiska samhället. Därför 

upprättades en särskild institution kallad ”ordförandeskapet för religiösa frågor” (the presidency of 

religious affairs) som skulle upplysa om religionen för allmänheten, skydda värdet av sekulärismen, 

främja ett samhälle där religionen stod utanför den politiska sfären, kontrollera religiösa event samt 

skydda religionen från att bli utnyttjad (Kutlu 2008:249). Enligt Turkiets konstitution från 1982 

tillhör institutionen de allmänna myndigheterna vilket betyder att den ska verka enligt sekulära 

riktlinjer, inte ha någon politisk tillhörighet, verka för social solidaritet och integration samt 

efterleva de direktiv som lagen föreskriver (Kutlu 2008:250). Institutionen ska verka för samtliga 

religioners värde och ha en bred representation. Men saknaden av representation av flera religiösa 

dimensioner än den sunnitiska riktningen ifrågasattes vilket har skapat ett legitimitetsproblem för 

institutionen (Kutlu 2008:249). Problemet med representation var av stor betydelse vilket 

institutionen länge haft svårt att uppnå. Turkiet behöver här reformera vissa regler och föreskrifter 

inom institutionen för att uppnå det krav som krävs för en rättvis representation samtidigt är det 

viktigt att en opartisk politisk ställning främjas (Kutlu 2008:253). När en institution antar en viss 

ställning som kan påverka beslut eller andra förändringar för landets befolkning kan detta ha en 

negativ inverkan på ett lands politiska utveckling eftersom institutionen inte agerar utifrån en 

neutral position.  

 

Turkiets konstitution skyddar medborgarnas religionsfrihet. Sekulärismen i Turkiet har varit en 

viktig del för landets utveckling mot ett mer demokratiskt samhälle. Tidigare hade också 

sekulärismen en inverkan på religionsfriheten där den till viss del begränsade människors rätt att 

utöva sin tro. Men på senare tid har detta förändrats då regeringen 2013 bland annat genomförde en 

lagändring vilken skulle gynna den religiösa delen av befolkningen och framförallt kvinnorna då 

den här ändringen innebar att kvinnorna skulle få bära slöja på flera offentliga platser något som 

inte var tillåtet tidigare. Efter att regeringen öppnat upp för ett samhälle där religionen tar en större 

plats har detta väckt flera motreaktioner. Kritiker menar på att regeringen som styrs av AKP gynnar 

den del av befolkningen som följer den sunniislamska läran då partiet har en bakgrund av denna 

religiösa inriktning. Regeringen ska ha använt sig av institutionen ”ordförandeskap för religiösa 

frågor” genom ett nära samarbete med institutionen vilken ska ha framhävt partiet och dess 

budskap. Detta ska i sin tur ha gynnat partiets politiska ställning (FreedomHouse 2015). Utnyttjande 

av landets institutioner i syfte att framföra sin politik och påverka genom organ som ska ha en 

neutral politisk position är mycket allvarligt. Det visar på ett orättvist agerade där makten nyttjar 

korruption för att förstärka sin maktposition. Att den styrande regeringen antagit reformer där 
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islamska religionen fått en större möjlighet att etableras och ha inverkan på det civila samhället har 

också stor betydelse för hur landets samhälle ser ut idag.  

 

Det finns tydliga kopplingar till att religionens inflytande ökat genom regimens politiska 

utveckling. AKP som har varit och är Turkiets styrande parti har en religiös bakgrund av islam. 

Partiets framgångar i flera valsegrar tyder på att religionens betydelse för det politiska styret har 

ökat bland medborgarna (Rabasa 2008:31). Flertalet reformer som har genomförts av AKP har 

framförallt gynnat den sunni-islamska riktningen av religionen. Regeringen har genom flera 

lagförändringar lyckats införa regler och direktiv vilka företräder den islamska tron. Religionen har 

fått tagit en betydligt större plats i Turkiets samhälle sedan AKP kom till makten. Nya regler för 

servering av alkohol har införts vilka syftar till att begränsa servering av alkohol då det är en 

förbjuden dryck enligt islam. Islamiseringen påvisas också genom att islamska klädesplagg särskilt 

slöjan har fått ett större offentligt utrymme och att prenumerationer av religiösa tidskrifter har 

tredubblats under de senaste åren (Kaya 2014:51). Att religionen har fått ett större utrymme i det 

turkiska samhället samtidigt som regeringen tillämpat flera reformer vilka syftar till att frambringa 

islam har bidragit till att landets sekulära ställning försummats. Minskade sekulära värderingar 

försvårar också demokratiseringen av landet i och med att politiken blir påverkad av religiösa inslag 

som kan påverka demokratiska värden negativt.     

 

 

4.4 Kontextuella faktorer 

4.4.1 Den turkiska regeringen och PKK 

Konflikten mellan kurder och turkar uppstod efter det osmanska rikets upplösning då republiken 

Turkiet började ta form. Turkiets ideologiska ståndpunkt var att landet skulle vara en enad nation 

där endast språket turkiska var tillåtet och med en centraliserad makt som skulle styra landet 

förnekade man också kurdernas rättigheter. Deras språk och kulturella tillhörighet förnekades vilket 

skulle var början på en lång konflikt som än idag pågår mellan de två folkgrupperna (Icduygu, 

Romano och Sirkeci 1999:993). 1984 framförde de kurdiska arbetarpartiet (PKK) en våldsam 

kampanj vilket resulterade i en omfattande konflikt. Tusentals människor har mist livet på grund av 

attacker från PKK eller sammandrabbningar mellan den turkiska militären och PKK (Bacik och 

Coskun 2011:249).  

 

Den turkiska regimens strategi för att lösa konflikten med kurderna har varit en aggressiv 

”krigsstrategi” där målet har varit att underminera och utmanövrera den kurdiska politiska rörelsen. 

Men 2009 genomfördes förhandlingar mellan den AKP-ledda regeringen och PKK vilka ledde till 
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flera reformer som skulle gynna kurderna. Kurdiska skolor upprättades, tv-sända nyheter kunde 

även rapportera på det kurdiska språket och återinförandet av kurdiska namn på städer var några av 

de reformer som förhandlingarna resulterade i (Bacik och Coskun 2011:250–252).  

 

Men tyvärr blev denna fredsförhandling kortvarig. Efter att Turkiets författningsdomstol förbjöd det 

kurdiska partiet DTP på grund av att partiet skulle ha haft samarbete med PKK. Detta ledde till 

försämrade relationer mellan staten och den kurdiska minoriteten (FreedomHouse 2012). 

Fredsprocessens slutliga upplösning skedde när en grupp kurdiska aktivister dödades av en 

självmordsattack av IS. Den turkiska regeringen hölls ansvarig av den kurdiska befolkningen som 

ansåg att regeringen ignorerat och tillåtit att IS kunnat mobilisera sig på turkiskt territorium 

(FreedomHouse 2016). Då den turkiska regeringen inte lyckats etablera en god och stabil relation 

med den kurdiska minoriteten har det påverkat Turkiets demokratiseringsutveckling negativt. Ett 

alternativ som skulle kunna bidra till en mer stabil relation med den turkiska minoriteten är införa 

federalism. Detta skulle innebära att beslutsfattandet sker inom avgränsade områden i regimen 

istället för på en central nivå. Då skulle även kurdiska medborgare kunna uttrycka sina åsikter vilket 

skulle minska de politiska spänningarna mellan den turkiska regeringen och minoritetsgruppen.  

 

4.4.2 Kurdernas situation 

Turkiet har inte erkänt den kurdiska minoritet som finns i landet. Då endast minoriteter definieras 

enligt religion i Turkiet har man inte erkänt kurderna då majoriteten av dem delar samma islamska 

tro som turkarna. Multikulturella inslag i landet förnekas vilket har begränsat kurderna i att använda 

sitt språk, kultur och rätt att uttrycka sig (FreedomHouse 2005). Begränsningar av 

medierapportering på kurdiska fortsatte och när regeringen uteslöt det pro-kurdiska partiet DTP 

2009 medförde det stora protester från den kurdiska minoriteten. När en minoritet inte erkänns på 

samma sätt som den övriga befolkningen kan det leda till att minoriteter inte känner en nationell 

tillhörighet vilket i sin tur kan begränsa regimens väg mot en fungerande demokratisk stat. 

 

2012 påbörjades flera rättegångar mot före detta militärofficerare vilka anklagats för inblandning i 

tidigare statskupper. I samband med dessa rättegångar arresterades också många kurdiska aktivister 

vilket bidrog till stort missnöje och oro eftersom regeringen agerat utan hänsyn till de civila 

rättigheterna (FreedomHouse 2013). Regeringen införde dock reformer under 2013 som öppnade 

upp tidigare förbud, till exempel förändringar som gav kurderna möjlighet att studera på kurdiska 

(Freedomhouse 2015). Inskränkning av minoriteters rättigheter är något som man kan se förkommer 

i landet. Detta är en tydlig indikation på att Turkiet inte lyckats etablera ett öppet och liberalt 

samhälle där alla människor har samma rättigheter. Då kurderna ignoreras på flera sätt försvårar det 

deras möjlighet att kunna känna en nationell gemenskap i landet. Utan en befolkning som känner 
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tillhörighet till nationen minskar också chanserna för regimen att utveckla en stabil demokratisk 

stat.  

 

 

 

 

Tabell 3 

 

Faktorer  Existerar mycket Existerar till viss del Existerar inte alls   

Institutioner     

Politisk neutralitet    X 

Korruption X   

Militärens roll    

Politisk involvering  X  

Enad militär  X  

Civilsamhället    

Politiska grupperingar   X  

Religionens inflytande X   

Kontextuella faktorer    

Inbördeskrig   X  

 Nationell tillhörighet  X  

 
Tabellen visar utifrån analysens resultat hur mycket respektive aspekt inom varje faktor existerar i Turkiet.  
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5. Slutsats och diskussion  
 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka varför Turkiets demokratiutveckling stagnerat och 

istället gått mot ett mer auktoritärt styre. Detta gjordes genom en teorikonsumerande fallstudie där 

analysen utgick från teorier om demokratisering och de valda faktorerna för att nå ett resultat. 

Utifrån uppsatsens syfte utformades två frågeställningar: Varför har Turkiets demokratiutveckling 

stagnerat och återgått till ett betydligt mer auktoritärt styrelseskick? Och Hur har institutioner, 

militären, civilsamhället samt andra kontextuella faktorer bidragit till landets negativa politiska 

utveckling från 2004 till 2016?  

 

Turkiets demokratiutveckling har utifrån den här analysens resultat stannat på grund av flera 

auktoritära reformer som tillämpats av landets regering. En stor del till varför Turkiet inte lyckats 

vidareutveckla demokratin i landet beror även på flera motgångar i att försöka implementera 

demokratiska grundregler i landets samhälle.  

     

Resultaten visar att Turkiets demokratiutveckling begränsats i flera avseenden. Landets institutioner 

utsätts ofta för korruption vilket begränsar landets möjligheter till en fortsatt demokratiutveckling. 

Korruption inom det politiska ledarskapet och rättsväsendet visar på tydliga brister som gör att dess 

arbete att leverera trovärdig information till landets medborgare misslyckas. Analysen visar även att 

både rättsväsendet och media kraftigt påverkas av regeringspartiet och att politisk neutralitet inte 

förekommer. Slutsatsen man kan dra gällande landets institutioner är att utökade befogenheter till 

regeringsmakten har lett till politisk inblandning vilket begränsat institutionerna från att kunna 

utföra sitt arbete på ett legitimt sätt. Det har även gjort att institutionerna inte kunnat utvecklats och 

anpassats efter de demokratiska värderingar som krävs för att en demokrati ska kunna fungera.  

 

Gällande militärens inflytande på den politiska arenan visar resultaten att det har blivit allt mer 

begränsat under AKP:s styre då regeringen infört reformer för att kontrollera militärens intresse av 

politiska ärenden. Militärkuppen i juli 2016 visade dock att vissa krafter inom militären motsatte sig 

Erdoğans ledarskap i vilket han utnyttjade den ostabila politiska situationen och genomförde flera 

auktoritära reformer. Man kan konstatera att en brottslig handling ledde till en annan vilket skapade 

en så kallad ”snöbollseffekt” där flera handlingar som strider mot de demokratiska värdena 

genomfördes. Gällande militärens roll kan man dra slutsatsen att militärens inflytande på den 

politiska arenan minskat vilket är ett gott tecken för landets väg mot en demokrati. Delade åsikter 

gällande regeringens handlingar förekommer inom militären vilket till viss del ökar möjligheten för 

en demokratisk förändring. Men dessa regimkritiska åsikter har Erdoğans försökt utmanövrera 
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genom massarresteringar och uppsägningar av militära officerare vilket visar att regeringsmakten 

agerar på ett odemokratiskt sätt som bidrar till den auktoritära utvecklingen.  

 

Analysen visar även att Turkiets civilsamhälle är mycket begränsat. Trots flera försök att bilda 

politiska rörelser, grupperingar eller delta i demonstrationer har regeringen vidtagit reformer som 

begränsar medborgarnas organisationsrättigheter. Ett begränsat civilt samhälle där medborgare 

fråntas rätten till att uttrycka sina åsikter genom demonstrationer leder till att regimen istället tar ett 

steg närmare ett diktatoriskt styre. Undersökningen visar också att religionens inflytande ökat 

genom flera reformer som frambringat den islamska tron på olika sätt i det turkiska samhället. 

Reformer som görs på grund av religiösa skäl försvårar möjligheten för landet att demokratiseras 

eftersom det försummar de sekulära värderingar som är en viktig förutsättning för en välfungerande 

demokrati. Den slutsats som kan dras när det kommer till Turkiets civilsamhälle är att begränsade 

rättigheter för medborgarnas yttranderätt och religionens växande inflytande haft en relativt stor 

inverkan för regimens auktoritära politiska riktning.  

 

Utifrån analysens resultat visar den att kurdernas rättigheter har ökat till viss del men minoriteten är 

fortfarande strikt begränsad i flera avseenden. Upptrappade konflikter mellan den turkiska 

regeringen och PKK-rörelsen har bidragit till en oförutsägbar politisk situation i landet. Då 

regeringen inte lyckats lösa den svåra konflikten genom fredliga förhandlingar har regeringen 

istället antagit en mer offensiv position mot den kurdiska minoriteten. Slutsatsen som kan dras 

gällande Turkiets minoritetsproblem är att Turkiet inte lyckats lösa var sig konflikten med PKK 

eller inkluderat kurderna på ett bra sätt i samhället vilket bidragit till landets odemokratiska 

utveckling. Då kurderna inte blivit erkända av den turkiska regeringen kan det leda till en mer 

polariserad befolkning där kurderna upplever en minskad nationell tillhörighet vilket hämmar 

regimen från att utvecklas till en fungerande demokrati.   

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att samtliga faktorer på olika sätt bidragit till regimens 

auktoritära politiska riktning. Men det är främst korruption inom institutioner, avsaknaden av 

institutioners oberoende ställning, inskränkta civila och politiska rättigheter samt religionens 

växande inflytande som har påverkat regimen mot dess auktoritära återfall.  

 

För framtida studier skulle ytterligare en fallstudie kunna göras fast med fokus på hur externa och 

interna faktorer kan ha påverkat regimen att gå mot ett auktoritärt styre. Man skulle då kunna ställa 

de olika faktorerna mot varandra för att se om det är interna eller externa faktorer som påverkat 

regimen mest.   



 33 

6. Referenser 
 

Ahmet Çetinkaya, Özgür Erkut Şahin, & Ali Murat Kirik. (2014). A Research on Social and 

Political Use of Social Media in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport, 2(4), 

49-60. 

 

Akser, M., & Baybars-Hawks, B. (2012). Media and Democracy in Turkey: Toward a Model of 

Neoliberal Media Autocracy. Middle East Journal Of Culture And Communication, 5(3), 302-321. 

 

Anckar, C., Bengtsson, Å., Denk, T & Karvonen, L. (2013). Komparativ politik : Institutioner och 

beteende (1. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Az quotes. (2017) Inledande citat, Mustafa Kemal Atatürk Tillgänglig: 

<http://www.azquotes.com/quote/929922>  [Hämtad 2017-11-15] 

 

Bacik, G., & Coskun, B. (2011). The PKK Problem: Explaining Turkey's Failure to Develop a 

Political Solution. Studies in Conflict & Terrorism, 34(3), 248-265. 

 

Brown, Shahin, Brown, Nathan J, & Shahin, Emad Eldin. (2010). The struggle over democracy in 

the Middle East: Regional politics and external policies (UCLA Center for Middle East 

Development series 1). London: Routledge. 

 

Coskun, Vahap. (2010). Turkey's illiberal judiciary: Cases and decisions. Insight Turkey, 12(4), 43-

67. 

 

Dahl, R., Hemberg, G., & Demokratiakademin. (2002). Demokratin och dess antagonister (Ny utg.]. 

ed., Ordfront pocket). Stockholm: Ordfront i samarbete med Demokratiakad. 

 

Diamond, L. (2008). The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the 

world (1. Holt Paperbacks ed.). New York: Times Books/Henry Holt and Company. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod (4. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad (Fjäde upplagan. ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

http://www.azquotes.com/quote/929922


 34 

 

 

Esen, B., & Gumuscu, S. (2016). Rising competitive authoritarianism in Turkey. Third World 

Quarterly, 37(9), 1581-1606. 

 

Europaparlamentet Nyheter (2017) ”Ansträngda relationer mellan Turkiet och EU” Tillgänglig: 

<http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20170320STO67729/eu-och-turkiet-en-

alltmer-anstrangd-relation>  [Hämtad: 2017-12-18]  

 

Fradkin, Hillel, & Libby, Lewis. (2014). Turkey on the brink: Will elections undo Erdogan? World 

Affairs, 177(1), 58-66. 

 

FreedomHouse - Turkey (2017) Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/turkey>[Hämtad: 2017-11-12] 

 

FreedomHouse - Turkey (2016) Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/turkey> [Hämtad: 2017-12-11] 

 

FreedomHouse - Turkey (2015) Freedom in the world. Tillgänglig:  

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/turkey> [Hämtad: 2017-12-13] 

 

FreedomHouse - Turkey (2014a) - Freedom of the press. Tillgänglig:  

<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/turkey> [Hämtad: 2017-12-16] 

 

FreedomHouse - Turkey (2014b) – Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/turkey>  [Hämtad: 2017-12-18]   

FreedomHouse - Turkey (2013) – Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/turkey> [Hämtad: 2018-01-05] 

 

FreedomHouse - Turkey (2012) - Freedom of the press. Tillgänglig:  

<https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/turkey> [Hämtad: 2017-12-16] 

 

FreedomHouse - Turkey (2010) Freedom in the world. Tillgänglig:  

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20170320STO67729/eu-och-turkiet-en-alltmer-anstrangd-relation
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20170320STO67729/eu-och-turkiet-en-alltmer-anstrangd-relation
https://freedomhouse.org/repo
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/turkey
https://freed/


 35 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2009/turkey> [Hämtad: 2018-01-05] 

 

 

FreedomHouse - Turkey (2008) Freedom in the world. Tillgänglig:   

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/turkey> [Hämtad: 2017-12-13] 

 

FreedomHouse - Turkey (2007) Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/turkey>  [Hämtad: 2017-12-13] 

 

FreedomHouse - Turkey (2006) Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/turkey> [Hämtad: 2017-12-13] 

 

FreedomHouse - Turkey (2005) Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2005/turkey> [Hämtad: 2017-12-13] 

 

FreedomHouse - Turkey (2004) Freedom in the world. Tillgänglig: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/turkey> 

 

FreedomHouse - Turkey (2002) Tillgänglig: <https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2002/turkey>  [Hämtad: 2017-11-15] 

 

Gill, G. (2000). The dynamics of democratization; Elites, civil society and the transition process. 

Basingstoke: New York: Macmillan; St. Martin’s. 

 

Grugel, J & Bishop, M. (. (2014). Political Analysis: Democratization: A Critical Introduction (2). 

Palgrave Macmillan. 

 

Haynes, J. (2001). Democracy in the developing world : Africa, Asia, Latin America and the 

Middle East. Oxford: Polity. 

 

Huntington, Samuel P. (1993). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. 

University of Oklahoma Press. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2009/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2008/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2006/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2005/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2002/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2002/turkey


 36 

 

Icduygu, A., Romano, D., & Sirkeci, I. (1999). The ethnic question in an environment of insecurity: 

The Kurds in Turkey. Ethnic and Racial Studies, 22(6), 991-1010. 

 

Karvonen, L., & Studieförbundet Näringsliv och samhälle. (2008). Diktatur: Om ofrihetens 

politiska system (1. uppl.. ed., Pocketuniversitetet, 7). Stockholm: SNS förlag. 

 

Kutlu, S. (2008). The Presidency of Religious Affairs' Relationship with Religious Groups 

(Sects/Sufi Orders) in Turkey. The Muslim World, 98(2/3), 249-263. 

 

Kaya, A. (2014). Islamisation of Turkey under the AKP Rule: Empowering Family, Faith and 

Charity. South European Society and Politics, 1-23.  

 

Ozzano, L. (2014). Religion, Political Actors, and Democratization: The Turkish Case. 7(3), 590-

612. 

 

Rabasa, A., & Larabee, F. (2008). The rise of political Islam in Turkey. Santa Monica, CA: RAND. 

 

Saribay, A. (2016). Political parties, the political system and Turkey. Insight Turkey, 18(4), 93-108. 

 

Somer, M. (2016). Understanding Turkey’s democratic breakdown: Old vs. new and indigenous vs. 

global authoritarianism. Southeast European and Black Sea Studies, 16(4), 481-503.  

 

Styrman, A. Utrikespolitiska Institutet. (2016a) Äldre historia.  Tillgänglig: 

<https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/aldre-historia/>  [Hämtad: 

2017-11-13] 

 

Styrman, A. Utrikespolitiska Institutet. (2016b) Modern historia.  Tillgänglig: 

<https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/modern-historia/> [Hämtad: 

2018-01-05] 

 

Umit, R. (2015). The 2014 presidential election in Turkey. Electoral Studies, 39, 173. 

Varieties of democracy - Turkey (2016) Tillgänglig: <https://www.v-

dem.net/en/analysis/CountryGraph/>  Hämtad: 2017-11-13] 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/aldre-historia/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/turkiet/modern-historia/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/


 37 

 

Walter, B. (2009). Reputation and civil war why separatist conflicts are so violent. Cambridge, UK; 

New York: Cambridge University Press. 

 

Özbudun, E. (2015). Turkey’s Judiciary and the Drift Toward Competitive Authoritarianism. The 

International Spectator, 50(2), 42-55. 

Özbudun, E. (1996). Turkey: How Far From Consolidation? Journal of Democracy, 7(3), 123-138. 

 


