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Turkiet - Ett framtida EU-land?  

1.0 Abstract 
The aim of this paper is to try and answer, to what extent Turkey is fulfilling the Copenhagen 

Criteria and in which criteria it is seen to be more fragile respective stronger during the years 

2015-2016. The study tries to answer the question ”to what extent is Turkey fulfilling the Co-

penhagen Criteria?”, exploring all three of them, trying to answer where Turkey stands in re-

lation to each one of them. This is a theory consuming study. It is a case study, that uses a 

theory based on the Copenhagen Criteria, and this is combined with the empirical material 

collected from trustworthy sources to put forth answers in order to answer the questions of 

the research. The results of the study show that there are something fulfilled in all three crite-

ria, where its strength can be found in its economy, and is considered to be very competitive 

on the market. The weaknesses are many, but are clearest in the first criteria, where it shows 

several flaws regarding e.g. its judiciary problems. 

Keywords: Turkey, Copenhagen Criteria, European Integration, European Uni-

on, Democracy 

�2



Tina Malmsten                                                                               Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap                                                    2018-05-25

Innehållsförteckning 
1. Inledning, problembild och syfte             5 

1.1 Inledning                                                                            5 

1.2 Syfte & frågeställningar                                                   7                                                                                                             
1.3 Disposition                                                                         8               

                                                           

2.0 Forskningsdesign                                     8 
2.1 Metod - fallstudiedesign                                                    9 

2.1.1 Teoretiskt perspektiv                                                   10 

2.1.2 Tidsavgränsning                                                          10 

2.2 Material                                                                             10 

                                                                              

3.0 Teoretiskt Ramverk                               11 
3.1 Tidigare forskning                                                            12 

3.2 Teoretiska Begrepp                                                           14  
3.2.1 Demokrati                                                                    14 

3.2.2 Ekonomi                                                                      14 

3.2.3 Rule of law                                                                  15 

3.2.4 Operationalisering                                                       15 

3.3 Europeisk Integrationsteori                                            16 

3.4 Medlemskriterier - Från Köpenhamnskriterierna till  
Lissabonfördraget                                                                  17  
3.5 Köpenhamnskriterierna                                                  18    
         

4.0 Empiri & Analys - Turkiet                    19 

4.1 Demokrati                                                                         19 

4.2 Ekonomi                                                                            25 

�3



Tina Malmsten                                                                               Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap                                                    2018-05-25

4.3 Landets rättsliga inställning gentemot EU:s gemensamma mål i poli-
tik-, ekonomi- och valutaunionens frågor                            27 

5.0 Slutsats                                                    30 

6.0 Referenser                                               33 

�4



Tina Malmsten                                                                               Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap                                                    2018-05-25

1.1 Inledning 

Turkiet tillhör år 2016 ett av de länder som räknas till kandidatländerna i Europeiska Unionen 

(EU). Detta innebär att till skillnad från potentiella kandidatländer som inte anses ha möjlig-

het att uppfylla alla de kriterier som ställs för att kunna tilldelas ett medlemskap inom EU, så 

anses kandidatländerna ha förutsättningar för detta, och dessa är redan i processen med att 

implementera EU:s lagar inom sitt land (Europeiska Unionen B 2016). Att ett land erkänns 

som kandidatland för ett EU-medlemskap betyder inte att de börjat förhandla, det betyder en-

dast att landet är redo att ställas inför en start av sina förhandlingar (Europeiska Kommissio-

nen B 2016). Det som gör Turkiet unikt i sitt fall är att det under många år klassats som ett 

kandidatland. Redan 1997 ansågs Turkiet vara ett kandidatland och är fortfarande enbart ett 

sådant. År 2005 började landet med sina förhandlingar med EU kring sitt medlemskap, och 

dessa förhandlingar pågår ännu år 2016 (Europeiska Kommissionen A 2016). 

Det har skett ett flertal händelser i Turkiet under senare år som gjort att landet blivit omtalat. 

Turkiet är exempelvis det land i världen som tagit emot ett stort antal flyktingar, och har till-

sammans med EU ingått ett avtal gällande flyktingpolitiken, på grund av ett flertal anled-

ningar. Detta avtal trädde i kraft i November 2015 och syftet var att få migrationen under 

kontroll, samtidigt som detta avtal skulle förhindra människosmuggling, för att hindra upp-

komsten av de risker som tillkommer för de som flyr från sitt land (Europeiska kommissio-

nen A 2016). Trots försöket till ökad trygghet har det skett skandaler i behandlingen av flyk-

tingarna, däribland tvångsarbete för de flyktingar som anlänt till Turkiet, något som kommit 

till att kritiseras (Freedom House 2016a). I Turkiet är det presidenten, premiärministern och 

cheferna för försvaret som innehar den största makten i landet. År 2014 avslöjade Turkiets 

president Recep Tayyip Erdoğan, att man planerar ett försök till att ändra landets grundlag. 

Tanken bakom detta är att det skulle kunna gynna presidentens position i form av utökad 

makt (Westholm et. al. 2015). Vidare har ett missnöje över regeringen i juli 2016 visat sig, då 

ett försök till en statskupp i Turkiet ägde rum och en grupp militärer försökte ta över i landet. 

Detta resulterade i ett misslyckande och har istället lett till ett flertal tragiska konsekvenser 
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för Turkiet, och presidenten har nu gjort uttalanden om förändringar som han önskar genom-

föra, för att trygga landet i framtiden från att liknande operationer inträffar (TT 2016).  

Förhandlingarna med Turkiet och dess medlemskap öppnades år 2005, men kritiker menar att 

landet har väldigt många hinder att överkomma om de ska kunna lyckas få ett framtida med-

lemskap i EU. Till exempel är fler än ett medlemsland negativt inställda till ett medlemskap 

för Turkiet inom EU, och detta beror bland annat på det enorma antal invånare (80 miljoner) 

som landet har. Kritikerna är oroliga för de förändringar som ett medlemskap för Turkiet kan 

innebära för EU i framtiden (Bernitz & Kjellgren 2012:21). 

Freedom House är en organisation som observerar demokratin och friheten i världens länder, 

och jobbar med att skapa en större frihet och demokratisk utveckling för länder. De observe-

rar alltså inte enbart, utan försöker också att agera och fungera som en slags katalysator för 

demokratin (Freedom House 2016b). Varje år görs mätningar för att se vart på skalan som de 

olika länderna hamnar i diverse kategorier som nämns nedan. År 2005 gjorde Turkiet fram-

steg i mätningar hos Freedom House och har mellan åren 2005 och 2012 bedömts inneha en 

trea på samtliga mätningar som Freedom institutet gjort. Skalan går från 1-7. På skalan mäts 

1 som det bästa och mest eftersträvansvärda och 7 som det sämsta och minst åtråvärda. Det 

som mäts är friheten inom landet, civila rättigheter, samt politiska rättigheter. Efter 2012 har 

friheten inom landet samt de civila rättigheterna nått en tillbakagång vid en observation av 

nästkommande årsrapporter, som sträcker sig fram till årets mätning 2016 (Freedom House 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, Freedom House 2016c.).  

Detta bör ge någon form av konsekvenser för de pågående förhandlingarna med EU gällande 

landets potentiella medlemskap, och det blir därför intressant att studera vilka kriterier det är 

som landet år 2015-2016 fortfarande uppnår för att kunna klassas som ett kandidatland inom 

EU och i vilka kriterier det brister i, som kan hota ta ifrån Turkiet sin position inom EU som 

kandidatland. Den faktorn som uppmärksammats i de rapporter som Freedom House fört de 

senaste åren är den roll och agerande som Erdoğan innehaft och som inneburit ett flertal för-

ändringar inom landet som lett till ett mer kritiskt läge (Freedom House 2015). 
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1.2 Syfte & Frågeställningar 

Mot bakgrund av dessa förändringar och oroligheter som skett i Turkiet på sistone, finns det 

ett intresse för att närmare undersöka i vilken utsträckning Turkiet uppfyller Köpenhamnskri-

terierna. Syftet med denna uppsats är att få en kunskap om de begränsningar Turkiet bär på 

(sett till åren 2015 - 2016, med ett huvudfokus på 2016), som hindrar en utveckling kring 

förhandlingarna om sitt medlemskap i EU. Studien vill ge en förklaring till varför landet an-

ses vara kandidatland i EU, och vilka av Köpenhamnskriterierna som landet uppfyller, samt i 

vilken utsträckning. Därigenom kommer studien kunna ge en förklaring till varför landet fort-

farande står som kandidatland under dessa år,  trots de uppenbara brister som landet uppvisat 

mellan åren 2015-2016. Studien kommer lyfta fram de positiva aspekter som landet anses ha 

och se vilka faktiska kriterier som uppfylls inom Köpenhamnskriterierna, och som dessutom 

måste vara uppfyllda för att kunna ha en framtid inom EU. De negativa områdena som landet 

besitter kommer även dessa förklaras, då de anses behövas för att kunna göra en fullgod ana-

lys av i vilken utsträckning varje kriterium uppfylls. För att kunna påvisa tydligt i vilka krite-

rier landet brister i, innebär det en ännu tyngre vikt av var de försvagade och negativa områ-

dena i Turkiet befinner sig. Studien har alltså sin teoretiska utgångspunkt i de grundläggande 

kriterierna som ställs inför ett medlemskap i EU. Kriterierna är endast ett fåtal, men dessa är 

oerhört specifika. Detta gör att det kommer krävas en klar och tydlig förklaring av kriterierna, 

för att på bästa sätt skapa en bild av i vilka områden Turkiet brister i sin kvalificering för ett 

medlemskap, respektive var i kriterierna landet är kvalificerade och visat framsteg. De krite-

rier som ställs, lägger grunden för vilka länder EU kan godkänna som nya medlemsländer 

(Europeiska Unionen 2016). 

Sammanfattningsvis är tanken bakom uppsatsen att kunna observera var Turkiet som kandi-

datland i EU står idag, och vilka förutsättningar landet har för att kunna bli ett medlemsland, 

sett till de krav som ställs på Turkiet som kandidatland. Genom att främst utgå ifrån de grund-

läggande kriterier som ställs i Köpenhamnskriterierna och se vart Turkiet står i förhållande 
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till dessa, så finns möjligheten att kunna identifiera detta. För att kunna undersöka detta 

kommer studien att använda sig av följande frågeställning: 

● I vilken utsträckning uppfyller Turkiet Köpenhamnskriterierna?  

a) Demokrati  

b) Ekonomi 

c) Visat rättsligt åtagande gentemot EU:s mål i politiska-, ekonomiska- och valutauni-

onens frågor. 

1.3 Disposition 

Kapitel två kommer att presentera uppsatsens forskningsdesign,  metodologiska ansatser, an-

greppssätt gällande teori, val av material och vilka avgränsningar som gjorts inom studien. 

Kapitel tre är ett teoretiskt kapitel som berör den tidigare forskningen och presenterar europe-

isk integration och europeisering, samt vad Köpenhamnskriterierna innebär och utvecklingen 

som skett kring processen om att bli godkänt som medlemskap sedan de infördes. Kapitlet tar 

även upp de förändringar inom institutionerna som skett efter det att Lissabonfördraget 

skrevs, och vilka konsekvenser detta kan medföra för den process som kandidatländer ge-

nomgår för att kunna bli ett erkänt medlemsland. Därefter kommer en utförligare beskrivning 

av hur EU, med hjälp av de krav som de ställer på sina medlemsländer, har en möjlighet att 

påverka länders agerande. Dessutom, i vilken utsträckning medlemskriterierna kan ha för be-

tydelse för förändringar inom ett land som ännu inte är medlem, men som står som kandidat-

land inför ett medlemskap i EU. Vidare i analysdelen, berörs de områden som anses vara an-

tingen utmaningar eller fördelar för Turkiet, gällande sitt medlemskap i EU, samt vilka driv-

krafter som anses vara viktigast för att det ska kunna komma till ett sådant skede. Här analy-

seras alltså empiriskt material gällande Turkiet, med ett fokus på åren 2015-2016, med hjälp 

av den teori som används i studien, i syfte med att kunna besvara frågeställningarna. 

2. Forskningsdesign 

Studien som genomförs är teorikonsumerande och sätter fallet Turkiet i fokus. Studien kom-

mer att utgå ifrån köpenhamnskriterierna och de krav som ställs på de kandidatländer som 

vill få ett godkänt medlemskap inom EU, samt vilka övriga faktorer som kan påverka ett 
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godkänt medlemskap. Genom att utgå ifrån fallet Turkiet och applicera och anpassa teorin 

baserat på fallet, hoppas studien på att kunna besvara de frågeställningar som finns (Esaias-

son et.al. 2012:41).  

2.1 Metod - Fallstudiedesign 

Metoden som används i denna studie är av designen fallstudie. Fallet som undersöks är Tur-

kiets förutsättningar för ett framtida medlemskap i EU, och i vilken utsträckning landet upp-

fyller Köpenhamnskriterierna. De åtskillnader som görs i en jämförande studie och en fall-

studie är det antal analysenheter som studien fokuserar på, samt sättet att hantera kontexterna. 

Finns där fler än två analysenheter kritiseras studien för att inte vara en fallstudiedesign, och 

Esaiasson et.al. menar därför att många därför feltolkar sin design och placerar den inom ra-

men för en fallstudie när den snarare är av jämförande karaktär (Esaiasson et. al. 2012:109). 

Ser studien däremot till tolkningen av George & Bennet så är trots detta, studien inom ramen 

för att kunna kallas för en fallstudie. Detta på grund av att det här menas vara en fallstudie 

när man studerar en viss tidsperiod innehållande ett antal händelser ur ett särskilt perspektiv, 

snarare än att enbart välja en enda händelse att analysera. Detta gör alltså att studien trots kri-

tik från Esaiasson et.al. kan klassas som en fallstudie (George & Bennet 2005:17-18).  

Det som anses vara fördelaktigt med denna typ av design är det breda perspektiv och djupa 

insikt som studien kan ge, då den ger utrymme för att gå djupare in på detaljer, jämfört med 

vad en studie av statistisk karaktär skulle kunna göra (George & Bennet 2005:19). Yin stärker 

George & Bennets beskrivning av fallstudier och beskriver fallstudier själv som skeenden 

som anses aktuella och har sin existens i en mängd olika samhälleliga sammanhang. En fall-

studie är inte enbart fördelaktig när det kommer till att svara på Hur och varför, Yin argumen-

terar även för att en fallstudie besitter en bred användbarhet då det finns olika typer av områ-

den att använda den i, exempelvis i politiska och sociala fenomen. Detta stärker ytterligare 

motiveringen till varför studien bör vara av fallstudie karaktär, då den öppnar upp för många 

möjligheter för forskaren, då urvalet här är brett när det kommer till områden som kan under-

sökas i syfte för studien. Genom att använda denna design kan fallstudien studera hur mycket 

av varje kriterium som Turkiet uppfyller nom Köpenhamnskriterierna. Vidare förväntas stu-

dien kunna ge en förklaring till varför Turkiet brister/uppfyller vissa kriterier mer än andra. 
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Detta görs genom att observera de olika områdena som Köpenhamnskriterierna förutsätter att 

forskaren undersöker (Yin 2007:16).  

Turkiet ges alltså här en möjlighet att genom en fallstudie studeras djupgående och kan i sin 

tur frambringa en god analys om var och i vilka av kriterierna förutsättningarna för ett med-

lemskap i Turkiet kan hittas, och ge förklaring på varför de ännu enbart står kvar som kandi-

datland inför ett EU-medlemskap. Validiteten för uppsatsen anses dessutom vara hög, då stu-

dier av fallstudie anses ha högre validitet än statistiska studier. Detta på grund av att fallstudi-

er har lättare för att ge bra verktyg för forskaren i att kunna identifiera indikatorer som gör att 

studien kan mäta det den avser att mäta (George & Bennet 2005:19).  

2.1.1  Teoretiskt perspektiv  

Teoriprövande-, utvecklande- och teorikonsumerande studier är alla av förklarande karaktär. 

Denna uppsats använder sig utav en teorikonsumerande studie i den mening att den använder 

sig av enbart ett fall, vilket ställs i centrum. Hade teorin varit i fokus och empiriskt material 

valts i syfte att förklara teorin, hade fallet istället klassats som teoriprövande (Esaiasson et. al. 

2012: 40,41).  
     

2.1.2 Tidsavgränsning 

Studien kommer att avgränsas mellan 2015-2016. För att inte skapa en alldeles för snäv bild 

av läget i landet, sträcker sig uppsatsen över två års tid, för att minska risken att utesluta vik-

tiga rapporteringar som kan vara betydelsefulla för landets status i vissa områden idag och 

som blir svåra att påvisa om enbart händelser från 2016 används, men även för att öka chan-

serna i att få en klarare helhetsbild av landet i relation till Köpenhamnskriterierna.  

2.2 Material 
Materialet som kommer att användas är delvis sekundär- och delvis primärkällor. Studien 

kommer dock att försöka prioritera primärkällor, i syfte med att uppnå en högre reliabilitet 

inom studien. Andra val som kommer göras gällande material är att kritiskt försöka välja bort 

de som möjligen skulle kunna vara tendentiösa och beroende källor. I det teoretiska ramver-

ket kommer  material från erkända källor så som Freedom House och Europeiska Kommis-

sionen att användas då de uppfattas som tillförlitliga källor. Eftersom ett mer begränsat tidsut-
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rymme existerar för uppsatsen, finns ingen möjlighet att använda så många källor i studien 

som kanske hade önskats för att uppnå en ytterligare högre reliabilitet. Däremot tros felaktiga 

uppgifter förebyggas genom att använda denna typ av strategiska urval som nämns ovan 

(Esaisson et.al. 2012:288, 289).  Studien utgår främst från böckerna European Integration 

skriven av Antje Wiener & Thomas Diez samt European Union Politics av Cini & Pérez-So-

lorzano Borragán i de delar som förklarar teorin kring dels Europeisk integration, men även 

de delar som förklarar Köpenhamnskriterierna och dess innebörd. I metoddelen används hu-

vudsakligen Metodpraktikan, men denna kompletteras även av annan litteratur för att säker-

ställa validiteten på källorna, däribland George & Bennet’s bok “Case studies and theory de-

velopment in the social sciences” samt Robert K. Yin’s bok “Fallstudier: Design och genom-

förande”. Dessutom används en liten del av boken ”Grundläggande metod: den samhällsve-

tenskapliga uppsatsen” Från Thomas Harboe, då den kan förmedla en klar och tydlig bild av 

operationalisering. För att kunna besvara frågeställningen om vilka av Köpenhamnskriterier-

na Turkiet uppfyller, samt i vilken utsträckning och därmed fånga in lägesbilden och empirin 

ur fallet Turkiet, kommer i större utsträckning vetenskapliga artiklar att användas.  

3.0 Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt innefattar tidigare forskning samt förklaringar av termer som är nödvändiga att 

förklara för att läsaren ska kunna få en förståelse för vilken betydelse EU har, inte bara för 

andra medlemsländer, utan även tredje världens länder. Teorin som används för att kunna 

knyta an till fallstudien är Köpenhamnskriterierna. För att läsaren ska kunna få en helhetsbild 

och inte enbart få förklarat vad dessa kriterier innebär, kommer en redogörelse för dels euro-

peisering och dels Europeisk integrationsteori framföras både vad gäller tidigare forskning 

kring området, och vilken roll de har och har haft i anknytning till denna fallstudie. Slutligen 

kommer kapitlet gå in i detalj på vad Köpenhamnskriterierna är och vad dem innefattar. Innan 

kapitlet om den empiriska forskningen presenteras, kommer detta kapitel att inledas med att 

förklara några teoretiska begrepp, däribland demokrati och vad det innebär. Genom att ge en 

förklaring av centrala begrepp, förväntas läsaren kunna mottaga en djupare förståelse och kla-

rare helhetsbild av vad de olika kriterierna för medlemskapet verkligen innebär, vilket i sin 
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tur gör att läsaren väntas förstå uppsatsens helhet, och därmed lättare sätta sig in i texten och 

förstå de olika delarna och resonemangen som ges.  

3.1 Tidigare Forskning 

Europeisering är en term som är förknippad med den Europeiska integrationen och EU. När 

termen europeisering används, syftar det främst på den interaktion som sker medlemsländer 

emellan, men även den interaktion som finns mellan EU och tredje världens länder (Cini & 

Pérez-Solorzano Borragán 2013:116-117). Europeisering och forskningen kring detta, an-

vänds i områden som bevakar makten EU har för att kunna sätta igång förändringar inom vis-

sa länder, på grund av de krav som ställs av EU på exempelvis kandiderade länder. Det andra 

området som kan analyseras vid forskning av Europeisering, är hur EU utformar sin politik 

och policy, samt dess sätt att styra (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:116-117). Europe-

isk integration påverkar alltså inte enbart dess medlemsländer utan de kan nå länder även ut-

anför EU. De försöker uppmana länder utanför EU, exempelvis grannländer eller länder i 

tredje världen som tidigare nämnt. Detta görs genom att använda sig av olika typer av hjälp-

medel, som uppmuntrar de andra länderna till att efterlikna EU:s egna modell i hur de ser på 

en lämplig styrelseform. I ett av de hjälpmedel som de använder beskrivs det exempelvis hur 

en god marknadseknomi bör se ut, och även vad en liberal demokrati innebär. Genom att 

sprida denna information och använda sig av en s.k. extern europeisering, öppnar man upp 

för även andra länder utanför EU, som även de, skulle önska konstruera en liknande modell 

inom sitt eget land (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:117).   

Det finns formellt sett två typer av europeisering. Dessa kallas för ‘bottom-up’ och ‘top-

down’ europeisering. Dessa modeller av europeisering förklarar hur olika aktörer och institu-

tioner påverkar varandra i vägen till förändring, både vad gäller hur andra påverkar EU, men 

även vilket inflytande EU kan ha på andra aktörer och länder. Det finns alltså en klar skillnad 

i vad dessa två innebär. Det som nämndes ovan med Köpenhamnskriterierna är ett exempel 

på en ’top-down’ Europeisering. Top-down europeisering innebär konkret att fokus läggs på 

hur EU arbetar för att kunna påverka andra länder i tredje världen, samt sina egna medlems-

�12



Tina Malmsten                                                                               Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap                                                    2018-05-25

länder. Detta rör sig om områden som exempelvis utformning av policy, institutioner, politik 

och styrelseskick. Vid användning av ett ‘top-down’ perspektiv, kan man förklara inrikes-för-

ändringar inom länder i effekt av vad som skett på en EU-nivå från början, men som sedan 

resulterat i inrikes förändring hos andra länder. Då EU ställer krav på dels sina medlemslän-

der, men även andra länder som vill delta i EU och dess samarbete, innebär det att de ibland 

måste göra förändringar inom sitt lands politik och styre, för att kunna matcha EU:s egna 

normer och värderingar. Fenomenet som förklaras är om, och på vilket sätt som stater imple-

menterar exempelvis EU policy’s, som i sin tur bidrar till en förändring inom landet (Cini & 

Pérez-Solorzano Borragán 2013:116,117,118). Det som dock måste förtydligas är att trots att 

EU kan underlätta för en förändring inom landet, så är det inte EU som kan genomföra den 

verkliga förändringen inom policyområde, styrelseskick och den politik som nationellt sett 

förs. Detta är upp till var och ett av länderna, att gå in och driva fram och förverkliga respek-

tive i sin nation (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:118).  

I motsats till ‘top-down’ så innebär ‘bottom-up’ europeisering att det är medlemsländerna 

som påverkar EU. Termer som ‘uploading’ och ‘shaping’ används när man ska förklara inne-

börden av dess inflytande. I denna typ av europeisering menas det att det är medlemsländerna 

själva som formar och lägger fram förslag, som i sin tur influerar EU policy och den politik 

som förs. Genom att försöka göra sin röst hörd och påverka, kan det resultera i att landet eller 

länderna kommer se en förändring inom EU som verkar till sin fördel och som reflekterar 

landets egna intressen. Detta kan ske både inom institutionerna, policy’s och andra politiska 

processer. Här drivs intressen från olika länder upp till en EU-nivå och det är detta som ana-

lyseras ur en ‘bottom-up’ approach i forskningsområdet, hur länderna gör en form av ‘uploa-

ding’ för att kunna få EU att reflektera över landets egna preferenser i större utsträckning. 

Detta kan handla om intressen för frågor gällande hantering av exempelvis miljö, eller kanske 

frågor som rör mer den politiska processen och hur pass stor roll medlemsländerna önskar att 

EU-parlamentet har i de beslut som dagligen tas (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 

2013:120,121). För att kort summera vad en Bottom-up europeisering är, så kan man säga att 

den förklarar hur stater kan sätta igång en förändringsprocess inom EU (Cini & Pérez-Solor-

zano Borragán 2013:123). 
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En europeisering innebär allt från vilken kvalité vattnet bör ha,  till regleringar kring föräldra-

ledighet, till vilka kostnader som ska finnas för roaming. Med hjälp av att en europeisering 

sker, har det även skapat effekter inom grundläggande institutioner i olika medlemsländer 

som resulterat i att det nationella parlamentet fått minskad makt. Men precis som tidigare 

nämnt så fungerar europeisering på två olika vis. ‘Bottom-up’ eller ‘top-down’. EU kan alltså 

beskrivas som ett styrelseskick uppbyggt i olika nivåer, ett s.k. ‘multi-level governance’, där 

medlemsländerna, samtidigt som institutionerna inom EU påverkar andra, så har medlems-

länderna inflytande i de policy’s som skapas i EU-kvarteren (Cini & Pérez-Solorzano Bor-

ragán 2013:118).  

3.2 Teoretiska begrepp 

3.2.1 Demokrati 

Ordet demokrati innebär folkmakt. Termen demokrati innehar annars en mängd olika typer av 

förgreningar då man talar om demokrati, men den typ av demokrati som blir relevant för stu-

dien är den politiska demokratin, som är den vanligaste formen av demokrati att reflektera 

över i västvärlden. Denna kallas även för liberal demokrati och innebär precis som ovan 

nämnt att landet ska inneha en folkmakt, något som bör innehålla organisationsfrihet och ytt-

randefrihet för att kunna generera en fungerande folkmakt. Detta tillsammans med krav på 

särskilda fri- och rättigheter som bör råda inom landet, en rättsäkerhet, och en maktdelning, 

är det som krävs för att det ska kunna kallas för en liberal demokrati. Den liberala demokratin 

utmärks av sin betoning på rättvisa i form av jämlikhet sett till hur folkmakten bör vara. Den 

konstitutionella delen däremot har sin betoning på friheten (Schmidt 2016).    

3.2.2 Ekonomi 
Beskrivs som ett ekonomiskt system som ställer krav på att det finns en rätt till privatägda 

företag, enskild äganderätt och där marknaden frigör för dels konsumenterna och dels produ-

centerna att handla som köpare eller säljare utifrån sina egna önskemål. En marknadsekonomi 

är en öppen ekonomi som baserar sig på utbud och efterfrågan, och som priserna regleras ut-

efter. Det tillåter konsument och producent att göra egna överenskommelser. Nödvändigt för 

en fungerande marknadsekonomi är ett fungerande rättsväsen som ska agera som skyddsnät 

för egendomsrätten, samtidigt som det ställer krav på att en offentlig myndighet ansvarar för 
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andra nödvändigheter för kollektivet, som exempelvis gäller landets försvar eller bygge av 

vägar. Bortsett från det sistnämnda ska marknadsekonomin vara i stort sett självgående med 

enbart en osynlig hand som reglerar marknaden (Thalberg 2017). 

3.2.3 Rule of law 
Betyder rättssäkerhet och innebär att medborgaren är skyddad från orättvisa ingripanden ifrån 

staten, då det finns ett fullgott system och lagstiftning som hindrar detta från att ske. Alla ska 

ställas lika inför lagen i landet och medborgarna har en juridisk trygghet, där både person och 

egendom ska kunna skyddas då man förutsätter att rättsystemet sker på så vis, att man tillför 

ett förutsägbart handlande där ineffektivitet är oönskvärt (Nationalencyklopedin 2017).  

3.2.4 Operationalisering 
Syftet med operationaliseringen är att selektera information så att tyngdpunkten och fokuset 

finns inom rätt områden, för att säkerställa och underlätta i studiens frågeställning. Operatio-

naliseringen är det som gör teorin förenlig med empirin, då man monterar ner den till en be-

ståndsdel som är mätbar. En operationlisering fokuserar på de begrepp som är av största vikt 

för studiens frågeställning och syfte (Harboe 2013: 99,100). Denna studie utgår ifrån Köpen-

hamnskriterierna och i dessa existerar tre kriterier som är avgörande för ett medlemskap inom 

EU. Trots sina enbart tre kriterium, består de av kriterium som är korta och koncisa, som ändå 

omfattande i den mån att de går att applicera inom väldigt många områden och blir då förhål-

landevis svåra att analysera en och en. Därav har studien valt att under kriterium ett, undersö-

ka och mäta demokratin i landet som helhet, däribland rättvisa val, korruption, hur demokra-

tiska institutionerna, i den mening i att studien vill se kvaliteten på Rule of law i Turkiet. Kri-

terium nummer två innefattar ekonomin. Då detta är otroligt brett, har studien valt att lägga 

fokus på marknadsekonomin, då detta är något som poängteras vara av högsta vikt i detta kri-

terium. Sista kriteriet kommer vara Turkiets inställning till EU som helhet. Ställning till poli-

cy:s, åtgärder begärda av EU m.m och hur Turkiet svarar på dessa. Genom att minimera 

spektrumet i kriterierna och fokusera på det allra viktigaste inom varje, hoppas studien kunna 
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mäta det som behöver mätas och på så vis nå ett så korrekt svar som möjligt, i var Turkiets 

styrkor respektive svagheter ligger inom varje kriterium. 

3.3 Europeisk Integrationsteori 
Europeisk integrationsteori kan börja med förklaras genom att definiera vad termen integra-

tion innebär. Denna beskrivs som “ the process whereby political actors in several, distinct 

national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities to-

wards a new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction over the pre-existing 

national states” (Wiener & Diez 2009:2). Den Europeiska integrationsteorin återspeglar en 

politisk utveckling och påvisar vilken typ av utfall som sker i effekt av det ökande europeiska 

samarbetet, både vad gäller gemensam politik inom institutioner, precis som det utfall detta 

genererar (Wiener & Diez 2009:4). 

Europeisk integrationsteori är alltså fråga om en systematisk reflektion över processen för 

intensifiering av det politiska samarbetet i Europa, och utvecklingen av gemensamma politis-

ka institutioner, samt dess resultat som det frambringar. 

Den Europeiska integrationsteorin har utvecklats över tid och kan idag förklaras och beskri-

vas i tre olika faser. Dessa har startats och utvecklats under tidsepokerna 1960-, 1980- och 

1990-talet och bär på helt olika meningar, som på ett eller annat vis förklarar integrationsteo-

rin. Den första är den som förklarar integrationen specifikt. Den sträcker sig från 1960-talet 

fram tills idag. De frågor som blir intressanta för denna fas är hur utfallet av en Europeisk 

integration kan förklaras, och var denna integrationen sker någonstans. Inom varje fas talas 

det om olika teorier som anses vara de mest relevanta för att förstå varje så kallad fas inom 

den Europeiska integrationen, och i den första anses Liberalismen, realismen samt neolibera-

lismen vara av vikt för att kunna besvara dessa frågor.  

Den andra fasen lägger vikt vid styrelseskick och analysen av detta. Denna sträcker sig från 

1980-talet och framåt. Användbara teorier för att kunna behandla frågor som vill förklara hur 
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de politiska processerna inom EU, hur EU’s tillsyns policy verkar och vilken typ av politiskt 

system som existerar inom EU, görs genom att titta på styrelseskick, jämförbar politik och 

samt att man använder sig av en form av policy analysis. Den tredje och sista fasen är en mer 

konstruktiv en, och refererar till hur och med vilka sociala och politiska konsekvenser som 

utvecklas till följd av en integration, hur man begreppsligt skulle kunna förklara integration 

och styrelseskicken inom EU, samt hur man vill framställa dessa. Det är därav relevant att se 

till den sociala konstruktivismen, post-structuralismen och internationell politisk ekonomi för 

att kunna besvara det förstnämnda gällande de sociala och politiska konsekvenserna som till-

kommer till följden av intregrationen. Normativ politisk teori är däremot mer lämplig när det 

gäller det begreppsligt förklarande. Slutligen för att kunna se EU ur ett annat perspektiv kan 

synen på genus vara en lämpligt teoretiskt perspektiv att använda sig av om man tänker sig 

söka svaret på hur EU skulle kunna, och borde se ut (Wiener & Diez 2009:6-7).  

3.4 Medlemskriterier - Från Köpenhamnskriterierna till Lissabonfördraget 
När projektet The European Community (EC) startades innan Köpenhamnskriterierna inför-

des, fanns det även då vissa kriterier som nya länder som ville ansluta till EU var tvungna att 

uppfylla. Skillnaden var att dessa då var högst otydliga och när det talades om att länderna 

var tvungna att vara europeiska, fanns inte ens en riktig definition på vad som ansågs vara 

europeiskt och vad som inte var det. Vidare var landet tvingat till att vara demokratiskt, men 

även här fann man brister i vad som skulle definieras som demokratiskt. 1993 ändrades detta 

och ekonomiska och politiska kriterier tillskrevs, som ställde krav på dels en fungerande 

marknadsekonomi och en liberal demokrati, samt att de skulle kunna tillskriva landet de exi-

sterande fördrag som finns inom EU. Det var dessa nya krav som kom till att utmynna i vad 

som idag kallas för Köpenhamnskriterierna (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013: 3-4).  

Dessa kriterierna utgjorde en mer detaljerad lista än vad som funnits tidigare, i vad som mås-

te uppfyllas av de länder som klassades som kandidatländer för att nå ett inträde i ett EU-

medlemskap. De drevs igenom med ett syfte att dels underlätta processen i tillträdet i EU för 

de kandiderande medlemsländerna, och dels tillföra en funktion i att agera som hjälpmedel 

för kandidatländerna, genom de förändringar som de behövde göra inom landet för att kunna  

anta de reformer som ställdes på dem inom acquis communautaire (Cini & Pérez-Solorzano 

Borragán 2013:228-229). Det sistnämnda, acquis communautaire, består av EU:s alla lagar 
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och regler (Europeiska Kommissionen 2016c.).  Ett större EU med allt fler medlemsländer, 

skapade utmaningar för EU att möta. För att behandla dessa var EU tvungna att införskaffa 

egna reformer i sina fördrag för att hindra EU från att ta skada från de konsekvenser som po-

tentiellt skulle kunna drabba EU. Initieringen påbörjades redan i Amsterdamfördraget och de 

efterföljder av konsekvenser som dessa reformer skapat, fortsatte att visa sig även i Lissabon-

fördraget. Detta för att säkra ett expanderat EU (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 

2013:229).  

- Lissabonfördraget och vad det innebär för ett EU-medlemskap 

Den Europeiska integrationen startades redan på sent 1950-tal, men själva Europeiska unio-

nen tillkom först år 1993. Lissabonfördraget innebär inte så stora förändringar för EU som 

det kanske har spekulerats i. Det mest framstående som genom detta fördrag som trädde i 

kraft 2009 har gjort, är att skapa en helhet inom i EU i den mån att de tidigare tre pelarna, där 

EG Europeiska gemenskapen (EG) tidigare existerade nu har slopats, och istället har dessa 

begrepp ersatts av EU. Till exempel före-detta EG-domstolen är idag EU-domstolen, och 

samma gäller för den tidigare EG-rätten som idag heter EU-rätt eller unionsrätt (Bernitz & 

Kjellgren 2012:20). 

Den europeiska integrationen har blivit ifrågasatt och det talas om att den utvidgning i EU 

som involverat ett stort antal östländer, kräver ett fokus från EU:s sida mot de nya medlems-

länderna, för att kunna möjliggöra en bättre integration för dessa i EU. Detta måste ske innan 

en vidare utvidgning görs, för att förhindra att EU utmanas av en så kallad “utmattningsut-

vidgning”.  Lösningen på detta blir att lägga fokus på att konsolidera, och på så vis att EU 

skapar ett stabilt läge genom god integration för medlemsländerna innan en fortsatt utvidg-

ning av EU görs (Bernitz & Kjellgren 2012:20). 

3.5 Köpenhamnskriterierna 

Köpenhamnskriterierna införskaffades i juni 1993. De framställer 3 grundläggande krav gäl-

lande politiska och ekonomiska områden (Wiener & Diez 2009:40). För att ett kandidatland 

ska få gå med i EU måste de ha uppfyllt alla dessa. Kriterierna som ställs inom Köpenhamn-

skriterierna är att; 
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1. Det krävs stabila institutioner inom landet. Institutioner vilka står bakom en demokra-

ti och dessa berör områden som mänskliga rättigheter, att minoriteter skyddas och re-

spekteras, likaså rule of law (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:230).  

2. Det ställs krav på en fungerande marknadsekonomi, som även måste klara av den 

konkurrens som finns inom EU (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:230). 

3. Slutligen, måste landet kunna ha tagit sig an de krav och förväntningar som ställs på 

landet och därmed visa sitt stöd i områden i politik, valutaunion och ekonomin (Cini 

& Pérez-Solorzano Borragán 2013:230).  

De punkter som måste uppfyllas för att lyckas ta sig in i EU och därmed få sitt medlemskap, 

är att landet lever upp till den standard som EU har, samt tar efter de regler som finns inom 

EU. Landet måste dessutom dels ha alla medlemsländer och dels EU:s institutioner på sin 

sida och avslutningsvis måste kandidatlandets egna medborgare fatta samtycke till ett med-

lemskap inom EU. Det krav som specifikt ställs på detta är att det antingen sker i referendum, 

alternativt i det nationella parlamentet (Europeiska Kommissionen 2016c).  

4.0 Empiri & Analys -Turkiet 
Detta avsnitt presenterar i vilka områden inom Köpenhamnskriterierna som Turkiet är funge-

rande under de år som studien syftar undersöka. Ett försök till att påvisa i vilken utsträckning 

som Turkiet uppfyller de olika kriterierna, och därigenom ge en förklaring till varför landet 

beaktas som kandidatland. De tre Köpenhamnskriterierna åtskiljs här i detta avsnitt och un-

dersöker hur och i vilken utsträckning Turkiet fungerar  inom varje kriterium. Avsnittet inle-

der med Demokratin som är det första kriteriet, därefter följer ekonomin som är det andra, 

och slutligen landets rättsliga inställning gentemot EU:s gemensamma mål i politik-, ekono-

mi- och valutaunionens frågor. 

4.1 

Demokrati 
2014 infördes förbud mot mediasidan twitter å presidentens vägnar. Efter detta har föränd-

ringar inom både politik och lagar i landet genomförts som alla haft en påverkan på vad gäl-

ler yttrandefriheten och rättssäkerheten i Turkiet. Rättssäkerheten anses idag som en av Tur-

kiets utmaningar och då den minskat på grund av auktoritära influenser, där politiker och 
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andra förändringar inom landet tyder på att man underminerar grundlagar och landets rättssä-

kerhet (Muftuler-Bac 2016). Om observationer kring Turkiets demokratiska status görs, sägs 

det att Turkiet är på väg att överge de mest grundläggande demokratiska villkoren som finns, 

sett till vad en demokratisk regim bör innehålla (Öktem & Akkoyunlu 2016). 

Forskare menar att Turkiet har under AKP’s styre börjat utveckla en auktoritär regim istället 

för att konsolidera sin demokrati (Esen & Gumuscu 2016). Landet kan alltså  inte identifieras 

med en liberal konsoliderad demokrati. Snarare hävdar vissa att Turkiet bör identifieras med 

en hybrid regim, då det innehåller ett flertal auktoritära inslag. Trots denna fakta, är landet 

ändå erkänt som en demokrati då det genomför val inom landet, som erkänns som demokra-

tiska (Önis 2016). Under valet 2015 kunde man genom att iaktta det höga valdeltagandet i 

landet, konstatera att invånarna i Turkiet fortfarande tror på demokratin och visar detta ge-

nom att gå och rösta för att kunna påverka Turkiets politik (Önis 2016). Det hävdas att genom 

dessa demokratiska val som genomförts, har det ledande partiet AKP lyckats etablera ett fas-

tare grepp om de statliga institutionerna och trots deltagande från oppositionen i lokala såväl 

som nationella val, har det ledande partiet lyckats nyttja den makt de bär på och skapa ett 

slags hegemoni över landets samhälle och det är svårt för oppositionen att konkurrera ut det 

ledande partiet i valen. Essen & Gumuscu ger följande kritik till Turkiet och påvisar att  i 

landet saknas en konsoliderad demokrati, på grund av ett flertal brister i demokratin, och be-

skriver valen som följande; ”elections function as key political institutions and permit compe-

tition, albeit on a highly uneven playing field. As such, the fairness of elections is increa-

singly contested; civil liberties are systematically violated; and the playing field is highly 

skewed in favour of the incumbent AKP” (Esen & Gumuscu 2016).  

Trots att valen är existerande tävlar alla inte på lika villkor, något som även det inskränker på 

Rule of law. Turkiet har underpresterat i sin demokratiska utveckling under senare år och 

några forskare hävdar även att de varit ett av de mest underpresterande länderna, sett till de 

verktyg landet haft för att kunna konsolidera sin demokrati (Esen & Gumuscu 2016).  

I en rapport som Europeiska Kommissionen färdigställt gällande Turkiet år 2015, skrivs det 

att det finns en klar demokrati i Turkiet. Ett exempel på detta är det höga valdeltagandet i det 

proportionella valsystemet som hölls detta år. Valdeltagandet var då så mycket som 84%. Det 

fanns mer än ett deltagande parti i valet, och fyra av de största partierna vann mandat i det 
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som skulle bli det nya parlamentet. De friheter som beskrivs vara grundläggande inom ett val 

respekterades. Dessvärre rådde en ansenligt stor del attacker rum, som riktades mot andra 

kandidater som deltog i valet. Den hjälp av media som AKP använde sig av under valkam-

panjen kritiserades och kritiker pekade på att resurser å Presidentens vädjan, samt framstäl-

landet av sig själv under valkampanjen, setts som ett övertramp i vad som bör ske inom de 

konstitutionella ramarna (European Commission 2015:7) 

Politiska spänningar i Turkiet har tydligt visat sig under 2016. Förändring i fördelning utav 

den exekutiva makten till fördel för president Erdoğan, politiska spänningar som skapat svå-

righeter i att skapa dialoger partier emellan och arresterande av lagstiftare från oppositionella 

partiet, där flera även blivit fråntagna sina positioner inom parlamentet är några av exemplen 

(European Commission 2018:4). Beslutet i att låta styrelsemedlemmar ersätta kommunalt ex-

ekutiva och representativt valda styrda på den lokala styrningen, har gett en försvagning av 

demokratin på den lokala nivån. Aktivister och demonstranter som kämpat för teman som för 

mänskliga rättigheter men även andra agendor har anhållits. Dessutom råder ett förbud i lan-

det gällande protester eller demonstrationer. Detta har skapat ett sämre civilt samhälle där 

friheter och rättigheter, som betraktas som fundamentala, inte längre tillåts (European Com-

mission 2018:4). 

De demokratiska problemen ska ha förvärrats sedan statskuppen i landet 2016 ägde rum, och 

landet gick in i ett tillstånd kallat ”state of emergency”. Tillståndet uppkom genom att man 

ville kämpa mot den terror som stod bakom ett flertal attacker som skett inom landet. Ett till-

stånd som till en början EU stod bakom, men som sedan fortsatte att förlängas med ytterliga-

re en kvartalslång förlängningsperiod, som tveksamt var nödvändig. De åtgärder som har 

gjorts ska ha drivits till något som anses som oroväckande, då det involverat som tidigare 

sagts, arresterande av politiker och lagstiftare. Detta har i sin tur lett till friktioner inom Tur-

kiets Politik. Nödtillståndet i landet (state of emergency) är något EU starkt råder landet till 

att avveckla (European Commission 2018: 3,4,8). Nödtillståndet och förordningarna i landet 

undersöktes i december 2016 och då fann man flera ofullkomligheter (European Commission 

2018: 9).  
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Nödtillståndet sattes i kraft den 20 juli 2016 och detta skulle sträcka sig tre månader framåt i 

tiden. Tredje oktober förlängdes detta tillstånd med ytterligare tre månader (European Com-

mission 2016:5). Efter denna förlängda perioden har Turkiet gjort ändringar som lett till en 

inskränkning i de mänskliga rättigheterna, däribland yttrandefriheten för media (European 

commission 2016:24).  

Till följd av de åtgärder och ändringar som gjordes i Turkiet efter statskuppen, har hela sam-

hället i stort förändrats. De områden där förändringarna är som påtagligast, är inom de juri-

diska, polisiära, militära, lokala myndigheterna, företagssamhället, media, advokater, lärare 

och akademiker. Alltså väldigt utspritt.  Flertalet företag och institutioner har blivit igen-

stängda, alternativt omvandlade till numera offentliga institutioner. Från det att Turkiet ingått 

i ett nödtillstånd, har EU strängt övervakat Turkiet, i syfte om att bevaka så att landet inte 

bryter mot några mänskliga rättigheter under det politiska kriteriet. Vad som uppdagats är att 

flera huvudsakliga lagstiftningar som inte gått i enlighet med Europeiska Unionens standar-

der, brister i landets grundläggande rättigheter samt i Rule of law. Det legislativa arbetet 

stjälps utav den politiska friktionen som är högst närvarande och detta kan ses som en följd 

utav den immunitet som tagits bort för bl.a. poliser och parlamentariker (European Commis-

sion 2016: 5). Korruptionen i Turkiet återfinns i många områden och är ett problem som mås-

te tas om hand. Den influens som de exekutiva har på den utredning som sker i den högprofi-

lerade korruptionen inom landet, innehåller en avsaknad utav viktiga delar och skapar därmed 

ett problem i utredningen gällande korruptionen. Det innebär att det legislativa arbetet blir 

lidande från detta och det är ett dilemma som är starkt oroväckande (European Commission 

2016: 6).    

På grund av landets problem med det rättsliga systemet, där flertalet stora förändringar skett 

både gällande strukturen, men också sammansättningen, framförallt efter statskuppen, så bär 

de höga domstolarna på en självständighet som ej anses vara i enlighet med den Europeiska 

Unionens standarder. Vad EU konkret ser som svagheter inom Rule of Law och som målas 

upp som huvudsakligt problem för Turkiet inom detta område, är först och främst den politis-

ka och legala miljön som existerar i landet år 2016. Det krävs en ändring inom det rättsliga 

systemet, där ett opartiskt och självständigt arbete för de som behandlar det legislativa samt 
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exekutiva arbetet inom domstolarna måste infinna sig, och där även hänsyn till den maktför-

delning som råder, existerar (European Commission 2016:17).  

Vidare måste de exekutiva makthavarnas inflytande minskas i den mån att domare och andra 

upprätthållare av lagen, såsom åklagarna, får en större trygghet, och en garanti i att inte kun-

na mista sin position eller omplaceras utan vidare. Det ska isåfall enbart kunna göras med 

hänvisning till de konstitutionella lagarna, vilket betyder, att även om fallet skulle vara att 

någon inom det rättsliga missköter sitt arbete och misstankar skulle uppstå, måste det ske i 

enlighet med kriterier som inte bara är objektiva, utan också garanterar att rutiner och tillvä-

gagångssätt sker på ett korrekt sätt, utan för mycket inblandning ifrån den exekutiva makten. 

Slutligen måste större och klarare bevis vid misstanke om brott infinna sig, och rättegångarna 

måste inkludera basala rättigheter som främjar en rättvis bedömning, såsom rätt till en försva-

rare och rätt till överklagande vid missnöje etcetera (European Commission 2016:17,18). 

Det råder en klar korruption inom landet och det som måste åtgärdas för att kunna minska 

korruptionen, menar Europeiska Kommissionen vilar på att i överensstämmelse med FN:s 

avtal som jobbar mot korruption, så ska ett organ i Turkiet skapas, som jobbar i enlighet med 

det. Landet måste även arbeta med att införa lagstiftningar som motverkar korruptionen och 

som är nödvändig för dels ett framtida EU-medlemskap, och dels för att kunna bekämpa kor-

ruptionen på ett bättre sätt. Turkiet måste sedan få en uppföljning om detta. Utredningar som 

behandlar höga grader av korruption ska utredas under rätt förutsättningar och för att det ska 

kunna ske under rätta omständigheter krävs en total oavhängighet från de tillsatta organ som 

arbetar med dessa ärendena (European Commission 2016:20). 

Vad gäller skyddet av minoriteter och garantin för de grundläggande mänskliga rättigheterna, 

upprätthåller Turkiet 2016 inte den standard som det ställs krav på. Det finns en plan för hur 

man ska vidta åtgärder, men det finns flertalet brister, och planen för detta behövs om- och 

utarbetas. I takt med att Turkiet försöker bekämpa terrorismen i landet, har uttrycksfriheten 

också minskat. Att ett land ska få ta till medel för att kunna bekämpa dessa problem, anser 

EU inte är något dåligt, däremot har inte Turkiet använt sig utav den rätten inom proportio-
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nella gränser och har därför skapat en oro kring detta. Dessutom är det inte tillåtet att kränka 

de mänskliga rättigheterna, vilket Turkiet också har gjort (European Commission 2016:24).  

”The more democratic a political system is, the more democratically political parties will have to function. On 
the other hand, the higher the eagerness of political parties to function democratically, the more the democratic 

capacity of a political system will expand” skriver Saribay i sin artikel ”political parties, the political system and 
Turkey” (Saribay 2016).  

Sett till presidentens sätt att styra och de handlingar som förekommit, kan en slutsats med 

detta citat från Saribay som bakgrund säga, att det demokratiska systemets förutsättningar i 

ett land som Turkiet, troligtvis inte har särskilt goda möjligheter i att utvecklas till det bättre, 

men trots detta kvarstår det faktum att Turkiet fortsättningsvis uppfyller krav nog för att kun-

na kallas en valdemokrati, som också går under en form av demokrati (Schmidt 2016). 

En Politisk demokrati ska innehålla organisationsfrihet och yttrandefrihet för en fungerande 

folkmakt. Detta tillsammans med en fungerande rättssäkerhet och maktdelning för att få en 

liberal demokrati (Schmidt 2016). Turkiet står 2015 med en valdemokrati och landet har ett 

högt valdeltagande, vilket också tyder på att Turkiets invånare tror på en demokrati. Det finns 

delade meningar om vad Turkiet kan identifieras som för regim år 2016, men än har inte lan-

det en total avsaknad av demokrati. Gripande av politiker, journalister och stängning av viss 

media är en av många händelser i Turkiet som skett under Erdoğans beslut och som bör tas i 

beaktning, och FN har yttrat en oro över Turkiets tillstånd vad beträffar de mänskliga rättig-

heterna och yttrandefriheten (Hall 2016). Detta tyder på många brister inom det första kriteri-

et inom Köpenhamnskriterierna för Turkiet, då landet har tydliga brister i flera av de kriteri-

um som utgör bakgrunden för en god demokrati. Dessutom finns det kritik på samtliga andra 

punkter som skydd av minoriteter och hantering av Rule of law som tas upp vid flera tillfäl-

len ovan som skapar ytterligare belägg gällande Turkiets svaga ställning under detta kriterium 

(Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:230). 

Det finns en demokrati närvarande, även om den i sig inte är uttryckligen en stark sådan. Det 

finns också institutioner i landet som står bakom en demokrati, åtminstone en valdemokrati. 
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Då korruptionen är utspridd och främst ses som närvarande inom det rättsliga väsendet, är det 

svårt att bedöma hur pass stabila institutioner det finns i Turkiet, men då kränkning utav 

mänskliga rättigheter förekommer, oegentligheter sker inom rättsväsendet och press- och me-

diafrihet är kränkt, finns det många som under denna tid kan ses som instabila. Under kriteri-

um nummer ett i Köpenhamnskriterierna kräver man stabila, demokrati-stöttande institutio-

ner. Dessa institutioner ska innefatta mänskliga rättigheter, minoritetsskydd och en respekt 

för Rule of law. Rapporten som ges av Europeiska Kommissionen 2016 visar brister i samtli-

ga nyss nämnda områden. Det som dock kvarstår är det faktum att landet genomförde val året 

dessförinnan, och klargör därmed att landet visar att det existerar institutioner som är demo-

kratiska även om dessa anses inneha brister. Exempelvis klargörs det att även om val har ge-

nomförts, har inte alla haft samma förutsättningar i att kunna tävla på lika villkor (Esen & 

Gumuscu 2016). 

  

4.2 
Ekonomi 
Turkiet har sedan den ekonomiska krisen 2001 haft en stark demokratisk utveckling och an-

ses bra till skillnad från andra länder vars demokrati är konsoliderad (Esen & Gumuscu 

2016). Även om den ekonomiska utvecklingen som skett i Turkiet borde vara en faktor som 

underlättar den demokratiska konsolideringen inom ett land, så har det dock inte fallet varit i 

Turkiet (Esen & Gumuscu 2016). Turkiet är trots det år 2016 klassad som en demokrati 

(Radu & Radu 2017). Överblickar man den ekonomiska utveckligen i Turkiet står den i topp 

20 i världen när landets ekonomiska utveckling och BNP värderas. Turkiet kan beskrivas som 

en regional makt världen över och dess igenkännande i just detta, finns inte enbart hos eko-

nomerna, utan även i andra yrkesgrupper erkänns den som mycket stark. Landets integration i 

organisationer såsom exempelvis Nato, har varit framgångsrik tack vare landets väl utveckla-

de militära styrka och Turkiet har även lyckats involvera sig i andra Europeiska organisatio-

ner såsom OECD, OSCE, European council och major economies G-20 (Radu & Radu 

2017). 

I Turkiets rapport från Europeiska Kommissionen, skrivs det att de anser att Turkiet har en 

väletablerad ekonomi som uppfyller de krav som ställs för en marknadsekonomi. Trots detta 
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utpekas problem med att få bukt med den existerande obalansen sett ur ett makroekonomiskt 

perspektiv, och detta ska även varit ett problem för Turkiet under 2015. I en utav de huvud-

sakliga svagheter som poängteras, hittas inom inrikes-sparandet och marknadsföringen utav 

detta. Den andra kritikpunkten som återfinns i rapporten, är på var fokuset på den monetära 

Policyn bör vara och att den vid denna tidpunkten avsaknar en tillräcklig strävan efter pris-

stabilitet. Den sista utmärkande punkten i vad Turkiet bör förbättra, är affärsmiljön. Det finns 

svagheter inom Rule of law i den affärsmiljö som finns i Turkiet, och man vill att landet un-

derlättar för konkurrensmöjligheter mellan företagen i landet genom att förenkla skapandet 

utav nya företag (European Commission 2016:32). 

Något annat som är att beakta i Köpenhamnskriterierna inom ekonomidelen, är hur Turkiets 

ekonomi står sig konkurrensmässigt i jämförelse med de andra länderna inom EU. Turkiet har 

goda förutsättningar för att kunna nå det som krävs på EU:s marknad och den konkurrens 

som finns där. Landet anses vara integrerat på ett bra sätt i EU:s marknad och står sig bra i 

såväl investeringar som inom handel. I Turkiet finns det inte lika villkor vad gäller tillgäng-

lighet inom utbildning och flickor har i Turkiet det generellt svårare att få en utbildning. De 

förbättringar som måste göras för att få en hållbarhet inom tillväxten, är att de nästkommande 

år måste utveckla och förbättra sin strategi som hjälper de brister som finns inom ”Research 

& Development”. En annan förbättring som krävs är en ny plan gällande arbetarna. Det be-

hövs bättre och högre kvalifikationer för de lågbegåvade arbetarna och Turkiet måste därför 

sträva efter att kunna förbättra denna agenda i sitt utbildningsområde (European Commission 

2016:38).  

Under punkt nummer två i Köpenhamnskriterierna, står det att det finns krav på en fungeran-

de marknadsekonomi, som även måste klara av den konkurrens som finns inom EU (Cini & 

Pérez-Solorzano Borragán 2013:230). Här hittar man en klar styrka hos Turkiet och får därför 

en förståelse i varför landet uppfyller kriterium nummer två, framförallt sett till den goda 

världsrankningen som världens länder ser i Turkiets ekonomi. Något som vidare intygar styr-

ka inom Turkiets ekonomi, är det faktum att förhandlingar i området ”Economic och Moneta-

ry Policy” öppnades till förhandling mellan EU och Turkiet år 2015, därpå följde ytterligare 

förhandling gällande ”Financial and Budgetary Provisions” år 2016 mellan Unionen och Tur-
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kiet (European Commission 2018). Att landet har en fungerande marknadsekonomi står klart, 

och den står sig i konkurrens med EU-länderna och eftersom att det är den centrala delen för 

kriterium nummer två inom Köpenhamnskriterierna, väljer studien att lyfta fram detta som 

deras absolut största framgång i sin väg mot ett EU-medlemskap. Vad som dock inte ska 

glömmas är att landet fortfarande har brister och förbättringar som måste göras och har där-

med inte uppfyllt allting under andra kriteriet. Det finns fler åtgärder inom främst utbildning-

en i Turkiet som måste förändras och där en ny plan måste framställas (European Commis-

sion 2016:38). Dessutom en högre strävan gällande prisstabilitet i den monetära policyn är 

eftersträvansvärt, för att visa en bättre inställning gentemot detta område (European 2016:32). 

4.3   

Landets rättsliga inställning gentemot EU:s gemensamma mål i politik-, 
ekonomi- och valutaunionens frågor 

Tidigare har EU haft ett inflytande på Turkiet som gjort att dess demokrati drivit i rätt rikt-

ning. De politiska kriterierna som EU ställer är renodlade krav. På grund av detta, måste kan-

didatlandet för att möjliggöra ett fullvärdigt medlemskap inom EU, uppfylla och genomföra 

dessa, utan att en förhandling om innehåll behöver tas upp. Detta är hur man idealt ser på det 

och betyder alltså inte att aldrig några motsättningar förekommer till de krav som ställs av 

EU från kandidatländerna (Malmvig 2014). Det som huvudsakligen beaktas under detta krite-

rium är målen för ekonomin, demokratin, och den monetära unionen. Dessa målen finns i den 

lagstiftning som är beslutad inom EU och landet måste visa en acceptans för dessa, samt den 

praxis som existerar inom EU (Europeiska Unionen 2018). 

Sett till inställningen till EU:s policy, finns det belägg för att Turkiet följer policys så som  

”EU margin squeeze policy”. Eftersom att Turkiet ännu bara är ett kandidatland behöver de 

inte följa EU:s lagar ännu, men att de följer policys som denna, kan ses som en bekräftelse i 

att Turkiet  genomför några av de lagar och praktiker som EU för i sitt arbete. Detta innebär 

dock inte att det är något genombrott för Turkiet, då de tidigare ett flertal gånger arbetat uti-

från EU:s riktlinjer. Det finns de som säger att i just denna policy, skulle en annan policy som 

tillämpas i USA, vara bättre lämpad sett till det Turkiska styret, och Turkiet har tidigare visat 

�27



Tina Malmsten                                                                               Linnéuniversitetet
Institutionen för statsvetenskap                                                    2018-05-25

intresse för policys som är skrivna i USA, då de passar Turkiets styre bättre. Trots detta väljer 

Turkiet att följa EU:s regleringar och detta kan komma bli något problematiskt för Turkiet i 

framtiden, då EU:s andra policys kan komma att konfrontera den auktoritet som råder i Tur-

kiet och skapa konflikter i denna. Anledningen är därför att EU:s styrning har en ledning som 

tillåter ett aktivt ingripande i marknaden, där man tillåts göra ändringar (Benli & Emin-Benli 

2015).  

   

Man ser en risk gällande möjlig konflikt om vem auktoriteten bör ligga hos då EU och Turki-

et inte delar samma ståndpunkter inom detta, och EU föredrar en mer centralt planerad styr-

ning till skillnad från Turkiet som inte tillåter central planering hos administrativa auktorite-

ter. Forskare menar också att det inte bara drabbar landets syn på auktoriteter utan att det ock-

så skulle påverka Turkiets ekonomi, eftersom att det ur synpunkt i hur EU vill agera, skulle 

man kunna se att resurser går till spillo för Turkiet (Benli & Emin-Benli 2015).  

Vad gäller kampen mot terrorismen inom landet, har denna fråga varit adresserad och sedd 

som en prioritet både år 2015 och 2016, då ett flertal terroristattacker som haft dödlig utgång 

och varit av den storskaliga varianten, tvingat landet till att öppna för ett globalt samarbete 

och koalition, för att kunna bekämpa grupper som ISIL/Da’esh (European Commission 

2016:4). I samband med EU toppmötet - Turkiet, skapades 2015 en plan där ett samarbete 

mellan Turkiet och EU skulle ske. Syfte var att kunna förbättra och hjälpa till under flykting-

strömmen och det skulle ske i enlighet med EU och de internationella reglerna och normerna 

(European Commission 2016:4).  

I rapporten som Kommissionen publicerat om Turkiet 2016, beskrivs det i vilken grad Turkiet 

uppfyller trettiotre olika kapitel samt vilka framsteg/regressioner Turkiet har inom varje om-

råde, i vilken grad de anses vara redo för ett fullt åtagande inom varje kapitel, samt vad som 

har hänt inom varje område för landet det senaste året. Som tidigare nämnts handlar det an-

tingen om en framgång eller regression, men kan även ge en antydan på en stagnering i ut-

vecklingen. Alla kapitel har ännu inte öppnats för förhandling och år 2016 har sammanlagt 

sexton kapitel varit öppnade för förhandling, varav en blivit stängd temporärt igen. Att det 

skett en framgång för landet inom ett kapitel, behöver alltså inte betyda att detta ännu har bli-
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vit öppnat för förhandling, det är mer en hänvisning till om det händer något inom området 

eller inte. Att skriva om varje enskilt kapitel är för studien irrelevant och alldeles för omfat-

tande, så det som studien istället vill göra, är att lyfta fram vilka kapitel som har gjort en sär-

skild förändring och vilka som idag står som extra starka. Vad 2016 års rapport visar är att 

kapitel 31, ”Foreign, security and defence policy”, har haft en god utveckling och här handlar 

det främst om det stöd Turkiet visat gentemot Syrien och den humanitära assistans landet vi-

sat till den oppositionella koalitionen i Syrien. Det EU ser som önskvärt inom detta kapitel är 

en närmare allians med EU i linje med deras beslut (European Commission 2016:4,91). 

I kapitel 24  ”Justice, freedom and security” står extern migration, asyl, gränskontroll, organi-

seriad brottslighet och terrorism, men även samarbetet mellan polisen och tullunionen och en 

del av det rättsliga i mittpunkten. Här har Turkiet också gjort framgång genom sitt agerande 

gentemot de flera miljoner flyktingar inte bara från Syrien, men också från Irak och andra 

länder. Trots svåra omständigheter och i en som det beskrivs ”svår miljö” , så har landet lyc-

kats hantera det på ett bra sätt och har tagit an reformer som underlättat för flyende männi-

skor genom att lyfta kravet för dessa när det gäller kraven på exempelvis visum. En imple-

mentering till förmån för en större säkerhet för flyktingarna har också införts i samråd med 

EU, men ses dock som något skör. Genom att implementera fler lagar inom detta område, kan 

Turkiet nå större framgångar inom ”Justice, freedom and security”. Andra kapitel som nått 

goda framsteg är ”Trans-European Networks”, ”Energy” och ”Company law” (European 

Commission 2016: 45,54,61,77,78,91). I alla 33 kapitel som beskrivs och presenteras har 

Turkiet i 26 av dessa nått någon form av framsteg, varav fem kapitel visat större framsteg än 

andra. I sex kapitel har ingen förändring skett, och i kapitel 23 ”Judicial and fundamental 

rights” har landets utveckling varit bakåtskridande (European Commission 2016: 40-95). 

”Judicial and fundamental rights”, har som ovan nämnt varit återfallande. Kommissionens 

rapport om Turkiet beskriver detta kapitel på sida 62 enligt följande;  

”The EU’s founding values include the rule of law and respect for human rights. A proper functioning judicial 

system and effective fight against corruption are of paramount importance, as is the respect for fundamental 
rights in law and in practice.” (European Commission 2016: 62). 
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Vad som brister för Turkiet är det faktum att de haft ett flertal problem kopplat till det juridis-

ka, som även tidigare nämnts i studien, där arresterande och avsättande av lagstiftare och 

domare skett. Yttrandefriheten är ett annat problem som också tas upp, där man betraktar en 

oroväckande förändring som går bort från enligheten med EU, och det är framförallt inom 

yttrandefriheten som man kunnat observera stora förändringar till det sämre. År 2016 är kor-

ruptionen allmänt utbredd och är en stor problematik för landet, men en oro för de mänskliga 

rättigheterna uttrycks också, och EU råder Turkiet till att snarast försöka ta till sig de riktlin-

jer som ges. De måste reparera det rättsliga systemet i landet, där förväntningar på en återin-

förd garanti för de personer som befinner sig inom rättsväsendet.. En rejäl upprustning inom 

Rule of law behövs, då flera punkter indikerar på förbättringar som måste ske just här (Euro-

pean Commission 2016: 62-63).   

Precis som Cini & Pérez-Solorzano Borragán skriver i sin bok, så är det inte EU som kan 

göra de verkliga förändringarna inom varje policy område, och detta gäller även styrelseskic-

ket och politiken som förs nationellt. Vad de dock kan göra är att vägleda och underlätta för 

en förändring för landet (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:118). Om en top-down poli-

tik är det som fungerar inom Turkiet just nu, blir svårt att avgöra om man tittar ur ett helhets-

perspektiv och ser att landet sett många motgångar (Cini & Pérez-Solorzano Borragán 

2013:116,117,118) 

Landet visar både framsteg och bakåtsträvan i EU:s policys i de kapitel som presenteras i 

rapporten. Det som skapar en ovisshet gällande ett framtida medlemskap för Turkiet inom 

EU, är om det fortsätter i en nedåtgåendespiral och inte slutar bryta mot de mänskliga rättig-

heterna, och återupprättar immuniteten inom rättsväsendet som påverkar Rule of law i stort. 

Turkiet har under 2016 enbart visat en bakåtskridande utveckling i ett av dem kapitel som 

redovisas, dock så innefattar detta enormt betydelsefulla värden som man som kandidatland 

måste uppfylla och det tyder även på att landet inte lever upp till några av de krav och för-

väntningar som ställs på landet. Policy som behandlar demokratin behövs alltså upprustas 

(Cini & Pérez-Solorzano Borragán 2013:230).  

5.1. Slutsats 
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De förändringar som landet mött under senare tid, får ett framtida EU-medlemskap att ses 

som allt mindre troligt, om den demokratiska riktningen fortsätter utveckla sig på samma ne-

gativa vis som tidigare. Det är inte enbart korruptionen i landet som anses vara ett stort pro-

blem, yttrandefriheten är inte heller självklar, då ett flertal journalister och andra människor 

som ansetts kränka regeringen blivit fängslade för sina yttranden. Då varje kriterium innefat-

tar mer än enbart en sak, är det svårt att säga exakt hur mycket varje kriterium uppfylls, mer 

än att beskriva i vilka kriterier landet har framgångar respektive motgångar. Det studien visar 

är vilka tydliga styrkor och svagheter som finns inom varje kriterium. Det som observeras är 

att Turkiet, inom det andra kriteriet har en klar styrka. Landet anses stå väldigt konkurrens-

kraftigt i jämförelse med andra länder och i den själva ekonomiska marknaden i sig, och har 

en välfungerande marknadsekonomi. Den  har trots den demokratiska tillbakagången i landet, 

lyckats hålla sig fortsatt stark. Landets prognos vad gäller både 2015 och 2016 är inom eko-

nomin väldigt god. 

Under första kriteriet som månar om demokratiska och stabila institutioner, samt en Rule of 

law, kan man tydligt hitta mer än enbart ett fåtal brister hos Turkiet. Yttrandefriheten och 

mänskliga rättigheter har kränkts i landet, media har stoppats, demonstrationer och protester, 

där folket yttrat sina åsikter, har resulterat i arresterande och fängslande för att man sagt sin 

mening. Allt detta går långt ifrån vad som är önskvärt enligt EU:s standards, och den enda 

egentliga klara positiva händelsen som visar på att Turkiet trots allt fortfarande är en demo-

krati, är det faktum att det 2015 genomförde demokratiska val inom landet. 

Det råder en demokrati i landet sett till de val som gjordes år 2015, men med tanke på kritik 

till kampanjerna kring detta och den utbredda korruptionen som finns inom flertalet områden, 

är det svårt att se konkret hur jämlika och rättvisa dessa valen egentligen varit. Detta med 

tanke på alla de domare eller andra personer inom rättsväsendet som antingen blivit fråntagna 

sina positioner eller blivit omplacerade utan förvarning, och helt enkelt förlorat sin immunitet 

och garanti, sedan state of emergency infördes inom landet. Alla dessa aktioner tyder på ett 

svagt Rule of law, och det enda man egentligen tycks uppfylla under första kriteriet väl, är en 

valdemokrati.  
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När man överblickar sista kriteriet skapas en klarhet i att Turkiet inom flera områden, trots 

sina många brister annars, lyckas landet göra framsteg i ett flertal kapitel. Det står alltså inte 

så stilla som det kan tänkas när man ser Turkiet vid första anblicken. Alltså uppfyller på så 

vis Turkiet även delar inom kriterium 3 i Köpenhamnskriterierna, vilket härmed ger ytterliga-

re en förklaring till varför Turkiet år 2015-2016, står som kandidatland inom EU. Deras styr-

ka inom detta kriterium är det enorma åtagande som landet visat gentemot EU i flyktingfrå-

gan, där de visat ett stort stöd och varit en verklig hjälp för EU, när de tagit emot flera miljo-

ner flyktingar och gjort flertalet ändringar, för att lättare kunna underlätta mottagandet av 

dessa.  

Det som dock inte är så bra och den verkligt stora oron för landet, är det kapitel som de tagit 

ett stort kliv bakåt i. Här finns de viktigaste värdegrunderna i mänskliga rättigheter bland an-

nat. Turkiet har här brutit mot några av de mest fundamentala rättigheter vi bör ha, och en 

vidareutveckling inom detta, kan skapa en djup oro, men framförallt en oviss framtid, för om 

EU ska vilja fortsätta förhandla med Turkiet eller inte. 

För att besvara studiens frågor om i vilken utsträckning Turkiet uppfyller Köpenhamnskrite-

rierna inom de samtliga tre områden, står det klart att inom det första, demokrati, uppfyller 

Turkiet år 2015-2016 det i väldigt låg utsträckning, och innehar egentligen fler svagheter än 

styrkor på denna punkt. Det kan också spekuleras i att det kan vara denna punkt som gör att 

landet förlorar sin titel som kandidatland i framtiden. Det ekonomiska och andra kriteriet, 

uppfylls i hög utsträckning av Turkiet, trots att även här finns förbättringar att göra. Det hu-

vudsakliga här är dock marknadsekonomin, och den är väldigt stark, vilket gör att studien ser 

kriterium nummer två uppfyllas i hög utsträckning. Slutligen det visande åtagandet och stö-

det, samt inställningen till EU i politiken och ekonomin, har visat sig relativt god. Genom sitt 

engagemang i flyktingkrisen (trots brister), har landet visat en hängivenhet till EU i form av 

de många ändringar landet gjort för att kunna upprätthålla avtal med EU kring detta. En 

blandning utav framsteg, regression men även stillastående i sin process gällande de olika 

kapitlen, gör att landet inte kan sägas uppfylla det sista kriteriet i så hög grad som andra krite-

riet gör, men det uppfylls till viss del. Alla kriterier uppfylls även om det skiljer sig märkbart 

från varandra i vilken utsträckning de gör detta. Vad som dock står klart, är att Turkiet år 
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2015 och 2016 uppfyller tillräckligt inom varje kriterium, för att kunna stå kvar som kandi-

datland inom EU.  
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