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Abstract 
The purpose of this paper has been to describe the change of governance in 

Turkey from 2005 until 2018. The method that has been applied is a 

comparative study as well as a case study where a theory  of democracy 

was used to describe and compare the changes of governance in Turkey 

between 2005 and 2018. Robert Dahls theory of democracy was used for 

this paper to determine the change in governance between the relevant 

years. The analysis of each institution for each year was than compared to 

finally determine any change in governance. The study showed that the 

governance of Turkey has taken further backsliding steps of democracy 

compared to the situation in 2005. The changes consist of a centralization 

and increase of power within the presidency and further limitations within 

some rights and freedoms. The possibility for citizens to engage in politics in 

different ways, to express the opinions whether good or bad, to search for 

alternative information and to have the right to vote in free and fair elections 

have all worsened in 2018 compared to 2005. 
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1 Inledning 
Turkiet har under början av 2000-talet varit ett land som gjort framsteg 

gällande implementeringen av demokratiska värderingar i det politiska och 

civila samhället. Sedan det konservativa partiet Adalet ve Kalkınma Partisi 

(AKP) (Rättvise- och utvecklingspartiet) med Recep Tayyip Erdoğan i 

ledning övertog makten 2002 har landet gjort framsteg där demokratin 

utvecklats till viss del och där ett EU-medlemskap år 2005 varit nära 

(Freedoomhouse 2018). 

Men under senare år har en alltmer reducering av de demokratiska 

värderingarna speglat landets utveckling. Så sent som 2017 beslutade landet 

för att revidera landets konstitution, vilket i sin tur innebar ett större 

inflytande för presidenten och hans parti (Österberg, Redar 2018). Beslutet 

innebar även en förändring gällande människors friheter och rättigheter 

(Österberg, Redar 2018). 

Problemformuleringen för den här studien grundar sig utifrån tidigare 

forskning om landet och dess politiska/demokratiska utveckling. Freedom 

House, en oberoende organisation inriktad på utvidgningen av friheter och 

demokrati runt om i världen, är en av de som utfört tidigare forskning om 

friheter och rättigheter i Turkiet. För år 2005 har Freedom House bedömt 

Turkiet som delvis fritt gällande de friheter och rättigheter som existerar i 

landet. För år 2018 har däremot en förändring uppmärksammats där flera 

friheter och rättigheter begränsats och där Turkiets frihetsstatus därmed 

beskrivits som inte fritt (Freedom House 2018). 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Turkiet har under de senaste åren visat på flera karaktäristiska drag som inte 

representerar ett demokratiskt styrelseskick där människors friheter och 

rättigheter begränsats ytterligare i jämförelse med tidigare år. Utifrån 
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problemformuleringen är syftet med den här uppsatsen därför att jämföra och 

beskriva hur Turkiets styrelseskick förändrats mellan 2005 och 2018. För att 

ta reda på hur Turkiets styrelseskick förändrats ska en jämförande studie i 

kombination med en fallstudie utföras med hjälp av tidigare teorier om 

demokrati. Robert Dahls teori om polyarki kommer att vara utgångspunkten 

för den här studien där en förändring i styrelseskick kommer att analyseras 

utifrån rapporter om landet och dess utveckling. Sedan kommer en 

jämförelse utföras mellan åren 2005 och 2018 för att kunna dra en slutsats 

för hur styrelseskicket har förändrats. 

Mer precist ska följande frågeställning besvaras: 
 

• Hur har Turkiets styrelseskick förändrats 2018 i jämförelse med 

2005? 
 

1.2 Tidigare forskning 

Professorerna Ihsan Yilmaz och Ghalib Bashirov, har utfört en studie om 

Turkiet där de diskuterar Turkiet i förändring ända sedan Erdoğan och hans 

parti tog över makten. Studien fokuserar på att beskriva en ny era av 

”Erdoğanism”, som blivit en bild av Turkiet idag, där presidenten Recep 

Tayyip Erdoğans personlighet blivit ett uttryck för landet, staten och dess 

ekonomiska, sociala och politiska system (Bashirov, Yilmaz 2018). 

Erdoğanismen beskrivs utifrån 4 dimensioner. De fyra dimensionerna består 

av ”auktoritarianism” gällande valsystemet, ”neopatrimonialism” som det 

ekonomiska systemet, populism som den politiska strategin och islamism 

som den politiska ideologin. 
 

Det Yilmaz och Bashirov kommer fram till i studien är att valsystemet visar 

på auktoritära drag genom att självständig media stoppats från att rapportera 

material om oppositionspartier vars medlemmar trakasserats och blivit 

arresterade för falska anklagelser (Bashirov, Yilmaz 2018). De hävdar att 

lojalitet till ledarna har vuxit fram genom vissa villkor där staten å ena sidan 
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kanaliserar sina resurser till städer och distrikt som röstat på den styrande 

regeringen och å andra sidan straffar de som står kritiska till ledarna genom 

att de inte tillåts ta del av offentliga jobb, sjukvård och andra förmåner. 

(Bashirov, Yilmaz 2018). 
 

Ihsan och Ghalib beskriver även hur populismen vuxit fram som den 

politiska strategin samt hur Islam blivit den politiska ideologin som Erdoğan 

och hans parti bedriver där endast vissa i landet kan anses som folket. De 

som inte stödjer den ledande regeringen tillhör därmed inte folket (Bashirov, 

Yilmaz 2018). Den politiska ideologin som det ledande partiet eftersträvar 

har kopplingar till en tid då landet tillhört det Osmanska riket (Bashirov, 

Yilmaz 2018). Vissa Osmanska motiv har återinförts i nationell utbildning, 

TV och media samt i utrikespolitiken menar Ihsan och Ghalib (Bashirov, 

Yilmaz 2018). 
 

En annan studie som utförts år 2015 utav Ergun Özbudun som är professor 

inom statsvetenskap på Universitetet Sehir i Istanbul beskriver en ny form av 

styrelseskick. Styrelseskicket kan definieras som en konkurrenskraftig 

auktoritarianism där oppositioner existerar och använder sig av demokratiska 

institutioner för att utmana om den styrande makten men där systemet inte 

ses som demokratiskt då utrymmet för politiken starkt gynnar de som står vid 

makten (Özbudun 2015). Özbudun väljer även att analysera 

domstolsväsendet. Anledningen är att ledarna i en konkurrenskraftig 

auktoritarianism försöker använda informella mekanismer av  repression 

emot folket, journalister och medlemmar från oppositionen och detta 

förutsätter att domstolsväsendet är beroende och samarbetsvilligt (Özbudun 

2015). 
 

Det Özbudun kommer fram till är att AKP under Erdoğans ledning ansträngt 

sig för att etablera en kontroll över domstolsväsendet genom att anta ett antal 

lagar som har en tveksam grundlagsenlighet (Özbudun 2015). Förändringen 
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har varit möjlig genom att ändringar gjorts av riktlinjer för hur hanteringen 

av pågående utredningar går till. Det har i sin tur gett den styrande  

regeringen direkt information om de vid domstolen pågående ärendena. Med 

informationen har regeringen fått möjligheter att påverka utfallet i olika 

utredningar (Özbudun 2015). Flera av de som har suttit i rådet för domare 

och åklagare har motsatt sig ändringarna av riktlinjerna då de ansett att 

regeringen fått tillgång till sekretessbelagd information där informationen 

utnyttjas för att påverka fall på ett sätt som gynnar deras regering. 
 

Ucum Mehmet som är vice ordförande för de rättsliga frågorna i Turkiet har 

en annan syn på Turkiet och dess styrelseskick som han presenterar i sin 

artikel. Han anser inte att Turkiet blivit mer auktoritärt utan argumenterar 

istället för att Turkiet under det nya styret med Erdoğan i ledning faktiskt 

närmar sig en reform av demokratin. Att landet övergick till ett presidentskap 

2017 markerade enligt Mehmet en början på en reformprocess som stärker 

relationen mellan folket och regeringen och som i slutändan kommer leda till 

att Turkiet övergår till en demokrati (Ucum 2017). Hans studie genomsyras 

av referenser till folket där alla ändringar utförs av folket och för folket. 

Mehmet påpekar att presidentstyret inte är något som föredras av politiska 

aktörer utan det är en modell som är folkvald och som reflekterar en 

demokratisk utdelning till folket (Ucum 2017). Han tar upp ett flertal  

punkter som han anser är viktiga för en demokrati och som han anser att 

Turkiet genom presidentskapet kan uppfylla till skillnad från det tidigare 

styret. Det finns ett större utrymme för folkets vilja att välja den kandidat de 

vill, istället för att behöva nöja sig med de kandidater partierna presenterar 

(Ucum 2017). Mehmet påpekar även att det finns en stark legitimitet för 

presidentskapet. Den som blir vald till president har fått ett godkännande av 

parlamentet och folket. Presidentskapet visar även på tydliga politiska och 

sociala enigheter (Ucum 2017). 



5(47) 

 

 

 
 
 
 

Mehmet anser att införandet av presidentskapet tillför en ny form av 

pluralism. På grund av den stora mångfalden av sociala identiteter och den 

splittring som finns bland dessa kan en kandidat enbart få en majoritet av 

rösterna genom pluralism vilket innebär femtio procent av rösterna plus 

minst en röst till (Ucum 2017). Folkomröstningen 2017 anser han visade på 

att det nya systemet består av ett mer inkluderande styre där allas identiteter 

och värden garanteras och behandlas jämlikt (Ucum 2017). Det Mehmet 

kommer fram till är att genom en mer sociologisk politik har det nya 

presidentskapet under Erdoğans ledning resulterat i ett förstärkande av 

demokratin i Turkiet där makten utgår från folket (Ucum 2017). 
 

Jenny White som är professor i studier om Turkiet har utfört en studie där 

hon studerar de kulturella värderingarna i Turkiet. Hon anser att de kulturella 

värderingarna relaterar till formeringar av olika grupper i landet, vilket i sin 

tur påverkar politiken i Turkiet. Likt Mehmet anser även hon att problemet 

med Turkiet ligger i att landet består utav olika kulturella grupperingar med 

olika identiteter (White 2017). Men till skillnad från Mehmet anser hon dock 

att landet haft en negativ utveckling av demokratin och att landet befinner sig 

i en spindel av autokrati som reflekterar ledarens mål och värderingar istället 

för folkets. Likt en spindel som ger illusionen av en sammanslagning 

samtidigt som individuella trådar fortsätter att formas och försvinner, har 

onda cyklar av polarisering och kontroll skapat inhemska problem som 

hindrar produktivitet och social integration i Turkiet. Kontraintuitivt hjälper 

det ledare som Erdoğan behålla sin position (White 2017). Till skillnad från 

Mehmet anser White att landet inte går mot ett mer demokratiskt styre och 

hon anser inte heller att de spänningar som finns mellan olika grupper i 

landet försvinner med hjälp av ett nytt styrelseskick i form av ett 

presidentskap. Istället anser White att spänningarna ytterligare ökar och 

Turkiet går mot ett än mer auktoritärt styre. 
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Även mätningar som utförts av the Economist Intelligence Unit, ett företag 

som tillhandahåller information om tillståndet för demokratin, visar hur 

Turkiet under det senaste decenniet valt en väg som liknar ett mer auktoritärt 

styre (The Economist Intelligence Unit 2017). 
 

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index (Turkey). 
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1.3 Teori 

Många av de institutioner som en reflekterar en demokrati kan hittas i  

Turkiet där även Turkiet anser sig själva som en demokrati. Därför kommer 

en teori om demokrati att användas för att försöka förklara hur 

styrelseskicket förändrats från 2005 till 2018. Först kommer dock en kort 

insyn på var begreppet demokrati kommer ifrån för att ge en bredare och 

fullständigare förståelse över vad som kommer att presenteras i följande 

uppsats. 

Robert Dahl beskriver i sin bok Democracy and its critics att 

demokratiutvecklingen bestod utav två omvandlingsprocesser. Den första 

inträffade i det Antika Grekland och Rom under det femte århundradet där en 

utformning av gemensamma antaganden om det politiska livet skapades i 

staden (polis) (Dahl 1989, 14). Det var här stadsstaten fick sin skapelse. 

Mycket av de karaktäristiska drag som speglade Greklands demokrati under 

den här tiden vet vi mycket lite om idag. Det vi vet är att den moderna 

demokratin saknar några större liknelser med de institutioner som speglade 

det antika Greklands demokrati (Dahl 1989,14). Däremot har våra idéer varit 

starkt influerade av de grekiska idéerna. Det kan då anses som intressant att 

ge en kort återblick till hur ”demokratin” i Grekland fick sitt ursprung. 

Innan ordet demokrati fick sitt allmänna gehör hade atenarna redan refererat 

till några former av jämlikheter som eftersträvande karaktärsdrag i deras 

politiska system: Rätten för alla medborgare att uttrycka sig vid de regerande 

sammanträdandena (isegoria) och jämlikhet framför lagen  (isonomia) 

(Sealey 1976, 158). Men det var inte förens den första halvan av femte 

århundradet när folket (demos) blev accepterade som den enda legitima 

auktoritära regimen. Det var även här ordet demokrati ”styre av folket” fick 

sin grund som det lämpligaste namnet för det nya systemet (Dahl 1989, 14). 

Omvandlingen från stadsstaten till nationalstaten var den andra 
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omvandlingen som innebar en mycket bredare och mer inkluderande 

överstatlig politisk association (Dahl 1989, 213). 
 

En omvandling till nationalstaten bidrog till en del konsekvenser som bland 

annat begräsningar på demokratin och risker för konflikt. En nationalstat som 

innefattade en större befolkning bidrog till vissa begräsningar gällande den 

deltagande demokratin, alla hade inte möjlighet att delta på samma nivå som 

i stadsstaterna (Dahl 1989, 218). En national stat med en större befolkning 

ökade även risken för konflikter och större klyftor bland människor (Dahl 

1989, 218). 
 

För att försöka undvika dessa konsekvenser inom den moderna demokratin 

har olika politiska institutioner utvecklats och dessa tillsammans är distinkta 

för den moderna demokratin. Dessa institutioner benämns tillsammans under 

ett namn och som ett politiskt system, kallat polyarki (Dahl 1989, 218). Den 

här uppsatsen kommer att utgå utifrån Robert Dahls teori om polyarki. Nedan 

följer en djupare förståelse av vad polyarkin innebär och vad som är 

nödvändigt för att uppnå en polyarki. 
 

Polyarki beskriver Roberth Dahl som en uppsättning av politiska institutioner 

som tillsammans urskiljer den moderna representativa demokratin från alla 

andra politiska system (Dahl 1989, 218). Mer precist är polyarki en politisk 

ordning som urskiljer sig genom två grundliga karaktäristiska drag. 

Medborgarskap är utökat till en relativt stor del av den vuxna befolkningen 

och medborgarskapsrätten inkluderar möjligheten att motsätta sig och rösta 

ut de högsta befattningshavarna i regeringen (Dahl 1989, 220-221). 
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De institutioner som utgör den moderna demokratin är följande: 
 

1. Valda befattningshavare: Det är valda befattningshavare som har 

kontroll över och fattar viktiga beslut. 

2. Fria och rättvisa val: Befattningshavare väljs genom frekventa och 

rättvist utförda val där tvång är ovanligt. 

3. Inkluderande rösträtt: I praktiken har alla vuxna medborgare rätten att 

rösta i val för tjänstemän/befattningshavare. 

4. Rätten att kandidera till regeringen: I praktiken har alla vuxna 

medborgare rätt att kandidera till utvalda befattningar i regeringen, 

men åldersgränsen kan vara högre för att erhålla en befattnings 

position än för rätten att rösta. 

5. Yttrandefrihet: Medborgare har rätten att uttrycka sig gällande 

politiska ärenden utan risken för hårda bestraffningar, detta  

inkluderar kritik mot regeringen, regimen den socioekonomiska 

ordningen och den överlägsna ideologin. 

6. Alternativ information: Medborgarna har rätt att söka sig fram till 

alternativa källor av information, tillika existerar alternativa källor 

och är skyddade av lagen. 

7. Sammanslutnings autonomi: För att uppnå olika rättigheter, inklusive 

de som nämnts ovan har medborgarna rätt att forma relativt 

självständiga sammanslutningar eller organisationer, detta inkluderar 

självständiga politiska partier och intresse grupper. 
 

De nu nämnda institutioner definierar polyarkin och är en nödvändighet för 

att uppnå den högsta möjliga demokratin i ett land (Dahl 1989, 222). Det 

räcker dock inte alltid med att uppnå dessa institutioner för att vara det mest 

demokratiska statsskicket. Det är heller inte möjligt att uppnå alla dessa utan 

polyarkin är endast ett ideal. (Dahl 1989, 222). Det finns inte någon perfekt 

demokrati, demokratin är alltid i förändring, demokratin idag är inte som 

demokratin igår, den kommer heller inte vara som demokratin imorgon (Dahl 
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1989, 340). Det är med andra ord inte heller möjligt att uppnå den högsta 

möjliga demokratin även om detta skulle vara idealet. Vidare kommer inte 

heller många av de problem Dahl presenterar om demokratin att lösas. 

Däremot, för att sträva emot en demokratiutveckling eller att utveckla ett 

styrelseskick som innefattar demokratiska institutioner måste man börja 

någonstans. Robert Dahls teori om demokrati s.k. polyarki utgör en utmärkt 

grund för att undersöka hur demokratiskt ett land är. Robert Dahls sju 

institutioner kommer i den här studien att utgöra en utgångspunkt för att 

förklara i hur stor grad Turkiet uppfyller dessa institutioner emellan de två 

olika årtalen. Liknelser och skillnader kommer därefter att bli än mer tydliga 

för att göra det möjligt att dra en slutsats om hur styrelseskicket har 

förändrats. 
 

1.4 Metod 

Som tidigare framhållits ämnar den här uppsatsen till att jämföra Turkiet och 

dess förändring av styrelseskick vid två olika årtal genom en användning av 

en jämförande fallstudie där även konsumering av en teori kommer att 

användas för att beskriva Turkiets förändring såvitt avser dess styrelseskick. 

Den teori som kommer att konsumeras i det här fallet är Dahls teori om 

demokrati s.k. polyarki. Nedan följer en djupare beskrivning av de olika 

metoderna som kommer att användas i den här studien. 

Den Forskningsdesign som lämpar sig bäst för den här studien är en form av 

beskrivande design. En beskrivande studie svarar på frågor av typen var, när, 

hur och vem (Esaiasson et al 2017, 37). Då syftet är att beskriva hur Turkiets 

styrelseskick förändrats mellan åren 2005 och 2018 lämpar sig den här 

formen av design som bäst. 

Eftersom en teori används för att beskriva förändringen blir det en form av 

teorikonsumerande studie. Teorikonsumerande studier handlar om att  ett 

eller flera fall studeras där man tar hjälp av existerande teorier och 
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förklaringsfaktorer inom ett område för att försöka förklara vad som händer 

eller har hänt i ett visst fall, man konsumerar (använder) teorier (Esaiasson et 

al 2017, 42). Det finns en del fördelar som en teorikonsumerande studie kan 

tillföra. Det är tillräckligt med att ha en förklaringsfaktor som kan ange 

orsaken till varför det blir en viss utgång i ett specifikt fall, förklaringen av 

andra fall är inte av relevans (Esaiasson et al 2017, 89-90). Endast de 

förklaringsfaktorer som kan förklara Turkiets förändring gällande 

styrelseskicket är av relevans, huruvida förklaringsfaktorerna förklarar andra 

fall behöver inte uppmärksammas. 

Vidare ska en jämförelse göras av de fall som valts ut. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att genomföra en jämförelse. Peter Esaiasson et al 

(2017, 101-105) ger två exempel på jämförande design i sin bok. De två 

jämförande exempel de anger kallas för ”Most Similar System Design” (mest 

lika design) och ”Most Different System Design” (mest olika design). Most 

Similar System Design utgår från fall som är så lika varandra som möjligt 

förutom i den förklaringsfaktor vi vill ha svar på. Den sistnämnda designen 

handlar om att välja fall som är så olika som möjligt gällande alternativa 

förklaringsfaktorer som vi vill avfärda. Mer ingående handlar Most Similar 

System Design om att välja fall som är så lika varandra som möjligt på 

relevanta oberoende variabler förutom på den förklaringsvariabel som står i 

centrum för undersökningen ((Esaiasson et al 2017, 102). 

Likheterna som finns emellan fallen är att det rör sig om två årtal som 

reflekterar ett lands förändring av styrelseskick där årtalen har ett gemensamt 

förflutet av ett mindre demokratiskt styrelseskick. Fall väljs utifrån de 

oberoende variablerna (faktorerna) för att fastställa värdet på den beroende 

variabeln (faktorn) (Esaiasson et al 2017, 103). De oberoende variablerna är 

de sex institutionerna Dahl presenterar i sin teori polyarkin (valda 

befattningshavare, fria och rättvisa val, inkluderande rösträtt, yttrandefrihet, 

alternativ information och sammanslutnings autonomi, se s. ). Den beroende 
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variabeln är förändringen av Turkiets styrelseskick vilket är det vi vill få svar 

på. 

Utifrån de nämnda institutionerna kan Turkiets förändring gällande 

styrelseskicket beskrivas. För att lättare bedöma och beskriva skillnaderna  

för förändringen i Turkiets styrelseskick mellan 2005 och 2018 kommer 

institutionerna anta vissa värden utifrån analysen. De värden som kommer 

antas kommer att vara om en institution uppfylls, uppfylls delvis eller 

uppfylls inte alls. Utifrån vad respektive institution anger om de två fallen 

kommer man genom analysen se skillnader och liknelser mellan fallen och 

därefter lättare kunna dra en slutsats av förändringarna i Turkiets 

styrelseskick. 

Eftersom ett fåtal fall analyseras i den här uppsatsen kan fallstudie som 

metod anses som en lämplig metod. Många klassar fallstudier som studier av 

enskilda fall där man väljer att analysera ett specifikt fall i mer detalj 

(George, Bennet 2005, 17). Utifrån det resonemanget skulle man kunna 

argumentera för att fallstudien inte passar den här studien. George och 

Bennet utvecklar däremot mer ingående att fallstudier inte enbart innefattar 

studier av endast ett fall. De definierar fallstudier som både studier där man 

utför en analys inom ett specifikt fall och studier som innefattar jämförelser 

mellan ett antal små fall (George, Bennet 2005, 17-19). Detta då det finns en 

större enighet om att det är svårt att undkomma jämförelser även vid studier 

av enskilda fall. Även Esaiasson et al (2017, 109) anser att fallstudier där 

endast ett fall analyseras är väldigt ovanligt eftersom de allra flesta 

undersökningar som kallas fallstudier grundar sig i minst två analysenheter. 

Fallstudier kritiseras ibland för sin utformning och för det de tillför till 

forskningen. Som exempel innefattar statistiska undersökningar ett större 

antal av fall där man kan få fram ett resultat som förklarar frekvensen av 

olika utfall, resultatet är mer generaliserande (George, Bennet 2005, 31). Det 

är en egenskap fallstudier saknar och därför kritiseras för. Däremot kan 
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fallstudier tillföra fördelar andra metoder saknar. En av de större fördelarna 

är att fokus läggs på ett eller ett antal specifika fall där studien av fallet/n blir 

mer ingående, detta leder till en tydligare och mer utförlig slutsats (George, 

Bennet 2005, 19-21). Eftersom syftet är att beskriva en förändring i Turkiets 

styrelseskick kan användningen av en fallstudie förhoppningsvis tillföra en 

djupare förståelse och en mer ingående insyn i Turkiet och dess  

styrelseskick. 
 

1.5 Material 

Materialet som hämtas och behandlar teoridelen utgörs av primärkällor vilket 

innebär att det är den första publikationen av ett resultat (Esaiasson et al 

2017, 297). Vid behov av sekundärkällor granskas även dessa kritiskt för att 

försäkra om att källorna är trovärdiga. Som nämnt tidigare används Robert 

Dahls demokratiteori ”polyarki” som han själv utformat. Robert Dahls verk 

har blivit erkända världen över och han har belönats för sina insatser och all 

god forskning som han har tillfört till den statsvetenskapliga världen men 

även inom andra områden (Mayhew 2018). Hans teori om demokratin syftar 

på den moderna demokratin och innefattar de punkter som vi idag oftast 

associerar med demokratibegreppet (Dahl 2018, 221). Det anses därför som 

rimligt att använda sig utav hans teori som utgångspunkt för att beskriva 

förändringen av styrelseskicket i Turkiet. 

Materialet för den här studien är hämtat från böcker, artiklar samt olika 

organisationers hemsidor. Artiklar som används är hämtade från 

Linneuniversitetets databaser som One Search men även andra databaser som 

Google Scholar. Samtliga artiklar som används är ”Peer reviewed” vilket 

innebär att artiklarna har lästs och granskats av ämnesexperter inom området 

innan de publicerats (Universitetsbiblioteket 2018). Detta innebär att källans 

autenticitet kan bedömas som god. Förutom artiklar kommer materialet som 

används för analysdelen vara hämtat från organisationer och institutioners 

hemsidors såsom Freedom House, EU-kommissionens rapporter och 
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Constitute Project. Dessa källor presenterar relevant information om Turkiet 

och förändringar i dess styrelseskick och är även sådan information som kan 

användas vid teorikonsumeringen av Dahls teori. Däremot tar EU- 

kommissionen och Freedomhouse upp vissa saker mer ingående som 

analyseras och andra mer översiktligt. Det innebär att vissa analysenheter har 

en mer djupgående beskrivning medans andra inte har det. Constitute Project 

är en oberoende institution som tillhandahåller alla länders konstitutioner. 

För att stärka källornas trovärdighet och se till att informationen stämmer är 

det möjligt att finna flera oberoende källor som påstår samma sak om fallet. 

Genom att ha två helt oberoende källor stärker man äktheten till vad som 

återberättas om Turkiets utveckling i dessa rapporter (Esaiasson et al 2017, 

292). Freedom House och EU-kommissionen är två helt oberoende källor 

från varandra som framhåller liknande information gällande Turkiets 

utveckling emellan åren 2005 och 2018, därmed stärks trovärdigheten till den 

informationen som de presenterar. 
 

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningar har framförallt utförts i materialet där materialet för själva 

analysdelen har hämtats från organisationers och internationella institutioners 

rapporter om Turkiets utveckling för 2005 respektive 2018. Andra viktiga 

avgränsningar som har gjorts har varit valet av analysenheter. Turkiet har 

under flera decennier genomgått förändringar gällande styrelseskicket i 

landet och att avgränsa studien till att endast avse åren 2005 och 2018 

grundar sig i de i introduktionen nämnda förändringarna. Det är dock viktigt 

att betona att de rapporter som används skrivits för respektive år men de 

presenterar förändringar som skett under de föregående åren, 2004 och 2017 

samt framtill den månad år 2005 och 2018 som rapporterna skrevs. 

Även avgränsningar gällande teorin har gjorts där en av institutionerna 

(rätten att kandidera) inte kommer att behandlas. Anledningen till att rätten 

till kandidera inte kommer att behandlas är eftersom att ingen relevant 
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information i det aktuella materialet funnits som har anknytning till specifikt 

den institutionen. 

 

2 Analys 
I det följande avsnittet analyseras huruvida Turkiet uppfyller Dahls 

institutioner om demokrati utifrån Freedom House och EU- kommissionens 

rapporter samt Turkiets konstitution för respektive år. Under rubrikerna för 

varje institution behandlas materialet för 2005 först, sedan utförs en 

bedömning utifrån det som framgått om institutionen. Därefter behandlas 

2018 utifrån det empiriska materialet, vilket sedan följs av en bedömning. 

Tillslut jämförs det som redovisats för respektive år under varje institution. 
 

2.1 Valda befattningshavare 

Den första institutionen innebär att kontrollen över de beslut som en regering 

fattar ligger hos de valda befattningshavarna. Sedan valet 2005 innehar AKP, 

355 säten i parlamentet. Det största oppositions partiet CHP Cumhuriyet 

Halk Partisi (Det Republikanska Folkpartiet) har 155 säten av de 550 möjliga 

(European Commission 2005, 10). Det folkvalda partiet AKP har format 

regering, som i sin tur består utav valda ämbetsmän. Är det så att folket inte 

är nöjda med den regering och de befattningshavare som innehar makten har 

de på ett demokratiskt sätt rätten att rösta fram en ny sådan (Freedom House 

2005). 

Under föregående år (2004) försökte man genomföra en förändring gällande 

ramlagen för den offentliga förvaltningen men genomförandet hindrades av 

presidenten Erdoğan då han ansåg att den stred mot konstitutionella 

bestämmelser relaterade till statens enhetlighet (European Commission 2005, 

11). Genomförandet av ramlagen skulle tillföra en större transparens av 

regeringens arbete och en ökad lyhördhet gentemot folket. 
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Mindre transparens i regeringens och statens arbete kan medföra risken att de 

valda befattningshavarna utför sitt arbete utifrån andra grunder än de 

befattningshavarna blivit tillvalda på. Vad gäller det senaste valet fram till 

2005 uppmärksammar Freedom House eller EU kommissionen inga 

svårigheter. Valet 2002 då Erdoğan och hans parti tog över makten ansågs 

som fritt och rättvist (Freedom House 2005). 
 

Institutionen om valda befattningshavare kommenteras inte direkt men 

genom att analysera tidigare val i Turkiet kan man lättare bedöma 

institutionen. Som det har antytts ovan måste transparensen av arbetet och de 

beslut som fattas förbättras i Turkiet. Mindre transparens kan innebära att 

regeringen gör avsteg från de löften de utlovat innan valet och att de därmed 

inte representerar folkets vilja. Detta kan i sin tur försvaga förtroendet för de 

valda befattningshavarna. Det återstår dock att se huruvida den styrande 

regeringen begränsar eller ökar transparensen av sitt arbete i framtiden. Vad 

gäller valen ansågs de rent generellt som fria och rättvisa. Inga anmärkningar 

gjordes som gav antydningar att de som har kontrollen över makten inte 

blivit valda av folket. Med bakgrund av det som framkommit om 

befattningshavarna och valen bedömds Dahls första institution om valda 

befattningshavare som uppfyllt för 2005. 
 

Avseende år 2018 ger materialet heller inte några direkta beskrivningar om 

de valda befattningshavarna och huruvida de har kontroll över de beslut som 

regeringen fattar. Det beskrivs att en del av befattningshavarna blivit utbytta 

då de anklagats för olika brott. Som exempel ges att många av de politiker 

och borgmästare som representerar Kurder eller andra oppositioner tvingats 

att avgå då de anklagats för korruption eller anknytningar till terrorism 

(Freedom House 2018). En mer ingående bild av Turkiets befattningshavare 

och huruvida de politiker som har makten faktiskt blivit valda av folket anges 

inte av materialet. Det blir därmed svårt att ge en bedömning om 

institutionen uppfylls för 2018. Det är dock möjligt att påstå att institutionen 
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för valda befattningshavare försvagats eftersom representativiteten 

reducerats. Det eftersom medlemmar i parlamentet som framförallt 

representerar kurder, anklagats för brott som kopplas till terrorism. De har 

sedan blivit utbytta mot andra politiker. För att underbygga bedömningen av 

den här institutionen kan en titt på valet 2018 vara av intresse, vilket kommer 

att avhandlas under nästa rubrik. 
 

Utifrån nedanstående analys av val, har valen för 2018 visat på begräsningar 

gällande rättvisan där regeringen använt olika medel för att främja Erdoğan 

och hans partis politik. Media har varit ensidig och människors möjlighet att 

yttra sig på olika sätt har varit begränsad. Demonstrationer har varit 

förbjudna inför och efter valet men även motsättningar emot valresultat. 

Dessa begräsningar kan anses påverka även institutionen om valda 

befattningshavare då valet inte utförts på lika villkor och då olika medel 

använts för att påtvinga medborgare en viss politik. 
 

På så vis ökar även risken för att representativiteten av befattningshavarna 

undermineras. Valda befattningshavare som har kontroll över makten är 

beroende av att de faktiskt blivit valda av folket. De anmärkningar som har 

gjorts från EU-kommissionen och Freedom House sida har som tidigare 

nämnts bestått av den förändring i representativitet som skett genom att 

oppositions ledarna och parlamentarikerna blivit anklagade för olika brott 

och bytts ut mot andra som nödvändigtvis inte blivit valda av folket. 

Anklagelser mot oppositionen i kombination med valet leder till att 

bedömningen av institutionen om ”valda befattningshavare” anses som delvis 

uppfyllt för 2018. 
 

Mot bakgrund av det som ovan beskrivits framgår det att institutionen om 

valda befattningshavare från 2005 till 2018 till viss del försvagats. År 2005 

uppvisade Turkiet att befattningshavare hade tillsats genom rättvisa och fria 

val, vilket i sin tur innebar att institutionen valda befattningshavare ansågs 
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vara uppfylld. För 2018 visade Turkiet på en negativ utveckling gällande 

institutionen om valda befattningshavare. Valen hade försämrats där 

påverkan av representativiteten för de valda befattningshavarna 

uppmärksammats. Detta då en hel del parlamentariker från oppositionen 

tvingats att avgå och bli ersatta av regeringen. En del demokratiska 

rättigheter har även visat sig varit begränsade före och efter valet för 2018  

års rapporter vilket inte längre kan garantera att institutionen för valda 

befattningshavare är helt uppfylld. 
 

2.2 Fria och rättvisa val 

Den andra institutionen innebär att befattningshavarna väljs utifrån fria, 

frekventa och rättvist utförda val. Avseende valet 2002, vilket var året då 

Erdoğan och hans parti blev valda till att styra landet bedömdes valet som 

relativt fritt och rättvist (Freedom House 2005). 
 

Enligt konstitutionen genomförs val av parlamentet var femte år. Därefter har 

parlament som uppgift att rösta fram den president som ska leda landet i 7 år 

(Freedom House 2002). Gränsen för att bli invalda till parlamentet har legat 

på 10 % sedan 2002. En del politiker har dock utnyttjat systemet bland annat 

vid valet 2002. Vid valet 2002 blev en del politiker invalda via ett parti och 

de fick därigenom säten i parlamentet. Efter valet bytte de parti, association 

eller i vissa fall till och med bildade nya partier (European Commission 

2005, 10). Det har i sin tur bidragit till att det finns många fler partier i 

parlamentet än vad som röstades fram vid valet 2002. 
 

Det har dock varit en oordning i oppositionen efter valet 2002 vilket 

förstärktes ytterligare när lokala val utfördes 2004 där det styrande partiet 

tydligt vann valet och fick en ökad majoritet (Freedom House 2005). Inga 

anmärkningar gällande orättvisa eller icke fria val framfördes för 2005 utav 

EU- kommissionen eller Freedom House. 
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Anledningen till de ökade stödet för AKP är för att partiet från och med 

första dagen, med utgångspunkt i sitt namn ”ak” party som betyder ren på 

turkiska, förespråkat en politik som har som målsättning att förebygga de 

problem som finns i regeringen och samhället med fokus på korruptionen. 

Med dessa målsättningar har stödet för AKP vuxit under åren 2002-2004 

(Freedom House 2005). Det ökade stödet inför de lokala valen 2004 berodde 

bland annat på de reformer som genomfördes som tog Turkiet ett steg 

närmare mot ett EU-medlemskap (Freedom House 2005). Regelbundenheten 

av val i sig är inte något som lyfts fram eller kritiseras i rapporterna 
 

De senaste valen fram till och med år 2005 ansågs som fria och rättvisa. 

Varken EU-kommissionen eller Freedom House framställde anmärkningar 

som påvisade motsatsen. Regelbundenheten av valen ansågs inte heller vara 

ett problem då det uppvisats att valen utfördes regelbundet och  i enlighet 

med lagen. Val för parlamentet utförs var femte år och val för presidenten 

utförs vart sjunde år. Därutöver, gjordes inte heller några anmärkningar på 

orättvisa och icke fria val vilket medför att bedömningen av institutionen om 

fria och rättvisa val för 2005 fastställs som uppfyllt. Det kvarstår dock en del 

problem med valsystemet däribland den höga gränsen för att bli invald till 

parlamentet, vilket försvårar representativiteten i parlamentet, samt 

möjligheten för parlamentariker att byta parti association när de väl valts in i 

parlamentet. 
 

Vad gäller valen 2018 genomfördes en omröstning 2017 där ett 

semipresidentstyre introducerades och där tillägg till konstitutionen gjordes. 

Omröstningen var däremot sluten (European Commission 2018, 10). Det 

fanns inga möjligheter för diskussion bland alla politiska partier och 

allmänheten fick heller inte ta del i omröstningen (European Commission 

2018, 10). Folksamlingar eller demonstrationer var helt förbjudna i stora 

delar av landet och alla invändningar mot resultatet av omröstningen 

förkastades (European Commission 2018, 11). 
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Ett införande av semipresidentstyret skulle innebära att den största delen av 

den verkställande makten innehas av premiärministern. Däremot intog 

Erdoğan en roll där han istället fick en större del av den  verkställande 

makten (Freedom House 2018). Premiärministerns roll kommer dessutom att 

elimineras helt efter valet 2019 då presidenten kommer att inta dennes makt 

fullständigt (Freedom House 2018). 
 

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) som är ett av 

OSCE:s departement och som har till uppgift att bland annat observera val, 

granska lagar och ge råd till utveckling av demokrati slog fast att valet 2017 

utfördes på ett allmänt skötsamt sätt men att det trots det fanns allvarliga 

oroligheter (European Commission 2018, 11). Ensidig rapportering av 

medier och begräsningar av friheter var ytterligare faktorer som innebar att 

ett val inte hölls på lika villkor (European Commission 2018, 11). 

Arresteringar av medlemmar i parlamentet var ett fortsatt problem även efter 

valen där oppositionsmedlemmar i de flesta fall arresterats på grund av deras 

kopplingar till terrorism och tal som hållits (European Commission 2018, 

13). 
 

Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), en 

organisation som arbetar med riskhanteringar, konflikthanteringar och 

återbyggnad i Europa antydde på att den senaste folkomröstningen präglades 

av en hel del bekymmer. OSCE medgav att möjligheter för att rösta på olika 

partier fanns under det senaste valet och att det fanns en viss transparens vid 

rösträkningen, däremot förekom vinkling vid rapporteringen av media och ett 

missbruk av statens resurser i syftet att stödja Erdoğan, vilket i sig påverkade 

valet (Freedom House 2018). Inför röstningen för de tillägg som gjordes till 

konstitutionen uppmärksammade OSCE och ODIHR problem som 

underminerande integriteten av valet. De ansåg att instruktioner inför 

röstningen genomfördes för att lätta på validitetskriterierna för valsedlarna 

(European Commission 2018, 11). 
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Kommentarer om regelbundenheten av val anges inte utifrån det empiriska 

materialet som den här studien utgår ifrån. Turkiet har fortsatt en 

mandatperiod där presidententen väljs vart femte år (Constitute Project 2018, 

73). Detta stödjs av den självständiga organisationen (IFES) The 

International Foundation for Electoral Systems som tillhandhåller mätningar 

om val i världen via Election Guid Democracy Assistance & Election News 

(International Foundation for Electoral Systems, 2018). Deras mätningar av 

val i Turkiet påvisar en regelbundenhet genom de folkomröstningar som  

skett 2010 och 2017 samt genom att presidentvalen fullföljts 2018 och 2014 

(International Foundation for Electoral Systems, 2018). Regelbundenheten 

kan mot bakgrund av det nämnda bedömas som uppfylld. 
 

Institutionen fria och rättvisa val bedöms för 2018 som delvist uppfyllt dock 

bör det beaktas att det rör sig om ett gränsfall. Regelbundenheten av val 

verkar utifrån vad som redovisats inte utgöra något bekymmer då varken EU- 

kommissionen eller Freedom House gjort några anmärkningar i det här 

avseendet. Dessutom har det påvisats att olika typer av val sker regelbundet 

och i enlighet med lagen. Det som påverkar institutionens bedömning 

negativt är att friheterna och rättvisan i dessa avseenden inte går att 

säkerställa. Som nämnt tidigare har kontroll av media och utnyttjande av 

statens resurser använts i syfte för att främja en viss politik vilket resulterat i 

ett val som baserar sig på olika villkor. Därtill har även omröstningen 

gällande tillägg till konstitutionen präglats av orättvisa. 
 

Det empiriska materialet från 2005 beskriver tidigare val (2002) som relativt 

fria och rättvisa. Som nämnts tidigare, var det vid de här valen som Erdoğan 

och hans parti valdes in till parlamentet. 2018 års rapporter har däremot visat 

en annan bild av valsystemet i Turkiet. Som nämnt tidigare genomfördes 

2017 en folkomröstning som i princip innebar en större centrering av makten 

till Erdoğan samt ändringar i konstitutionen som i sin tur tillförde en del 

begränsningar på friheter och rättigheter. Organisationer såsom OSCE ansåg 
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att det fanns en viss frihet i valen då rösträkningen var transparens och folket 

tillhandahölls en möjlighet att rösta på olika alternativ. Däremot var det  

andra faktorer som bidrog till att institutionen försvagades. Vinkling av 

media och missbruk av statens resurser för att främja en viss politik bidrog 

till att valen inte genomfördes på lika villkor. Förbud för medborgare att 

motsätta sig resultatet var även det en begräsning som påverkade 

institutionen negativt. Vidare påvisades ytterligare oregelbundenheter vid 

valet avseende tillägg till konstitutionen. Vad gäller regelbundenheten har 

ingen förändring riktigt uppmärksammats, varken 2005 eller 2018, och det 

framgår inte heller av materialet gällande institutionen. En regelbundenhet 

uppfattas existera då man mellan 2005 och 2018 fortsatt med presidentval, 

val för Turkiets nationalförsamling samt lokala val. 
 

2.3 Inkluderande rösträtt 

Enligt polyarkin ska alla vuxna ha rätt att rösta i val. Turkiets konstitution 

fastställdes 1982 och har sedan dess stått oförändrad med undantag för vissa 

tillägg och reformer som genomförts under åren 2002 och 2004 (Freedom 

House 2005). Enligt konstitutionen har alla medborgare som är över 18 år  

rätt att rösta och rätt att ta del av en folkomröstning. Dessa rättigheter 

regleras mer i detalj av lagen (Constitute project 2002, 29). Lagen antyder att 

de som inte har rätt att rösta är de som tjänstgör i armén och brottslingar som 

är fängslade (Constitute project 2002, 29). Rösträtten tillfaller endast turkiska 

medborgare (European Commission 2005, 110). En mer specificerad 

rapportering om rösträtten anges inte. Freedom House och EU- 

kommissionen gör inga anmärkningar på rätten att rösta och om den på något 

sätt kränkts. 
 

Vad gäller institutionen ”inkluderande rösträtt” bedöms rätten att rösta i 

Turkiet som delvis uppfylld för 2005. Alla medborgare förutom brottslingar 

och tjänstegörare inom armén har enligt konstitutionen rätt att rösta i val. Att 
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brottslingar eller tjänstegörare i armén inte får rösta kan uppfattas som 

märkligt då rättigheten för dessa grupper är garanterad i många andra länder. 

EU-kommissionens och Freedom House kommenterar inte huruvida 

rösträtten för tjänstegörare inom militären är avvikande. Däremot är det 

möjligt att, ur ett historiskt perspektiv, se hur Turkiet under flera årtionden 

präglats av ett militärt inflytande, där militären i vissa avseenden kontrollerat 

och påverkat det politiska utfallet (Toker 2015, 194). Det  uppstod 

exempelvis en stor konfrontation mellan armén och regeringen 2007 då 

armén avvisade Abdullah Gül som president (Toker 2015, 194). Arméns 

historiska inflytande på politiken kan därmed ge en förklaring till varför 

dessa politiska rättigheter har begränsats. 
 

För 2018 anger Freedom House och EU-kommissionen inga problem eller 

förändringar som ska genomföras avseende rösträtten. Mer fokus läggs 

istället på andra förändringar som har koppling till rösträtten som t.ex. val. 

Utifrån revideringen av konstitutionen är det möjligt att urskilja en 

förändring gällande människors rätt att rösta. Efter revideringen av 

konstitutionen 2017 framgår det att medborgare över 18 skall ha möjlighet  

att rösta (Constitute Project 2018, 30). Detta kan jämföras med 2002 då det i 

konstitutionen beskrevs att medborgare har rätt att rösta. Genomförandet av 

revideringen och dess reella innebörd behandlas inte i det empiriska 

materialet. 
 

På samma vis som för 2002 har tjänstegörare inom militären och 

frihetsberövade medborgare fortfarande inte rätt att rösta (Constitute Project 

2018, 30). Som tidigare framhållits under 2005 års rapport kan detta anses 

som högst avvikande då dessa medborgare har rösträtt i flertalet andra länder. 
 

Med utgångspunkt i de ovan nämnda revideringarna av konstitutionen har det 

tidigare uppmärksammats att makten centrerats åt ett visst politisk håll och 

att  vissa  begräsningar  har  anträffats.  En  av  revideringarna,  ändringen av 
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rösträtten till att ange att medborgarna endast skall ha möjlighet att rösta, har 

resulterat i att rösträtten inte längre kan säkerställas. Rösträtten garanteras 

inte enligt konstitutionen och institutionen bedöms därav som inte uppfylld 

för 2018. 
 

Vid en jämförelse av 2005 och 2018 års rapport framhävs inte rösträtten 

utifrån det empiriska materialet. Genom att utgå från det som anges i 

Turkiets konstitution har en någorlunda bild av rösträtten skapats. För 2005 

betonades det att alla medborgare inom landet förutom de som är 

frihetsberövade samt de som arbetar inom armén har rätt att rösta. Eftersom 

konstitutionen säkerställde rösträtten för Turkiets medborgare bedömdes 

institutionen som delvist uppfylld. Avseende 2018 genomfördes en 

begränsning av rösträtten då ändringar gjordes vid revideringen av 

konstitutionen 2017. Ändringarna innebar att det inte längre gick att 

säkerställa rätten att rösta och därmed bedömdes institutionen som inte 

uppfylld. 
 

2.4 Yttrandefrihet 

Enligt konstitutionen har alla i Turkiet rätt att uttrycka sig genom tal, skrift 

eller bild antigen individuellt eller kollektivt utan risk för att myndigheter 

ingriper (Constitute Project 2002, 16). Däremot kan yttringen av dessa 

rättigheter begränsas i syfte att skydda den nationella säkerheten, den 

allmänna ordningen och den allmänna säkerheten (Constitute Project 2002, 

16). 
 

I 2005-års rapporter konstateras att alla medborgare i landet inte har friheten 

eller rättigheten att yttra sin åsikt. Av rapporterna följer även att 

begränsningar i språk, kultur och yttrandefrihet för vissa minoriteter 

framförallt Kurder är ett faktum (Freedom House 2005). Yttrandefriheten är 

garanterad enligt artikel 26 i konstitutionen. EU-kommissionen anser att 

förbättringar utförts genom att antalet fall där människor blir dömda för sina 
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icke våldsamma uttryck har reducerats men det ses dock fortfarande som ett 

problem. Det är vanligt att journalister, utgivare, politiska partier och 

organisationer får utstå trakasserier och bli dömda för icke våldsamma 

uttryck (European Commission 2005, 109). Det beror i stor del på det stora 

tolkningsutrymmet som ges i de aktuella lagarna. Den dömande makten, 

rättsväsendet har även det påvisat brister. Rättsväsendets självständighet 

garanteras i konstitutionen (Constitute Project 2002, 16). Dock speglar 

verkligheten en annan bild där inflytande från andra makter 

uppmärksammats. Regeringen har ett inflytande över rättsväsendet och dess 

arbete eftersom det är regeringen som tillför resurser och ansvarar för 

anställningarna inom rättsväsendet (Freedom House 2005). 
 

Konstitutionen anger att yttrandefriheten ska omfatta alla Turkiets 

medborgare under förutsättning att den inte används för yttringar som utgör 

ett hot mot nationen. Även om Turkiet gjort förändringar och visat på 

framgångar gällande yttrandefriheten kvarstår vissa bekymmer. Yttringar av 

media eller individer har inte klassificerats som nationella hot. För det fall att 

yttringarna ansetts utgöra ett hot mot nationen hade det framhävts av olika 

organisationer och det empiriska materialet. På grund av det sagda är det 

därför svårt att argumentera för att ingripandena, vari yttrandefriheter har 

begränsats, varit legitima. Det är istället möjligt att argumentera för att 

Turkiets egna handlingar strider mot konstitutionen. Som nämnts tidigare 

utsätts individer, journalister och andra grupper för ingripanden där de även 

ibland åtalas för att ha yttrat sin åsikt. Åtalen är i sin tur, för vissa av fallen, 

grundade i att politiker pressar domare till att fatta ett för politikerna 

fördelaktigt beslut. Den här formen av tvång är möjlig eftersom det är 

politikerna som har kontrollen över domarnas anställning och lön. Eftersom 

Turkiets rättsväsende saknar självständighet kan Erdoğan och AKP minimera 

antalet yttringar som inte associeras med den politik och ideologi som de vill 
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bedriva. Med anledning av att rättigheten inte går att säkerställas bedöms 

institutionen om yttrandefrihet som inte uppfylld. 
 

För 2018 beskrivs inga direkta ändringar gällande yttrandefriheten. Likt 

tidigare år har man en rättighet att uttrycka sig förutsatt att yttringen inte 

utgör ett hot mot nationens säkerhet, den allmänna- ordningen  och 

säkerheten (Constitute Project 2018, 16). Även för 2018 har den ledande 

makten i praktiken agerat på ett sätt som inte föreskrivs i konstitutionen. 

Människors rätt att uttrycka sig religiöst har förevisats vara begränsad då den 

ledande makten fört landet mot en mer sunnimuslimsk inriktning (Freedom 

House 2018). Obligatorisk religiöst utbildning har införts i skolorna där 

utbildning är inriktad på att lära ut den sunnimuslimska tron trots att det finns 

barn och vuxna som är ateister eller har en annan trosåskådning (European 

Commission 2018, 31). Icke muslimer har svårt för att inte tvingas delta 

eftersom utbildningen är obligatorisk (Freedom House 2018). Befolkningen 

är mer varsam när de uttrycker sig och det har uppstått en form av 

självcensur (Freedom House 2018). Det är vanligt att medborgarna uttrycker 

sina åsikter till nära och kära. Självcensuren blir däremot framträdande vid 

offentliga yttringar eller yttringar via sociala medier då det finns en 

bestraffningsrisk (Freedom House 2018). 
 

Även EU-kommissionen hänvisar till att medborgarnas yttrandefrihet tagit en 

negativ riktning där journalister, försvarare för mänskliga rättigheter, 

skribenter och användare av sociala medier stått inför rätta för sina yttranden 

(European Commission 2018, 34). Ett fall som benämns avser två 

framstående journalisters yttrandefrihet. En lägre domstol vägrade att fria två 

framstående journalister för yttranden de gjort. En av journalister dömdes till 

livstid fängelse och den andre blev placerad i husarrest (European 

Commission 2018, 25). Båda fallen granskades av den Europeiska domstolen 

för mänskliga rättigheter och de fann att journalisterna dömts felaktigt och att 

deras rättigheter (däribland yttrandefriheten) kränkts (European Commission 
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2018, 25). Det har även rapporterats om ytterligare fall där medlemmar i 

parlamentet blivit arresterade då de håller tal eller uttrycker sin åsikt. Det är 

oftast medlemmar från oppositionspartierna som blivit arresterade med den 

motiveringen att deras yttringar har kopplingar till terrorism. Gällande 

rättsväsendet och dess självständighet framgår inga synbara förbättringar. 

Oberoendehet är något som rättsväsendet fortfarande saknar då presidenten 

och hans parti har makten över tillsättandet av åklagare och domare 

(Freedom House 2018). Under 2016 avskedades och tvingades 30 % av 

domarna och åklagarna från sina poster av den regerande makten (European 

Commission 2018, 23). Det politiska trycket mot åklagare och domare 

fortsatte likt tidigare år (European Commission, 22). Vid revideringen av 

konstitutionen 2017 implementerades ändringar som innebar att svarande 

eller den tilltalade i ett mål inte har rätt att ta del av information som 

beskriver grunderna för åtalet eller talan mot dem. Den tilltalade eller 

svarande har inte heller rätt till en försvarsadvokat (Freedom House 2018). 
 

Yttrandefriheten befästs även fortsättningsvis i konstitutionen men den 

återfinns inte i verkligheten. I verkligheten begränsas olika religiösa gruppers 

yttranden samtidigt som en specifik trosåskådning, sunniislam, framhävs. 

Framhävandet av sunniislam stöds även av den regerande makten genom 

bland annat införandet av en obligatorisk religiös utbildning som hindrar 

yttringar rörande andra religioner. Andra former av yttranden har visat sig 

vara begränsade då befolkningen är mer försiktiga med att yttra sin åsikt 

offentligt på grund av bestraffningsrisken. Journalister har även de blivit 

utsatta för politiskt tryck och i flera fall åtalats för sina yttranden. Eftersom 

det inte på något sätt framgår att de åtalade journalisterna agerat på ett vis 

som kan anses vara ett hot mot landets säkerhet kan åtalen inte anses vara 

legitima. På grund av att domstolarnas breda tolkningsutrymme i dessa mål 

finns det en risk att åtalen inte grundas på legitima grunder. I praktiken 

innebär det att människor kan dömas för brott de inte begått. Som tidigare 
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beskrivits har dessutom regeringen ett stort inflytande på åklagarnas och 

domarnas beslutsfattande och de kan på så vis påverka utfallet i olika fall. 

Det blir därmed väldigt svårt för Turkiets medborgare att framföra en åsikt 

om den inte överensstämmer med den politik och ideologi som Erdoğan och 

hans parti bedriver. Institutionen om yttrandefrihet bedöms därmed som inte 

uppfylld. 
 

Sammanfattningsvis beskrivs institutionen om yttrandefrihet som inte 

uppfylld för både 2005 och 2018. Vid en jämförelse av de valda åren är det 

möjligt att urskönja att institutionen avseende yttrandefriheten försvagats. 

2005 reducerades antalet fall där människor blivit åtalade för sina yttranden. 

Journalister och utgivare fick dock fortsättningsvis uppleva trakasserier, 

politiskt tryck och åtal för sina yttranden. Domstolen har, i de åtal som 

resulterat i en fällande dom, haft ett stort tolkningsutrymme vari även 

regeringen haft ett stort inflytande i det beslut som fattats. För 2018 har det  

ur det empiriska materialet framgått alltmer tydliga exempel på en 

urholkning av yttrandefriheten där journalister yttrandefrihet och pressfrihet 

kränkts och där även medlemmar ur parlamentet har haft svårt för att  

uttrycka sig utan allvarliga konsekvenser. Likt många andra områden har 

presidenten Erdoğan fått en ökad kontroll över rättsväsendet däribland 

utnämningen av domare och åklagare. Risken för att falskeligen åtalas för 

brott är dessutom betydligt högre 2018 än 2005. Anledningen är för att rätten 

till en försvarsadvokat har tagits bort. Därtill informeras den tilltalade inte 

heller om grunden för åtalet. Trots att Turkiet 2018 visat på fler begräsningar 

av yttrandefriheten än 2005 representerar båda åren en yttrandefrihet som 

inte är uppfylld enligt Dahls institution. 
 

2.5 Alternativ information 

Tillgången till alternativ information för allmänheten är inte begränsad enligt 

artikel 31 i konstitutionen. Allmänheten har rätt att ta emot och söka efter 
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media som inte är statligt ägd (Constitute Project 2002, 18). Vidare har 

allmänheten även rätt att bilda sig en egen åsikt utifrån dessa alternativa 

källor förutsatt att de inte strider mot den nationella säkerheten, den allmänna 

ordningen eller skyddandet av den allmänna moralen (Constitute Project 

2002, 18). Men likt tidigare återspeglas det återgivna inte i verkligheten. 

Böter, arresteringar och fängelsestraff tilldelas regelbundet till anställda inom 

radio, tv och media tjänster som sprider information som inte är i enlighet 

med vissa principer t.ex. information där armén kritiseras eller där kurder 

framhävs på ett positivt sätt (Freedom House 2005). Den information som 

tillgängliggörs genom media, TV och radio är till större delen politiskt 

vinklad (Freedom House 2005). Inga av regeringens ingripanden emot t.ex. 

journalister har bedömts som legitima av EU-kommissionen eller Freedom 

House. Problemet kan, på samma vis som för tidigare fall, grundas i det stora 

tolkningsutrymmet domstolarna förfogar över vilket kan resultera i att 

människor döms för spridande och tillgängliggörandet av alternativ 

information (Freedom House 2005). Media, TV och radiotjänster ägs av stora 

företag som har stora resurser och intressen även inom andra områden vilket 

underlättar för politiskt inflytande (Freedom House 2005). Privata företag 

kan på grund av det finna en svårighet med att komma in på marknaden 

(Freedom House 2005). Det blir därför lättare för att kontrollera 

informationskällor. 
 

Vad gäller tillgängligheten av informationen i samhället anser EU- 

kommissionen att Turkiet liberaliserat ”elektronisk kommunikation och 

teknologiska informations sektorer” (European Commission 2005, 76). 

Innebörden av liberaliseringen är att den ger medborgare större möjligheter 

att söka sig fram till alternativa informationskällor (European Commission 

2005, 76). Men även om förbättringar gjorts inom området kvarstår 

fortfarande en hel del problem. Under 2005 beslutade Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu (RTÜK) som är det högsta rådet för Radio och Television att 
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stänga ner flera privata TV kanaler (European Commission 2005, 27). 

Samtidigt övervakade RTÜK även lokala sändningar genom att använda sig 

av polisen. Detta för att ingen information som t.ex. framhäver regeringen 

negativt skulle sändas men även för att annan information som inte är i 

enlighet med de principer regeringen fastställt skulle sändas (vilka principer 

som avses anges inte) (European Commission 2005, 27). Därtill stängde 

RTÜK även ner en musikkanal som spelade kurdisk musik i 30 dagar 

(European Commission 2005, 27). 
 

Turkiet har gjort vissa förbättringar och EU-kommissionen har 

uppmärksammat liberaliseringar gällande den alternativa informationen. 

Både EU-kommissionen och Freedom House påpekar dock att det kvarstår 

betydligt mer begräsningar gällande den alternativa informationen. Framför 

allt eftersom regeringen försöker driva en politik som är vinklad på samtliga 

plan, även de plattformar där alternativ information sprids. Agerandet 

resulterar i att regeringen kontrollerar vilken information som sprids. 

Alternativ information som inte anses lämplig enligt regeringen kan leda till 

konsekvenser såsom böter eller fängelsestraff. Dessutom har regeringen valt 

att stänga ner olika kanaler och media tjänster som möjliggör spridandet av 

alternativ information. Med det i åtanke bedöms institutionen om alternativ 

information för 2005 som inte uppfylld. 
 

Konstitutionen anger 2018 inte några begränsningar gällande medborgarnas 

rätt till att använda olika informations källor och att samla information. 

Enligt konstitutionen har medborgarna rätt att använda media och andra 

plattformar som inte ägs av offentliga bolag för att få åtkomst till idéer och 

åsikter som dessa informationskällor tillgängliggör. Baserat på den 

information de fått tillgång till har de därefter rätt till att bilda sig en egen 

åsikt (Constitute Porject 2018, 19). 
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För 2018 rapporterade EU-kommissionen inga framsteg. Det framhålls dock 

att det finns en överreglering och begränsning av sektorn för media och 

information där användarna beläggs med höga skatter och avgifter (European 

Commission 2018, 72). Under året stängde regeringen ner 36 tv-kanaler 

(varav tre sändes från utlandet) och 37 radio stationer. Anledning var att den 

information som spreds sändes på andra språk såsom kurdiska eller bestod av 

information som kritiserade regeringen (European Commission 2018, 73). 

RTÜK visade fortsatt en brist på självständighet och kontroll av tillgänglig 

information. Oppositionspartier är inte representerade i styrelsen för RTÜK 

och styrelsen reflekterar därmed inte parlamentets sammansättning vilket 

utgör ett krav (European Commission 2018, 73). Under 2018 infördes 

dessutom, genom tillägg till konstitutionen, möjligheten för RTÜK att 

begränsa och kontrollera all typ av media och samtliga informationskällor 

även de från utlandet. Tilläggen gav RTÜK även möjlighet att införa förbud 

mot sändningar över internet (European Commission 2018, 73). Därutöver 

framträder under 2018 en ökad självcensur bland journalister eftersom  

många straffats för sina yttranden vari de bl.a. kritiserat regeringen eller har 

ansetts ha kopplingar till terrorism (European Commission 2018, 35). 
 

Turkiet har sedan 2016 varit det land i världen där flest journalister är 

fängslade. Av 2018 års rapport följer att 73 journalister sitter fängslade och 

många av de stått inför åtal (Freedom House 2018). Olika nyhetssajter och 

informationssajter t.ex. Wikipedia blockerades över hela nationen och den 

konventionella median TV fortsatte att sända avgränsat material vari 

sunnimuslimer och människor med turkisk härkomst framhävs över andra 

grupper (Freedom House 2018). 
 

För att förbättra den alternativa informationen och tillse att människor har 

tillgång till alternativ information har tidigare rekommendationer 

förebringats till landet. Rekommendationerna har förkastats. Sektorer som 

kan tillhandhålla information dvs. media, TV och radio är fortsatt begränsade 
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och kontrollerade av staten. Istället har ytterligare begränsningar genomförts 

som försvårar möjligheten att söka sig fram till alternativ information, bl.a. 

genom att flera kanaler som tidigare sänt information på andra språk eller 

information som kritiserar regeringen stängts ner. Därtill bör inte heller 

bortses från de hot och fängelsestraff journalister stå inför. Även internet som 

blivit en större del av vardagen har blivit mer kontrollerad och begränsad för 

allmänheten. Därmed är det uppenbart att den regerande regeringen inte 

tillåter något särskilt stort utrymme för människor att söka eller hitta 

alternativ information. Institutionen bedöms därmed för 2018 som inte 

uppfylld. 
 

Enligt EU-kommissionen visade Turkiet 2005 på liberaliseringar av de 

plattformar som människor använder för att söka sig fram till information 

t.ex. internet. Däremot kvarstod begräsningar inom informations sektorn då 

de flesta informationskällor ägdes av stora företag med politisk inflytande, 

vilket bidrog till vinklad information som spreds. Dessutom 

uppmärksammades flera fall där journalister blivit straffade för sina 

yttranden. Rådet för Radio och TV som enligt lag ska förmedla olika typer av 

information visade även de på brister genom att kanaler som förmedlade 

information på andra språk stängdes ner. En jämförelse av de relevanta fallen 

2005 och 2018 ger vid hand att institutionerna om alternativ information inte 

är uppfyllda för båda åren. Ytterligare begräsningar för människor att hitta 

och söka sig fram till alternativ information har istället blivit ett faktum. 

Ännu fler kanaler och radio stationer stängdes ner 2018. Det framhölls att 

RTÜK saknade representation av samtliga partier invalda i parlamentet vilket 

medförde begräsningar och vinklingar av den information som fanns 

tillgänglig. Ytterligare brister och begräsningar av den alternativa 

informationen uppvisades 2018 jämfört med 2005 då det framhölls att 

Turkiet hade flest journalister i världen som var fängslade och att 

informationssajter såsom Wikipedia stängts ned. 
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2.6 Sammanslutnings autonomi 

Under artikel 68 i konstitutionen anses alla medborgare över 18 år ha rätten 

att bilda politiska partier förutsatt att de inte strider mot statens suveränitet, 

mänskliga rättigheter och principen om jämlikhet och styre av lagar 

(Constitute Project 2018, 29). Artikel 33 i konstitutionen anger även att alla 

medborgare har rätt att bilda och ingå i församlingar och associationer under 

förutsättning att de inte utgör ett hot mot nationens säkerhet, den allmänna 

ordningen etc. (Constitute Project 2018, 18). 
 

Under 2005 påvisades dock restriktioner av medborgarnas möjligheter till att 

bilda sammanslutningar eller intressegrupper. Beslut där statligt ingripande i 

olika sammanslutningar reduceras genomfördes inte under 2005. Istället 

påtvingades restriktioner gällande ”registreringar av associationer” då dessa 

ansågs gå emot landets konstitution (European Commission 2005, 27). 

Därtill har även flertalet grupper vars mål är att upphöja en viss kultur eller 

religion inte lyckats registrera sig och finansiering till dessa grupper eller 

organisationer har även i vissa fall stoppats (European Commission 2005, 

27). Som exempel blockerades registreringen av organisationen Kaos GL 

(Gay and Lesbian Cultural Research) 2005 av Ankaras biträdande guvernör 

då han ansåg att associeringen stred mot lagen och moralen (European 

Commission 2005, 28). Andra former av sammanslutningar som t.ex. 

demonstrationer och religiösa associationer har begränsats och varav det 

framgår att övervåld vid flera tillfällen använts av säkerhetsstyrkor. Vid en 

demonstration under internationella kvinnodagen 2005 använde sig polisen 

av övervåld i form av tårgas och batonger och flera personer skadades 

(European Commission 2005, 29). Även om regeringen riktat kritik mot 

användandet av övervåld av säkerhetsstyrkor och polis har inga riktiga 

reformer genomförts som hindrar det från att ske i framtiden (European 

Commission 2005, 29). 
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Det finns även begränsningar för religiösa grupper. Det juridiska ramverket 

tillåter inte att vissa grupper inrättar religiösa associationer där ledarna har 

juridiska rättigheter då de kan användas för att främja eller skydda religionen 

(European Commission 2005, 29). Kontroll och begräsningar av icke-statliga 

organisationer (NGO:s) har efter de senaste reformerna blivit mer avspända. 

Dock förekommer det fortfarande begräsningar för de organisationer som 

stödjer minoritetsgruppen kurder (Freedom House 2005) 
 

Konstitutionen antyder att medborgarna har rätt att associeras med olika 

grupper. I praktiken är det dock ett av många problem som Turkiet måste 

adressera för att anses vara ett demokratisk land. Det har däremot vid vissa 

tillfällen varit möjligt för medborgare att samlas och demonstrera men med 

vissa kompromisser bestående av att demonstranter i vissa fall blivit offer för 

övervåld. Turkiet har visat att de inte stödjer principen om 

sammanslutningsautonomi då de inte tillåtit registreringen av grupper som 

t.ex. framhäver minoritetsgruppen kurder på ett positivt sätt. Även andra 

religiösa och kulturella grupper har påverkats av den ledande makten genom 

att finansieringen för grupperna har stoppats, vilket gör det betydligt svårare 

att forma och hålla grupperna vid liv. Möjligheten för olika NGO:s att 

samverka har förbättrats men som nämndes tidigare förekommer fortfarande 

restriktioner även gällande sammanslutningsautonomin. Landet har för 2005 

påvisat tydliga exempel på ett agerande som hindrar och begränsar 

sammansslutningsautonomin och slutsatsen blir att institutionen bedöms som 

inte uppfylld för 2005. 
 

För 2018 likt 2005 framgår det av konstitutionen att medborgarna har rätt till 

att forma eller vara en del av redan befintliga sammanslutningar. 

Rättigheterna kan dock begränsas om nationens säkerhet och den allmänna 

ordningen hotas (Constitutional Project 2018, 20). Även om människor enligt 

lag har rätt att samlas och associeras har verkligheten i Turkiet under 2018 

sett annorlunda ut. EU kommissionen anser att landet under året regredierats 
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inom området där friheten för sammanslutningar ansetts vara ytterst 

begränsade (European Commission 2018, 6). Sammanslutningar av 

människor som kritiserar regeringen har inte tillåtits med hänvisning till att 

det varit en fråga om säkerheten. Däremot har sammankomster av människor 

som lovordar regeringen tillåtits (Freedom House 2018). Flera fredliga 

sammankomster av oppositionen eller minoritetsgrupper som kurder har varit 

förbjudna. De som valt att trotsa förbudet genom att samlas eller genom att 

demonstrera utan regeringens godkännande har bestraffats (European 

Commission 2018, 37). Även marscher som förespråkar medborgare som 

identifierar sig som lesbiska, gay, bisexuella, transgender och intersex har 

inte tillåtits i Ankara och Istanbul. Över 1400 icke statliga föreningar som 

representerar olika grupper av människor och deras mänskliga rättigheter, 

kvinnors rättigheter, kulturella rättigheter etc. har tvingats att stänga ned sin 

verksamhet. (European Commission 2018, 37). Genom att arrestera 

representanter och ordföranden för organisationer som representerar olika 

grupper eller rättigheter däribland ordföranden för Amnesty International i 

Turkiet har Turkiet även visat på ytterligare åtgärder som begränsar 

sammanslutningsautonomin (Freedom House 2018). 
 

Beträffande andra religiösa grupper såsom judar och kristna är de offer för 

olika hatbrott. Deras möjlighet till att associera med varandra på olika platser 

är också begränsad. Flera av förfrågningarna om att öppna platser där 

människor kan samlas för att utöva sin tro eller på andra sätt associera sig har 

inte godkänts av den styrande makten (European Commission 2018, 34). 
 

För 2018 bedöms institutionen om sammansslutningsautonomi som inte 

uppfylld. Bedömningen grundar sig i det som ovan lyfts fram ur empirin om 

demonstrationer, marscher, sammankomster mellan olika grupper och 

organisationer. Demonstrationer anti regeringen har varit kontrollerande och 

begränsade i vissa fall däremot har andra demonstrationer med en positiv 

inställning till regeringen, utförts på ett mer skötsamt sätt. De förstnämnda 
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demonstrationerna men även andra demonstrationer och marscher som 

hamnat i fokus har ansetts vara fredliga. Trots det har de bemötts med 

övervåld från polisen. Även organisationer som arbetar för att förbättra olika 

rättigheter för drabbade grupper i samhället har bemötts av motstånd från den 

regerande makten. I flera fall har organisationerna tvingats stänga ned sin 

verksamhet. Den religiösa spänning som är framträdande i landet har även 

fått sitt uttryck i begräsningar för andra religiösa gruppers rätt att associera 

genom att de i många fall saknar en plats att utföra sina religiösa riter. 
 

Vid en jämförelse av 2005 och 2018 års bedömningar av institutionen finns 

ingen direkt skillnad då institutionen om sammansslutningsautonomin för 

2005 och 2018 beskrivs som inte uppfylld. Båda åren förefaller ha präglats 

av märkbara begränsningar av olika gruppers och organisationers möjlighet 

att associera. På samma vis har religiösa grupper stått inför begräsningar där 

de antingen saknar en plats att utöva sin religion eller saknar ramverk som 

skyddar religionen i sig. Vidare gällande möjligheten att demonstrera, 

framgår det av det ovan nämnda att regeringen har tagit ett fastare grepp om 

medborgarnas möjligheter till att yttra sig och sammanslutas. 

Demonstrationer som kritiserar regeringen har varit helt förbjudna för 2018. 

Sammanslutningar som representerar olika sexuella läggningar eller 

identiteter har för 2005 och 2018 varit begränsade. Grupperna har inte givits 

något utrymme för att yttra sig eller sluta samman. Gällande icke statliga 

organisationer som representerar olika rättigheter och grupper har Turkiet för 

2018 ökat sitt arbete mot att begränsa dessa organisationers arbete genom att 

stänga ned verksamheter och arrestera representanter. Den regerande makten 

har därmed på alla olika nivåer försökt begränsa samtliga sammanslutningar 

som på något vis inte ansetts var i enighet med den politik och retorik som 

regeringen vill bedriva och bedriver. 



37(47) 

 

 

 
 
 
 

3 Slutsatser 
För att ge en bättre överblick över analysen och huruvida institutionerna 

uppfylls för respektive år presenteras slutsatserna för respektive institution i 

nedanstående tabeller. 

 
 
 
 
 

2005 
 

Uppfylls Uppfylls delvis Uppfylls inte 

alls 
 
 

Valda befattningshavare 

Fria, Rättvisa val 

Inkluderande rösträtt 

Yttrandefrihet 

Alternativ information 
 
Sammanslutningsautonomi 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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2018 
 

Uppfylls Uppfylls 

delvis 

Uppfylls inte 

alls 

Valda befattningshavare 

Fria, Rättvisa val 

Inkluderande rösträtt 

Yttrandefrihet 

Alternativ information 

Sammanslutningsautonomi 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
 

Utifrån tabellerna för respektive år är det möjligt att utläsa att Turkiet inte 

uppfyller alla 6 institutioner för något av åren. Som nämnts i 

introduktionsavsnittet bör det beaktas att institutionerna utgör ett ideal om 

demokrati som i princip är omöjligt att uppfylla till fullo. Det faktum att 

Turkiet inte uppfyller samtliga institutioner är på grund därav inte avgörande. 

Däremot är det möjligt att med hjälp av analysen och tabellerna beskriva hur 

Turkiets styrelseskick har förändrats utifrån ett demokratiskt perspektiv 2018 

i jämförelse med 2005. 

Syftet med den här uppsatsen har varit att beskriva hur Turkiets styrelseskick 

har förändrats 2018 i jämförelse med 2005 utifrån Robert Dahls teori om 

demokrati. Vad som kan konstateras är att styrelseskicket förändrats mellan 

de valda åren. Turkiet har tagit ytterligare steg bort från demokratin och 

flertalet steg närmare ett auktoritärt styre där makten centreras till en politisk 

ledare samt där olika friheter och rättigheter som yttrandefrihet, rätten att 

rösta, sammanslutningsautonomin m.m. begränsas. 
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Utifrån det som ovan beskrivits är det möjligt att urskönja en försvagning av 

institutionen om valda befattningshavare från 2005 till 2018. 2005 visade 

Turkiet att man hade valda befattningshavare bland annat eftersom valen var 

rättvisa och fria. De redigeringar gällande valen som Turkiet uppvisade 2018 

försvagade institutionen om valda befattningshavare. Redigeringarna bestod 

av att en hel del parlamentariker från oppositionen tvingades att avgå och bli 

ersatta. Den turkiska regeringen begränsade även en del demokratiska 

rättigheter däribland vissa demonstrationer och de använde olika medel för 

att driva fram en viss politik. 

Institutionen om fria och rättvisa val har även den försvagats från 2005 till 

2018. Inga anmärkningar om att valen inte var fria, rättvisa och regelbundna 

gjordes för val som genomfördes innan 2005. Inför 2018 påvisade tidigare 

val en viss frihet och rättvisa. Det fanns en möjlighet att rösta på olika partier 

och kandidater och det fanns vidare även en viss transparens vid röstningen. 

Trots det försvagades institutionen eftersom media ansågs kontrollerad och 

politiskt vinklad. Därtill var det även överlag begränsat att uttrycka sin åsikt 

eller att motsätta sig resultatet av valen vilket innebar att valen inte utfördes 

på lika villkor. 

Avseende institutionen om inkluderande rösträtt var inte helt uppfylld för 

2005 och 2018 eftersom rösträtten för brottslingar och anställda inom armén 

inte var säkerställd. Den negativa förskjutningen för 2018, vilket framgår av 

ovan sammanställning, beror på revideringarna av konstitutionen vilka 

resulterade i att rösträtten inte längre kunde garanteras till skillnad från 2005. 

Yttrandefriheten, den alternativa informationen och 

sammanslutningsautonomin beskrivs alla som inte uppfyllda för både 2005 

och 2018. Det är just de här institutionerna som tydligast visat Turkiets 

brister gällande demokratin. Yttrandefriheten har kvarstått som begränsad, 

framförallt för minoriteter och media. Det har även varit svårt för media att 

sprida information som kan anses som kontroversiell för regeringen. Flera 
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journalister och parlamentariker har blivit arresterade för sina yttranden vilka 

i vissa fall har kritiserat regeringen. Politiskt tryck och kontroll över 

rättsväsendet i kombination med lagar som ger ett stort tolkningsutrymme  

har varit ett problem som fortsatt för både 2005 och 2018 och som 

möjliggjort för regeringen att ställa människor inför rätta för sina uttalanden. 

Den alternativa informationen har bedömts som inte uppfylld för båda åren. 

Båda åren representerar informationskällor som varit begränsade där det 

funnits en viss kontroll av media, TV och radio som presenterar en viss typ 

av information. För 2018 har ytterligare begräsningar upptäckts i de 

informationskällor människor använder för att söka upp alternativ 

information där en av informationskällorna, Wikipedia, helt blockerats. 

Medborgarnas möjlighet att sammanslutas har varit begränsad för båda 

årtalen. Olika minoriteter och grupper som representerar oppositionen och 

andra religiösa grupper har varit begränsade från att samlas och demonstrera. 

Grupper som representerar olika sexuella läggningar har varit helt förbjudna 

från att samlas och utföra marscher för både 2005 och 2018. För 2018 

påvisades ytterligare negativa åtgärder då den regerande makten la ner ett 

stort antal organisationer som representerar olika rättigheter och grupper. 

Som tidigare nämnts i introduktionsavsnittet har Ihsan Yilmaz och Ghalib 

Bashirov i sin studie om Turkiet beskrivit en förändring i Turkiets 

styrelseskick där landet intagit en politik som centreras till en politisk ledare 

och där rättigheter som reflekterar demokratin begränsas. Likt den här 

studien lyfter Yilmaz och Bashirov fram begräsningar av media och en 

kontroll av politiken där den politik som drivs har en utgångspunkt i islam. 

Det ”nya” styrelseskicket i Turkiet har även uppmärksammats av Ergun 

Özbudun. Özbudun har istället valt att analysera rättsväsendet. I hans rapport 

på samma sätt som i den här studien framgår det att rättsväsendets 

oberoendehet blivit ett problem i Turkiet där regeringen använder olika 

former av informella mekanismer av repression för att styra över 
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rättsväsendet. Enligt Özbudun är det möjligt eftersom Turkiet antagit ett  

antal lagar som underlättar för regeringen att påverka utfallet av olika fall. 

Ucum Mehmet återger en annan bild av Turkiet och dess styrelseskick. 

Mehmet anser att Turkiet närmar sig en fullständig demokrati med det nya 

styret i form av presidentskap. Enligt Mehmet är det folket som har valt 

styrelseskicket och det är något som i slutändan kommer att stärka relationen 

emellan regeringen och folket. Mehmet anser att det nya styret är bättre än 

tidigare styrelseskick då folket kan välja vem som ska styra landet. Teorin är 

lovande men efter att ha analyserat några av institutionerna som är 

nödvändiga för en demokrati är det tydligt att Mehmets slutsatser inte är 

beprövade. Alla medborgare har inte samma rättigheter, vilket innebär att 

påståendet om att folket kan bestämma inte stämmer. Kontroll av media, 

rättsväsendet och begräsningar för olika grupper som framstår som kritiska 

till regeringen innebär sammantaget att det är svårt för medborgarna att rösta 

fram den president de anser vara lämpligast. Även om Turkiets medborgare 

2002 valde Erdoğan och hans parti 2002 och val ansågs som rättvisa har 

makten sedan dess centrerats där många fått en ny bild av Erdoğan och den 

politik han och hans parti bedriver. Det är även betydligt svårare för 

medborgarna att rösta fram en ny ledare. Mot bakgrund av de förändringar 

Erdoğan och hans parti genomfört avseende människors friheter och 

rättigheter har troligtvis även förtroendet för Erdoğan och hans parti 

försvagats. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Turkiets styrelseskick förändrats 

genom att de gjort avsteg från demokratin och närmat sig ett alltmer 

auktoritärt styre. Detta kan även ses i den bild som finns under avsnittet 

tidigare forskning. Olika demokratiska rättigheter såsom yttrandefrihet,  

rätten att rösta, möjligheter till sammanslutningar, fria och rättvisa val etc. 

har under åren begränsats och makten har centraliserats ytterligare till den 

politiska ledaren 2018 i jämförelse med 2005. Turkiet har försatt sig i en 
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nedgående spiral där medborgarnas rättigheter inte kan säkerställas. För att 

undvika att bli en auktoritär stat bör den statliga kontrollen begränsas och de 

i den här uppsatsen behandlade demokratiska rättigheterna garanteras. 

Framtiden får utvisa om Turkiet genomför ytterligare åtgärder som driver de 

mot ett ytterligare auktoritärt styre eller om åtgärder genomförs som liknar 

ett demokratiskt styre. 

Eventuell framtida forskning skulle kunna ha sin utgångspunkt i en annan 

teori om demokrati, en mer samtida teori eller en teori som definierar andra 

styrelseskick t.ex. auktoritära styrelseskick. Användningen av Robert Dahls 

teori om demokrati har medfört vissa begräsningar i den här studien.  Vissa 

av institutionerna, såsom rätten att kandidera saknar empiriskt stöd, för andra 

är materialet begränsat vilket försvårar en utläggning om huruvida 

institutionerna uppfylls eller ej. Dahls teori om demokrati definierades 1989, 

demokratin och även omvärlden har sedan dess genomgått en hel del 

förändringar vilket kan förklara varför vissa områden behandlas och andra 

inte. Annan framtid forskning kan även fokusera på Turkiets internationella 

relationer då det kan anses vara av vikt för att Turkiet ska bli en mer 

demokratisk stat. 
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