
 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Kandidatuppsats  
 

Erdoğans Turkiet 2005-2015 
– En analys av landets demokratiska 

utvecklingsriktning och dess bidragande faktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Författare: Robin Stenström 
Handledare: Martin Nilsson 
 
Program: Europastudier, 180 hp 
Ämne: Statsvetenskap  
Kurskod: 2SK300 
Termin: HT 16  



Robin Stenström  2016-01-11 
Institutionen för statsvetenskap  Linnéuniversitetet 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This essay aims to answer how domestic politics and events have affected the democratic 

development in Turkey from 2005 until 2015. Two questions are being discussed and 

answered; how has the democratic development in Turkey between 2005 and 2015 played 

out, and; which internal factors have contributed to the democratic development direction. 

The study is a theory consuming case study with both an explanatory and descriptive 

approach. The theoretical framework is built upon theories regarding democratization, regime 

types challenges of democratic consolidation are collected from well-established scientists. 

This framework is used on the empirical material of the study to bring forward answers to the 

research questions. The results of the study show that after some positive democratic around 

2005, the democratic development has taken an anti-democratic turn after 2011. What could 

be described as an electoral democracy with liberal democratic tendencies in 2005 is 2015 

better described as a hybrid regime, with authoritarian tendencies.  

 
Key Concepts: Turkey, Erdoğan, Democracy, Democratization, Liberal Democracy, 

Transition, Consolidation, Larry Diamond, Samuel P. Huntington, Electoral Democracy, 
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1. Inledning, problembild och syfte 
Efter parlamentsvalet 2002 kom Erdoğan och hans nybildade Rättvise- och utvecklingsparti 

(AKP) till makten, Erdoğan själv tillträdde som premiärminister först 2003. Erdoğan och 

AKP vann snabbt många anhängare med deras restriktivt konservativa politik, vilande på 

islamiska värden kombinerat med marknadsliberala lösningar, som relativt fort vände landets 

ekonomiskt svåra situation (Söderberg 2012:4). Denna ekonomiska vändning, samt ett 

frenetiskt reformerande av landet, kulminerade år 2005 då Turkiet inledde 

medlemsförhandlingarna med EU efter att Köpenhamnskriterierna, med krav på liberal 

demokrati, rule of law och människliga rättigheter, ansågs tillräckligt uppfyllda (Söderberg 

2012:22).  

     På senare tid har Erdoğan styrt landet i en allt mer auktoritär riktning, där grundläggande 

fri- och rättigheter kränks. Det syns även en växande brist på press- och informationsfrihet i 

landet där journalister fängslas och åtalas (Müftüler-Baç & Keyman 2015:3-5, Freedom 

House). Erdoğan har sedan 2014 styrt Turkiet som landets första direktvalda president, efter 

att ha suttit av sin tredje och sista möjliga period som premiärminister (Karlsson 2015:326). 

Från presidentpalatset styr han sitt partis regering och motiverar detta genom, att han med sin 

direktvalda presidentpost har folkets förtroende (Karlsson 2015:330). Under sensommaren 

2015 hölls parlamentsval i Turkiet, något som slutade i minskad parlamentarisk makt för 

AKP, vilka senare utlyste nyval där man återtog ett betydande antal platser i parlamentet. 

Erdoğan har nu siktet inställt på att tillskriva landet en ny konstitution där den nuvarande från 

1982, ska bytas ut. I en sådan ny konstitution omstruktureras landet så att verkställande makt 

tillskrivs presidenten (Akkoc 2015).  
      

1.1 Syfte 
Mot denna bakgrund observeras en negativ demokratiutveckling som är vetenskapligt 

intressant att undersöka. Syftet med uppsatsen är att analysera Turkiets demokratiska riktning 

genom att belysa problem och framsteg i demokratiseringsprocessen mellan 2005 och 2015. 

Ett särskilt fokus riktas mot Erdoğans styre och hur det påverkat landets demokratiutveckling, 

då studien endast avser undersöka inrikespolitiska faktorer. Till detta syfte ställer 

undersökningen två huvudsakliga frågeställningar: 

 

• Hur har Turkiets demokratiska utveckling sett ut mellan 2005 och 2015? 

• Vilka inrikespolitiska faktorer har bidragit till Turkiets demokratiska utvecklingsriktning? 
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1.2 Disposition 

I kapitlet Forskningsdesign presenteras studiens metodologiska ansatser, design, teoretiska 

angreppsätt, avgränsningar och val av material. Vidare presenteras ett kapitel rörande studiens 

Teorier. Det inleds med en presentation av tidigare forskning på ämnet för att sedan gå över 

till denna studies teoretiska ramverk som bygger på begrepp gällande demokratisering och 

regimtyper. Vidare framläggs teorier om faktorer och utmaningar för länder i 

konsolideringsfasen. Hur dessa används presenteras vidare i operationaliseringsdelen av 

kapitlet. I Analysen ges en kortare bakgrund av Turkiets demokratiska utveckling för att 

senare gå in på djupet av densamma gällande studiens avgränsade period 2005-2015. Här 

studeras empiriskt material med hjälp av det teoretiska ramverket för att analysera och 

presentera resultat gällande studiens frågeställningar. I slutsatsen diskuteras analysens resultat 

och besvarar studiens syfte.  

 

2. Forskningsdesign 

2.1 Metod 

Denna studie använder sig av en teorikonsumerande fallstudiedesign där Turkiets 

demokratiutveckling mellan 2005 och 2015 analyseras utifrån demokratiseringsteorier 

utvecklade av Samuel P. Huntington och Larry Diamond. Genom detta teoretiska ramverk 

kommer landrapporter från bland annat erkända informationskällor som Freedom House och 

EU-kommissionens årliga rapport av Turkiet och dess demokratiska status att studeras och 

noggrant analyseras för att besvara studiens forskningsproblem och frågeställningar. 

Sekundärkällor, som tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, kommer komplettera och 

stärka dessa källor, något som exempelvis Esaisson m.fl. (2012:40) anser vara viktigt.   

    Uppsatsens forskningssyfte är av förklarande men även beskrivande karaktär, då syftet 

består i att analysera hur inrikespolitiska händelser under perioden 2005-2015 har påverkat 

Turkiets demokratiutveckling (Denk & Silander 2007:108). Alltså, för att besvara den första 

frågeställningen används beskrivningar om hur demokratiseringsprocessen i Turkiet yttrat sig, 

den förklarande karaktären används för att besvara den andra frågeställningen om varför 

landet har eller inte har demokratiserats (Denk & Silander 2007:108).     
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2.1.1 Fallstudiedesign 

Studien använder sig av designtypen fallstudie då fallet som undersöks är Turkiets 

demokratiutveckling. Denna typ av studie kritiseras i Esaiasson m.fl. bok Metodpraktikan där 

författarna hävdar att var gång man granskar fler en två analysenheter är inte längre 

undersökningen av fallstudiekaraktär utan snarare en typ av jämförande studie (Esaiasson 

m.fl. 2012:109) Detta skulle principiellt innebära att denna undersökning, vilken avser 

undersöka olika årtals rapporter rörande Turkiets demokratiutveckling under åren 2005-2015, 

inte är av fallstudiedesign.  

     Studien väljer emellertid att förbise detta och ser istället fördelar med fallstudiedesign där 

fallet Turkiet och händelser relevanta för undersökningen undersöks (George & Bennett 

2005:17–18). I motsats till Esaiasson m.fl. beskriver Alexander L. George och Andrew 

Bennett i sin bok Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (2005:18–19) 

denna typ av jämförande fallstudie som fördelaktig. Detta då flera aspekter av hur Turkiets 

inre demokratiutveckling över en viss period kan återges med större insikt, givet hur väl 

utvecklat teoriramverket är. Robert K. Yin beskriver fallstudier som en metod att föredra när 

frågor om ”hur” och ”varför” ställs. Detta då forskaren styr vad som skall studeras samt vilket 

fokus studien lägger an (Yin 2006:17). Här styrks argumentet för denna studies val av 

fallstudiedesign då båda forskningsfrågorna tar sig denna karaktär. Ytterligare stärks 

argumentet då Yin beskriver denna typ av förklarande fallstudie som fördelaktig då den kan 

kompletteras med såväl explorativa som deskriptiva fallstudier (Yin 2006:17), vilket som 

tidigare nämnts denna studie gör. 

     Martyn Denscombe presenterar i sitt verk Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna olika för- och nackdelar med fallstudier. 

Generellt lämpar sig fallstudier huvudsakligen där saker skall studeras i detalj och på djupet, 

vilket t.ex. inte en surveyundersökning gör. I detta specifika fall ter det sig därför naturligt att 

tillämpa detta tillvägagångssätt, då studien grundligt undersöker demokratiutvecklingen i 

Turkiet. Till detta kommer en mängd källor och forskning på området att läsas och analyseras, 

vilket fördelaktigt talar för en fallstudie-design (Denscombe 2009:60–61). 

     Fallstudier möjliggör även användning av flertalet forskningsmetoder för att fånga in och 

undersöka händelser och fenomen forskaren inte rår över (Denscombe 2009:71). Detta görs i 

uppsatsen genom att kombinera en beskrivande och förklarande studie som konsumerar och 

kombinerar vedertagna teorier och ger således goda möjligheter att genom en fallstudie nå ett 

lyckosamt resultat. (Denscombe 2009:71). Den beskrivande delen beskriver hur Turkiets 

demokratiska utveckling ser ut och den förklarande förklarar varför utvecklingsriktningen ser 
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ut som den gör. Studier av fallstudiekaraktär möjliggör enligt George och Bennet en 

begreppslig förfining, som genom att man endast använder sig av få fall bidrar till en högre 

validitet än vad t.ex. statistiska metoder kan göra (George & Bennet 2005:21). Detta 

motiverar ytterligare valet av metod, då Turkiets demokratiutveckling undersöks genom att 

bland annat granska vilka faktorer som påverkat densamma med hjälp av formulerade 

begrepp.   

     Denscombe redovisar även för fallstudiens nackdelar där bland annat kritik riktas mot 

studiens trovärdighet i de generaliseringar som utgör resultatet. Detta kan förhindras genom 

öppenhet i redovisning av material och tidigare forskning. Ytterligare kritik avser hur 

metoden producerar resultat av tolkande karaktär genom kvalitativ data snarare än mätbara 

resultat från kvantitativ data. Det tekniska utförandet ställs inför problematiken med fallets 

avgränsningar och vilket empiriskt material som är relevant (Denscombe 2009:72). Allt detta 

avser studien att beakta genom att med försiktighet och noggrannhet analysera det empiriska 

materialet för att producera trovärdiga generaliseringar. Med det sagt är viss tolkning av 

materialet mer eller mindre omöjligt att undgå då studien inte använder sig av mätbara 

metoder. Det teoretiska ramverket, vilket bygger på erkända forskares teorier, är noggrant 

utvalda för att nå ett resultat med hög legitimitet. Gällande problematiken i det tekniska 

utförandet kommer avgränsningar att presenteras nedan.  

     Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats där material noggrant väljs ut för läsning och 

evaluering. Detta material utgör det underlag varigenom analysen och sedermera slutsatser 

kommer att bygga på (Esaiasson 2012:210).  

 

2.1.2 Teoretiskt perspektiv – teorikonsumerande  

Fallet angrips som nämnts med en teorikonsumerande approach där Turkiet utgör centrum för 

själva studien. Till skillnad från teoriprövande undersökningar, där teorin sätts i centrum och 

generaliserbarhet till andra fall är av högsta vikt, är inte här så fallet. Turkiets historia, 

institutioner osv., som kan ha inverkan på demokratiseringsprocesser, inte är verkligt 

jämförbart med andra länders, vilket motiverar valet av en teorikonsumerande design 

(Esaiasson m.fl. 2012:89–90). De teorier som studien använder sig av är vedertagna 

demokratiseringsteorier från Huntington och Diamond, utformade med förhoppningen att 

frambringa goda resultat och besvara studiens frågeställningar.  
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2.2 Avgränsningar, tidsperspektiv och inre faktorer 

Som tidigare nämnts tidigare reformerade Erdoğan landet intensivt i linje med EU:s 

Köpenhamnskriterier när han kom till makten med förhoppningar om ett medlemskap 

(Söderberg 2012:22). När frågan om hur landets demokratiska utveckling under perioden 

2005-2015 ser ut skall besvaras, läggs i denna studie fokus på interna faktorers påverkan av 

den demokratiska utvecklingens riktning. Att inkludera de externa påverkningsfaktorerna 

skulle innebära att fokus på studien förflyttas från Turkiet till t.ex. EU och dess institutioner. 

      Studien avgränsar sig för analys av perioden 2005-2015, med utgångspunkten att det 

inledande årtalet var då landet nådde toppen av sin demokratiska utveckling för att senare 

plana ut och gå tillbaka (Müftüler-Baç & Keyman 2015:5, Freedom house 2002, 2006 & 

2015). Under den valda tidsramen har landet på ett eller annat sätt styrts av en man och hans 

parti, något som motiverar denna avgränsning. AKP kom till makten redan 2002 i Turkiet, 

men perioden som faller utanför studiens tidsram kommer inte att undersökas, eftersom det 

var en period av demokratiskt reformerande och denna studie avser undersöka om och på 

vilket vis denna avstannat och gått tillbaka (Landguiden 2012). Däremot kommer en kortare 

bakgrund upp till perioden som analyseras att presenterats i analysavsnittet.  

      

2.3 Empiriskt material  

Studiens empiriska material hämtas främst från högt ansedda informationskällor inom 

demokratiseringsforskningen. De dokument som kommer studeras och analyseras genom 

studiens teoretiska ramverk är primärt hämtade från EU Kommissionens årliga rapport av 

Turkiet, Freedom House, World Press Freedom Index, Human Rights Watch, och Amnesty 

International. Dessa källor undersöker och beskriver element starkt kopplade till de faktorer 

som påverkar hur pass demokratiskt ett land är och vilka framsteg och tillbakagångar som 

sker. Detta i from av b.la. korruption, yttrande- och pressfrihet, mänskliga rättigheter, 

skyddandet av minoritetsgrupper, civila rättigheter och politiska rättigheter. Det bör här även 

sägas att rapporter från olika årtal kommer läsas för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Dessa kompletteras med vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och 

diverse elektroniska artiklar för att besvara studiens frågeställningar.  

     Urvalet av det empiriska materialet är förhållandevis brett, detta med anledning av att de 

olika primärkällorna specialiserar sig på olika aspekter av demokratiforskningen och kan 

bidra med de dimensioner studien avser undersöka. Det finns säkerhet att vinna i ett snävare 

urval, men i detta fall då flertalet faktorer skall undersökas väljs istället ett bredare material 
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(Esaiasson m.fl. 2012:220–221). Det strategiska valet av studiens primärkällor grundar sig 

framförallt på deras autenticitet och allmänt erkända ställning. Att flera källor av denna typ 

undersöks stärker även trovärdigheten för materialet som skall analyseras (Esaiasson m.fl. 

2012:288–289).  

     Det är av yttersta vikt att undersökningen har hög resultatvaliditet, d.v.s. om det som avses 

mätas mäts (Esaiasson et al 2012:63). Två krav måste uppfyllas för att nå hög resultatvaliditet. 

Det första är att begreppsvaliditeten skall vara god, vilket innebär en avsaknad av 

systematiska fel. Det andra är kravet på hög reliabilitet, som innebär en avsaknad av 

slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson et al 2012:63). 

     Genom ett noga utvalt material, där beaktning tas till tillförlitligheten, är förhoppningen att 

en hög reliabilitet nås då datainsamlingen bearbetas. Gällande begreppsvaliditeten bidrar 

operationaliseringen, uttryckt i det teoretiska ramverket, vilket bygger på etablerade och 

respekterade demokratiseringsforskares teorier, till att besvara studiens frågeställningar. Då de 

faktorer som konstituerar en förändring (i detta fall Turkiets demokratiska utveckling och 

riktning) redogjorts för stärks begreppsvaliditeten för denna studie (Yin 2007:55–56). 

     Genom allt det som beaktats i metodavsnittet i val av design, teoretiska perspektiv, 

avgränsningar i tid och faktorer samt material med fokus på att besvara studiens två 

frågeställningar, är förhoppningen att validitet och reliabilitet uppnåtts.   

  

3. Teori 

3.1 Tidigare forskning 

Demokratiseringsforskning bedrivs ständigt, eftersom länder och regimers demokratiska 

riktningar är föränderliga. Det finns en mängd forskningsmaterial som rör demokratisering i 

Turkiet, ett land som över historien stått inför såväl interna som externa påtryckningar, vilket 

under perioder påverkat demokratin och dess utveckling i olika riktningar (Landguiden 2012). 

Med anledning av att regimer är föränderliga anses det ständigt relevant att bedriva denna typ 

av forskning. Denna studie utskiljer sig från mängden, då endast inrikespolitiska fenomen 

undersöks. Akademin tenderar även att inkludera externpolitik, främst relaterat till EU. Därtill 

antar studien en beskrivande och en förklarande del för att tydligt visa hur Turkiets 

inrikespolitik har påverkat den demokratiska riktningen samt vilka misslyckanden och 

faktorer som avgjort riktningen.  

     David W. Lovell redogör i sin artikel The challenges for democracy in Turkey för Turkiets 

demokratiutveckling genom att studera inrikespolitiska aspekter som t.ex. militärens roll, 
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civilsamhället, kurderna, Turkisk nationalism och den sekulära staten, men även extern 

påverkan. Artikeln är skriven 2009 och når slutsatsen att Turkiet ännu inte var en 

konsoliderad demokrati men att man hade tagit flera positivt demokratiska steg. Militärens 

politiska påverkningskraft samt det sekulära arvet av Atatürk ansågs vara landets främsta 

utmaningar (Lovell 2009:15).  

     Denna artikel visar tydligt på vikten av ständig demokratiseringsforskning då samhällen 

förändras. Dagens Turkiet har antagit en negativ demokratiseringsriktning med växande 

auktoritära inslag inom ledningen och förtryck av medborgares rättigheter. Samtidigt som 

militärens försök till politisk påverkan upphört. 

     Den vetenskapliga artikeln Challenges in Democratic Consolidation: The Impact of AKP 

in Turkey av Selma Bardakci, Ertuğrul Genç och Dilara C. Hekimci behandlar demokratisk 

konsolidering och förhoppningar om liberal demokrati i Turkiet genom att studera det senaste 

decenniets politiska händelser inom landet.  De når fram till slutsatsen att landets 

misslyckande att konsolidera demokratin kan tillskrivas en oavbruten dominans av ett och 

samma parti där de politiska ledarna har en smal syn på demokrati. I sitt misslyckande att 

konsolidera demokratin konstateras att landet utvecklats till en form av hybrid regim 

(Bardakci, Genç & Hekimci 2015:2-4).  

     Artikeln använder sig av liknande teorier som denna studie, dock ej med samma bredd och 

omfattning. Problematik av mänskliga rättigheter, yttrande-, tryck-, media-, informations- och 

mötesfrihet berörs aldrig.  

      Meltem Müftüler-Baç & E. Fuat Keyman presenterar i deras artikel Turkey’s 

Unconsolidated Democracy; the Nexus between Democratisation and Majoritarianism in 

Turkey en rad orsaker till varför de anser att Turkiet misslyckats med sin demokratiska 

konsolidering, trots inledande demokratiskt positivt reformarbete under AKP. AKP:s position 

som dominerande parti inom Turkisk politik ses som en orsak. Därtill saknas ett samspel 

mellan den starkt centraliserade politiska makten och det turkiska samhället. Som främsta 

anledning ses en inneboende intolerans mot pluralism och mångfald. På dessa grunder anser 

författarna att Turkiets demokratiska konsolidering vänts till en majoritets-auktoritär regim 

(Müftüler-Baç & Keyman 2015:2-5). 

     Müftüler-Baç & Keymans studie innehar liknande teoretiska begrepp samt använder sig av 

snarlika förklaringsteorier som denna studie, dessa är dock inte fullt lika omfattande, vilket 

gör att analysen inte redogör för samma mängd förklaringsfaktorer. Därtill görs ingen 

kronologisk genomgång av händelser som beskriver den demokratiska riktningens faser. 
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     Forskningen erbjuder en omfattande mängd demokratiseringsforskning av Turkiet samt 

liknande länder. Här har tre väl utvalda forskningstexter valts ut för att illustrera hur tidigare 

forskning ser ut samt för att understryka vikten av att förnyad forskning bedrivs. Nedan följer 

en redogörelse för denna studies teoretiska angrepp av demokratiseringsforskning på Turkiet. 

 

3.2 Teoretiskt ramverk  

Uppsatsens teoretiska ramverk används som ett hjälpmedel för att analysera studiens 

empiriska material. Strukturen för kapitlet är uppbyggt i två avsnitt där det första redogör för 

olika begrepp rörande demokratiseringsprocesser samt regimtyper. Dessa är av yttersta vikt 

för studien. Distinktioner mellan regimtyper ger teoretiska möjligheter att påvisa var Turkiet 

befann sig i sin demokratiska process 2005, hur utvecklingen sett ut sedan dess och genom att 

belysa var man befinner sig idag bedöma landets demokratiska riktning.  

     Även själva demokratiseringsprocessen behöver på liknande vis klargöras. Detta görs 

genom att beskriva teoretiskt vedertagna demokratiseringsfaser. Dessa faser samspelar med 

regimtyperna. När ett land lämnar en regimtyp sker vissa demokratiska eller odemokratiska 

processer, vilka kommer användas för att kartlägga Turkiets demokratiska utveckling och 

riktning samt besvara studiens frågeställningar.  

     I del två presenteras vidare de faktorer eller utmaningar som kan påverka 

demokratiseringsprocessen. Här kommer fokus endast att läggas på teorier om inre faktorer 

och utmaningar länder ställs inför när demokratisk konsolidering inleds. Dessa teorier är 

hämtade från demokratiseringsforskarna Larry Diamonds och Samuel P. Huntington. I sin bok 

The Spirit of Democracy (2008) presenterar Diamond ett antal demokratiska drivfaktorer som 

här behöver vändas på för att studera en eventuellt demokratisk tillbakagång. Huntington 

presenterar i sin bok The Third Wave (1991) ett antal utmaningar stater ställs inför när de står 

i begrepp att demokratiseras och konsolideras. Dessa faktorer och utmaningar hjälper studien 

att analysera Turkiets demokratiseringsprocess och svara på frågan om vad som påverkat 

demokratiutvecklingen och dess riktning.   

 
3.2.1 Teoretiska begrepp  

För att kunna klassificera Turkiets demokratiska status behövs ett antal begrepp beträffande 

demokratisering som förlopp samt olika regimtyper att definieras. 
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3.2.1.1 Demokratisering 
Det skedet av sekvenser som innebär att ett land lämnar en regimtyp till en annan kallas för 

transition (O’Donnell och Schmitter 1986:6). Nedan kommer en rad regimtyper mellan vilka 

transitioner kan ske att presenteras. Innan en första transition från auktoritärt styre till en slags 

valdemokrati kan inledas sker det i den auktoritära staten en upplösningsfas, vilken kallas 

liberalisering (O’Donnell och Schmitter 1986:6-7). Liberaliseringsfasen innebär kortfattat att 

vissa delar av det auktoritära styret luckras upp, t.ex. öppnar upp för en friare debatt, minskad 

censur, släpper politiska fångar och till viss del förnyars civilsamhället, alltså tas steg i en 

demokratisk riktning. Dock ser man i denna fas inga demokratiska val, något som däremot 

liberaliseringen skulle kunna medföra, men inte garantera, i den process mot demokrati som 

kallas demokratisering (Huntington 1991:9, Linz & Stepan 1996:3). I transitionsfasen, när ett 

land går från valdemokrati till en liberaldemokrati, ställs landet inför vissa utmaningar innan 

demokratin kan anses konsoliderad. Detta innebär att demokratin kan anses stabil ständig och 

demokratiska värden följs, i både beteende, attityd och konstitution (Linz & Stepan 1996:5, 

Diamond 1999:65). Diamond beskriver den konsoliderade staten som en stat där demokrati 

blir det enda tänkbara styrelsesättet hos befolkningen (Diamond 1994:15). Huntington ger en 

liknande men något mer specifik förklaring av vad en konsoliderad demokrati är:  

 
[…] democracy is consolidated if the party or group that takes power in the initial election at the 

time of transition loses a subsequent election and turns over power to those election winners, and if 

those election winners the peacefully turn over power to the winner of a later election (Huntington 

1991:266-267).  

 

En risk för ett land i konsolidering är att om transitionen avstannar och konsolideringen inte 

fullbordas kan en demokratisk återgång uppstå, varpå landet blir till en typ av hybridregim 

(Huntington 1991:208–209, Denk & Silander 2007:30–31). Fortsättningsvis kommer detta 

avsnitt att redovisa för studien relevanta begrepp som avser regimer mellan vilka 

demokratiseringsförloppet rör sig. 

 

3.2.1.2 Regimtyper 
Samuel P. Huntington beskriver i sin bok The Third Wave från 1991 auktoritära regimer som 

stater vilka kan ha många ansikten och som sällan ser lika dana ut. Turkiet har under många år 

och vid olika tillfällen letts av en auktoritär militär som tagit makten genom statskupper 

(Huntington 1991:110–111). Andra typer av historiska auktoritära styren har kännetecknats av 

enpartisystem eller personlig diktatur. Gemensamt för auktoritära regimer är närvaron av en 
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stark ledare. I motsats till demokratier existerar inte fria och rättvisa val, byggda på väl 

etablerade institutioner. Opposition tillåts inte heller i dessa samhällen. Därtill genomsyras 

auktoritära samhällen av en frånvaro av respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. 

(Huntington 1991:109–111, Diamond 1996:25).  

     Stater där opposition tillåts existera och val hålls, om än att dessa inte går till på ett fritt 

och rättvist sätt, kallas i forskningssammanhang för hybrida regimer. 

Även hybrida regimer kan se olika ut, inneha flera dimensioner och har utav forskare givits 

olika teoretiska namn. Gemensamt för dessa stater är att man står med ett ben i valdemokratin 

och det andra i det auktoritära träsket (Silander 2012:36–37, Diamond 2008:23) Mer specifikt 

innebär detta att det hålls val, men att dessa inte är fria och rättvisa, vilket är fallet i 

valdemokratier som utvecklas nedan. Det kan också vara så att val hålls och ett parlament 

väljs av folket, om än ofta under manipulerade former, men att den verkliga makten ligger hos 

och utövas av en icke direktvald ledare (Huntington 1991:10). Det bör dock klargöras att 

dessa regimer skiljer sig från de som tidigare beskrivits som auktoritära regimer genom att 

opposition tillåts, om än att den förtycks av den regerande makten och inte på verkligt vis kan 

utmana om makten, vilket den kan i valdemokratier (Diamond 1996:25).  

     Begreppet demokrati har över tiden givits många olika definitioner och kan ta sig flera 

olika typer av styrsätt, men de flesta forskare verkar överens om att man kan särskilja 

demokratier från varandra som smala och breda (Rose 2009:12–13, Diamond 2008:21, 

Huntington 1991:9).  

     Det smala demokrati begreppet, som vidare benämnas i termer av valdemokrati, kommer 

från Joseph Schumpeters definition av demokrati i hans verk Capitalism, Socialism and 

Democracy (1943) där val är fria och rättvisa och regelbundet återkommer (Schumpeter 

2010:241, Diamond 2008:21–23, Huntington 1991:9). Denna definition bygger på att den 

röstberättigade delen av befolkningen röstar fram eller avsätter dem som styr genom fria och 

rättvisa val och där opposition ges utrymme att tävla om makten. Inte sällan präglas 

valdemokratier av hög korruption, en ineffektiv eller rent av korrupt domarkår, kränkningar 

av minoritetsgrupper och bristande mänskliga rättigheter, transparens, media-, yttrande- och 

pressfrihet. Begreppet demokrati begränsar sig alltså i dessa typer av regimer till fria och 

rättvisa val (Diamond 2008:22–23). Kortfattat har dessa stater en avsaknad av flertalet 

demokratiska institutioner som breda demokratier innefattar (Huntington 1991:9–10). 

     Den breda demokratin, som i denna studie känns igen som liberal demokrati, bygger vidare 

på den smala valdemokratin och ställer krav på demokratiska institutioner och beskyddandet 

av mänskliga värden. I denna studie kommer Larry Diamonds definition av liberal demokrati 
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att appliceras som teoretiskt ramverk för Turkiet.  Teorin är en utveckling av Robert A. Dahls 

teori om polyarki ur hans klassiska verk Polyarchy (1971). Larry Diamonds teori används 

emellertid för studien, då den ställer något högre krav än Dahls, framförallt vad beträffar 

skyddandet av minoritetsgrupper och mediefrihet, vilket i denna studie anses vara relevant 

(Diamond 1996:21–22).  

      Enligt Diamond sträcker sig liberal demokrati bortom den minimalistiska valdemokratin 

genom att inte endast inkludera fria och rättvisa val utan ställer dessutom krav på att garantera 

att inte en militär eller andra politiska krafter påverkar väljarkåren. Den förutsätter även, 

utöver den vertikala maktdelningen från folket, en horisontell maktdelning för att begränsa 

den exekutiva makten och på så sätt skydda konstitutionalismen, deliberativa processer samt 

the rule of law. En liberal demokrati innehar även omfattande bestämmelser rörande såväl 

politisk- som medborgerlig pluralism, liksom för rättigheter på såväl grupp- som individnivå 

(Diamond 1996:23). Mer specifikt kännetecknas liberala demokratier enligt Diamond på 

följande vis: 

 

i. Den verkliga makten ligger såväl konstitutionellt teoretiskt som i verkligheten hos 

folkvalda partier och personer. Inte hos andra interna aktörer som t.ex. militär eller 

utländska makter.  

ii. Den verkställande makten är begränsad av konstitutionen och hålls under ansvar från 

andra statliga institutioner som parlamentet eller en oberoende domarkår.  

iii. Ingen grupp som tar hänsyn till de konstitutionella principerna skall hindras från att 

bilda ett parti och delta i val. Val där resultatutgången är oförutsägbara, med en 

signifikant opposition vari alternering i styret bör ske över tid.  

iv. Kulturella, etniska, religiösa och andra minoritetsgrupper, likt traditionellt 

missgynnade minoriteter skall inte, vare sig under lagen eller i praktiken, förhindras 

att uttrycka sina intressen i den politiska processen eller att från att utöva sin kultur 

eller sitt språk. 

v. Medborgare har fler möjligheter än vid val att göra sin röst hörd. Liberala demokratier 

förmedlar multipla kanaler och möjligheter att uttrycka sina åsikter och värderingar 

genom autonoma föreningar, rörelser och andra grupper som är fria att skapa och 

organisera sig inom. 

vi. Utöver föreningsfrihet och pluralism finns det alternativa informationskällor, inklusive 

oberoende medier till vilka medborgare har obehindrat tillträde. 
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vii. Individer har substantiella friheter i åsikt, tro, diskussion, yttrande, publikation/tryck, 

möte, demonstration och i framställning.  

viii. Alla medborgare är lika inför lagen och deras rättigheter skyddas på invid och 

gruppnivå av ett oberoende och opartiskt rättsväsende vars beslut verkställs och 

respekterats av andra centrala maktinstitutioner. 

ix. The rule of law skyddar medborgare från omotiverat frihetsberövande, exil, terror, 

tortyr och otillbörlig inblandning i privatlivet, från såväl staten som icke-statliga 

krafter (Diamond 1996:23–24).  

 

Ovan presenterade kännetecken för liberala demokratier täcker de flesta element som 

Freedom House använder sig av i sina årliga frihetsrapporter på länder världen över. Dessa 

bygger på två dimensioner av frihet, nämligen; politiska rättigheter och medborgerliga 

friheter, vilka mäts på en sjugradig skala där 1 utgör mest fri och 7 minst fri. Länder som 

mäter ett snitt av 2,5 eller lägre anses fria, länderna mellan 3 till 5,5 delvis fria och de över 

detta klassas som icke-fria (Diamond 1996:24).  

     

3.2.2 Faktorer och utmaningar 

I alla politiska system ställs stater under transition inför en mängd utmaningar, olika faktorer 

som påverkar utvecklingen och möjligheten till konsolidering av t.ex. liberal demokrati. Som 

tidigare nämnts kortfattat kan, om inte dessa utmaningar klaras av, bli faktorer som leder till 

en demokratisk tillbakagång. Vidare i detta avsnitt kommer sådana utmaningar och faktorer 

som har en påverkan på demokratiutvecklingen att diskuteras. Dessa kommer ge studien 

möjligheter att peka ut olika misslyckanden och framsteg i Turkiets demokratisering, för att 

vidare analysera dessa och fastställa dess påverkan på landets demokratiska riktning. 

     Samuel P. Huntington presenterar i sin bok The Third Wave (1991) ett antal utmaningar 

stater ställs inför när konsolideringsfasen inleds. En första är, som Huntington kallar det för, 

transition problems, ett arv från det tidigare styrets värden och system. Dessa problem kan 

vara att etablera en ny konstitution, ett nytt valsystem, byta ut högt uppsatta personer inom 

regimen och dess institutioner, omstifta odemokratiska lagar, avskaffa eller omorganisera 

auktoritära organ som säkerhetspolis och att minska militärens politiska inflytande 

(Huntington 1991:209). 

     Ett annat problem kategoriserar Huntington som contextual problems. Dessa är knutna till 

naturen av samhället, hur ekonomin, landets historia och kultur ser ut. De kan yttra sig i form 

av uppror, samhälleliga konflikter, regionala motsättningar, sociala och ekonomiska klyftor i 
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samhället samt bristande ekonomisk tillväxt som staten måste beakta för att konsolideras 

(Huntington 1991:209–210).  

     När nyligen demokratiserade länder konsoliderats ställs de enligt Huntington inför ett 

slutgiltigt problem som är starkt sammankopplat med det demokratiska styresättet, kallat 

systemic problems. Dessa yttrar sig i oförmågan att komma till beslut, tröghet i 

beslutsfattandet, som en följd av en komplicerad kontrollapparatur samt ekonomiska 

intressekonflikter (Huntington 1991:210).  

     Den viktigaste faktorn för att konsolidera en demokrati är enligt Diamond (1994:15-16) 

politisk institutionalisering. Starka institutioner hjälper till att bygga välfärd som råder bot på 

sociala ojämlikheter och klyftor.  

     Även möjligheten att fritt sprida värden, värderingar och åsikter genom all typ av media 

och utbildning är av vikt i demokratiseringen av ett land. Detta bidrar till att befolkningens 

attityd och beteende blir allt mer demokratiskt, med ökad acceptans av oliktänkande och 

större respekt för minoriteter (Diamond 2008:99). Att kränka dessa möjligheter skulle alltså 

kunna ses som direkt odemokratiskt och bidra till polarisering.  

     Med fria värden växer civilsamhället, en viktig del av den demokratiska konsolideringen. 

Människor organiserar sig i grupper och organisationer samt går ut och demonstrerar mot 

orättvisor. Detta är en grundläggande demokratisk rättighet, vilken bygger demokratisk 

mentalitet som i sin tur förankrar demokratin och dess institutioner. (Diamond 1994:16, 

Diamond 2008:102–103). 

     Till sist lyfter Diamond (1994:16) fram vikten av ett autonomt och välutvecklat 

rättsväsende som säkrar the rule of law.  

     Dessa teorier om demokratiska utmaningar och faktorer utgör ett brett spektrum som 

möjliggör en god analys av Turkiets inrikespolitik och händelser som påverkar eller påverkat 

demokratiutvecklingens riktning. Detta sker genom att bland annat studera tryck- och 

yttrandefrihet, militärens makt, respekterande av minoritetsgrupper, rättsstaten samt regimens 

aktioner i ett väl utvalt empiriskt material. Det syns här ett tydligt samspel mellan dessa 

faktorer/utmaningar och Diamonds teori om liberala demokratier.  

 
3.3 Operationalisering 

De processer där en eller flera operationella indikatorer ges teoretiska definitioner känns igen 

som operationalisering. Operationaliseringen är i uppsatsen oerhört betydande då den speglar 

resultat och validitet. För att uppnå detta är det av yttersta vikt att argumenten är starka och 

valida (Esaiasson, m.fl. 2012:59).  
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     Teoretiska begrepp om demokratisering och regimtyper kommer hjälpa studien att visa på 

Turkiets demokratiska riktning. Med hjälp av dessa kännetecken studeras och beskrivs 

händelser inom Turkiet kronologiskt för att bedöma hur den demokratiska utvecklingen under 

perioden 2005-2015 yttrat sig, var landet står idag och i vilken riktning demokratiutveckligen 

går. För att förtydliga den demokratiska processen används regimtypsbegreppens indikatorer 

för att kategorisera Turkiets demokratiska status under 2005, då studien tar sin början och 

vidare de parlamentariska valen 2007, 2011 och 2015. Är inte de indikatorerna förenliga med 

regimtypen markeras detta i tabellen som (-), observeras de delvis markeras det med (+) och 

om de begreppsliga indikatorerna av regimtypen stämmer överens med landet markeras det i 

tabellen som (++). 

      Teorier om utmaningar och faktorer som ett land som står i begrepp för en demokratisk 

konsolidering bearbetas i den andra delen av analysen. Här studeras och förklaras hur Turkiet 

bemästrat dessa utmaningar samt vilka faktorer som påverkat att demokratiutvecklingen 

antagit den riktningen den gjort.  

     Med stöd i dessa teorier är förhoppningen att denna teorikonsumerande fallstudie på ett 

tydligt vis ska besvara studiens forskningsfrågor.  

 

4. Analys Turkiet 
Inledande kommer en kort bakgrund av Turkiets demokratiska utveckling och status från 

tidigt 90-tal fram tills 2005 ges. Detta då en viss historisk kännedom anses viktigt, inte minst 

mot studiens antagande om att Turkiet nådde höjden av sin demokratiska utveckling kring 

2005. Vidare strukturers denna analys i två huvudsakliga avsnitt. Första delen av analysen 

kommer att behandla studiens frågeställning; hur har Turkiets demokratiska utveckling sett ut 

mellan 2005 och 2015. Ett särskilt fokus läggs vid valen. Därefter presenteras ett avsnitt med 

fokus på den andra frågeställningen där faktorer som påverkar demokratiutveckling studeras 

och appliceras på Turkiet. 

 

4.1 Bakgrund 
Turkiet har sedan 1982 styrts med en författning som skrevs av landets militär efter en 

statskupp 1980 (Landguiden 2012). Konstitutionen fick starkt auktoritär karaktär med 

inskränkningar av yttrande-, tanke- och församlingsfriheter. Vidare förbjöds det kurdiska 

språket och skriften i offentligt rum samt kurdisk musik (Karlsson 2015:240). Först 1987 

hölls för första gången sedan militärkuppen fria val då tidigare bannlysta politiker åter tilläts 
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ställa upp. Under 1990-talet präglades Turkiet av svaga koalitionsregeringar, försvagad 

statsfinans och en upptrappad konflikt med landets kurder. Mellan 1991 och 1997 försvann 

cirka 500 kurder spårlöst. Från mitten av 80-talet till mitten av 90-talet dog över 200 kurder i 

fängelser, direkt kopplat till tortyr (Landguiden 2012, Karlsson 2015:258). 1990-talets 

oroligheter kulminerade 1997 efter indirekta hot mot dåvarande premiärministern Erbakan 

från militären, som pressade fram hans avgång (Karlsson 2015:268). 

     Trots svårigheter med demokratin accepterades Turkiet 1999 av EU som kandidatland för 

medlemskap, förhandlingarna skulle dock inte inledas förrän Köpenhamnskriterierna ansågs 

uppfyllda. Detta dröjde till 2005 (European Commission 2005:4).  

     År 1999 bildades AKP under ledning av Recep Tayyip Erdoğan och Abdullah Gül. Det 

nybildade partiet vann snart sympatier i opinionen med sin konservativa politik, vilande på 

islamiska värden (Karlsson 2015:273–276). Redan i sitt första val 2002 vann partiet makten, 

inledningsvis lett av Gül, då Erdoğan hade blivit politiskt bannlyst i fem år efter en 

fängelsedom 1998, efter att läst upp en dikt med religiös anspelning, något författningen 

förbjöd i den sekulära staten (Karlsson 2015:270, 277). När sedan bannlysningen hävdes 2003 

höll parlamentet ett fyllnadsval där Erdoğan röstades in i parlamentet. Två dagar senare 

övertog han Premiärministerposten efter att Gül klivit åt sidan (Karlsson 2015:277).  

     I sin valkampanj till valet 2002 hade AKP talat om vikten av ett närmare samarbete med 

EU och mot ett medlemskap som en del av moderniseringen av landet. När man senare vann 

valet inleddes ett intensivt reformerande av landet. Demokratiska lagändringar, förbättrat 

demokratiskt beteende i maktleden, lagstiftning om tortyr förbättrades och förbudet av 

kurdiska språket och kulturella utövandet i offentligheten lyftes (Karlsson 2015:274-275, 

Yildiz & Muller 2008:23). År 2004 ansågs Turkiet uppfylla EU:s medlemskriterier. Det skulle 

dock dröja ett år, till oktober 2005 innan medlemsförhandlingarna mellan Turkiet och EU 

officiellt kunde inledas (Yildiz & Muller 2008:24–25). I detta skede ansågs alltså Turkiet av 

EU som en liberal demokrati som uppfyllde kraven på stabila institutioner som garanterar 

demokrati, rule of law, respekterar mänskliga rättigheter samt ger skydd för minoriteter 

(European Commission 2015). År 2005 hade Turkiet enligt Freedom House årliga 

frihetsmätningar, gått från 4,5 till 3, efter AKP:s reformarbete (Freedom House 2002, 

Freedom House 2006).  
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4.2 Demokratisk utvecklig 2005 – 2015 

4.2.1 2005 
Perioden 2002-2005 kan ses som en transitionsfas för Turkiet, under vilken landet genom ett 

kraftigt reformerande förbyter vissa auktoritära inslag mot liberaldemokratiska. Det var främst 

demokratiska förbättringar i brottsbalken, yttrandefrihet, ökad civil kontroll över militära 

makten, förbättrat skydd av minoriteter och dess rättigheter samt minskat användande av 

tortyr som bidrog till att landet under denna period inleder en transition från valdemokratin 

mot en bredare, men ännu inte fullt konsoliderad liberal demokrati (Freedom House 2005).  

     Redan innan medlemsförhandlingarna med EU kunde börja observerades från flera håll en 

avtagande reformvilja från Turkiets sida (Freedom House 2006, European Commission 2005). 

Inom landet växte nationalismen sig starkare under denna period, främst som en följd av 

ökade fri- och rättigheter för kurderna. Landsfadern Kemal Atatürks nationsbygge av en 

sekulär stat ansågs hotad av AKP och deras islamiska värdegrund. Kritiken mot AKP kom 

främst från oppositionen i det Republikanska Folkpartiet (CHP) som Kemal Atatürk själv var 

med och grundade och från militären (Karlsson 2015:304–305). Det hördes även kritiska 

röster inom partiet, främst från den liberala falangen som önskade ytterligare liberalisering av 

det politiska systemet. Oron hos dessa tilltog då partiets politiska kamp främst verkade 

fokusera på de religiösa friheterna den sekulära staten inskränkt (Karlsson 2015:305). Denna 

misstänksamhet styrktes i och med regeringens ovilja att ändra i strafflagen 301 som 

berättigar straff för dem som förtalar ”turkiskheten”. Ett svårtolkat begrepp som i olika 

sammanhang använts för att åtala regimkritiker. Ett av de mest uppmärksammade fallen 

gällde Hrant Dink, som kämpade för mänskliga rättigheter och som vid åtskilliga gånger 

åtalades för sina uttalanden under 2006 och året där på mördades (Human Rights Watch 

2008:437).  

     År 2005 fanns det tecken på en existerande bred demokrati med ökad respekt för 

mänskliga rättigheter, skyddande av minoriteter, avskaffande av forna anti-demokratiska lagar 

och tortyr. Däremot är inte landet i detta skede en konsoliderad liberaldemokrati, eftersom 

varken attityder eller beteenden speglar dessa värden. 
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Tabell 1. 

 2005 

Auktoritär regim  - 

Hybridregim - 

Valdemokrati ++ 

Liberaldemokrati  + 

 
 
4.2.2 2005-2007 
I förspelet till presidentvalet 2007 skärptes tonläget mellan regeringen, oppositionen och 

militären då den avgående presidenten Sezer skulle ersättas. Sezer hade under sin period som 

president förhindrat genomförandet av vissa reformer genom att lägga sitt veto i olika 

lagstiftningsärenden.  Han var omtyckt av oppositionen och militären då han verkat för att 

skydda den sekulära staten (European Commission 2007:7, Freedom House 2008). När sedan 

AKP och Erdoğan skulle välja presidentkandidat valdes Gül, vilket skulle komma att göra det 

enklare att genomdriva politik. Detta val ledde dock till en politisk kris med massiva 

demonstrationer hos landets sekulära befolkning. Denna kris kulminerade när militären gav 

sig in i debatten, med uttalade krav på att republikens president måste inneha en genomgående 

övertygelse till den sekulära staten, kemalismen och landets grundprinciper. Regeringen 

tillrättavisade militären och generalstabschefen och påminde dem att dess plats inte är inom 

politiken utan att de är underställda regeringschefen (European Commission 2007:7, Karlsson 

2015:306).  

     När presidentvalet hölls 27 april 2007 inleddes ett politiskt spel där delar av den sekulära 

eliten gjorde en nytolkning av proceduren för tillsättning av president i författningen. Denna 

tolkning innebar att ett kvorum av två-tredjedelar behövdes för att tillsätta en president. Efter 

att oppositionen bojkottat den första och andra rundan samt överklagat valet hos 

förvaltningsdomstolen, som röstade för kvorumet, annullerades valet (Freedom House 2008, 

European Commission 2007:7). Regeringen svarade på detta politiska spel genom att Gül 

drog tillbaka sin kandidatur och Erdoğan utlyste ett tidigarelagt parlamentsval med 

förhoppningen om att vinna ytterligare platser för AKP i parlamentet – vilket blev fallet 

(Freedom House 2008). Det tidigarelagda valet rörde på nytt upp känslor hos generalstaben 

som återigen varnade att landets väpnade styrkor inte hade för avsikt att se på när republikens 

sekulära värdegrund hotades. Ett hot som återigen besvarades av regeringen genom att 

tillrättavisa generalstaben (Karlsson 2015:307).  
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     Efter att det tidigarelagda parlamentsvalet genomförts och AKP på nytt vunnit makten 

kunde Gül tillsättas som president, något som underlättade AKP:s möjligheter att genomdriva 

sin politik. Erdoğan lovade, när den nya ämbetsperioden tog vid att fortsätta reformerandet av 

landet för att leva upp till internationell standard gällande grundläggande demokratiska 

rättigheter (European Commission 2007:7). Senare samma höst beslutades det att framtida 

presidentval skulle ske genom direktval av folket. Dessutom skulle mandatperioden kortas 

ned från 7 till 5 år med möjlighet för återval. Vidare nedkortades parlamentstiden från 5 till 4 

år (Freedom House 2008).  

     Trots vissa svårigheter, främst i from av militär närvaro inom politiken och en överklagan 

från oppositionen av presidentvalet, vilken författningsdomstolen godkände, kunde både ett 

nytt folkvalt parlament tillsättas samt installering av en ny president (Freedom House 2008). 

Parlamentsvalet ansågs av internationella valobservatörer som fria och rättvisa efter att ha 

genomförts med pluralism och transparens (European Commission 2007:6).  

     I detta skede levde Turkiet upp till det Schumpeterskt minimalistiska demokratikravet 

definierat som valdemokrati, i och med fria och rättvisa val. En del drag, icke förenliga med 

den liberala demokratin, så som militär inblandning i politiken, bristande respekt för 

mänskliga rättigheter och yttrandefriheten, bidrog till att landet i detta skede misslyckades 

med att konsolidera demokratin djupare.  

     Trots vissa framsteg belyser EU-kommissionen att Turkiets vilja att reformeras tenderat att 

avstanna (Human Rights Watch 2008:438–400). Ett grundproblem för landets demokratiska 

progress ligger här i konstitutionen, vars auktoritära arv genomsyrar den turkiska politiken. 

Att konstitutionen konstituerar Turkiet, som en sekulär stat, har vid upprepade tillfällen lett 

till konflikt och underminering av vad som kan anses demokratiskt. Partier, vilkas 

partiprogram inte följer den tvetydiga konstitutionen hotas av bannlysning, detta gäller främst 

dem som representerar kurdiska intressen. Under 2007 arresterades till exempel 50 

medlemmar av det Socialdemokratiska kurdpartiet (DTP), inklusive partiledaren för att agerat 

i pro-kurdiska sammanhang (Freedom House 2008). Under detta valår växte polariseringen 

mellan regeringen och landets sekulära elit med statstjänstemän, åtalare, domare och med 

militären i spetsen (Freedom House 2008).  

     Generalstabens försök till statskupp är ett tydligt odemokratiskt inslag och understrycker 

att Turkiet i detta skede inte lever upp till de liberaldemokratiska värdena. Militärens makt 

och påverkan fanns kvar från det auktoritära arvet och ansåg sig själv vara beskyddare av den 

sekulära staten. Artikel 301, som tidigare diskuterats, inskränker definitivt på yttrandefriheten 

och hotbilden den bidrar med kan leda till självcensur hos journalister för rädslan att fängslas, 



Robin Stenström  2016-01-11 
Institutionen för statsvetenskap  Linnéuniversitetet 

21 
 

vilket inte är förenligt med liberala demokratier (European Commission 2007:14–15, Human 

Rights Watch 2008:438). Demokratiska brister syntes i samband med presidentvalet, då den 

sekulärt influerade författningsdomstolen sympatiserade med oppositionen, trots att landets 

konstitution inbegriper en oberoende domarkår (Freedom House 2008).  

     Utbredd korruption som inte är förenligt med breda demokratier har under lång tid varit ett 

problem i Turkiet. När AKP kom till makten gjorde dem det med löftet att städa upp 

korruptionen i maktleden. Även om vissa framsteg vid denna tidpunkt hade skett var 

fortfarande korruption ett utbrett och kulturellt accepterat fenomen (Freedom House). Sedan 

AKP tog makten hade en viss förbättring skett vad beträffar respekterandet av minoriteter. 

Den historiskt infekterade situationen med landets kurder var fortfarande inte bra, men visa 

reformer hade lyft restriktioner på språk, kultur och yttrandefrihet (Freedom House 2008). 

Dock syntes under året hur landets konstitutionella sekulärism påverkat hur man får och inte 

får tänka, och i stort har staten kontroll över religionen i landet (Freedom House 2008). I april 

dödades tre protestanter som jobbade vid ett bokförlag som gav ut bibeln. Morden skedde mot 

bakgrund av kritiska uttalanden och pressmeddelanden mot konstitutionens misslyckande i att 

säkra minoriteters rättigheter och genom att inte erkänna vissa minoritetsgrupper bidra till 

samhällelig segregation (European Commission 2007:61).  

 

Tabell 2.  

 2007 

Auktoritär regim  - 

Hybridregim - 

Valdemokrati ++ 

Liberaldemokrati  + 

 

 

4.2.3 2008-2011 
Strax efter valet börjar parlamentet att undersöka möjligheten att skriva en ny konstitution, 

något som lades på is efter protester från CHP. Polariseringen i landet kom under 

mellanvalsperioden att öka. Efter att ha arresterat 50 medlemmar av DTP för påstådd 

koppling till Kurdistans arbetarparti (PKK) 2007 inleddes 2008 en undersökning av 

författningsdomstolen om möjlighet att stänga hela partiet DTP på samma grund (Freedom 

house 2009). Detta fullbordades året därpå då partiet förbjöds (Freedom house 2010). Partiet 

återuppstod emellertid omgående under det nya namnet Freds- och demokratipartiet (BDP) 
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(Karlsson 2015:315). Även AKP undersöktes av författningsdomstolen, anklagade för 

antisekulära aktiviteter efter anmälan från oppositionen, men domstolen röstade med minsta 

marginal mot en bannlysning (European Commission 2008:6). 

     2008 kom den politiska maktkampen mellan AKP-regeringen och den sekulära eliten 

lyftas upp i det offentliga rummet när undersökningen av ett påstått hemligt nationalistiskt 

nätverk kallat Ergenekon inleddes (Freedom House 2009). Polariseringen i landet 

intensifierades då detta nätverk av tidigare ministrar, officerare, generaler och journalister 

med högt inflytande anklagades för ett antal mord och attentat, däribland mordet på Hrant 

Dink. Syftet med nätverket var att skapa samhälleligt kaos för att bereda mark för en planerad 

militär statskupp (Freedom House 2009, Karlsson 2015:310).  

     Under de nästkommande åren kom en mängd inflytelserika personligheter kopplade till 

nätverket att gripas och 2013 dömdes över 200 personer till olika straff för sin inblandning. 

Dessa friades dock senare efter att författningsdomstolen anslagit att rättegången på en rad 

punkter kränkt de misstänktas rättigheter (Yaprak Gürsoy 2015:103–104).  

     Även om Ergenekonaffären ännu inte är fullt avslutad och inte lett till några 

fängelsedomar, bidrog den till en rejäl omstrukturering av militären (Karlsson 2015:312, 

European Commission 2014:12). Ny lagstiftning, som stärkte den civila kontrollen över 

militärens makt, tillkom även som en följd. Denna innebar en inskränkt jurisdiktion hos 

militärdomstolar, omöjliggjorde militära ingripanden för att slå ned hot mot landets säkerhet 

utan ett politiskt godkännande samt att regeringen gavs makten för utnämningar av högre 

militära poster (Freedom House 2010, Freedom House 2011, Karlsson 2015:312). Som en 

följd av dessa lagändringar hölls på hösten 2010 en folkomröstning om en förändring i 

författningen som antogs. Denna gav regeringen ökad kontroll vid tillsättning av medlemmar 

inom rättsväsenet (European Commission 2010:7-8). Dessutom kunde nu även åtal väckas 

mot medverkande ledare bakom 1980 års statskupp (Freedom House 2011). 

     Denna förskjutning av makt från icke-valda institutioner till regering och riksdag visar på 

konsolideringstecken av demokratin. Både domstolar och militär, hade genom sina sekulära 

ideal, underminerat den regerande makten under en längre tid och sympatiserat med 

oppositionen. Dessa institutioner vars politiska makt hade försvårat regeringens möjligheter 

att driva igenom sin politik, skulle numera förlora viss makt till den folkvalda makten. I linje 

med kriterierna för konsolidering av liberaldemokrati och Huntingtons transition problems 

kan detta ses som demokratiskt positiva förändringar.  

     Trots denna på pappret positiva demokratiska utveckling bidrog som sagt 

Ergenekonaffären även med ökad polarisering. Erdoğan hade nu förvärvat en ökad makt, 
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vilket oroade oppositionen och allmänheten (Yaprak Gürsoy 2015:130). Polariseringen 

mellan den sekulära eliten, som Ergenekonaffären bidrog till, men även den ökade konflikten 

mellan kurder och turkar, inte minst efter bannlysningen av DTP, försvårade den 

demokratiska konsolideringen. Detta då landets ökade politiska polarisering bidrog till ett 

försämrat demokratiskt beteende, attityd och agerande på en konstitution med odemokratiska 

värden (Yaprak Gürsoy 2015:130).  

     Utöver DTP:s bannlysning växte spänningarna mellan turkar och kurder ytterligare efter 

att PKK utfört ett attentat som kostade sex turkiska soldater livet. Svaret blev att omkring 

3000 kurder, borgmästare, politiker, journalister, akademiker, författare osv. mellan 2009 och 

2011 greps och fängslades utan bevisföring, för inblandning i diverse våldsaktioner (Karlsson 

2015:316).       

     Trots Erdoğans löften om uppstädning av korruptionen i landet har reformarbetet med 

detta gått långsamt och kan ifrågasättas. Mediemogulen Aydin Dogan anklagade 2008 

Erdoğan för inblandning i en skattehärva. Inte långt där efter stängdes 11 av Dogans tv-

kanaler ned (Freedom House 2008). Denna typ av beteende är vanligt i Turkiet och bidrar till 

medias självcensur. 

     Relationen mellan regeringen och de väpnade styrkorna försämrades ytterligare 2010 då 

det utkom uppgifter om att en hemlig operation under namnet ”Släggan” skulle ha planerats 

av tidigare befälhavaren för den första armén. Målet med denna operation skulle ha varit, att 

genom att skapa kaos i landet störta regeringen (Karlsson 2015:316, Freedom House 2012). 

Valkampanjen inför 2011 års parlamentsval kom att handla om oron över landets minskade 

maktbalans och präglas av polariseringen mellan sekulära och AKP (Karlsson 2015:316–319). 

Ergenekonaffären skall enligt dessa röster ha används för att undertrycka oppositionskrafter 

och vinna ytterligare makt åt regeringen (Freedom House 2011). 

    Hösten 2010 hölls en folkomröstning på begäran av regeringen och som när den röstades 

igenom, skulle innebära ändringar i författningen. Dessa ändringar var tänkta att föra stadgan 

närmare EU:s normer och inskränka de tidigare överdrivet stora maktförfogandet hos militär 

och domarkår. Genomröstandet innebar en utökad omfattning av författningsdomstolen och 

styrelsen för domare och åklagare. Parlamentets gavs även ett större inflytande, samt 

utnämningsmakten till dessa poster (Freedom House 2012). 

     Direkt efter folkomröstningen meddelade Erdoğan att nästa steg skulle bli att skriva om 

1982-års författning från grunden. Något som det rådde bred konsensus om. Dock inte i hur 

detta skulle ske (European Commission 2011:5).  
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     Efter parlamentsvalet 2011, som AKP åter gick segrande ur med nära 50 % av rösterna, 

kunde man inleda sin tredje mandatperiod och Erdoğan blev nu landets mest långlivade 

demokratiskt valda premiärminister (Karlsson 2015:318). Valet hade ett högt valdeltagande 

och ansågs fritt och rättvist samt ha genomsyrats av en generellt god pluralism och aktivt 

civilsamhälle (European Commission 2011:5). Internationella observatörer framhöll 

valprocessen som demokratiskt riktig. Dock lyftes kritik fram gällande utvecklingen för 

grundläggande rättigheter, framförallt rörande yttrandefrihet (European Commission 2011:8).  

     Erdoğans förhoppning om att vinna två tredjedelars majoritet i parlamentet, vilket krävs 

för att anta en ny författning, gick emellertid om intet (European Commission 2011:8). 

     Även i detta skede av landets demokratiseringsprocess står det klart att man var en 

valdemokrati, i transition, ännu inte konsoliderad som liberaldemokrati. Tydliga brister 

rörande grundläggande mänskliga rättigheter, främst gällande yttrandefrihet, som mellan 

valen försämrats, pekar på en avstannande demokratisering med allt färre liberaldemokratiska 

inslag. Under december månad arresterades ett 40-tal journalister på lösa grunder, misstänkta 

för sammankoppling med PKK. Det satt då kring 100 journalister fängslade i landet. I princip 

all media och internetanvändningen var utsatt för självcensur eller ren censur (Freedom House 

2012). I Human Rights Watch världsrapport kritiserar man Turkiets utveckling och hävdar att 

landets reformvilja gällande mänskliga rättigheter avtagit kraftigt sedan 2005. Framförallt 

fängslandet av journalister, författare och kurdiska aktivister, där otydlig terroristlagstiftning 

använts ansågs oroväckande, men även våld i hemmen mot kvinnor och övervåld från polis 

och militär tilltog mellan valen 2007 och 2011 (Human Rights Watch 2012:503–505).  

     Månaden efter valet avgick generalstabschefen samt cheferna för armén, flygvapnet och 

flottan i protest efter en mängd gripanden av officerare sammankopplade med operation 

”Släggan”. En aktion iscensatt för att underminera AKP:s legitimitet, men som endast gav de 

civila myndigheterna större makt, då det tillät regeringen och Erdoğan att tillsätta nya 

befälhavare efter eget tycke (Freedom House 2012).   

     Det var efter denna valseger, under Erdoğans tredje och sista möjliga mandatperiod som 

premiärminister, en alltmer autoritär riktning antogs, i takt med att ledarens 

maktfullkomlighet växte. 
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Tabell 3. 

 2011 

Auktoritär regim  - 

Hybridregim + 

Valdemokrati ++ 

Liberaldemokrati  - 

 
 
4.2.4 2012-2015 
Relationen med den tidigare AKP allierade Gülenrörelsen, framför allt i arbetet för att minska 

militärens maktställning, försämrades efter valet. Gülenrörelsen, med inflytelserika anhängare 

inom 

 politik, media, förvaltning, rättsväsenet och civilsamhället blev efter dess ledare Gülen, 

kritiserat Erdoğan för maktarrogans och korruption, i stor utsträckning utrensade från sina 

tjänster (Karlsson 2015:319–321).  

     Denna utrensning följde parallellt med att Erdoğans politiska retorik blev allt mer hätsk där 

uttalanden som ”antingen förhindrar byråkratin vår väg, eller så gör rättsväsendet det” och 

”byråkratin är full av oligarker” (Hüseyin Hayatsever 2012). Dessa uttalanden följdes av nya, 

som att landet behöver ett starkt presidentstyre, vilket skulle råda bot på dessa problem som 

skapats på grund av maktdelningen (Bipartisan Policy Center 2014, Hüseyin Hayatsever 

2012).  

     Auktoritära drag blev alltmer tydliga under 2012 då Erdoğan började inkräkta i folkets 

privatliv med krav på förbud mot abort och kejsarsnitt, jämföranden av preventivmedel med 

förräderi, uppmaningar om hur många barn var kvinna bör föda och smutskastning av 

människor som nyttjar alkohol och tobak (Evren Savcı 2014).  Inskränkande på privatliv samt 

utrensning av regimkritiker inom byråkratin kännetecknas som auktoritära drag och visar på 

en anti-demokratisk transitionsriktning. 

     Erdoğans syn på demokrati som en majoritetsdemokrati, där vinnaren i hög utsträckning, 

styrkt av valresultat, har makten att göra som man vill, tillsammans med partiets nyliberala 

marknadsekonomi, var nu det som kritiserades och protesterades hårdast mot i landet 

(Karlsson 2015:322). Protesterna kulminerade under sommaren 2013 vid en fredlig 

demonstration mot planerna att resa ett massivt köpcentra i Geziparken, nära Taksimtorget 

(Amnesty International 2013:5-6).  
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     Vad som började som en relativt liten och fredlig demonstration i Istanbul spred sig kvickt 

över hela landet till 79 av de 81 provinserna. 3,5 miljoner människor uppskattas ha deltagit i 

vad som kom att bli den största demonstration mot den sittande regeringen i Turkisk historia. 

Myndigheternas svar blev brutalt. Polisövervåld i form av överfall, tårgas och vattenkanoner 

ledde till över 8000 rapporterade skadefall och ett antal dödsfall (Amnesty International 

2014:5). Journalister, doktorer och advokater som dokumenterade, hjälpte eller försvarade 

demonstranternas rättigheter utsattes för våld samt hot om efterföljder från regimen. Ett år 

efter att demonstrationerna inleddes hade myndigheterna åtalat över 5500 individer för att ha 

deltagit i eller organiserat protesterna, flera hundra anklagades för terrorism. Medicinska 

hjälporganisationer som tog hand av de skadade demonstranterna efter polisens övervåld blev 

senare sanktionerade av myndigheterna. Sociala medier blockerades för att stoppa utflödet av 

videoklipp och text på och från demonstrationerna. De som ändå lyckades att förmedla sitt 

missnöjesbudskap mot regimens hårda nedslag vid Gezipark åtalades (Amnesty International 

2014:5-6). I Human Rights Watch rapport för året 2013 beskrivs utvecklingen under AKP:s 

styre som oroväckande:  
 

In office for three terms since 2002, and enjoying a strong parliamentary majority, the ruling 

Justice and Development Party (AKP) has demonstrated a growing intolerance of political 

opposition, public protest, and critical media (Human rights watch 2014:500). 

 

Myndigheternas agerande (med regeringen i ryggen) vid Geziparken och övriga landet visar 

tydliga auktoritära drag med polisiärt övervåld, hot, media-censur och åtalanden av individer 

på högst oklara punkter. Rätten att demonstrera är en uttalad demokratisk rättighet, som 

yttrande-, tryck- och mötesfrihet, något som under händelserna vid Gezipark kränktes. 

Händelserna i Gezipark och regeringens anti-demokratiska aktioner visar på ett alltmer 

auktoritärt maktstyre, som förtrycker grundläggande mänskliga rättigheter, helt i motsats till 

liberala demokratier.  

    Det var endast tidningar och tv kopplade till Gülen som rapporterade kritiskt mot polisen 

och säkerhetsmyndigheternas agerande vid demonstrationerna, något som Erdoğan förklarade 

som en konspiration och bemötte med att stänga skolor ägda av Gülen (Karlsson 2015:324).  

     Gülens svar blev att med åklagare kopplade till sin rörelse åtala en mängd AKP politiker 

för korruption. Även Erdoğan och hans familj blev anklagade. Något som återigen avvisades 

som konspirationsteorier av en parallell stat för att svartmåla och störta AKP. Över 45,000 

poliser, 2,500 domare och åklagare tvingades till omplacering av regeringen som ett svar på 
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detta, med motiveringen att svaga tjänstemän, påverkade av Gülen behövde straffas. Kritiker 

menade att den verkliga anledningen var att sätta stopp för anti-korruptionsundersökningar 

samt att underminera det oberoende rättsväsenet (Freedom House 2015). Detta agerande 

understryker Erdoğanregimens tilltagande auktoritära riktning där de som inte rättar sig i 

leden bestraffas.  

     Även media- och yttrandefriheten var hårt ansatt. Inför kommunvalen 2014 lät Erdoğan 

stänga ner Youtube och Twitter där negativa uttalanden och videoklipp om regimen spreds. 

Ur ett demokratiskt perspektiv, ett lågvattenmärke för Turkiet som pekar på tydliga 

auktoritära tendenser. Författningsdomstolen gick senare emot regimens beslut och hävde 

dessa nedstängningar, vilket Erdoğan reagerade kraftigt på (Reporters Without Borders 2014).  

     Den 1 juli 2014 angav Erdoğan sin presidentkanditur vid en pompös tillställning (Zalewski 

2014). Kampanjen inför landets första direktvalda presidentskap fokuserade nästan 

uteslutande på Erdoğan (Karlsson 2015:326). Internationella valobservatörer reagerade på 

medias agerande som ansågs partiskt och för att ge uttryck för självcensur. Därtill 

observerades bristande transparens, röstfusk och olovlig användning av statliga finanser till 

Erdoğans presidentkampanj (Freedom House 2015). Dessa tecken pekar på ett ytterligare 

försämrat demokratiskt klimat, där inte längre valapparaturen, som tidigare ansetts helt fri, 

kan anses vara det.  

     Erdoğan vann sedermera valet och kunde i augusti sväras in som landets första direktvalda 

president. Turkiet kan i detta skede inte längre ses som en valdemokrati, utan anses istället av 

studien som en hybridregim. Detta då landet led av biristande maktdelning, försämrad respekt 

för grundläggande rättigheter samt att valen inte längre kunde anses helt fria och rättvisa. 

Därtill förtrycktes oppositionen, media präglades av självcensur och journalister fängslades på 

lösa grunder.  

     Maktfullkomligheten kom efter detta att tillta ytterligare. Efter att installerats som 

president utnämndes Ahmet Davutoğlu, en nickedocka till Erdoğan, som ny premiärminister. 

Gül och andra starka politiker inom AKP, vilka Erdoğan ansåg utgöra ett hot eller opposition 

inom partiet mot hans strävan mot det ”Nya Turkiet”, tystades (Seufert 2014:4). Erdoğan 

började nu regera med hjälp av ett självutnämnt kabinett av lojala medarbetare från sitt 

nybyggda presidentpalats. Detta trots att konstitutionen förhindrar presidenten från att aktivt 

medverka inom de politiska partierna samt har en ytterst begränsad politisk makt. Erdogan, 

stärkt av det faktum att väljarkåren röstat fram honom, slår dock från sig detta (Seufert 

2014:4-5). Trots att konstitutionen inte ger Erdoğan någon verklig makt lyder AKP och 

parlamentet hans order blint och har uttryckt att AKP:s politik och ideologi är den av 
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Erdoğans (Seufert 2014:4). Denna utveckling är helt odemokratisk, Erdoğans agerande och 

typ av styre tar sig här en allt mer auktoritär ställning där likheter med diktatoriskt 

enmansstyre börjar efterliknas.    

     Målet med det ”Nya Turkiet”, som Erdoğan talar om, innefattas av en ny konstitution, 

vilken skulle transformera dagens parlamentarism till presidentialism. Ett sådant styre skulle 

skapa det starka presidentämbete Erdoğan uttryckt önskvärt för Turkiet. Ett ämbete som 

skulle innebära presidentens involvering i lagstiftande-, verkställande- och i den dömande 

makten. En sådan konstitution skulle medföra ett enmansstyre utan maktfördelning, till en 

redan tillbakagående demokratiutveckling (Kocamaner 2015:5). För att skriva om 

konstitutionen skulle två tredjedelars mandat krävas i parlamentet. Något som 2015-års val 

inte medförde till AKP (European Commission 2015:7-9). 

    Parlamentsvalet 2015 hölls den 7 juni och hade ett högt valdeltagande, 84 %. Det tyder på 

ett aktivt samhälle och goda demokratiska möjligheter. Trots detta observerades en mängd 

problem, framför allt under kampanjen som föranledde valet (European Commission 2015:7). 

Under kampanjen tog presidenten en aktiv roll i att föra fram AKP, något som konstitutionen 

förbjuder. Vidare utsattes en mängd kandidater och partikontor för attacker, några resulterade 

i dödsfall. Statliga resurser fördelades med stor fördel till AKP vilket bidrog till minskade 

möjligheter för opposition att utmana om makten. Mediefriheten inskränktes ytterligare under 

valkampanjen där hot och ökat tryck bidrog till en självcensur, vilket pekar på ett försämrat 

demokratiskt klimat (European Commission 2015:7). 

     När valresultatet räknats och mandat fördelats hade återigen AKP blivit landets största 

parti, men kunde inte vinna egen majoritet i parlamentet och forma egen regering. Som en 

följd av detta beslutade presidenten att nyval skulle hållas 1 november samma år, med 

förhoppningen att de nya kurdiska partiet Folkets Demokratiska Parti (HDP), i ett nyval inte 

skulle klara landets höga parlamentsspärr (European Commission 2015:7-8, OSCE PA 

2015:3).  

     Även nyvalet präglades av en stökig valkampanj, speciellt i HDP-starka områden i 

sydöstra Turkiet, där en mängd attacker och arresteringar av partimedlemmar, kampanjledare 

och partikontor, hindrade fritt kampanjande. Medielandskapet var fortfarande hårt ansatt och 

journalister anklagades och åtalades för terrorism samt förtal mot presidenten. Websidor 

blockerades och allmän censur av medier rådde. Detta försämrade möjligheten till pluralistisk 

oberoende information till medborgarna och tyder på växande auktoritära drag (OSCE PA 

2015:1-2).   
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     Nyvalets resultat innebar en omfördelning av mandaten i parlamentet och gav AKP 

majoritet att bedriva sin politik för nästkommande mandatperiod. Detta trots att HDP återigen 

lyckades passera 10 % -spärren, en spärr som försvårar demokratisk pluralism i landet.        

Trots AKP:s stärkta valseger misslyckades man återigen nå två tredjedelars mandat i 

parlamentet som krävas för att själva ändra konstitutionen och stärka presidentens makt 

(European Commission 2015:8).  

     Trots att båda valen ansågs ha gått till på ett demokratiskt vis av internationella 

observatorer kan det konstateras att kampen om regeringsmakten var en orättvis sådan, då 

media censurerats och favoriserat AKP. Därutöver hindrades fritt kampanjande i landet. Efter 

att ha beaktat ovanstående element av maktfullkomlighet, intolerans mot såväl oppositions 

och regimkritiker samt bristande respekt för grundläggande mänskliga rättigheter klassificeras 

2015 av denna studie som en hybridregim. Detta främst då de fria valen inte kan ses som 

rättvisa, givet opartisk media, orättvis resursfördelning, intolerans mot opposition och 

regimkritiker samt ett försvårande av fritt kampanjarbete.  

 

Tabell 4. 

 2015 

Auktoritär regim  + 

Hybridregim ++ 

Valdemokrati + 

Liberaldemokrati  - 

 

 

4.2.5 Sammanfattning av Turkiets demokratiska utveckling 2005-2015 
Under perioden 2005-2015 har Turkiets demokratiska utveckling tagit ett par steg tillbaka. 

Vad som till en början såg ut som en positiv demokratiutveckling under AKP:s ledning med 

ökade rättigheter för kurderna, minskad makt till historiskt starka aktörer med odemokratisk 

bakgrund, som militären och en förnyad domarkår, kom med tiden att plana ut för att 

sedermera ta sig en negativ demokratiutveckling runt 2011. Fram till 2007 hade det då 

avtagande reformarbetet demokratiserat landet till en valdemokrati med liberaldemokratiska 

inslag. 

     Polariseringen ökade kraftigt i Turkiet mellan 2007 och 2011 som en följd av bland annat 

”Släggan” och Ergenekonaffären. Efter detta har Erdoğan lyckats koncentrera alltmer makt 

till sitt parti i parlamentet, vilket han idag kontrollerar från presidentpalatset. Under denna 
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period försämrades respekten för grundläggande mänskliga rättigheter, främst för 

yttrandafrihet och skyddandet av minoriteter. Detta visar på en demokratisk tillbakagång med 

en avsaknad av liberaldemokratiska inslag. Istället synliggörs allt fler anti-demokratiska 

inslag som gripanden av journalister, restriktioner mot opposition och mediecensur.   

     Allt tydligare anti-demokratiska drag har sedan 2011 synliggjorts. Myndigheternas hårda 

nedslag av Geziparkprotesterna i form övervåld, en allt hårdare kontrollerad media samt 

fängslande av journalister och regimkritiker har tilltagit i takt med att regimens makt ökat. 

Detta pekar på att den demokratiska konsolideringen inte lyckats i transitionsfasen och att 

landets positiva demokratiutveckling vänt till en negativ med auktoritära inslag.  

     Det politiska klimatet i Turkiet har under 2005-2015 försämrats. De båda parlamentsvalen 

2015 och presidentvalet 2014 kritiserades utav internationella valobservatörer för att inte ha 

producerat ett rättvist och fritt kampanjarbete inför valen. Oppositionen förtrycks år 2015 i 

Turkiet och ges inte den verkliga möjligheten att kandidera och utmana om makten, på samma 

premisser som AKP. Varken val eller grundläggande rättigheter respekteras i samma 

utsträckning som 2005. Erdoğan styr som president landet utan den konstitutionella rätten 

med växande auktoritär retorik och agerande. Inkräktningar på privatliv i form av 

uppmaningar till hur många barn en kvinna skall föda och krav på förbud av abort och 

kejsarsnitt stärker de auktoritära dragen. Med presenterat resultat av analys, styrkt av studiens 

teoretiska ramverk, har här frågeställningen om hur Turkiets demokratiska utveckling mellan 

2005 och 2015 har sett ut beskrivits. Studien konstaterar att landet misslyckades med den 

demokratiska konsolideringen för att stanna i en valdemokrati och sedermera inleda en 

negativ demokratisk transition med tilltagande auktoritära drag för att 2015 kunna 

kategoriseras som en hybrid regim.  

 

Tabell 5.  

 2005 2007 2011 2015 

Auktoritär regim - - - + 

Hybridregim - - + ++ 

Valdemokrati ++ ++ ++ + 

Liberaldemokrati + + - - 
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4.3 Faktorer och utmaningar  

De faktorer och utmaningar som presenterades i teoriavsnittet kommer i denna del av 

analysen appliceras för att förklara vilka inrikespolitiska faktorer som har bidragit till Turkiets 

demokratiska utvecklingsriktning. 

 

4.3.1 Transitionsproblem 

Under en tid såg AKP regimens demokratiska reformarbete ut att kunna konsolidera 

demokratin i Turkiet. Positiva steg gjordes såväl i omstiftandet av odemokratiska lagar, ett 

minskat politiskt inflytande för militären samt i utbyte av högt uppsatt personal inom statliga 

institutioner (Freedom House 2012, Karlsson 2015:274–275, Yildiz & Muller 2008:23). Alla 

dessa förbättringar i linje med Huntingtons teori om utmaningar med transition problems för 

stater i tidig demokratisk konsolideringsfas.  

     Såväl dommarkår som militären, historiskt mycket politiskt inflytelserika institutioner med 

sekulära rötter, förlorade efter lagändringar maktbefogenheter som istället tillskrevs folkvalda 

politiker. Detta efter en rad skandaler som ”Släggan” och Ergenekonaffären uppdagades 

(Freedom House 2012).  

     Dessa utökade maktbefogenheter har på senare år missköts och utnytjats av regimen då 

man tillsatt militära ledare och domare starkt knutna till det egna partiet för att gynna sin 

politik. Vidare har man omplacerat poliser, domare och jurister som på lösa grunder anklagats 

motarbeta regimen samt använt polisiärt övervåld och domstolar för att komma åt 

regimkritiker (Freedom House 2015).  

    Turkiet har under AKP:s styre arbetat för att omskriva 1982-års konstitution, vilken vilar på 

auktoritära drag. Demokratiska ad-hoc har tillkommit men ännu har inte den majoritet i 

riksdagen nåtts som krävs för en nystiftning. Det förslag AKP har lagt fram skulle tillskriva 

ytterligare makt till presidenten, vilken numera väljs direkt. Detta förslag skulle ge 

presidenten Erdoğan makt över såväl den lagstiftande-, verkställande- och dömande makten, 

vilket ytterligare skulle kunna bidra till ett försämrat demokratiskt klimat, då avsaknad av 

maktdelning slår ut rättssäkerhet (Kocamaner 2015:5). 

     Sammanfattningsvis har det på pappret skett demokratiska förbättringar gällande de 

utmaningar Huntington nämner som transition problems och bidrar inte märkbart till den 

demokratiska tillbakagången. Dock har Erdoğan med växande maktfullkomlighet och 

befogenheter utnyttjat dessa förändringar för att underminera regimkritiker och opposition, 

vilket starkt bidragigt till senare års anti-demokratiska riktning.  
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4.3.2 Kontextuella problem  

Hela Turkiets historia är präglad av olika typer av samhälleliga konflikter. Den mest 

framstående är den med landets kurder, en av landets flera etniska grupper som saknar vissa 

rättigheter. Under perioden 2005-2014 skedde en mängd framsteg, med ökade rättigheter i 

språk och media-sändningar. Regeringen inledde 2012 även en dialog med kurdiska PKK, 

vilket stärkte hoppet om fredliga lösningar i en decennier lång konflikt (Landguiden 2015). 

Det goda tonläget försämrades efter presidentsvalet 2014 och sedermera ytterligare när det 

kurdiska partiet HDP passerade 10 % spärren i 2015 års parlamentsval. APK antog då en 

nationalistisk linje, för att sedermera återuppta den väpnade konflikten mot PKK (Landguiden 

2015).  

     När det kurdiska HDP kom in i parlamentet kallade AKP till nyval, återupptog den 

väpnade konflikten i kurdiska områden och störde valkampanjer. Detta agerande väcker 

frågor kring om AKP medvetet försökt hålla väljare ifrån valurnorna i omvalet (Landguiden 

2015).  

     Det är inte endast motsättningar med kurder som Turkiet brottas med. Polariseringen har 

under senare år växt i landet mellan sekulära och AKP-anhängare. Ergenekonaffären och 

”Släggan” bidrog till omstruktureringar av samhället till AKP:s fördel, något som fick Gülen 

att peka ut Erdoğan som maktfullkomlig och korrupt, vilket i sin tur bidrog till att 

Gülenrörelseanhängare undanröjts från sina ämbeten till förmån för AKP-anhängare 

(Freedom House 2015, Müftüler-Baç & Keyman 2015:3). Såväl motståndsrörelser, 

journalister som opposition undermineras i Turkiet 2015 av den sittande regimen, något som 

kraftigt bidrar till landets misslyckande att konsolidera demokratin och till den demokratiska 

tillbakagången.  

     Händelserna vid Gezipark-demonstrationerna är liksom ovanstående kopplat till 

Huntingtons teori om contextual problems för länder i konsolideringsfasen, men också till 

Diamonds demokratiska faktor civilsamhället. Regimens hårda nedslag mot 

demonstrationerna över hela landet, präglat av polisövervåld och åtal på lösa grunder stärker 

ytterligare bevisen på en demokratisk tillbakagång (Human Rights Watch 2014:500-503).  

     På dessa grunder står det sammanfattningsvis klart att Turkiet, med ökad polarisering och 

försämrad tolerans mot civilsamhället, inte klarar av att möta de kontextuella problemen 

kopplade till Huntingtons teori i konsolideringsfasen. Vilket bidrar till landets anti-

demokratiska riktning.  
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4.3.3 Systematiska problem 

Systemic problems, som enligt Huntington har med det demokratiska styrsättet att göra, där 

bland annat tröghet i beslutsfattande ses som problematiskt att acklimatisera sig till, har 

kanske under AKP:s regeringsperiod bemästrats alltför väl. Problem med de sekulära 

krafterna inom olika domarkårer har minskat i samband med att regering och parlamentet 

tillskrivit sig själv ytterligare befogenhet och utnämningsmakt till dessa domstolar samt till 

andra inflytelserika institutioner (Kocamaner 2015:3). Under regeringstiden har AKP 

centraliserat makten till det egna partiet och man regerar i nuläget landet som statsbärande 

parti. Kontroll har tagits över den statliga byråkratin, polisen och domarkåren och man 

använder dessa för det egna partiets vinning (Kocamaner 2015:3). I och med detta misslyckas 

man med politiskt demokratisk institutionalisering, vilket Diamond anser som den viktigaste 

faktorn när en demokrati konsolideras. AKP har under sitt majoritetsstyre som ensamt 

dominant parti reformerat landet på så vis att det idag råder brister i både vertikal- samt 

horisontell maktdelning. Den horisontella maktdelningen brister främst då en icke-oberoende 

domarkår skapar en avsaknad av ”checks and balances”, vilket även blir fallet då Erdoğan 

som president styr landet utan konstitutionell grund och sätter sig över andra folkvalda 

politiker (Müftüler-Baç & Keyman 2015:4). Mellan 2007 och 2014 sjönk Turkiet från plats 

56 till 85 utav 148 länder, enligt World Economic Forums oberoende rättsväsende-ranking 

(Meyersson 2014, Bilbao-Osorio, Dutta & Lanvin 2014:237).   

     Vertikalt ligger vikten vid lika rättigheter för alla medborgare samt hur regeringen når ut 

med sin politik och hur effektivt den genomförs på demokratiska normer. Detta misslyckas 

Turkiet med då en mängd minoritetsgrupper saknar samma rättigheter som övriga 

medborgare. Därtill har en auktoritärare retorik från toppar inom regimen ökat, vilket kraftigt 

bidrar till växande polarisering och intolerans i landet (Müftüler-Baç & Keyman 2015:4-5).    

     Allt detta i motsats till Diamonds liberaldemokratiska kriterier av pluralism, oberoende 

rättsväsende som säkrar the rule of law och en begränsad verkställande makt genom 

maktdelning.  

     Sammanfattningsvis har Turkiet under perioden för studien misslyckats med att 

acklimatisera sig till det tröga demokratiska styrsättet med kontrollinstanser för maktbalans. 

Istället har makt förvärvats till regimen, styrd under en stark man för att bedriva en effektiv 

politik, på bekostnad av demokratin. Att Turkiet inte lyckas med de systematiska problemen 

bidrar starkt dess misslyckande i konsolideringsfasen och således till landets demokratiska 

tillbakagång. 
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4.3.4 Fria värden 

Regimens intolerans för oliktänkande och regimkritiker tydliggörs i ett ökat restriktivt 

medieklimat där självcensur, arresteringar och fängslanden av journaliseter sker dagligen 

(Freedom House 2015). Reportrar utan gränser presenterar årligen ett pressfrihetsindex över 

världens nationer, 2015 rankas Turkiet som 149 av 180 länder, att jämföra med placering 98 

från 2005 (Reporters Without Borders 2015). Detta visar på en växande intolerans där 

yttrande- och informationsfrihet kränks och har försämrats i Turkiet sedan 2005.  

     Den växande polariseringen i landet där regimens konflikt med Gülenrörelsen efter 

anklagerser om korruption i toppleden, har ytterligare spätt på landets ledares auktoritära 

framtoning, smutskastning av kritiker och opposition samt mediecensur (Reporter Without 

Borders 2015, Freedom House 2015). Avstängningarna av Youtube och Twitter inför 

kommunalvalen 2014 samt censur av internetsidor understryker hur intolerant och hårt ansatt 

press- och yttrandefriheten är i Turkiet (Müftüler-Baç & Keyman 2015:3). Turkiet är 2015, 

enligt Committee to Protect Journalists, med sina fjorton fängslade journalister, det land som 

håller femte flest i världen bakom galler. Nio av dessa fängslades under 2015 (CJP 2015).  

     Trots tidigare förbättringar med ökade rättigheter till minoriteter, som till exempel för 

kurderna, som gavs broadcast rättigheter, har på senare år möjligheterna att fritt sprida värden 

kraftigt försämrats. Medias snedvridning och censur efter påtryckningar från regimen bidrar 

till ett försämrat demokratiskt klimat där inte fri tillgång till information möjliggörs. 

Dessutom underbygger detta polariseringen i landet, vilket försämrar möjligheten att bygga 

demokratiska attityder och beteenden hos medborgare för ett mer accepterande samhälle. 

     Möjligheten att fritt sprida värden har över lag mellan 2005 och 2015 försämrats, med 

ökade restriktioner, mediecensur och intolerans från regimen. Detta har kraftigt bidragit till 

landets misslyckade demokratiska konsolidering och anti-demokratiska utveckling.      

 

4.3.5 Sammanfattning av faktorer och utmaningar 
Turkiet har på alla ovanstående områden, vad beträffar Diamonds faktorer och Huntingtons 

utmaningar, demokratiska brister. Detta förklarar varför landet under perioden 2005-2015 

misslyckats i konsolideringsfasen och genomgått en demokratisk tillbakagång. Bäst klarar 

landet av att möta transitionsproblemen med minskad makt åt militär, omstiftande av 

odemokratiska lagar och omstruktureringar av odemokratiska institutioner. Dessa 

förändringar gav dock regimen ökade maktbefogenheter som utnyttjats i odemokratisk anda 

och blivit till ett misslyckande att acklimatisera sig till det demokratiska styrsättet kopplat till 

de systematiska problemen. Starkast förklaringskraft till den demokratiska tillbakagången står 



Robin Stenström  2016-01-11 
Institutionen för statsvetenskap  Linnéuniversitetet 

35 
 

att finna i de systematiska problemen, kontextuella problemen och misslyckandet att skapa ett 

samhälle där det är fritt att sprida olika typer av värden.  

 

5. Slutsatser 
Mot bakgrund av en observerad demokratisk tillbakagång antogs syftet med denna studie att 

undersöka Turkiets demokratiska riktning mellan 2005 och 2015. Detta har gjorts genom en 

teoretisk analys av empiriskt material för att besvara studiens frågeställningar.  

     Den första frågeställningen hur har Turkiets demokratiska utveckling sett ut mellan 2005 

och 2015 beskrivs i den första delen av analysen. Resultatet visar här på en anti-demokratisk 

riktning. Genom användandet av studiens formulerade begrepp i det teoretiska ramverket 

synliggörs en anti-demokratisk utveckling i Turkiet med växande auktoritära inslag, samtidigt 

som de liberaldemokratiska inslagen minskar. Studien tar sitt avstamp år 2005, där observeras 

en demokratiskt positiv utveckling med reformer och attityder av liberaldemokratiska inslag. I 

detta skede anser studien Turkiet vara en valdemokrati med liberaldemokratiska inslag.  

     Denna utveckling stagnerar dock för att senare anta en anti-demokratisk riktning där 

Turkiet år 2015 har en avsaknad av liberaldemokratiska institutioner. Studien kommer fram 

till att de auktoritära inslagen i Turkiet växer. Detta i form av retorik, intolerans mot såväl 

opposition som regimkritiker och mediecensur som bidrar till en försämrad möjlighet att 

producera fria och rättvisa val.  På dessa grunder anser denna studie att Turkiet har genomgått 

en transition i anti-demokratisk riktning, från en väl utvecklad valdemokrati till en 

hybridregim med auktoritära inslag. 

     Studiens andra frågeställning vilka inrikespolitiska faktorer har bidragit till Turkiets 

demokratiska utveckling har analyserats för att förklara vilka faktorer som påverkat landets 

demokratiska utvecklingsriktning. Studien kommer här fram till att Turkiet brister i att 

producera ett samhälle där man fritt kan sprida värden och i hur man handskas med 

systematiska- och kontextuella problem. Bäst behärskar man transitionsproblemen med 

omskrivningar av odemokratiska lagar samt omstrukturering av tidigare auktoritära 

institutioner som militär och domstolar. Dessa demokratiska förbättringar har emellertid med 

AKP:s Schumpeteristiska förståelse av demokratistyre som en form av majoritetsstyre, där 

regimen kan göra som de vill, bidragit till landets anti-demokratiska utveckling. Handskande 

av transitionsproblemen har bidragit till ett misslyckande av de systematiska problemen. Detta 

då regimen konsoliderat makten till ett parti, kontrollerat under en stark ledare, utan verklig 

kontrollaparatur i form av maktdelning.  Den växande intoleransen mot regimkritiker och 
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opposition med fängslingar av bland annat journalister och demonstranter visar på ett 

misslyckande av utmaningen att skapa ett demokratiskt samhälle där man fritt kan sprida 

värden. Detta misslyckande bidrar till att förklara landets anti-demokratiska riktning. Även de 

kontextuella problemen förklarar denna anti-demokratiska utveckling. Detta främst i form av 

den växande polariseringen i samhället, där regimen visar på bristande respekt för såväl 

minoriteter som oliktänkande. Genom att applicerat Huntington och Diamonds teorier om 

faktorer och utmaningar för länder i konsolidering tydliggör här studien vilka inrikespolitiska 

faktorer som har bidragit till Turkiets misslyckande demokratiska konsolidering och anti-

demokratiska utveckling. Med dessa slutsaster anses studiens syfte vara genomfört och dess 

frågeställningar besvarade.  

     Några avslutande reflektioner om studien kommer här att diskuteras. Forskningsdesignen 

och det teoretiska ramverket har genom studien fungerat väl då detta breda ämne gynnades av 

en teorikonsumerande studie, där stöd av teorier applicerats på fallet. Det bör här sägas att 

detta inneburit tolkningar samt generaliseringar från författarens sida i operationaliseringen av 

det empiriska materialet för att nå fram till studiens resultat, vilka kan ifrågasättas. 

Förhoppningen är dock att dessa tolkningars trovärdighet kan styrkas av det väl utvalda 

materialet, presentationen av tidigare forskning samt ett teoretiskt ramverk byggt på teorier av 

erkända demokratiseringsforskare.  

     Demokratiutveckling som forskningsproblem är ständigt aktuellt och pågående. Studiet av 

Turkiet har varit högst intressant och kommer fortsätta vara det. Den negativa 

demokratiutvecklingen visar inga tecken på att vända, snarare tvärtom. Om Erdoğans ”Nya 

Turkiet” med en ny konstitution realiseras, skulle hans maktbefogenheter bli ännu större och 

maktbalansen närapå obefintlig. Landets anti-demokratiska utvecklingsriktning gör Turkiet 

till ett fortsatt relevant forskningsobjekt inom demokratiseringsforskningen.   

     För framtida studier rekommenderas forskare att bedriva denna typ av studie i plural, alltså 

mellan fler än två ögon. Detta då ämnet är brett och på så vis mer material skulle kunna 

studeras, men även för att minimera risken av färgade tolkningar. Operationaliseringen skulle 

även kunna utvecklats med fler indikatorer för att studera ytterligare aspekter. Det är vidare 

möjligt att andra metoder och teorier skulle kunna driva studien, vilket möjligen bringar 

ytterligare klarhet och bredd till ämnet.  
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