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Sammanfattning 

Turkiet är ett land som, i takt med en stärkt ekonomi, fått ett ökat inflytande i omvärlden. 

Landet står dessutom i egenskap av kandidatland till EU på Europas tröskel. Men hur stark är 

egentligen demokratin i Turkiet och vad har landet för utsikter att utvecklas mot en 

konsoliderad demokrati? Genom analysfrågan: 

Har demokratin i det turkiska samhället stärkts under perioden 2002 till 2013?  

ämnar denna uppsats svara på frågeställningen:  

Vilka förutsättningar har samhället i Turkiet att utvecklas i riktning mot demokratisk 

konsolidering, sett utifrån Juan J. Linz och Alfred Stepans teori?  

I denna uppsats utgörs demokratisk konsolidering av tre antaganden: 

 De demokratiska institutionerna och principerna åtnjuter ett utbrett samhälleligt stöd.  

 Alla beslut som fattas och alla åtgärder som vidtas i samhället genomsyras av de 

demokratiska principerna och ett demokratiskt agerande.  

 De demokratiska principerna och institutionerna är så starka att de inte låter sig 

påverkas av större samhällsomvandlingar eller av landets ekonomiska status. 

 Med det turkiska samhället avses valda delar av landets civil- samt politiska samhälle. 

Tidsaspekten som berörs är 2002 till 2013. 

Uppsatsen kommer fram till att demokratin i det turkiska samhället till del har stärkts. 

Samtidigt som det politiska samhället upplevt breda demokratiska reformer har civilsamhället 

i landet gått bakåt. Detta leder fram till slutsatsen att det turkiska samhällets förutsättningar 

för en demokratisk konsolidering i närtid bedöms som minimala. Däremot anses det turkiska 

samhället på sikt ha goda möjligheter till demokratisk konsolidering. Detta givet att en fortsatt 

vilja avseende demokratisk konsolidering finns hos landets politiker, samtidigt som EU och 

andra demokratiska krafter stöttar Turkiet i denna strävan. 

Nyckelord: Demokratisk konsolidering, Linz och Stepen, civilsamhälle, politiskt samhälle, 

massmedia, AKP, Turkiet 
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1 Introduktion 

Allt sedan den turkiska republikens grundande den 29 oktober 1923 har Turkiet strävat efter 

att tillhöra Europa och västvärlden (Holmertz 2012 s 21). Turkiet har varit medlem i FN sedan 

organisationens grundande 1945 samt är Natomedlem sedan 1952. Sedan 1999 är Turkiet  

dessutom officiellt kandidatland till EU (Holmertz 2012 s 36). Turkiet anses av bl a FN som 

ett demokratiskt land och är en av USAs nyckelallierade i regionen (Holmertz 2012 s 34). 

Turkiet har haft flerpartisystem sedan andra världskrigets slut och höll det första fria valet 

1950 (Holmertz 2012 s 22). 

Samtidigt som Turkiet har eftersträvat demokrati har den kemalistiska idétraditionen fungerat 

som statsideologi och varit central i landets politiska system. Kemalismen bygger på 

turkarnas landsfader Mustafa Kemal Ataturks idéer om nationalism, sekularism, folkstyre och 

etatism (Holmertz 2012 s 21). Kombinationen av kemalism och demokrati har dock inte alltid 

fungerat friktionsfritt. Som exempel kan nämnas att militären, med skyddandet av 

kemalismen som förevändning, sedan 1960-talet direkt intervenerat inte mindre än fyra 

gånger i landets politik (Holmertz 2012 s 16).  

Sedan 2002 domineras den turkiska politiken av det islamistiska, europavänliga Rättvise- och 

utvecklingspartiet (AKP). AKP har med dess karismatiske partiledare och tillika Turkiets 

premiärminsiter Erdoğan i spetsen lanserat omfattande reformer som kraftigt begränsat den 

kemalistiska elitens makt. AKP har som ett av sina uttalade mål att föra Turkiet in i EU 

(Söderberg 2012 s 2-3). 

1.1 Problemformulering 

Turkiet står som kandidatland till EU på Europas tröskel. Men hur stark är egentligen 

demokratin i Turkiet idag? När demokratin anses konsoliderad i länder som till mycket liknar 

Turkiet, t ex Grekland och Italien så brottas Turkiet fortfarande med sitt demokratiska 

anseende. Vilka utsikter har Turkiet att gå vidare i sin demokratiska utveckling? Är 

genombrottet med AKPs dominans i den turkiska politiken den knuff som behövdes för att 

Turkiet skall kunna gå vidare i sin demokratiska utveckling, eller är den enda skillnaden att en 

maktelit bytts ut mot en annan? 

I takt med att den turkiska ekonomin växer, landet tredubblade sin BNP per capita mellan 

2001 till 2010, ökar Turkiets inflytande i omvärlden. Mellan 2009 till 2011 öppnade landet 40 

nya utrikesbeskickningar (Söderberg 2012 s 9, 29). Därutöver utgjorde Turkiet, under den 

arabiska våren rollen som förebild för andra muslimska länder i hur man kombinerar 
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demokrati med religion (Söderberg 2012 s 28-29). Således är det därför av yttersta vikt att den 

samhällssyn och de värderingar Turkiet exporterar är demokratiskt förankrade och betonar 

vikten av ett helt igenom demokratiskt styrelseskick.  

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående är således Turkiets demokratiska status viktig och något som 

angår alla som bl a önskar se ett politiskt stabilare mellanöstern. Genom att undersöka 

huruvida perioden 2002 till 2013 varit till gagn för demokratin i det turkiska samhället, ämnar 

denna uppsats söka svar på frågan vilka förutsättningar det turkiska samhället har att 

utvecklas mot demokratisk konsolidering. Genom att studera det turkiska samhällets 

förutsättningar att gå mot en konsoliderad demokrati kan indikationer ges angående viljan och 

möjligheterna landet har i dess fortsatta demokratiska strävan. En strävan där ett EU 

medlemskap utgör det yttersta målet.  

1.3 Frågeställning 

För att nå syftet med uppsatsen kommer följande frågeställning användas. 

 Vilka förutsättningar har samhället i Turkiet att utvecklas i riktning mot demokratisk 

konsolidering, sett utifrån Juan J. Linz och Alfred Stepans teori? 

I syfte att nå fram till svaret på ovanstående frågeställning kommer följande analysfråga att 

ligga till grund. 

 Har demokratin i det turkiska samhället stärkts under perioden 2002 till 2013? 

1.4 Klargörande 

Det turkiska samhället avses i denna uppsats bestå av Turkiets civilsamhälle samt dess 

politiska samhälle. Uppsatsens frågeställning baseras på Linz och Stepans teori om 

demokratisk konsolidering (Linz och Stepan 1996). Definitionen av demokrati som används i 

analysfrågan baseras på de statsvetenskapliga professorerna Göran Hydén och Axel Hadenius 

syn på demokratibegreppet (Hydén 1998; Hadenius 2006). 

Termen ”författaren” används när det rör sig om att spegla uppsatsförfattarens egna åsikter 

och synpunkter. 

1.5 Disposition 

Första kapitlet, börjar med en inledning, i syfte att kontextualisera uppsatsen. Därefter följer 

problemformulering vilket efterföljs av uppsatsens syfte och frågeställning. Sist i 

introduktionskapitlet kommer ett klargörande i syfte att ge läsaren en tydlig bild av 

uppsatsens ramverk. 
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Andra kapitlet belyser uppsatsens teoretiska antaganden samt motiverar valet av dessa. 

Därutöver tillhandahåller kapitlet läsaren, genom tidigare forskning, en inblick i den turkiska 

diskursen. Därnäst följer tredje kapitlet, metod och material. Här förklaras och motiveras 

uppsatsens metodologiska ansats. I syfte att påvisa uppsatsens trovärdighet återfinns inom 

detta kapitel också en genomgång av de för uppsatsen aktuella källorna. För att ge läsaren en 

ökad förståelse och en möjlighet att på ett lättbegripligt sätt ta till sig den empiriska 

undersökningen avslutas kapitlet med en operationalisering och förklaring av uppsatsens 

centrala begrepp.  

Kapitel fyra ger en empirisk analys av det turkiska samhället, vilket är tänkt att leda fram till 

svaret på analysfrågan. Kapitel fem inleds med besvararandet av uppsatsens frågeställning. 

Detta efterföljs av författarens bedömning av dennes bidrag till kunskapsutvecklingen inom 

uppsatsens beröringsområde. Därnäst avslutas kapitlet, och därmed uppsatsen, med förslag till 

vidare forsking. 

2. Tidigare Forskning och Teori 

I detta kapitel presenteras de, av författarens uppfattning, essentiella delarna av den för 

uppsatsen valda teorin samt motiv till valet av densamma. Teorin i detta arbete är tänkt att 

användas som ett verktyg med vilket uppsatsens frågeställning skall besvaras. I ett försök att 

bringa klarhet kring begreppet politisk demokrati presenteras delar av forskningen kring detta 

ämne. Med politisk demokrati syftas på den typ av demokrati som rör styret av en stat. 

Fortsättningsvis refereras politisk demokrati enbart som demokrati. Därutöver förs ett 

resonemang om de två huvudsakliga klassifikationerna på demokrati. Först följer dock ett 

urval av tidigare forskning som berört Turkiet. 

2.1 Tidigare Forskning 

Det finns omfattande forskning av såväl svenska som utländska forskare om Turkiet i 

allmänhet och dess demokratisering i synnerhet. Nedan följer en presentation av delar av 

denna. 

Stefan Höjelid, docent i Statsvetenskap verksam på Linnéuniversitetet i Växjö har 

tillsammans med ett antal medförfattare skrivit boken ”Turkey: from tutelary to liberal 

democracy?” Bokens sex kapitel tar upp olika delar av det turkiska samhället med allt ifrån 

vem som är att betrakta som turk till den turkiska militärens roll i politiken. Boken är 

nyanserad i sin framtoning och det märks att författarna är väl insatta i sina respektive ämnen.  

En av medförfattarna till ovan nämnda bok är Sveriges förre generalkonsul i Istanbul, Ingmar 

Karlsson. Han har på egen hand gett ut ett antal artiklar och böcker som behandlar 
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mellanöstern och Turkiet. En av böckerna han skrivit är ”Europa och Turken: Betraktelser 

kring en komplicerad relation”. Där beskriver han Turkiets komplicerade relation till Europa 

och hur landet slits mellan öst och väst. Karlsson tar även upp det, i Turkiet tabubelagda 

ämnet kring behandlingen av Armenier under första världskriget. Ingmar Karlsson är en varm 

vän till ett turkiskt EU-medlemskap, vilket syns mellan raderna i boken. ”Europa och Turken: 

Betraktelser kring en komplicerad relation” är en väldigt intressant och informativ bok som 

ger läsaren en bred förståelse angående det turkiska samhället. 

Lyfter man blicken utanför Sverige finns det naturligtvis många forskare som har lämnat sitt 

bidrag till den turkiska diskursen. En av dem är Lauren M. McLaren, en kvinnlig professor i 

komparativ politik verksam vid Glasgow University i Skottland. Hon har bl a gjort ett flertal 

jämförande analyser av olika länders väg till demokrati. I hennes bok ”Constructing 

Democracy in Southern Europe, A comparative analysis of Italy, Spain and Turkey” går hon 

igenom de olika problem dessa länder haft i dess väg mot demokrati. Hon analyserar också 

vad eventuella tillkortakommanden beror på. I Turkiets fall pekar hon bl a på militärens 

återkommande politiska ambitioner som ett stort problem, detta då demokratin aldrig fått 

chansen att på egen hand korregera sina egna problem. 

2.2 Teori 

Motiv till val av teori 

Teorin om demokratisk konsolidering utgörs, som tidigare nämnts, i denna uppsats av Linz 

och Stepans tankar kring ämnet. Det finns i huvudsak två anledningar till att författaren har 

valt att använda sig av denna teori. Initialt är skälet att Linz och Stepan ofta citeras och 

refereras av andra statsvetare och demokratiforskare, såväl svenska som utländska. Detta 

borgar, enligt författaren för att Linz och Stepan är välkända, seriösa och respekterade aktörer 

inom demokratiforskningen. Därtill anses Linz och Stepan på ett koncist och komplett sätt ha 

fångat och definierat det svåra begreppet demokratisk konsolidering (Hydén 1998 s 129). 

Tillsammans gör detta Linz och Stepans teori trovärdig samt väl applicerbar för denna 

uppsats.  

Litteraturunderlaget till teorin utgår främst från Linz och Stepens egna texter. I vissa fall 

förstärks dock dessa genom att nyttja andra författare som i sina texter har refererat till Linz 

och Stepan. 

I brist på en tillräckligt tydlig definition av begreppet demokrati hos Linz och Stepan tar 

författaren hjälp av de statsvetenskapliga professorerna Göran Hydén och Axel Hadenius i 

syfte att reda ut detta begrepp. 
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2.2.1 Demokratibegreppet  

Demokratibegreppet delas i huvudsak upp i två klassifikationer. Dessa är den maximalistiska 

och den minimalistiska definitionen. Den maximalistiska definitionen utgår från att demokrati 

inte uppnås förens alla relationer och sfärer i samhället är demokratiska. Detta är en väldigt 

bred definition som omfattar allt ifrån den politiska arenan till de sociala och medmänskliga 

relationerna i samhället. Denna bredd gör det väldigt svårt, för att inte säga omöjlig att 

använda denna definition som empiriskt analysredskap (Hydén 1998 s 27).  

Den minimalistiska definitionen avgränsar sig enbart till den politiska sfären av samhället, där 

den fokuserar på ett par proceduriella parametrar (Hydén 1998 s 27). Dessa parametrar 

innefattar: 

 Politiska rättigheter och civila friheter  

 Regelbundna, fria, rättvisa och konkurrerande val av politiska beslutsfattare. 

 Medborgarnas deltagande garanterad genom rösträtt för alla vuxna medborgare 

(Hydén 1998 s 157). 

Denna ganska precisa framställning gör den minimalistiska demokratidefinitionen lämplig 

som analysinstrument för att mäta graden av demokrati i ett samhälle (Hydén 1998 s 27). 

Detta gör att denna uppsats enkom utgår ifrån den minimalistiska definitionen av demokrati, 

vilken förklaras mer ingående nedan. 

2.2.2 Den minimalistiska demokratidefinitionen 

Demokrati betyder folkstyre. Häri tar den politiska definitionen av demokratins grundkriterier 

avstamp. All myndighetsutövning har sin legitimitet i folkviljan. Därefter finns naturligtvis 

olika krav och regler som en demokrati skall följa för att kanalisera folkviljan. Dessa kriterier 

utgörs i den minimalistiska demokratidefinitionen av två principer, den politiska 

jämlikhetens- och frihetens princip. Den första förklarar regler kring rösträtt och val samt 

vilken typ av beslutsmetod som skall tillämpas. Den andra skyddar de politiska friheterna 

(Hadenius 2006 s 10). 

Regler kring rösträtt och val behandlar i huvudsak vilka som skall ha rätt att rösta samt hur 

detta skall gå till. Här klargörs bl a vilken åldersgräns som skall råda samt vad som krävs för 

att räknas som medborgare (Hadenius 2006 s 10-11). 

Bestämmelserna kring vilken beslutsmetod som skall tillämpas kan variera mellan olika 

länder. De två vanligaste beslutsmetoderna är dock enkel respektive kvalificerad majoritet. 
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Enkel majoritet innebär att kollektivets beslut gäller. Det förslag som får flest röster vinner. 

Fördelen här är att det är relativt enkelt att fatta beslut och alla röster väger lika tungt. 

Kvalificerad majoritet kräver stöd av ett visst antal beslutsfattare, vanligtvis 2/3, för att få 

igenom ett förslag. Detta ger väl understödda och förankrade beslut, men det möjliggör också 

för en minoritet att blockera beslutsprocessen (Hadenius 2006 s 12-13). 

De politiska friheterna skall säkerställa demokratins förutsättningar i termer om församlings- 

och organisationsfrihet samt yttrande- och pressfrihet. Medborgarna måste fritt få uttrycka sin 

vilja och agera på ett sätt som gynnar deras intressen. Saten får inte inrätta förbud eller hinder 

på dessa områden (Hadenius 2006 s 13). 

Ovan nämnda procedurregler kan sammanfattningsvis sägas utgöra grundbulten för den 

minimalistiska demokratidefinitionen. Det viktiga är att dessa procedurregler efterföljs. 

Politiken som sedan kommer tillföljd av detta har inte det demokratiska styrelseskicket någon 

aspiration att ta ställning till, så länge dessa principer inte begränsas till sin karaktär 

(Hadenius 2006 s 13-14). Kortfattat kan sägas att demokrati enligt den minimalistiska 

definitionen handlar om att tillämpa regler som garanterar lika rösträtt och rätt för alla att 

utnyttja demokratins politiska friheter (Hadenius 2006 s 10). 

2.3 Linz och Stepan 

Linz och Stepan utgår från att enbart redan demokratiska stater kan utvecklas till 

konsoliderade demokratier (Hydén 1998 s 39). Ett land kan således ej gå direkt från ett 

totalitärt system till att bli en konsoliderad demokrati, utan att först gå igenom ett antal stadier 

av demokratisering. 

2.3.1 Liberaliseringsfas 

Linz och Stepan menar att demokratiutvecklingen från en totalitär stat till att bli en 

demokratiskt konsoliderad stat inbegriper tre steg, liberaliseringsfasen, transitionsfasen 

(övergången till demokrati) och konsolideringsfasen Liberaliseringar i ett samhälle leder dock 

inte per automatik till en demokratiserings transition, däremot föregås alltid en demo-

kratiserings transition av en liberalisering. Med liberalisering menar Linz och Stepan att det 

politiska förtrycket i en stat lättar. Det kan t.ex. handla om att politiska fångar släpps och att 

viss opposition tillåts. Demokratiseringstransitionen är därför beroende av en föregående 

liberalisering. Men demokratiseringstransitionen behöver än vidare ramar för att lyckas än 

vad enbart en liberalisering erbjuder (Linz och Stepan 1996 s 3). 
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2.3.2. Transitionsfas 

För att närma sig en demokratisk transition måste liberaliseringen leda vidare till en öppen 

och fri kamp om makten, baserat på fria val vars resultat avgör vem eller vilka som skall styra 

landet (Linz och Stepan 1996 s 3). Instiftandet av fria val är dock inte tillräckligt för att hävda 

att en demokratisk transition på något sätt är slutförd. Linz och Stepan menar att det finns 

exempel där folkvalda regeringar inte ens juridiskt är makthavare i sitt eget land. Detta beror 

ofta på att den gamla makteliten, i Turkiets fall militären, styr i kulisserna och på detta sätt 

begränsar de folkvalda ledarnas legitimitet. Det är därför inte alltid säkert att en demokratisk 

transition som tagit sin början automatiskt leder vidare till en demokratisk konsolidering. I 

vissa fall kan den demokratiska processen kvarstanna i transitionsfasen, och i värsta fall kan 

landet falla tillbaka till auktoritärt styre (Linz och Stepan 1996 s 4). 

För att klargöra vad som menas med en demokratisk transformering har Linz och Stepan 

definierat det enligt nedan: 

 En överenskommelse har nåtts gällande procedurer för att få fram en folkvald 

regering.  

 Den styrande regeringen är ett direkt resultat av fria allmänna val. 

 Den demokratiskt tillsatta regeringen har auktoriteten att implementera en ny politik. 

 Den nya demokratins verkställande, legislativa samt juridiska makt är separerad och 

autonom (Linz och Stepan 1996 s 3).   

Linz och Stepan framhåller vikten av en klart avgränsad definition av begreppet demokratisk 

transition mot bakgrund av att göra det direkt mätbart hur långt ett land har kommit i sin 

demokratiska omvandling. Dessa mätbara kriterier gör det svårare för icke demokratiska 

regimer att peka på genomförda liberaliseringar och därigenom påvisa att en demokratiska 

transition ägt rum (Linz och Stepan 1996 s 4). 

2.3.3 Konsolideringsfas 

För att en demokratisk konsolidering ens skall kunna ta sin början måste den demokratiska 

transitionsprocessen vara slutförd. Linz och Stepan menar dock att även efter att en 

demokratisk transition är slutförd återstår ytterligare en hel del innan samhället kan betraktas 

som konsoliderat (Linz och Stepan 1996 s 5). En förutsättning för att ett samhälle skall kunna 

närma sig en demokratisk konsolidering är att dess invånare samt samhällets institutioner 

genomsyras av demokratiska tankesätt och attityder. Dessa tankesätt och attityder beskriver 

Linz och Stepan enligt följande: 
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 Ett beteendemönster som förhindrar att nationella, sociala, ekonomiska, politiska eller 

andra signifikanta grupper försöker nå sina mål på en odemokratisk väg. 

 En attityd som delas av en klar majoritet av folket, att det demokratiska styrelseskicket 

är det som är bäst lämpat för kollektivt samhällsstyre. Detta samtidigt som de anti 

demokratiska krafterna är förhållandevis svaga och hålls mer eller mindre isolerade 

från den mer demokrativänliga delen av folket. 

 En konstitutionell enighet från såväl statliga som icke statliga aktörer om att 

meningsskiljaktigheter skall regleras genom rådande demokratiska lagar och regelverk 

(Linz och Stepan 1996 s 6). 

Ovanstående kriterier konsoliderar inte på egen hand demokratin, men de bidrar till att göra 

det. För att nå full konsolidering av demokratin krävs ytterligare ett antal komponenter som 

bygger vidare på de tre ovanstående. 

Den första komponenten är kravet på en existerande stat. Demokrati är enligt Linz och Stepan 

ett styrelseskick lämpat för stater. Ingen modern demokratisk regim kan konsolideras om det 

inte först finns en stat. Lika viktigt är att det ej finns stora grupper av medborgare i staten som 

vill bryta sig ur densamma, en klar majoritet av medborgarna skall acceptera och identifiera 

sig med staten (Linz och Stepan 1996, s 7).  Förutom kravet på en existerande stat listar Linz 

och Stepan ytterligare fem komponenter som krävs för att demokratin skall anses 

konsoliderad. Dessa komponenter bygger på- och förstärker varandra, komponenterna är: 

 Civilsamhälle- en arena där grupper och rörelser relativt självständigt från staten kan 

organisera sig och odla sina intressen. Dessa grupper kan vara allt från 

kvinnosaksgrupper till grannsammanslutningar, journalister och fackförbund. 

Gemensamt för civilsamhällets grupper är att de ej på egen hand aspirerar på att 

inneha statsmakten (Hydén 1998 s 156). Linz och Stepan menar att civilsamhällets 

aktörer, på egen hand kan störta en icke demokratisk regim. För att däremot nå fram 

till en demokratisk transition och på sikt demokratisk konsolidering krävs dock 

involvering från det politiska samhället.   

 Politiskt samhälle- en arena för olika politiska åsikter och partier att konkurrera om 

makten. Här ingår allt ifrån politiska partier, möjlighet att skapa allianser till 

lagstiftande församling samt alla de andra demokratiska spelregler som behövs för att 

ett politiskt samhälle baserat på demokratiska principer skall fungera. 
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 En fungerande rättsstat- alla signifikanta aktörer accepterar och följer lagar och 

förordningar. En relativt stark konsensus råder kring konstitutionen och ett oberoende 

juridiskt system har skapat en klar hierarki bland lagar som gäller lika för alla oavsett 

position eller ställning i samhället. 

 En fungerande statsbyråkrati- för att de tre ovanstående komponenterna skall fungera 

krävs en fungerande statsförvaltning. Staten måste kunna tillgodose den moderna 

demokratins behov som att säkerställa medborgarnas säkerhet samt att upprätthålla 

våldsmonopolet på ett rättssäkert och effektivt sätt. För att göra detta krävs t.ex. 

möjligheten att samla in och korrekt disponera skattemedel m.m. 

 Ett ekonomiskt samhälle- här framhåller Linz och Stepan att det aldrig har funnits ett 

helt igenom marknadsekonomi anpassat demokratiskt konsoliderat samhälle. Det 

demokratiska systemet kräver bl a ett statligt skyddsnät vilket inte finns i en renodlad 

marknadsekonomi. Men de påpekar samtidigt att det demokratiska samhället behöver 

ett visst mått av fri marknad för att bejaka självständigheten och vitaliteten i 

civilsamhället. Linz och Stepan förordar en blandning mellan statligt- och 

marknadsstyrd ekonomi, detta för att staten vid behov skall kunna gå in och reglera 

ekonomin (Linz och Stepan 1996 s 7-13). 

Sammanfattningsvis menar Linz och Stepan att ett samhälle är demokratiskt konsoliderat när 

demokrati har blivit ”the only game in town”. Med detta menar Linz och Stepan att de 

demokratiska institutionerna och principerna inte bara åtnjuter ett utbrett samhälleligt stöd, de 

är även såpass förankrade och integrerade att de tas för självklara (Hydén 1998 s 129). Själva 

karakteriseringen av ett samhälle skall vara att demokrati är det enda alternativet till 

styrelseform. Integrationen mellan samhällets aktörer och de demokratiska principerna och 

normerna är så total att den demokratiska legitimiteten inte är villkorad av landet sociala och 

ekonomiska välmående i övrigt (Hydén 1998 s 127-129). Därmed inte sagt att en 

konsoliderad demokrati aldrig kan kastas in ett auktoritärt, icke demokratiskat styre. Men för 

att detta skall ske krävs att den demokratiska regimen ställs inför ett antal stora olösliga 

problem vilket medför att icke demokratiska krafter får ökat stöd samtidigt som tidigare 

demokratitrogna aktörer börjar agera odemokratiskt (Linz och Stepan 1996 s 6).  

3. Metod och Material  

Initialt i detta kapitel förklaras och diskuteras vald metodologi samt de källor som ligger till 

grund för uppsatsen. Därefter följer ”avgränsning och förtydligande”, denna del beskriver mer 

utförligt vad, i uppsatsen som skall undersökas och varför. I syfte att på bästa sätt rusta 
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läsaren inför kapitel fyra, som behandlar uppsatsens empiriska undersökning avslutas detta 

kapitel med en operationalisering av uppsatsens teori samt förklaring av för uppsatsen 

centrala begrepp. 

3.1 Metod 

Enkelt förklarat utgör fallet, det turkiska samhället, det centrala i denna uppsats. Med avstamp 

i detta tas hjälp och stöd från det teoretiska ramverket i syfte att svara på uppsatsens 

analysfråga samt frågeställning. Metoden i uppsatsen baseras på en kvalitativ fallstudie.  Detta 

innebär, till skillnad från en komparativ studie, att det endast finns en analysenhet i 

undersökningen, i det här fallet det turkiska samhället.  

Begreppet fallstudie kan dock vara osäkert att använda. Då det är väldigt svårt att inte blanda 

in vissa komparativa inslag. Rent formellt är det ett nytt fall varje gång en registrering av ett 

nytt värde sker i någon av undersökningens variabler. I denna uppsats undersöks som tidigare 

nämnts det turkiska civilsamhället samt det politiska samhället. Då dessa arenor utgör två 

delar i samma kontext, det turkiska samhället, kan denna studie ändock räknas som en 

fallstudie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. 2012 s 108-109). 

Vid insamlandet av det empiriska materialet används kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 

textanalysens centrala tillvägagångssätt handlar om att läsa texten noggrant samtidigt som 

man ställer frågor till texten, som man själv eller texten kan svara på (Esaiasson et al., 2012 s 

210). 

Den kvalitativa textanalysen kan också förklaras som att den primärt har ett förstående syfte. 

Det centrala blir att genom befintlig data undersöka om det går att finna en djupare förståelse 

av det problem som studeras (Holme, Solvang 1997 s 14).  

Det finns även ytterligare en textanalytisk metod, den kvantitativa metoden. Denna är mer 

statistisk till sin utformning och lämpar sig väl när något skall räknas eller mätas. Denna 

metod förekommer ofta vid formaliserande analyser som gör jämförelser och t.ex. prövar om 

det framkomna resultaten är giltigt för alla de enheter undersökningen inriktar sig på (Holme, 

Solvang 1997 s 14).  

Den kvantitativa undersökningen har hög reliabilitet då den med hjälp av exakt data kan 

påvisa hur den kommit fram till resultatet. Denna möjlighet har ej den kvalitativa textanalysen 

då den handlar om forskarens personliga tolkning av data. Här finner vi den kvalitativa 

textanalysens främsta svaghet. Två forskare kan följaktligen komma fram till skilda slutsatser 

pga. att de tolkar samma text på olika sätt.  



Daniel Bele 

Kandidatuppsats Statsvetenskap 61-90 (SSK102)  

11 

 

Ett annat reliabilitetsproblem som den kvalitativa textanalysen brottas med är att det är svårt 

att veta vilka åsikter och preferenser i frågan personen/personerna som skrivit det studerade 

materialet har. Författaren av denna uppsats försöker dock minimera detta problem genom att 

ta del av flera texter, skrivna av olika personer som behandlar samma, eller ett snarlikt ämne. 

Detta tillvägagångssätt underlättar arbetet med att skapa sig en så objektiv bild kring den 

aktuella frågan som möjligt.  

Då denna uppsats inriktning mer går mot en förstående analys, än en formellt strukturerad 

undersökande analys ter sig lämpandet av den kvalitativa textanalysen som det mest 

rationella.  

Då såväl analysfrågan som uppsatsens frågeställning i huvudsak är frågor av arten, var, när, 

hur och vilka innebär detta att denna studie är av beskrivande karaktär. Det förekommer dock 

vissa förklarande inslag, främst i diskussionerna kring svaren på respektive fråga. Då det där 

förs ett resonemang som söker förklara de bakomliggande faktorerna till de givna svaren 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. 2007 s 37).  

3.2 Material 

I relationen till alla källor som nyttjas i denna uppsats utgår författaren ifrån de fyra 

källkritiska principerna dessa är, utan inbördes ordning (Esaiasson et al 2012 s 282-287): 

 Äkthet, är källan vad den utger sig för att vara? 

 Tendens, finns det anledning att tro att källan är vinklad? 

 Samtidighet 

 Oberoende, vad bygger källan på? 

Materialet i denna uppsats är av både empirisk och teoretisk natur. Det består av såväl 

sekundär- som primärkällor. Källorna utgör delar av den totala forskningen inom respektive 

ämne. Valet av material har skett i ljuset av vad författaren finner relevant för uppsatsens 

syfte samt vad som tillåts med tanke på uppsatsens begränsning i storlek. Arbetet grundar sig 

uteslutande på öppna källor. 

3.2.1 Teori 

Källorna som behandlar teorin utgörs i huvudsak av Linz och Stepens verk ” Problems of 

Democratic Transition and Consolidation.” Därutöver har de teoretiska delarna i uppsatsen 

förstärkts och kompletterats med böckerna ”Demokrati, en jämförande analys” av Axel 

Hadenius samt ”Demokratisering i tredje världen” av Göran Hydén. Syftet med detta är att 

tydligt redogöra för vad det grundläggande begreppet demokrati verkligen innebär. Hadenius 

och Hydén är båda professorer i Statskunskap vilket ger dem hög kredibilitet. 
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3.2.2 Empiri  

Källorna som empiridelen bygger på är av två olika karaktärer. De källor som behandlar 

civilsamhället består främst av officiella rapporter och artiklar, de som behandlar det politiska 

samhället består till största del av tryckt utgiven litteratur. Samtliga rapporter och artiklar som 

brukas är hämtade från internationellt erkännda organisationer som Freedomhouse, Reporters 

Without Borders, European Journalism Centre (EJC), den globala tankesmedjan Carnegie 

samt den New York baserade organisationen Committe to protect journalists. Anledningen till 

att valet föll på ovanstående organisationer är att de är välkända och respekterade såväl inom 

som utanför mediesfären. Organisationerna har folk på plats över stora delar av världen och 

de sammarbetar ofta med lokal media, detta borgar för en hög samtidighet. Dessa 

organisationer är alla, utom Reporters Without Borders och EJC baserade i USA. 

Verkansgraden av detta bör man på något sätt förhålla sig till. Det kan finnas en risk för 

tendens problematik, medvetet eller ej. Efter att ha studerat material från samtliga 

organisation gör dock författaren bedömningen att det rör sig om obundna organisationer som 

alla är att betrakta som opartiska i sitt arbete. 

De tryckta källorna som används är uteslutande utgivna av förlag med hög trovärdighet inom 

facklitteraturen. Det är bl a Routledge som är en av världens största utgivare av peer reviewed 

litteratur, samt förlaget Rand. Rand är ett förlag som inriktar sig på försvars- och 

säkerhetspolitik. Rand sponsras bl a av försvarsdepartementet i USA. Det finns således 

anledning att vara vaksam för såväl tendens som beroende påverkan. Rand påpekar dock att 

de är en oberoende, icke kommersiell organisation som inte nödvändigtvis delar samma 

synsätt som deras eventuella sponsorer. Rand har alltså själva lyft frågan om dess opartiskhet 

och förhåller sig till den på ett klart och förtroendeingivande sätt. Författaren finner således 

ingen anledning att misstro förlaget Rand, eller de böcker Rand har publicerat. Övriga förlag 

som används är Utrikespolitiska institutet (UI), som har gett ut ett antal fakta publikationer 

om Turkiet. Därutöver nyttjas också en titel som är utgiven av Oxford University Press, vilket 

är en fristående avdelning inom Oxford University. Dessa bägge förlag kan naturligtvis även 

de ha en agenda med sina publikationer. Författaren bedömer dock dessa bägge förlag som 

trovärdiga. Detta antagande baseras på att UI sponsras av, samt har ett nära sammarbetet med 

svenska staten samtidigt som Oxford University Press representerar ett av världens mest 

välrenommerade universitet. 

3.3 Avgränsning och Förtydligande 

Uppsatsen kommer avgränsa sig i tid mellan åren 2002 till 2013. Detta val baseras primärt på 

två anledningar. Initialt är 2002 ett viktigt år i turkisk politik då det var detta år som Erdoğan 

och AKP först kom till makten. Denna händelse markerar således starten på en ny epok i 
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turkisk politik. Detta år blir därför ett bra avstamp för uppsatsens undersökning. Sommaren 

2011 var det parlamentsval i Turkiet där AKP återigen kom att bli största parti och fick bilda 

egen majoritetsregering. Därför förefaller 2013 vara ett bra slutår för uppsatsens 

tidsavgränsning. Detta grundat på att AKP då hade hunnit regera drygt två år efter sin senaste 

valseger och därigenom haft tid att ytterligare befästa och förverkliga sin politiska vilja. Det 

sekundära skälet till tidsavgränsingen är att uppsatsens omfång ej tillåter att undersökningen 

sträcker sig alltför långt i tiden. Författarens bedömning är att en undersökning av detta slag 

som sträcker sig längre än ca tio år inte ryms inom uppsatsen givna ramverk. 

Uppsatsen begränsas i rum till att enbart undersöka två arenor, trots att Linz och Stepan 

nämner fem arenor i sin teori. Dessa arenor är det turkiska civilsamhället samt det politiska 

samhället. Anledningen till detta är även här att uppsatsens ramverk gör det omöjligt att på ett 

seriöst sätt undersöka mer än två arenor. Skälet till att valet föll på arenorna civilsamhället 

och det politiska samhället är att dessa två arenor till del sitter ihop samt på många sätt 

förutsätter varandra. 

Linz och Stepan förklarar det bl a på detta sätt: 

”In short, political society, informed, pressured, and periodically renewed by civil 

society, must somehow achieve a workable agreement on the myriad ways in which 

democratic power will be crafted and exercised.” (Linz och Stepan 1996 s10) 

Ur ett rent statsvetenskapligt perspektiv är även dessa två arenor väldigt intressanta då de 

båda berör, för statsvetenskapen relevanta åskådningar. Författaren har dock valt att begränsa 

sig till att enbart undersöka en separat del inom respektive arena. Inom det politiska samhället 

kommer uppsatsen att belysa delar av regeringspartiet AKPs genomförda politiska reformer. 

Då AKP alltsedan 2002 nära nog haft egen majoritet i parlamentet kan dess första elva år vid 

makten ses som ett lackmustest för partiets demokratiska ambitioner. Undersökningen av det 

politiska samhället kommer att fokuseras på delar av de reformer AKP lanserat som de s.k. 

”harmoniseringspaketen”. Dessa reformpaket har utformats i syfte att stegvis harmonisera det 

turkiska samhället samt dess lagstiftning gentemot Köpenhamnskriterierna, vilket på sikt är 

tänkt att leda mot ett turkiskt EU inträde. De delar av ”harmoniseringspaketen” som 

analyseras är de som berör rättigheter för minoriteter, civila friheter och mänskliga rättigheter 

samt civil- militära relationer. Anledningen till valet av dessa områden är att de två första, 

rättigheter för minoriteter samt civila friheter och mänskliga rättigheter är centrala och viktiga 

komponenter i en demokrati. Motivet till valet av civil- militära relationer ligger i en specifik 

turkisk kontext. Då militären traditionellt sett alltid haft ett stort inflytande i turkisk politik är 
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det av intresse att studera om detta maktförhållande påverkats under AKPs första elva år vid 

makten. 

Inom civilsamhället kommer uppsatsen att belysa turkisk massmedia. Då ett starkt och vitalt 

civilsamhälle är en hörnsten i en konsoliderad demokrati kan behandlingen av en av dess 

viktigare aktörer, massmedia, ses som en indikator på hur civilsamhället värderas. 

Massmedias roll i en demokrati är delvis att ge medborgarna en upplyst förståelse, men även 

att utgöra en möjlighet till kritisk granskning av samhället och dess makthavare. Således utgör 

behandlingen av massmedia en termometer med vilken graden av demokrati i ett samhälle 

kan skönjas. Massmedia kommer i denna uppsats att gestaltas av tre delar, ägarförhållanden 

inom turkisk tidningspress, yttrandefriheten samt journalisternas situation. Övriga delar av 

massmedia kommer ej att behandlas annat än ytligt pga. utrymmesbrist.  

Anledningen att avgränsa uppsatsens till delar av AKPs reformpaket samt massmedia är att 

möjliggöra fokusering kring en enskild del inom respektive arena och på så vis kunna 

penetrera denna del mer ingående. Alternativet hade varit att försöka täcka in en så stor del 

som möjligt av varje arena och därigenom riskera att enbart beröra varje separat del väldigt 

översiktligt. Fördelen med detta hade varit att fler parametrar från varje arena hade 

utvärderats. Nackdelen hade varit att undersökningen ej hade kunnat göras lika djup, vilket 

med största sannolikhet lett till att resultatet ej varit lika väl underbyggt som det kan vara om 

fokus på undersökningen ligger på en eller ett fåtal delar inom respektive arena. 

3.4 Operationalisering 

Med avstamp i uppsatsens teori- och avgränsningsavsnitt följer nedan en operationalisering av 

studiens teoretiska och empiriska antaganden. Således redogörs författarens tolkning av 

uppsatsens centrala begrepp. Därtill presenteras även uppsatsens analysram som ligger till 

grund för besvarandet av analysfrågan.  

3.4.1 Turkiska samhället 

I denna uppsats utgörs det turkiska samhället av dess civilsamhälle samt dess politiska 

samhälle. Civilsamhället utgörs av turkisk massmedia, och det politiska samhället utgörs av 

delar av regeringspartiet AKPs politiska reformer.  

 

 

 

Figur 1 
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3.4.2 Demokratisk konsolidering 

Tolkningen av konsoliderad demokrati utgår i denna uppsats från tre antaganden 

 De demokratiska institutionerna och principerna åtnjuter ett utbrett samhälleligt stöd.  

 Alla beslut som fattas och alla åtgärder som vidtas i samhället genomsyras av de 

demokratiska principerna och ett demokratiskt agerande.  

 De demokratiska principerna och institutionerna är så starka att de inte låter sig 

påverkas av större samhällsomvandlingar eller av landets ekonomiska status. 

3.4.3 Demokrati 

Demokratibegreppet, i denna uppsats tar avstamp i de tre parametrar som utgör den 

minimalistiska definitionen av demokrati. Då den sista av dessa tre parametrar främst 

påverkas av det politiska samhället kommer den ej att tas i beaktande i analysen av 

civilsamhället. 

De tre parametrarana är: 

 Politiska rättigheter och civila friheter 

 Regelbundna, fria, rättvisa och konkurrerande val av politiska beslutsfattare.  

 Medborgarnas deltagande garanterad genom rösträtt för alla vuxna medborgare. 

3.4.4 Analysram 

Nedanstående analysram kommer att användas i syfte att söka svar på uppsatsens 

frågeställning: 

Vilka förutsättningar har samhället i Turkiet att utvecklas i riktning mot demokratisk 

konsolidering, sett utifrån Juan J. Linz och Alfred Stepans teori? 

Tabell 1 

 

Analysfråga 

 

Turkiska samhället 

 

Har demokratin i det turkiska 

samhället stärkts under perioden 

2002 till 2013? 

 

Politiska samhället 

 

Civilsamhället 

Svar: Svar: 

 

Genom att klargöra huruvida perioden mellan 2002 till 2013 varit till gagn för demokratin i 

det turkiska samhället, kan slutsatser dras angående dess förutsättningar att utvecklas i 

riktning mot demokratisk konsolidering.  
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4 Empirisk Undersökning 

I detta kapitel kommer den empiriska undersökningen att utföras. Kapitlet inleds med en 

kortare bakgrund för att därefter övergå till analysen av de för arbetet aktuella arenorna. Detta 

mynnar sedermera ut i besvarandet av uppsatsens analysfråga. 

Empirisk bakgrund 

Turkiet strax innan millennieskiftet var ett land präglat av svaga koalitionsregeringar, dålig 

ekonomi och hög arbetslöshet. Efter parlamentsvalet 1999 bildades ytterligare en 

koalitionsregering, nu med det sekulära socialdemokratiska partiet DSP i spetsen. Koalitionen 

var dock bräcklig då den förutom DSP bestod av ett höger nationalistiskt parti (MHP) samt ett 

mitten-höger parti (ANAP). Denna regering lyckades inte skapa stabilitet i Turkiet. Ekonomin 

och arbetslösheten fortsatte att skena samtidigt som korruptionsanklagelser riktade mot 

regeringen ledde till ett omfattande, offentligt gräl mellan premiärminister Ecevit och 

president Sezer. 2001 ställdes den politiska instabiliteten på sin spets när 

författningsdomstolen olagligförklarade det största oppositionspartiet, islamistiska FP 

(Holmertz 2012 s 24). Detta ledde fram till att en grupp ur FP med Istanbuls förre 

borgmästare, Erdoğan i spetsen bildade ett eget parti, AKP. Detta parti tonade ned den 

islamistiska agendan till förmån för en ekonomiskt liberal och västvänlig politik (Holmertz 

2012 s 25). 

Sommaren 2002 utlystes nyval eftersom sittande premiärminister, Ecevit (DSP) var för sjuk för 

att kvarstanna på sin post. Ett försök gjordes då från författningsdomstolen att förbjuda AKP 

med bakgrund i att Erdoğan suttit i fängelse en tid under 1990-talet för att offentligt ha reciterat 

en dikt som ansåg ha förespråkat islamistiskt våld. Då en rättsprocess ej skulle hinnas med 

innan valet fick partiet ändock ställa upp, dock utan Erdoğan som förbjöds att verka politiskt. 

AKP fick 34 % av rösterna vilket gjorde dem till största parti. AKP representerades initialt av 

en ersättare till Erdoğan, med då partiet hade majoritet i parlamentet lyckades de häva 

Erdoğans bannlysning från politiken. Ett fyllnadsval möjliggjorde för Erdoğan att ta plats i 

parlamentet för att kort därpå ta över premiärminsiterposten, en post han alltjämt innehar 

(Holmertz 2012 s 25). 

AKP har därefter vuxit stadigt i varje val och ohotat regerat med egen majoritet. I och med 

valet 2002 inleds en för Turkiet unik period av någorlunda politisk stabilitet. Men hur har 

AKP och Erdoğan förvaltat detta förtroende, har de fört Turkiet i riktning mot en demokratisk 

konsolidering? För att ta reda på detta kommer härnedan en undersökning av huruvida 

demokratin i det turkiska samhället har stärkts under perioden 2002 till 2013. 
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4.1 Turkiets politiska samhälle 

I syfte att fastställa om demokratin i Turkiets politiska samhälle har stärkts kommer delar av 

de reformer som presenterats i de s.k. ”harmoniseringspaketen” att analyseras gentemot de tre 

områdena:  

 Rättigheter för minoriteter 

 Civila friheter och mänskliga rättigheter 

 Civil- militära relationer 

Analysen kommer att ta sin början i ”harmoniseringspaketet” som kom i februari 2002, och 

avslutas i september 2013, då det senaste ”harmoniseringspaketet” offentliggjordes. Analysen 

kommer att fokusera på de lagändringar som genomförts samt de politiska åtgärder som 

vidtagits i syfte att stärka demokratin. Exakt när, i perioden mellan 2002 och 2013 dessa 

lagändringar implementerats och åtgärder vidtagits kommer ej att beröras.  

Introduktion till det politiska samhället 

AKP ledningen slog tidigt fast att partiet hade för avsikt att förstärka demokratin i Turkiet 

med syfte att föra landet mot ett EU medlemskap. Ledargarnityret i AKP menade att 

självupplevd erfarenhet av att tidigare ha verkat under odemokratiska förhållanden var 

drivkraften bakom partiet ställningstagande (Rodríguez, Avalos, Yilmaz, Planet, 2014 s 113). 

För att påskynda demokratiseringsarbetet har ett antal ”harmoniseringspaket” genomdrivits. 

Tanken med dessa är att de genom att likrikta Turkiets lagstiftning med 

Köpenhamnskriterierna skall förbereda landet för ett medlemskap i EU. (Hale och Özbudun 

2010 s 57). 

Väljarna i Turkiet verkar dock inte vara lika övertygade demokrater som AKPs partiledning 

utger sig för att vara. 2006 gjordes en undersökning av den självupplevda identiteten hos 

väljarna till Turkiets två största partier, AKP och det socialdemokratiska sekulära CHP. 

Resultatet blev att endast 13,5 % av AKPs väljare ansåg sig i första eller andra hand 

identifiera sig med påståendet ”Jag är demokrat”. Motsvarande siffra för CHPs väljare var 

28,5%. Av sex valbara identiteter var ”Jag är demokrat” den minst populära bland AKP 

väljarna och näst minst populära hos CHP väljarna. Den populäraste identiteten var för AKP 

väljare, ”Jag är muslim” och för CHP väljare, ”Jag är följare av Kemal Ataturk” 

(Kumbaracibasi 2009 s 119). I parlamentsvalet ett knappt år efter denna undersökning fick de 

båda partierna tillsammans knappt 70 % av rösterna (Winiarski 2007). 
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4.1.1 Rättigheter för minoriteter 

Inom detta område har det hänt relativt mycket sedan 2002. Turkiet är ett land präglat av en 

stark nationalism som i stort har kväst minoriteters krav på erkännande och ökade rättigheter. 

Med detta i åtanke har minoriteters ställning stärkts avsevärt, men det finns fortfarande 

mycket kvar att göra. Exempelvis befann sig i juli 2012 ca 1000 medlemmar ur det kurdiska 

partiet BDP i fängsligt förvar anklagade för samröre med illegala kurdiska grupper 

(Freedomhouse:1). 

Den största minoritetsgruppen i Turkiet är kurderna, de utgör ca 20 % av befolkningen 

(Holmertz 2012 s 4). Tidigare har det varit förbjudet att prata kurdiska och fram till 1991 

tilläts inget kurdiskt politisk parti (Holmertz 2012 s 6-7,30). 

Förutom den kurdiska minoriteten finns bl a grupper av romer, syrianer, aleviter, judar, 

armenier och greker (Holmertz 2012 s 5). 

I och med de reformer som ”harmoniseringspaketen” inneburit har mentaliteten och lagarna 

mildrats angående minoriteters rättigheter i Turkiet. Några av de, enligt författaren viktigaste 

reformerna som genomförts är: 

 Tillåtelse att använda sig av lokala dialekter (läs minoritetsspråk) i statlig radio och 

TV. Vilket efterhand utökats till att även gälla privata TV och radiostationer (Hale och 

Özbudun 2010 s 60). 

 Kurdiska tillåts användas politiskt, alltså kan valrörelser och politiska möten hållas på 

kurdiska (Holmertz 2012 s 7). 

 I privata grundskolor tillåts kurdiskan, i vissa ämnen att användas som 

undervisningsspråk. Övriga minoritetsspråk var sedan tidigare redan tillåtna att 

användas på motsvarande sätt. 

 De i kurdiska alfabetet förekommande bokstäverna Q, W och X inkluderas i det 

turkiska alfabetet. 

 Kurdiska byar och städer tillåts använda sin kurdiska benämning (Baydar 2013). 

 Även icke sunni-muslimska församlingar tillåts äga mark, samt äger rätt att upprätta 

byggnader i syfte att utöva sin religion (Hale och Özbudun 2010 s 60). 

 Den obligatoriska trohetseden mot den turkiska republiken och Mustafa Kemal 

Ataturk som tidigare inledde varje skoldag är borttagen (Baydar 2013). 

4.1.2 Civila friheter och mänskliga rättigheter 

Även inom detta område har det, under den aktuella tidsperioden hänt väldigt mycket. Turkiet 

har en historia av stark statlig styrning där rättigheter som mötes- och organisationsfrihet varit 
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långt ifrån självklara. Nedan presenteras delar av de åtgärder som vidtagits för att 

demokratisera denna arena: 

 Icke statliga organisationer behöver ej längre söka statligt tillstånd för att ta emot 

utländska ekonomiska bidrag. 

 Föreningar behöver ej längre underrätta lokala statliga företrädare om tid och plats för 

årsmöte eller andra möten av motsvarande dignitet. 

 Statliga företrädare måste lämna giltigt skäl senast 24 timmar innan de ämnar komma 

som åhörare på icke statliga föreningsmöten. 

 Lokala statliga företrädare hade tidigare rätt att skjuta upp offentliga möten och 

demonstrationer upp till två månader. Den tiden är nu förkortad till en månad. Det 

krävs även att uppenbar risk föreligger att brott kommer att begås, gör det inte det får 

möten och demonstrationer ej skjutas upp. 

 Lokala åklagare kan utan särskilt administrativt tillstånd väcka åtal mot statligt 

anställda. (Exempelvis mot poliser) 

 Rättegångar som rör tortyr utförd av statliga företrädare skall ha prioritet (Hale och 

Özbudun 2010 s 59-60). 

 Rätt att bära huvudduk vid universiteten samt för offentlig anställda (Holmertz 2012 s 

28; Baydar 2013). 

 Dödsstraff avskaffat (Holmertz 2012 s 22). 

Kritik har dock framförts från bl a EU över att ännu inget är gjort för att sänka 

parlamentströskeln som idag är på 10 %, den högsta i Europa (Holmertz 2012 s16). Kritik har 

även framförts angående hindret för turkiska medborgare att delta i det turkiska 

parlamentsvalet från utlandet.  I denna fråga har inget beslut fattats under perioden 2002 till 

2013, således krävs för turkiska medborgare att fysiskt vara på plats i Turkiet för att tillåtas 

delta i turkiska val (Rodríguez et al. 2013 s 34-35). 

4.1.3 Civil- militära relationer 

Militären har traditionellt varit den sekulära turkiska republikens beskyddare. Detta har 

stundtals lett till att fokus för militären har legat på inhemska hot snarare är utländska (Rabasa 

och Larrabee 2008 s 68). Militären har mellan 1960 och 1980 genomfört tre regelrätta kupper 

där sittande regering fått avgå (Holmertz 2012 s 16). Därutöver har militären ytterligare vid 

ett antal tillfällen försökt styra de politiska besluten, varav det senaste inträffade i samband 

med presidentvalet 2007 (Holmertz 2012 s 26). Till skillnad från tidigare regeringar har dock 

AKP lyckats, med stöd av EU och USA stå emot trycket från militären (Holmertz 2012 s 27).  
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År 2008 uppdagades en stor härva kallad Ergenokon. Detta var en nationalistisk 

sammanslutning bestående av ett stort antal personer på olika positioner i samhället. Dessa 

skulle gemensamt, genom propaganda och attentat undergräva AKP regeringens förtroende i 

syfte att provocera fram en militärkupp. Stärkt av att ha stått emot det militära trycket i 

samband med presidentvalet året innan deklarerade regeringen att de skulle gå till botten i den 

här affären. Under utredningsarbetet av Ergenokon härvan uppdagades ytterligare en olaglig 

sammanslutning kallad Balyoz (slägga). Denna sammanslutning utgjordes av en större grupp 

militärer som hade långtgående planer på en statskupp. Till sitt försvar hävdade de att det 

rörde sig om ett övningsscenario och inte alls var frågan om någon kupp plan. Resultatet av 

dessa båda skandaler blev att över 500 personer greps varav de flesta dömdes i 

massrättegångar till långa fängelsestraff, ofta mellan 20 år och livstid. En av de livstidsdömda 

var bl a Turkiets tidigare överbefälhavare (Holmertz 2012 s 28; Söderberg 2012 s 20-21). 

Dessa rättegångar har dock fått utstå viss kritik då ett flertal åklagare, advokater och domare 

har bedömts vara övertygade sympatisörer med AKP regeringen vilket starkt skulle ha 

påverkat deras omdöme vid rättegångarna (Söderberg 2012 s 20-21).  

Rent politiskt har ett antal åtgärder vidtagits för att öka den civila kontrollen över de väpnade 

styrkorna, nedan följer de, enligt författaren, mest betydelsefulla: 

 Tillåtelse för civila tjänstemän att sitta som generalsekreterare i det nationella 

säkerhetsrådet, vilket är de väpnade styrkornas högsta beslutande organ. 

 Arbetsfördelningen, samt varje individs ansvarsområde inom det nationella 

säkerhetsrådet har blivit officiellt.  

 Minskad makt för generalsekreteraren i nationella säkerhetsrådet. 

 Civila kan ej i fredstid ställas inför militärdomstol (Hale och Özbudun 2010 s 60-61). 

4.2 Turkiets civilsamhälle 

I denna uppsats gestaltas det turkiska civilsamhället av massmedia. I syfte att fastställa 

huruvida demokratin stärkts i det turkiska civilsamhället mellan 2002 till 2013 följer således 

en analys av den turkiska massmedian. 

Massmedia utgörs i detta arbete av tre delar. Dessa kommer separat att belysas i analysen. De 

tre delarna är: 

 Ägandeförhållanden inom turkisk tidningspress 

 Yttrandefrihet 

 Journalisternas situation 
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I ett försök att bringa klarhet i den turkiska mediesfären följer nedan en introduktion av 

densamma. 

Den turkiska mediesfären 

Turkiet har en på ytan väldigt rik tidningsflora med ca 35 nationella dagstidningar som 

tillsammans har den, för landets storlek relativt låga upplagan av 4,5 miljoner ex per dag 

(Finkel 2012 s 123). De största tidningarna är islamkonservativa Zaman (800 000 ex/dag), de 

sekulärkonservativa Posta (510 000 ex/dag) och Hurriyet (450 000 ex/dag) samt AKP vänliga 

Sabah (350 000 ex/dag). Dessa tidningar ägs av ett fåtal större konglomerat, som tillsammans 

äger och kontrolerar upp till 70 % av tv, radio och tidningar i Turkiet. Dessa bolag är ej 

renodlade mediabolag, i vissa fall rör sig media innehavet om en relativt liten post i bolagens 

totala portfölj. Dessa bolags intressen har vid ett flertal tillfällen krockat med kravet på 

objektivitet i nyhetsrapporteringen, i de flesta fall har objektiviteten fått ge vika (Baris 2009).  

Tv och Radio 

Sedan det statliga monopolets avskaffande 1993 har tv och radiomediet vuxit kraftigt i 

Turkiet. De statliga Turkish Radio and Television Corporation (TRT) har försökt att följa med 

i utvecklingen och har idag 4 radiokanaler samt 11 tv kanaler, varav en kanal som enbart 

sänder på kurdiska. De övriga minoritetsspråken finns också representerade i TRT; s utbud 

men då bara i enskilda program (Baris 2009).  

Utöver TRT; s utbud finns ytterligare ett stort antal privata tv kanaler. Dessa ägs i stor 

utsträckning av samma konglomerat som kontrolerar tidningsmediet (Baris 2009). Samma 

utveckling har skett med privat radio, det finns ca 36 nationella privata radiostationer (Baris 

2009). De privata tv och radio sändningarna övervakas sedan 1994 av den statliga 

myndigheten RTUK. Dess roll är att övervaka innehållet i sändningarna och tillse att det 

överensstämmer med ”samhällets värderingar”. Dessa värderingar innebär i regel att man ej 

får kritisera landsfadern Mustafa Kemal Ataturk, ej förspråka en kurdisk stat, samt inte heller 

ifrågasätta militären (Holmertz 2012 s 13). 

4.2.1 Ägarförhållanden inom turkisk tidningspress 

Genom ekonomisk liberalisering på 1980-talet kom den turkiska pressen, som tidigare 

dominerats av familjeägda företag att köpas upp av större multisektorbolag. På 1990-talet 

koncentrerades större delen av media innehavet till ett fåtal av dessa bolag. Dessa bolag 

dominerar idag den turkiska tidningsmedian totalt. Bolagen skiljer sig dock åt en aning. Vissa 

står AKP regeringen nära samtidigt som andra är trogna den kemalistiska ideologin, som i 

stort utgör en motpol gentemot AKP. Utöver detta finns även en tredje fåra, det är de bolag 
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som står Gulen rörelsen nära. Gulen rörelsen är en sunnimuslimsk, västvänlig rörelse som 

leds av imamen Fethullah Gulen som lever i självvald exil i USA. Gulen rörelsen var tidigare 

allierad med AKP, idag är de rivaler (Söderberg 2012 s 21). 

De största mediaägande bolagen, tillsammans med delar av dess övriga verksamhet, är:  

 Kemalistiska Dogan Group, (energi, industri och turism) 

 AKP vänliga Demirören Group, (energi, gruvindustri, bygg och anläggning, turism) 

 AKP vänliga Kalyon Group, (bygg och anläggning) 

 Gulen vänliga Koza ipek Group, (gruvindustri) (Corke, Finkel, Kramer, Robbins, 

Schenkan. 2013 s 6; Baris 2009). 

Vid en första anblick kan medieläget i Turkiets tolkas som pluralistiskt, då alla stora politiska 

aktörer förfogar över egna mediegrupper. Men det faktum att bolagen har sina största 

inkomster från andra sektorer än media har försatt dem i beroendeställning till regeringen. Då 

den statliga sektorn i Turkiet till stora delar säljs ut i linje med AKPs ekonomiska 

liberaliseringar gör det dessa bolag direkt beroende av regeringens välvilja för att få ta del av 

de större statliga kontrakt som detta innebär. Detta har lett till att mediabolagen ej vill riskera 

att stöta sig med sittande regering, då detta kan leda till att stora affärer inom andra 

verksamhetssektorer kan gå förlorade. Detta har bidragit till att pluralismen i turkisk media 

kuvats avsevärt. Det finns även ett flertal exempel på hur regeringen indirekt har påverkat 

ägandeförhållandena inom media och på så sätt straffat de bolag som varit regeringskritiska i 

sina tidningar och tv kanaler. 2009 blev t ex kemalistiska Dogan Group, vilkas tidningar gjort 

sig kända för att hårt kritisera AKP och dess partiledare Erdoğan föremål för en skatterevision 

vilket resulterade i en skatteskuld på 2,5 miljarder US $. För att betala skatteskulden 

tvingades Dogan Group att sälja delar av sitt medieinnehav, däribland en av Turkiets största 

tidningar Milliyet (168 000 ex/dag). Köpare blev ett AKP vänligt bolag. Två år dessförinnan 

hade bolaget Calik holding med premiärminsiter Erdoğans svärson som VD köpt upp den 

regeringskritiska dagstidning, Sabah (319 000 ex/dag) och gjort den regeringsvänlig. Det 

uppseendeväckande med denna affär var att två statliga banker på ett ovanligt förmånligt sätt 

gick in och finansierade stora delar av affären (Corke et al. 2013 s 5-7). 

Detta sätt att från regeringens sida arbeta med ”morot och piska” har gett resultat. 

Självcensuren är utbredd i de turkiska mediebolagen, då affärskontrakt inom andra sektorer är 

viktigare än att förmedla kritiskt granskande nyheter. En tydlig illustrering av detta ägde rum 

den 1:a juni 2013 när de s.k. Geziprotesterna skakade Istanbul. Polis med vattenkanoner och 

tårgas stod mot regeringskritiska demonstranter. CNN International sände direkt från Istanbul 

med kontinuerliga uppdateringar. Samtidigt sände, den av Dogan Group ägda syster kanalen 
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CNN Turk en naturdokumentär om pingviner, och valde enbart att mycket kort kommentera 

demonstrationerna i dess nyhetssändningar den dagen (Corke et al 2013 s 8).  

4.2.2 Yttrandefrihet 

Yttrandefriheten är reglerad i § 12, artikel 26 i den turkiska konstitutionen, där står bl a att 

alla har rätt att fritt få uttrycka sina åsikter såväl skriftligt som muntligt. Denna artikel var 

dock tidigare belagd med ett tillägg som föreskrev att ovanstående rättigheter kan inskränkas i 

syfte att värna ”turkiskheten” och ”republiken”. Dessa något vaga begrepp har använts 

åtskilliga gånger sedan 1982, då nuvarande konstitution implementerades, i syfte att på 

godtyckliga grunder försvåra för såväl tidningsutgivare som för journalister och författare att 

utföra sitt arbete. Som ett resultat av ”harmoniseringsreformerna” har dessa båda begrepp nu 

ersatts av de, fortfarande vaga men ändock mer definierbara begreppen att ”skydda den 

turkiska nationen” samt den ”turkiska republiken” (Hale och Özbudun 2010 s 57-58). Likväl 

beskärs dock fortfarande yttrandefriheten av detta tillägg. 

De första ”harmoniseringspaketen” innehöll mycket lite demokratiseringsåtgärder rörande 

yttrandefriheten. Detta tolkades som att sittande AKP regeringen inte prioriterade detta 

område särskilt högt. Efter påtryckningar från bl a EU kommissionen har dock demo-

kratiseringsåtgärderna nått även denna del av lagstiftningen (Hale och Özbudun 2010 s 57). 

Nedan följer delar av de lagändringar rörande yttrandefriheten som genomförts under 

perioden 2002-2013: 

 § 301 som reglerar brottet att ”förolämpa staten och dess institutioner” som tidigare 

kunde resultera i maximalt sex års fängelse, kan numer ej resultera i mer än maximalt 

tre års fängelse. Minimipåföljden för detta brott har även sänkts, från krav på 

fängelsestraff till att nu möjliggöra för att enbart utdöma bötesstraff. 

 Vidare har definitionen för brottet att förolämpa staten och dess institutioner skrivits 

om till att numera tillåta ”skriftlig och muntlig kritik vars syfte ej är att förolämpa”. 

 Den rådande anti terror lagen har omdefinierats till att ”våld och tvång” är två 

nödvändiga komponenter i en terrorhandling. Tidigare räckte det med en muntlig eller 

skriftlig handling för att riskera åtal för terror brott. 

 Fängelsestraffen för terrorbrott har sänkts. 

 Konfiskering av tryckt material, t ex tidningar måste föregås av ett domstolsbeslut. 

Vid brådskande fall får en lokal åklagare bevilja konfiskering, om detta ej inom 48 

timmar bekräftas genom ett domstolsbeslut upphör åklagarens beslut att gälla per 

automatik (Hale och Özbudun 2010 s 57). 
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4.2.3 Journalisternas situation 

Journalisternas rättigheter i Turkiet regleras enligt lag 212. Där står bl a att bara de 

journalister med fast anställning har rätt att få ut ett presskort, vilket krävs för att bli medlem i 

det av staten erkända journalistfacket. Detta är också det enda journalistfackförbund som äger 

rätt att teckna kollektivavtal. Då majoriteten av journalisterna i Turkiet arbetar frilans innebär 

detta att merparten saknar ett fullgott arbetsrättsligt skydd (Baris 2009).  

Ytterligare ett hinder för journalister att utföra sitt arbete uppstår i och med att det räknas som 

ett brott att förolämpa Turkiets institutioner, dit räknas bl a ärekränkning av politiker. Detta 

har i ett flertal fall resulterat i att journalister har polisanmälts när de kritiskt granskat landets 

politiker. För att exemplifiera detta kan det påtalas att premiärminister Erdoğan under sin 

första mandatperiod som premiärminsiter stämde över 60 journalister för ärekränkning, i vissa 

fall rörde sig brottet av publicerade skämt karikatyrer (Söderberg 2012 s 7). 

Det har även framkommit att politiska makthavare agerat direkt mot ägarna till mediabolagen 

och meddelat att de ej bör rapportera om vissa ärenden. I vissa fall har de även krävt att 

disciplin åtgärder skall vidtas mot journalister som trotsat deras direktiv (Pierini och Mayr 

2013 s 13). Det går t.ex. att härleda minst 59 journalisters avsked som en direkt följd av att de 

kritiserade regeringen i samband med de regeringskritiska s.k. Geziprotesterna sommaren 

2013. Detta klimat har förstärkt den redan existerande självcensuren i Turkiet, då många 

journalister avstår från att skriva alltför regeringskritiska artiklar (Corke et al 2013 s 1-2). 

Det finns även exempel då utpekandet av journalister sker helt öppet av inflytelserika 

politiker, som på valmöten och under intervjuer namnger journalister som de upplever har 

missköt sitt jobb. Inte sällan får dessa journalister kort därefter avsked då mediebolagen ej vill 

riskera sina relationer med statsmakten. Ett exempel på detta var i mars 2013 då kolumnisten 

Hasan Cemal vid tidningen Milliyet blev utpekad av premiärminister Erdoğan vilket ledde till 

att han avskedades senare samma månad (Corke et al 2013 s 9). 

I augusti 2012 var 78 journalister fängslade i Turkiet, 61 av dessa var fängslade på grunder 

som var direkt kopplade till deras journalistsiska arbete. Denna siffra gick sedan ned något för 

att i slutet av året, enligt organisationen Reportrar utan gränser, landa på 72 frihetsberövade 

journalister. Organisationen Commitee to protect journalists (CPJ) hävdar dock att den 

faktiska siffran på frihetsberövade journalister i Turkiet under slutet av 2012 var 49 stycken. 

Denna skillnad i uppfattning rörande antalet frihetsberövade journalister kan, enligt 

författaren bero på de olika organisationernas tolkning av vem som räknas som journalist. 

Oavsett vilken siffra som stämmer så placerar det likväl Turkiet överst på listan för länder i 
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världen med flest antal frihetsberövade journalister (Reportrar utan gränser:1; Pierini och 

Mayr 2013 s 4). 

Enligt CPJ, s statistik för 2012 är överlägset flest frihetsberövanden av journalister, 68 % 

grundade i anklagelser rörande kurdisk separatism. 19 % grundar sig i anklagelser rörande 

Ergenokon härvan, och 13 % rörde diverse andra brott (Pierini och Mayr 2013 s 5). Trots att 

antiterror lagen har omdefinierats används den fortfarande i stor utsträckning i syfte att 

frihetsberöva, och tysta, journalister (Sweeney 2012 s 8-9). 

Många av dessa journalister är frihetsberövade i väntan på rättegång. Denna väntan kan ibland 

bli väldigt lång då det i Turkiet, i vissa fall är lagligt att hålla misstänkta i fängsligt förvar upp 

till tio år (Pierini och Mayr 2013 s 8).  

Svårigheterna och oviljan att komma till rätta med press- och yttrandefriheten har bidragit till 

att Turkiet, under den för uppsatsen aktuella tidsperioden 2002-2013, halkat efter i 

internationella mätningar rörande pressfrihet. Organisationen Reportrar utan gränser placerade 

2002 Turkiet på plats nummer 100 av 139 i världen i sitt årliga pressfrihetsindex. 2013 

placerade samma organisation Turkiet på plats nummer 154 av totalt 179 granskade nationer. 

Detta motsvarar en försämring med ca 15 %. Turkiet hamnade i 2013 års pressfrihetsindex bl 

a bakom länder som Burma och Ryssland (Reportrar utan gränser: 2). 

Ovanstående till trots har Turkiet, under perioden 2002 till 2013 klättrat uppåt i 

organisationen Freedomhouse demokrati tabell. Denna tabell bedömer demokratin i ett land 

på en skala från 1 till 7, desto lägre siffra ju mer demokrati. 2002 var Turkiet klassat som 

”delvist fritt” med siffran 4,5. 2013 klassades Turkiet fortfarande som ”delvist fritt” men nu 

med siffran 3,5. Detta innebär, enligt Freedomhouse att demokratin i Turkiet har stärkts under 

den för uppsatsen aktuella tidsperioden. Noteras bör dock att när tabellen studeras år för år, 

mellan 2002 till 2013 uppdagas att Turkiet 2005 var nere på 3,0 detta var en siffra landet 

behöll ända fram till just 2013. Anledningen till den turkiska demokratins tillbakagång 

berodde delvis på det höga antalet frihetsberövade journalister (Freedomhouse:2). 

4.3 Svar på analysfråga 

I syfte att nå fram till svaret på uppsatsens frågeställning har författaren använt sig av följande 

analysfråga: 

Har demokratin i det turkiska samhället stärkts under perioden 2002 till 2013? 

För att klargöra huruvida demokratin i det turkiska samhället har stärkts följer nedan en 

sammanfattning av uppsatsens empiriska undersökning. Detta mynnar sedermera ut i 

besvarandet av analysfrågan. 
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4.3.1 Analys av det politiska samhället 

Efter att ha studerat de delar som i denna uppsats utgör det turkiska politiska samhället 

tydliggörs att de reformer som presenterats i de s.k. ”harmoniseringspaketen” har bidragit till 

att stärka demokratin i Turkiet.  

Politiska rättigheter och civila friheter  

Här kan vi se förändringar som så sent som i slutet av 1990-talet tedde sig väldigt främmande. 

De tydligaste exemplen på detta är ökade grupprättigheter för minoriteter samt stärkt skydd 

för individer och föreningslivet. Här sticker bl a upphävandet av huvudduksförbudet ut. Detta 

fråntar effektivt konservativa grupper argumentet att kvinnor ej skall jobba och/eller utbilda 

sig pga. att de nekas bära sin religiösa klädesdräkt. Samtidigt innebär arbete och högre 

utbildning ökade möjligheter för dessa kvinnor att påverka det samhälle de lever i.  

Turkiet brottas dock fortfarande med stora problem, det faktum att ca 1000 medlemar ur det 

pro kurdiska partiet BDP 2012 hölls i fängsligt förvar är alarmerande. 

Det politiska samhällets behandling av Ergenokon och Balyoz härvorna var även väldigt 

oroväckande. Detta då rättsprocessen präglades av massrättegångar samt oklara 

jävsförhållanden i kombination med oproportionerligt långa fängelsestraff. Här hade det 

politiska samhället en chans att på demokratisk väg bryta generalernas makt i politiken. Detta 

var dock en chans politikerna, enligt författaren, försummade. Icke desto mindre är det ett 

faktum att perioden mellan 2002 till 2013 inneburit att politisk makt och inflytande har 

förflyttats från generalerna till folkvalda politiker, vilket är ett stort steg i rätt riktning. 

Regelbundna fria, rättvisa och konkurrerande val av politiska beslutsfattare 

Den ökade decentraliseringen av styret i Turkiet samt möjligheten att hålla politiska möten på 

kurdiska har öppnat upp för ökat politisk deltagande hos medborgarna. Däremot är 10 % 

gränsen till parlamentet fortfarande kvar. Detta försvårar möjligheten till rättvisa och fritt 

konkurrerande val då relativt stora partier nekas inflytande i parlamentet samtidigt som nya 

partier kan få svårt att bli etablerade och nå ut till nya väljare pga. av den höga 

parlamentsspärren.  

Medborgarnas deltagande garanterad genom rösträtt för alla vuxna medborgare 

Här är läget oförändrat sedan 2002. Frågan angående möjligheten att utlandsrösta för turkiska 

medborgare är fortfarande olöst. Detta hinder minskar legitimiteten för den turkiska 

valproceduren vilket ofrånkomligen påverkar legitimiteten för den turkiska demokratin. 
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Slutsats politiska samhället 

Det studerade delarna av det politiska samhället i Turkiet har genomgått en rad 

demokratiseringsåtgärder under den för uppsatsen aktuella perioden. Det finns dock 

omfattande arbete kvar att göra. Författaren upplever likväl att det analyserade delarna av det 

turkiska politiska samhället i stort står demokratiskt starkare 2013 än vad det gjorde 2002. 

4.3.2 Analys av civilsamhället 

Efter att ha granskat de delar som i denna uppsats utgör civilsamhället uppdagas en väldigt 

komplex bild av utvecklingen. Å ena sidan har lagändringar skett som medverkat till ett 

öppnare klimat och ökad yttrandefrihet. Detta tenderar dock att överskuggas av 

maktförhållanden inom media branschen samt behandlingen av journalister.  

Politiska rättigheter och civila friheter 

Det har under perioden 2002 till 2013 tillkommit en rad lagändringar rörande 

yttrandefriheten. Den av EU starkt kritiserade lagen som fastslår att det är brottsligt att 

”förolämpa staten och dess institutioner” har omdefinierats och på så sätt mildrats. Detta är ett 

steg i rätt riktning, men lagen som sådan finns dock fortfarande kvar. Anti terror lagen har 

även den skrivits om vilket gjort den smalare i sin tolkning. Därutöver har det blivit svårare 

att konfiskera tidningar, flygblad och annat tryckmateriel. Detta är sammantaget positivt. 

Journalisternas situation har dock blivit sämre, vilket också oberoende internationella 

mätningar påvisar. Turkiet hade i slutet av 2012 flest antal frihetsberövade journalister i 

världen. Sittande regering verkar dock inte ta problemet på allvar, snarare är de en del av det 

då politiska makthavare vid ett flertal tillfällen offentligt hängt ut enskilda journalister.  

Det är även anmärkningsvärt att ärekränkning av bl a politiker är ett lagbrott. Detta förhindrar 

journalister att på ett effektivt sätt kritiskt granska makthavarna vilket, i en demokrati utgör en 

av medias huvuduppgifter. Detta har bidragit till en utbredd självcensur vilket är mycket 

olyckligt ur demokratisk synvinkel. 

Regelbundna fria, rättvisa och konkurrerande val av politiska beslutsfattare 

Ägarförhållandena i den turkiska mediavärlden försvårar möjligheten till objektiv 

information, vilket indirekt försvårar möjligheten till rättvisa, fritt konkurrerande val. Det 

faktum att ca 70 % av tv, tidningar och radio i Turkiet ägs av ett fåtal konglomerat som i stort 

har sitt huvudsakliga affärsintresse inom andra områden har gjort den privata median 

likriktad. Mediabolagen har inte tillåtelse att stöta sig med de sittande makthavarna då deras 

moderbolag i så fall riskerar att förlora statliga upphandlingar som rör övriga sektorer 



Daniel Bele 

Kandidatuppsats Statsvetenskap 61-90 (SSK102)  

28 

 

moderbolaget är verksamt inom. Detta gör att alltför djupgrävande, regeringskritiska 

reportage och undersökningar stoppas. De mediebolag som inte hörsammar regeringens 

styrningar riskerar inte bara att gå miste om stora upphandlingar, de riskerar även 

myndigheternas intresse vilket t.ex. kan resultera i hastigt uppkomna skatterevisioner. 

Den statliga median erbjuder inte heller en helt igenom oberoende bild då den, i likhet med 

den privata median, kontrolleras och censureras genom den statliga myndigheten RTUK. 

Denna myndighet övervakar att ”samhällets värderingar” inte kränks. 

Slutsats civilsamhället 

Det turkiska civilsamhället, med avseende på massmedias situation har dessvärre gått tillbaka 

i sin demokratiska utveckling. Turkiet har mellan åren 2002 till 2013 tappat 54 placeringar i 

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Turkiet toppade 2012 statistiken på antalet 

frihetsberövade journalister i världen. Regeringen har visserligen sjösatt ett antal reformer 

rörande främst yttrandefriheten, men med bakgrund av ovanstående siffror framstår dessa 

enkom som kosmetika. En möjlig anledning till att dessa reformer ej fått större 

genomslagskraft kan vara att AKP regeringen implementerat dem enkom i syfte att gentemot 

EU framstå som transparanta och demokratiska. Dock saknas den genuina viljan, från 

regeringen att följa dem. Slutsatsen författaren drar är att det turkiska civilsamhället, avseende 

massmedia, står demokratiskt svagare 2013 än vad de gjorde 2002.  

4.3.3 Diskussion kring svaret på analysfrågan 

Ovanstående resonemang leder således fram till följande svar på analysfrågan. 

Tabell 2 

 

Analysfråga 

 

Turkiska samhället 

 

Har demokratin i det turkiska 

samhället stärkts under perioden 2002 

till 2013? 

 

Politiska samhället 

 

Civilsamhället 

 

JA, demokratin har 

stärkts. 

 

NEJ, demokratin har 

försvagats. 

Här syns tydligt att demokratin i det turkiska samhället enbart till del har stärkts under 

perioden 2002 till 2013. Samtidigt som demokratiseringen, rörande de i detta arbete 

analyserade delarna, av det politiska samhället gått framåt har civilsamhället, beaktat 

massmedias situation gått bakåt. Vad ligger då bakom detta fenomen, är de turkiska väljarna 

nöjda med den befintliga graden av demokrati eller finns det andra förklaringsfaktorer? 

Väljarna har under perioden 2002 till 2013 haft möjlighet att markera mot, och byta ut det 

styrande AK partiet vid ett flertal regionala och nationella val. Detta har dock inte skett, 
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tvärtom har AKP gått stärkt ur varje val. Detta kan förklaras på olika sätt, antigen är väljarna i 

hög utsträckning nöjda med den politik AK partiet för. Om sen samhället ej är helt igenom 

demokratiskt spelar mindre roll. Detta skulle i så fall tyda på en acceptans av ett visst 

demokratiskt underskott hos de turkiska väljarna. 

 En annan tolkning är att AK partiets valsegrar är ett resultat av en till stora delar 

självcensurerad, likriktad och okritisk media. Denna media har konsekvent undvikit alltför 

kritisk granskning av AK partiet i allmänhet och dess ledare, premiärminister Erdoğan i 

synnerhet. En tredje tolkning är att den regeringsokritiska median har speglat bilden av 

oppositionen på ett sätt som fått AK partiet att framstå som det enda seriösa 

regeringsalternativet.  

Det finns säkert ytterligare anledningar till att Turkiets demokrati inte är starkare än vad den 

är. Ovanstående utgör enbart författarens egna spekulationer. Det är dock viktigt att belysa, 

kritiskt granska och söka förklaringar kring demokratins status i det turkiska samhället. Då 

Turkiet är ett kandidatland till EU med stor inverkan på sitt närområde är graden av demokrati 

i landet en angelägenhet som berör oss alla. Samtidigt är det viktigt att inte glömma de 

reformer som trots allt har skett. Klart står dock att som utvecklingen gestaltat sig under 

AKPs första elva år vid makten har de reformer som implementerats inom delar av det 

politiska samhället inte lett till ökad demokratisering avseende den del av civilsamhället som 

studerats i denna uppsats. 

5 Svar på frågeställning 

I syfte att söka svar på uppsatsens frågeställning följer i detta kapitel en diskussion där 

resultatet av föregående kapitel kommer att brytas mot Linz och Stepens teori om 

konsoliderad demokrati. Uppsatsens frågeställning lyder:  

Vilka förutsättningar har samhället i Turkiet att utvecklas i riktning mot demokratisk 

konsolidering, sett utifrån Juan J. Linz och Alfred Stepans teori? 

För att närma sig uppsatsens frågeställning kommer författaren stegvis jämföra de tre 

antaganden, som i denna uppsats utgör demokratisk konsolidering med de empiriska fakta 

samt de analyser som presenteras i föregående kapitel. Resultatet av detta presenteras i en 

sammanfattande diskussion. Sist i detta kapitel redogör författaren för sitt bidrag till 

kunskapsutvecklingen inom uppsatsområdet samt ger idéer och förslag till vidare forskning. 

5.1 Antagande ett 

De demokratiska institutionerna och principerna åtnjuter ett utbrett samhälleligt stöd. 
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Vad gäller valproceduren är det ett rimligt antagande att Turkiet har fungerande val där flera 

olika partier med olika program har möjlighet att ställa upp. Men för att öka förutsättningarna 

för en konsolidering av demokratin måste speciellt två problemen lösas. Initialt måste 10 % 

gränsen till parlamentet sänkas. Därutöver måste Turkiet reformera de lagar som förhindrar 

landets medborgare som befinner sig utomlands från att rösta. Dessa två hinder begränsar 

demokratin och utestänger en stor del av Turkiets medborgare från reellt politisk inflytande. I 

syfte att öka förutsättningarna för Turkiet att utvecklas mot en demokratiskt konsoliderad 

nation måste dessa hinder överbryggas.  

Därutöver är det tveksamt huruvida ett brett folklager i Turkiet verkligen ser demokratin som 

den enda möjliga styrelseformen. Undersökningen som tas upp i bakgrundsdelen av avsnitt 

4.1 pekar på att självidentifikationen hos väljarna till Turkiets två största partier placerar 

alternativet ”Jag är demokrat” i botten av självvalda identiteter. Dessa två partier fick i valet 

året efter den aktuella undersökningen tillsammans ca 70 % av rösterna. Detta påvisar, enligt 

författaren att förtroende för det demokratiska styrelseskicket som det bäst lämpade för styret 

av landet ej är fullt förankrat i hos befolkningen. 

5.2 Antagande två 

Alla beslut som fattas och alla åtgärder som vidtas i samhället genomsyras av de 

demokratiska principerna och ett demokratiskt agerande. 

Inom delar av detta område har det turkiska samhällets förutsättningar för demokratisk 

konsolidering ökat. En lång rad åtgärder som genomdrivits i samhället har gått i demokratisk 

riktning. Här kan författaren bl a skönja en vilja från regeringens sida att öka minoriteternas 

rättigheter. Detta område har under åren av kemalistiskt styre till stora delar varit helt 

åsidosatt. Nu har det på relativt kort tid skett omfattande reformer som underlättar för landets 

minoriteter Detta är ett viktigt steg i rätt riktning. Dessa reformer måste dock fortsätta. 

Fullständiga rättigheter för minoriteter är en minimi förutsättning för att betraktas som en 

konsoliderad demokrati. 

Vidare måste massmedias situation i Turkiet förbättras. Avsaknaden av en reell pluralism i det 

turkiska mediesamhället har skapat en likriktad massmedia. Då massmedian till stora delar 

ägs av konglomerat, som drivs av ett vinstintresse riskerar detta att ytterligare åsidosätta 

massmedias roll som samhällsgranskande organ. En fri och vital massmedia utgör en hörnsten 

i varje konsoliderad demokrati. Detta måste de turkiska politikerna ta fasta på och göra vad 

som krävs för att stärka den oberoende massmedians roll i det turkiska samhället. 
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Massmedias situation är tätt sammankopplat med journalisternas situation. Det var svårare 

och farligare att vara journalist i Turkiet 2013 än vad det var 2002. Att från politiskt håll 

begränsa journalister i dess yrkesroll är ett allvarligt brott i en demokrati. För att öka 

förutsättningarna att konsolidera den turkiska demokratin måste de lagar som beskär 

yttrandefriheten helt tas bort. Därutöver måste samhället tillsammans med det politiska 

etablissemanget uppskatta och uppmuntra till granskande journalistik. Innan detta är gjort blir 

det ytterst svårt att prata om det turkiska samhället i termer om konsoliderad demokrati. 

5.3 Antagande tre 

De demokratiska principerna och institutionerna är så starka att de inte låter sig påverkas av 

större samhällsomvandlingar eller av landets ekonomiska status. 

På sätt och vis kan AK partiets maktövertagande ses som en större samhällsomvandling. Detta 

då partiet till stor del brutit med kemalismen, som varit den dominerande politiska ideologin 

sedan den turkiska republikens grundande. AKP har dock lyckats stå emot trycket från 

militären och den övriga kemalistiska eliten i dess strävan att återfå förlorat inflytande. Detta 

har stärkt de folkvalda politikernas makt, vilket indirekt stärker demokratin. 

Däremot är inte de demokratiska principerna och institutionerna så starka som de behöver 

vara i en konsoliderad demokrati. Detta ser vi tydligt prov på när omfattande konspirationer, 

förankrade högt upp i samhället med syfte att störta en folkvald regering, uppdagas. Detta 

faktum blottlägger att samhällsviktiga institutioner som bl a upprätthåller statens 

våldsmonopol inte genomsyras av demokratiska ideal. Särskilt oroväckande blir det när 

överbefälhavaren för Turkiets väpnade styrkor åtalas och döms i en av dessa härvor. Detta kan 

ha att göra med att de tidigare mäktiga generalerna utgör en del av förlorarna på den 

maktomfördelning som skett under AK partiets första elva år vid makten. Linz och Stepan 

beskriver risken med att gamla makteliter försöker att underminera det nya styret. AKP har 

dock lyckats behålla makten och inflytandet mycket tack vare det starka folkliga stödet partiet 

har fått vid samtliga val som har ägt rum mellan 2002 till 2013. Detta har troligtvis bidragit 

till att generalerna tillsammans med den gamla makteliten inte öppet vågat utmana AK partiet. 

Dessvärre har inte den juridiska makten varit tillräckligt stark och självständig för att klara av 

att på ett helt igenom demokratiskt sätt hantera det rättsliga efterspelet av dessa härvor. De 

åtalade var frihetsberövade under väldigt lång tid i väntan på rättegång. När det väl blev 

rättegång präglades den av oklara jävsförhållanden. Här måste Turkiet stärka rättsskyddet, det 

skall inte råda några som helst tvivel om att de dömda är skyldiga till de brott de fällts för. 
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5.4 Diskussion kring svaret på frågeställningen 

Vilka förutsättningar har då det turkiska samhället att utvecklas i riktning mot en konsoliderad 

demokrati? Författaren anser att förutsättningarna för detta, trots vissa hinder, på sikt är goda. 

Det turkiska samhället har på relativt kort tid genomfört en rad reformer som inneburit stora 

demokratiska framsteg. Det turkiska samhället har stått emot trycket från den gamla 

makteliten i dess strävan att återfå inflytande. Det turkiska samhället har börjat föra en politik 

som erkänner landets minoriteter. Det turkiska samhället har implementerat lagar som ökat 

den individuella friheten. Allt detta sammantaget påvisar en genuin vilja att reformera 

samhället i demokratisk riktning. 

Dessa framsteg, tillsammans med övriga genomförda reformer, ökar tydligt det turkiska 

samhällets förutsättningar att utvecklas i riktning mot en konsoliderad demokrati. Det är dock 

av yttersta vikt att det turkiska samhället och dess politiker fortsätter på inslagen bana och 

även fortsättningsvis arbetar enträget för att stärka demokratin i landet. 

Sett utifrån den rådande situationen 2013, då uppsatsens undersökning slutar, är det dock 

ytterst osannolikt att Turkiet i närtid kommer att kunna betraktas som en konsoliderad 

demokrati. Snarare befinner sig landet någonstans i slutfasen av det Linz och Stepan 

benämner transitionsprocessen. Turkiet rör sig dock i riktning mot ökad demokrati. 

Freedomhouse rankar Turkiet som demokratiskt starkare 2013 än vad det var 2002. Vägen 

mot ökad demokrati är dock inte spikrak, kanske behöver den inte heller vara det. 

Förändringar är svåra och stöter ofta på motstånd. Innan det turkiska samhället är redo att ta 

nästa steg i sin demokratiska utveckling måste dess politiker dock inse vikten av att 

medborgarna tillsammans med samhällets samtliga delar är väl förankrade i de demokratiska 

idétraditionerna. Här blir politikernas jobb att stärka civilsamhället och betona demokratins 

överlägsenhet gentemot övriga styrelseskick.  

Vidare måste yttrandefriheten förstärkas, och dess position bekräftas och omhuldas av 

samhällets samtliga aktörer. Yttrandefriheten utgör en viktig plattform i medborgarnas 

möjlighet att granska och ställa makthavarna till svars. Detta gör yttrandefriheten till ett av 

grundfundamenten i en demokrati. Därutöver måste även rättsamhället stärkas, det får inte 

råda några tvivel om att de som är satta att döma rätt från fel är helt objektiva och opartiska i 

sin bedömning.  

Även om Turkiet stundtals vacklar i sin demokratiska resa och vid vissa tillfällen tenderar att 

röra sig ett steg fram och två steg bakåt, är det viktigaste att viljan att nå fasen demokratisk 

konsolidering finns där. Turkiet är ett geopolitiskt viktigt land där det ligger inklämt som en 

kil mellan Europa och Asien. Turkiet har kommit att fungera som ett transitland mellan öst 
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och väst. Det är dock inte bara varor som passerar, här passerar även idéer och tankar. Detta 

gör att en ökad demokratisering i Turkiet ger positiva synergieffekter på hela regionen. 

Genom att demokratin kan sprida sig från, den regionala hegemonin Turkiet till omgivande 

länder bidrar ett demokratiskt starkt Turkiet till ett mer stabilt mellanöstern. Följaktligen är 

det av största vikt att EU, tillsammans med andra demokratiska krafter, fortsätter att stötta 

demokratin i Turkiet för att på så sätt öka det turkiska samhällets förutsättningar att utvecklas 

i riktning mot demokratisk konsolidering. 

5.5 Eget bidrag 

Turkiet står år 2014 vid ett vägskäl. Skall landet överge drömmen om ett EU medlemskap, till 

förmån för ett djupare sammarbete med arabländerna. Eller kommer Turkiet att göra 

ytterligare en kraftansträngning i syfte att närma sig Europa. År 2014 är det presidentval i 

Turkiet, ett val där Erdoğan förväntas kandidera. Detta val blir återigen ett test angående de 

turkiska väljarnas demokratiska ambitioner. Kommer de att rösta fram, en allt mer auktoritär, 

Erdoğan eller kommer det att bli ett maktskifte?  

Författarens förhoppning är att denna uppsats skall bidra till att öka diskussionen om det 

politiska läget i Turkiet samt att belysa vikten av ett demokratiskt starkt Turkiet. Därutöver 

önskar författaren tydliggöra det arbete Turkiet lagt ned, men även åskådliggöra det arbete 

som ligger framför landet i dess strävan att betraktas som en demokratiskt konsoliderad 

nation. 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Arbetet med denna uppsats har väckt författarens nyfikenhet att undersöka andra frågor 

rörande demokrati i allmänhet och Turkiet i synnerhet. Initialt skulle det vara intressant att se 

resultatet av en undersökning som tar avstamp i Linz och Stepens teorier men som belyser 

andra arenor i det turkiska samhället.  

Det skulle även vara av intresse att gå djupare in på fenomenet AKP. Vad är deras agenda och 

hur stark är islams roll inom partiet? Av intresse är även att undersöka Turkiets 

förutsättningar för ett EU medlemskap, har landet vad som krävs? 

Vidare skulle en undersökning som prövar den turkiska demokratin mot en annan 

demokratimodell än Linz och Stepans vara av intresse. Skulle resultatet av en sådan 

undersökning ligga i linje med vad denna har kommit fram till, eller skulle resultatet bli något 

helt annat? 
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