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Abstract 

Turkey has emerged as a major actor in the Middle East over the last decade, since the ruling 

party AKP came to power in 2002.  Turkey is now playing a mediation role in regional 

conflicts and has been speaking out loudly on sensitive issues such as the Iranian nuclear 

program and the Palestinian- Israeli conflict. Furthermore, Turkey has established close ties 

with the Arab world which has suffered the relationship with its long-time ally Israel. This 

new presence in Middle East has been criticized by Turkey’s allies in west. Critics argue that 

the country is about to abandon its former western relationship and strengthen their ties with 

the Arab world instead. 

This thesis has two main purposes. First, an empirical purpose which is to describe and 

explain changes in Turkish foreign policy towards Middle East. Second, this thesis has a 

theoretical purpose, aiming to make a contribution to the study field also on a theoretical 

level. The ambition is therefore to provide with ideas and/or modify the model of Gustavsson 

in order to make it more applicable of other cases of foreign policy change.  The theoretical 

framework applied on this thesis is Jakob Gustavsson's model for explaining foreign policy 

change. Turkey’s foreign policy change will be analyzed through a qualitative case study that 

focuses on the country’s relations with the Middle East. Based on Gustavsson’s model, 

possible explanations to Turkey’s foreign policy change towards Middle East are structural 

changes in the international and national system. The end of the bipolarity system during the 

cold war resulted in a major structural change, thus Turkey had to adapt to the new system by 

hammering out a new foreign policy doctrine. In addition to this, the growing opposition to a 

Turkish membership within the EU is considered to be another explanation to Turkey’s 

improved relations with the Middle East. The results shows furthermore possible explanations 

on a national level such as growing economy, a strong Turkish public opinion, new actors and 

also AKP:s ideological affinity with Muslim aspirations. The Iraq crisis, which arose in 2003 

when Turkey rejected a resolution authorizing the deployment of American forces in Turkey 

in a war against Iraq, functions as a catalysts for the changes in Turkish foreign policy. One of 

the main components in the model emphasizes that the individual key actor needs to go 

through a change within its belief system, however the author have not found such evidence 

in this case and thus suggests that this part of the model becomes slightly modified or even 

removed.  

Keywords: Turkey, AKP, Ahmet Davutoglu, Middle East, foreign policy change, zero problems 

towards neighbors 
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1 Inledning  

Turkiet är ett sekulärt muslimskt land som länge varit en viktig allierad till väst och fungerat 

som en bro mellan Europa och Mellanöstern. Landets främsta utrikespolitiska mål har sedan 

länge bestått av att bli fullvärdig medlem i EU. De senaste tio åren dock, sedan Rättvise- och 

utvecklingspartiets (AKP) makttillträde 2002, har Turkiets utrikespolitik genomgått stora 

förändringar. Från att ha varit ett land i Europas utkant och periferi framstår nu Turkiet som 

en helt ny aktör på den internationella arenan. Landets nya utrikespolitik handlar om 

ambitionen att bli en regional stormakt men även en global aktör. Under de senaste årtionden 

har Turkiet blivit en viktig aktör i Mellanöstern. Kritiker från landets allierande i väst tolkar 

dessa förändringar som att Turkiet är på väg att vända Europa ryggen.  Man ställer sig frågar 

huruvida Turkiets nya utrikespolitik är förenligt med landets relationer med väst. 

De utrikespolitiska förändringarna som har skett i Turkiet är ett aktuellt forskningsämne där 

huvudfrågan tycks vara huruvida Turkiet är på väg att lämna det västliga samfundet eller ej. 

Traditionellt har Turkiet länge stått på västländernas sida i utrikespolitiska frågor. Den 

turkiska republikens grundare Mustafa Kemal Atatürk, och den sekulära oppositionen i landet 

har länge betraktat samarbete med Mellanöstern som ett hot mot utveckling och framförallt 

den västerländska moderniseringsprocessen i landet. Således var den nya utrikespolitiken en 

tydlig avvikelse i turkisk utrikespolitisk historia. Sedan AKP kom till makten har partiet ökat 

sitt engagemang avsevärt i Mellanöstern. AKP har bland annat etablerat nära förbindelser med 

länder som Iran och Irak och andra delar av arabvärlden i stort, som man tidigare haft 

ansträngda relationer med.  Vidare har landet initierat en rad förmedlingsförsök i regionen och 

uttalat sig aktivt i känsliga frågor såsom Irans kärnvapen och Israel- Palestina konflikten, där 

man har intagit ett mer aktivt förhållningssätt mot palestiniernas klagomål. Kritiker tolkar 

Turkiets nya närvaro i Mellanöstern som en möjlig svängning från väst till öst. AKP avvisar 

dock dessa anklagelser och menar att ambitionen med den nya utrikespolitiken är att skapa 

fred och stabilitet samt att sprida demokratiska värden till sina grannar i söder. Man hävdar 

vidare att EU- medlemskapet är landets främsta utrikespolitiska mål och att det ökade 

samarbetet med Mellanösternländerna inte bör betraktas som ett hinder till landets önskan att 

bli medlem i EU.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning utgår denna uppsats från att det faktiskt har skett en 

utrikespolitisk förändring vad gäller Turkiets relationer med Mellanöstern. Uppsatsen ämnar 

redogöra hur denna utrikespolitik har förändrats samt vilka faktorer som kan ligga bakom 
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dessa förändringar. Föreliggande studie har en både empirisk och teoretisk ansats. Jag utgår 

från en befintlig teori där Jakob Gustavssons förklaringsmodell om utrikespolitisk förändring 

kommer att användas som teoretisk utgångspunkt. Förklaringsmodellen är baserad på en 

trestegsprocedur. Enligt Gustavsson gynnas förutsättningarna för utrikespolitisk förändring 

när tre särskilda förhållanden inträffar samtidigt: förändringar i grundläggande strukturella 

förhållanden, ett strategiskt politiskt ledarskap samt uppkomsten av en kris av något slag 

(Gustavsson 1998:23). Denna studie har dessutom ett teoretiskt syfte där förhoppningen är att 

även bidra till studieområdet på ett teoretiskt plan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats har två övergripande syften. För det första ett empiriskt, där ambitionen 

är att undersöka förändringar i Turkiets utrikespolitik gentemot Mellanöstern samt att ge en 

möjlig förklaring till dessa förändringar. Jag ämnar försöka förklara hur förändringarna i 

Turkiets utrikespolitisk ser ut och vad det beror på med hjälp av ett teoretiskt ramverk över 

när och hur utrikespolitiska förändringar äger rum. Jakob Gustavssons förklaringsmodell om 

utrikespolitiska förändringar kommer att ligga grund till denna undersökning. För det andra 

har studien ett teoretiskt syfte där ambitionen är att göra ett bidrag till studieområdet även på 

teoretiskt plan. För att den bättre ska passa andra fall av utrikespolitiska förändringar är 

förhoppningen således att tillföra idéer och/ eller modifiera Gustavssons teori. 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

På vilket sätt har Turkiets utrikespolitik gentemot Mellanöstern förändrats under AKP: s 

regeringsperiod? 

Vilka faktorer kan förklara Turkiets utrikespolitiska förändringar gentemot Mellanöstern? 

 

1.2 Avgränsning 

Det är nödvändigt att göra en tydlig avgränsning då uppsatsen endast får omfatta ett visst antal 

sidor. Med hänsyn till detta har jag valt att inte ta med samtliga delar av det teoretiska 

perspektivet som kommer att tillämpas i den här studien. På grund av tids- och 

teckenbegränsning så går det inte att i detalj tillämpa Gustavssonsmodellen i denna studie. 
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Detta skulle avkräva uppsatsförfattaren en lika utförlig och detaljerad avhandling som 

Gustavssons egen. Således har en viss del av modellen utelämnats. Den nationella 

beslutsprocessen har förbisetts där tyngden kommer att ligga på de mekanismer som initierar 

denna process istället och de individer som uppfattar och styr den. 

Turkiets utrikespolitik verksamhet är ett omfattande ämne som i sin helhet är svårundersökt 

inom ramen för en D-uppsats. Det optimala hade varit att inkludera även andra delar av 

Turkiets utrikespolitiska förändring under AKP, som innefattar även andra regioner då detta 

skulle kunna ge en rättvisare bedömning av Turkiets relationer med Mellanöstern. Med 

avseende på studiens omfattning är dock den möjligheten begränsad. 

Det är även nödvändigt att göra en periodavgränsning gällande Turkiets utrikespolitiska 

utveckling. För att studera Turkiets förhållningssätt gentemot Mellanöstern kommer 

föreliggande studie att inriktas på två tidsperioder: perioden från när den turkiska republiken 

grundades fram till kalla krigets slut och AKP: s regeringsperiod. Den utrikespolitiska 

verksamheten efter kalla krigets slut kommer förvisso att tas upp men fokus kommer att ligga 

på de ovan nämnda tidsperioderna. Att uppsatsförfattaren valt att inrikta sig på AKP: s 

regeringsperiod beror på att det är den tidsperiod som representerar de starkaste uttrycken för 

Turkiets förändrade förhållningssätt gentemot Mellanöstern.  

 

1.2 Disposition 

Förutom inledningen består den här uppsatsen av fem kapitel. Uppsatsens andra kapitel utgörs 

av en metodologisk genomgång för hur uppsatsförfattaren anser att gå tillväga för att uppfylla 

uppsatsens syfte om att undersöka Turkiets utrikespolitiska förändringar gentemot 

Mellanöstern. I tredje kapitlet presenteras olika teoretiska synsätt på utrikespolitisk 

förändring. I samma avsnitt kommer Gustavssons förklaringsmodell om utrikespolitisk 

förändring att redogöras. Utifrån denna teori undersöks och analyseras studieobjektet. I 

nästkommande kapitel kommer uppsatsförfattaren att redogöra för den historiska bakgrunden 

av turkisk utrikespolitik som avser att öka förståelsen för Turkiets ändrade förhållningssätt 

gentemot Mellanöstern. I fjärde kapitlet presenteras resultatet av analysen där 

uppsatsförfattaren identifierar källor till förändringar och individuella beslutsfattare.  Slutligen 

utvärderas och sammanfattas de resultat som uppsatsförfattaren har kommit fram till utifrån 

studiens syften och frågeställningar. Detta inleds med en sammanfattande diskussion kring 
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resultatet. Vidare presenteras analysen av det teoretiska angreppssättet som har tillämpats i 

studien. Avslutningsvis redogörs de slutsatser som uppsatsförfattaren kan dra utifrån denna 

undersökning. 
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2 Metodologisk angreppssätt 

2.1 Metodval och metoddiskussion 

Uppsatsskrivandet innebär att fortlöpande göra olika val i betydelsen att ta ställning till olika 

teoretiska, metodologiska och empiriska frågeställningar vilka inverkar på de resultat som 

uppsatsen avser att generera. Utgångspunkten för forskningsstrategi och metod är beroende av 

vilken typ av problem som ska studeras och vilka frågeställningar det ska svaras på (Nyberg, 

2000:99). 

Det görs en åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kvantitativa metoden 

lämpar sig bäst för studier som ämnar mäta något eller söka efter en förekomst eller frekvens. 

Inom den kvantitativa forskningen sammanställs stora mängder data, vanligtvis i form siffror 

(Widerberg, 2002:15) Den kvalitativa metoden går ut på att studera ett fenomens innebörd 

mer djupgående (Nyberg, 2000:100). 

Ambitionen har varit att öka förståelsen kring Turkiets utrikespolitiska förändringar gentemot 

Mellanöstern samt att belysa de faktorer som kan förklara denna förändring. Det mest 

ändamålsenliga förhållningssättet i den här studien är den kvalitativa fallstudie metoden 

(Esiasson m.fl. 2007:42). Syftet med fallstudier är att erhålla en djupgående redogörelse för 

händelser, processer, relationer eller erfarenheter inom den undersökta enheten. Ambitionen 

är att reda ut komplexiteten i en given situation. Fallstudiemetoden kan svara på varför vissa 

resultat uppstår (Denscombe, 2000:42). Enligt Yin (1989: 20) är en fallstudie idealt när 

frågeställningen består i en hur och varför- fråga: ” a ’how’ or ’why’ question is being asked 

about a contemporary set of events, over which the investigator has little or no control”. Den 

föreliggande studien ämnar beskriva hur Turkiets relationer gentemot Mellanöstern har 

förändrats samt vilka faktorer som ligger bakom Turkiets utrikespolitiska förändringar 

gentemot Mellanöstern. Således uppfyller studiens frågeställningar dessa kriterier mycket väl. 

Det finns vidare ingen möjlighet att utföra exempel på de inblandade aktörernas beteende. 

En invändning mot fallstudier kan vara att underlaget är för litet för att resultatet ska kunna 

anses generaliserbart. Kritiken vägs upp av metodens främsta styrka vilket är möjligheten att 

tränga in i det empiriska materialet för att få en djupare förståelse av studieobjektet 

(Halvorsen, 1999:43). Eftersom ambitionen med föreliggande uppsats är att belysa, förklara 
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och upptäcka snarare än att påvisa generella lagbundenheter så har kritiken i viss avseende 

förefallit sig vara irrelevant.  Förhoppningen med uppsatsen är att kunna bidra till ökad 

förståelse för den turkiska utrikespolitiken samt att studien genomförs på ett sådant sätt att 

den kan kompletteras av andra vetenskapliga studier.  

En annan fördel med fallstudier är möjligheten att arbeta med ett omfattande material av 

skiftande karaktär samt metodens öppna förhållningssätt till datainsamling. Utifrån 

forskningsfrågan kan forskaren hantera olika typer av empiriskt material samt kombinera flera 

olika insamlingsmetoder (Denscombe, 2000:43). 

Syftet med föreliggande studie är även att bidra med nya idéer till den teoretiska 

förklaringsmodellen som tillämpas i studien. Således har studien både teoriprövande och 

teorianvändande inslag. Uppsatsförfattaren kommer att använda sig av Jakob Gustavssons 

förklaringsmodell för utrikespolitisk förändring i hans avhandling. 

 

2.2 Material och källkritik 

Det är viktigt att ge en översikt av materialet studien bygger på för att visa att man har 

adekvata källor. Det empiriska materialet som ska stå till grund av denna studie är både 

primär- och sekundärkällor. För att skapa så stor förståelse som möjligt och för att finna 

svaret på studiens frågeställningar har sekundärkällor i form av litteratur, tidningsartiklar, 

vetenskapliga artiklar och rapporter i stor utsträckning använts.  Primärkällorna som ska bidra 

till att öka validiteten utgörs av olika officiella dokument och rapporter från internationella 

välkända organisationer. En stor del av dessa dokument är publicerade av officiella organ 

såsom EU och utrikesministerierna i både Turkiet och Sverige.  Den mest betydelsefulla 

primärkällan i denna studie består av den turkiska utrikesministern Ahmet Davutoglus egna 

publicerade artiklar. Det hade varit ännu mer optimalt att även analysera material från AKP: s 

partiprogram mer ingående men tidsperioden för uppsatsen begränsar den möjligheten. Istället 

blir det mer fördelaktigt att fokusera sig mer på turkiska utrikesministeriet och 

utrikesministern Ahmet Davutoglus egna artiklar. 

När utbudet av informationen är begränsat som i denna studie måste man välja det material 

som bäst tillfredsställer kraven på äkthet, oberoende, samtidighet (Esiasson m.fl 2007: 325). 

Detta kallas för strategiskt urval vilket även tillämpats i denna studie. Det är av vikt att vara 

källkritisk i användandet av materialen som denna uppsats bygger på. Även om ambitionen 
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har varit att använda primärkällor så långt som möjligt så har till synes sekundärkällor i stor 

utsträckning använts.  Användandet av dylika källor medför givetvis en del källkritiska 

problem som måste medvetandegöras, i synnerhet då källorna utgör ett underlag för denna 

studie.  

Tillförlitligheten och trovärdigheten av sekundärkällor ökar om en och samma berättelse kan 

bekräftas av varandra (Ibid., 319). Således har en kritisk jämförelse av flera oberoende 

sekundärkällor som behandlar samma händelse, genomförts i arbetet för att på så sätt ge en så 

korrekt och nyanserad bild som möjligt. Detta har lett till ett trovärdigt material och ökad 

reliabilitet. Dokument från internationella organ såsom EU samt det svenska och turkiska 

utrikesministeriet anses vara tillförlitliga eftersom dessa organ är inflytelserika inom 

respektive områden. Kritik kan även framföras mot användandet av Internetkällor i 

vetenskapliga artiklar då referenslitteratur är att föredra. Då offentliga dokument och 

rapporter offentliggörs allt oftare som elektroniska dokument i viktiga officiella organ är 

Internetkällor nödvändiga. Materialet som utgörs av de offentliga dokumenten i denna studie 

bör som det nämnts ses som tillförlitliga. 

En kritik mot användandet av vetenskapliga artiklar kan vara att texten kan komma att färgas 

av hur andra människor uppfattar processen som studien ämnar beskriva. Man bör dock ha i 

åtanke att målet med denna undersökning inte är att själv bevisa en hypotes eller en teori. 

Ambitionen är istället att skildra hur olika personer i olika ställningar uppfattat orsakerna till 

förändringarna i turkisk utrikespolitik. För att få underlag om vilken relation Turkiet har till 

Mellanöstern har Davutoglus artiklar utgjort den viktigaste källan. När materialet har 

analyserats har detta skett på ett källkritiskt viss, då vissa källor kan vara vinklade till en viss 

parts fördel. Man bör också ha i åtanke att även när det gäller böcker så kan dessa innehålla 

tendentiösa åsikter.  För sin egen del bör uppsatsförfattaren fundera över hur denne väljer att 

framställa de personer som finns i materialet. Eftersom enskilda individers åsikter och tankar 

behandlas i denna studie är det av vikt att inta en så objektiv ställning som möjligt gentemot 

dessa och inte blanda in egna värderingar om de åsikter som finns i materialet. Det är av 

ytterst vikt att kritiskt jämföra de olika källorna som behandlar samma händelse ur olika 

perspektiv för att kunna konstruera en korrekt bild av sanningen. Vidare bör det nämnas att då 

uppsatsförfattaren ursprungligen kommer från Turkiet har denne redan förutfattade meningar 

om studieobjektet. Därav är det av stor vikt att vara objektiv när fakta läses och inte låta sig 

påverkas av detta (Ibid., 317-323). 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel redogörs för de studier som har gjorts om utrikespolitisk förändring för att ge 

en överblick över andra teorier inom studieområdet. Vidare presenteras uppsatsförfattarens 

val av forskningsmodellen som utgörs av Jakob Gustavssons modell om utrikespolitisk 

förändring. Förutom studiens huvudsakliga teorikälla kommer även en teori kring 

beliefsystem att användas. Detta bidrar till analysen av den valda nyckelaktören som person, 

vilka övertygelser han har och hur han agerar utifrån dessa.   

 

3.1 Centrala begrepp 

Modellen har två centrala begrepp vilka är; utrikespolitik och förändring. Eftersom 

utrikespolitisk förändring är studiens beroende variabel är det oumbärligt att definiera dessa i 

termer av utrikespolitik och av förändring. Cohen och Harris definierar utrikespolitik som: 

 

              ”En uppsättning av mål, direktiv eller intentioner formulerade av personer i officiella eller 

beslutsfattande positioner, riktade mot någon typ av aktör utanför den suveräna staten, med avsikt av 

att påverka målet på det sätt som önskats av beslutsfattaren (Cohen & Harris, 1975:3 831, egen 

översättning). 

Enligt definitionen är det regeringsföreträdare som utövar denna utrikespolitik utifrån sina 

intentioner, och att detta är en målmedveten handling som formas av aktiva val.  Vidare 

definierar Goldmann en förändring som ”ett nytt agerande i en given typ av en situation eller 

ett givet agerande i en situation tidigare associerat med ett annat agerande”(Goldmann 

1998:10, egen översättning).  Den typ av förändring som studeras i denna studie har sin grund 

i skillnaden mellan traditionell turkisk utrikespolitik och utrikespolitiken under AKP. 

 

3.2 Utrikespolitisk förändring 

Det kan uppstå en hel del problem med att utföra en analys gällande utrikespolitisk 

förändring. Anammandet av en teori är det som utgör det första hindret. Som forskare ställs 

man ställs inför en uppsjö av teorier som ger möjlighet att analysera fenomen på olika nivåer.  
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De allra vanligaste förklaringsmodellerna har varit middle-range teorier. Dessa fokuserar på 

en viss nivå som exempelvis system- eller individnivå. Enligt Gustavsson kan dessa vara 

lämpliga för att förklara specifika fenomen men kan samtidigt bortse från förklaringsfaktorer 

(Gustavsson, 1998:17).  Robert Giplin menar att bristen på general theories inom 

utrikespolitisk förändring är ett resultat av att området inte ägnats någon större forskning. Det 

kan förklaras av att det är ett relativt ungt ämne och saknar den empiri som krävs för att bygga 

någon forskning på. Giplin betonar även det faktum att behaviorismen som dominerade 1970-

talets forskning, motsatte sig sökandet efter en general theory. Ett sådant sökande ansågs vara 

alltför ambitiöst och således lönlöst. Sist men inte minst framhåller Giplin att det bipolära 

världssystemet under kalla kriget utgjorde ett hinder gällande forskning om utrikespolitiska 

förändringar. Det rådde en brist på intresse av att studera förändringar i ett sådant system och 

det var inget som ansågs vara eftersträvansvärt (Giplin 1981:4ff). Under 1980- talet väcktes 

stort intresse för internationella relationer vilket även öppnade dörren för utrikespolitisk 

förändring (Gustavsson, 1998:3). Även om de teoretiska bidragen varit relativt få inom 

området för utrikespolitisk förändring så har det på senare år utarbetats en hel del 

analysmodeller. Gustavsson identifierar tre olika modeller inom utrikespolitisk förändring: 

checklist models, stuctural constraints models och cyclical models (Ibid., 18). 

Kalevi Holsti och Charles Hermann behandlar den så kallade checklist models för 

utrikespolitisk förändring som utgörs av en analys i tre steg. Först studeras relevant 

bakgrundsfakta inom området som ska gälla forskningen. Vidare identifieras relevanta 

aspekter inom beslutsprocessen och beslutsfattaren och slutligen bör forskaren tyda dessa 

fakta i form av någon typ av utrikespolitisk förändring.  Enligt Gustavsson har checklist 

models en bred ansats och precisa beskrivningar av oberoende variabel men han menar vidare 

att det finns en risk att det blir för många förklaringsfaktorer. Således åsidosätts 

nyckelindividernas betydelse i beslutsprocessen (Ibid., 19). 

Kjell Goldmann och David Skidmore står för utformandet av structural constraint models för 

utrikespolitisk förändring. Här fokuserar man på beslutsprocessen och beslutsfattaren och 

enligt modellen kan det finnas institutionella faktorer som hindrar eller påskyndar en 

utrikespolitisk förändring (Ibid., 19) . Skidmore menar att stater skiljer sig åt i deras förmåga 

att anpassa sig till internationella förändringar. Statens möjlighet att utforma sin utrikespolitik 

påverkas av nationella och internationella begränsningar. Beroende på om staten är svag eller 

stark kan stater förändra sin utrikespolitik på två olika sätt. Skidmore utgår ifrån 

institutionella och realistiska teoriers förklaringar av förändring.  Den institutionella teorin om 
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förändring lämpar sig bäst att förklara förändringar hos stater som är starkt positionerade i det 

internationella systemet. Dessa stater är mindre känsliga för internationella begränsningar än 

internationellt svaga stater. Det är en förutsättning att en kris av något slag utsätter press på 

förändringar för att en utrikespolitisk förändring ska komma till stånd. Dessa länder är mer 

känsliga för nationell kritik och för att lösa krisen genomför man utrikespolitiska förändringar 

som svar på denna nationella press. Stater som är nationellt svaga men internationell starka 

visar sig vara mer känsliga för internationella begränsningar. Enligt den realistiska teorin 

kommer en förändring till stånd som en reaktion på förändringar i det internationella 

systemet. Staten måste förändra sin politik för att bibehålla sin internationella position 

(Skidmore 1994:43–63). Enligt Gustavsson uppstår det problem när man måste generalisera 

mellan dessa institutionella faktorer inom olika politiska system. Hans slutsats är att modellen 

inte är flexibel nog för att ta hänsyn till olika kontexter (Gustavsson 1998:196).    

Walter Carlsnaes och Jerel Rosaltis cyclical models går ut på att söka mönster och 

återkommande fenomen under långa tidsperioder. Rosalti menar att längre perioder av 

stabilitet avbryts av kortare perioder av förändring. Det sker en rad förändringar under 

perioder av stabilitet men dessa frambringar inte stora förändringar tills de växer sig så starka 

att en förändring är omöjlig att undgå. Carlsnaes fokuserar på individer med makt i 

kombination med historiska förklaringar (Ibid., 20) Enligt Carlsnaes är förändringar i 

utrikespolitiken ett resultat av både struktur och politiska beslutsfattare (Carlsnaes 2002:344). 

Den politiska aktörens möjlighet att förändra politiken är avgörande för uppkomsten av en 

utrikespolitisk förändring.  Möjligheten att genomdriva utrikespolitiska förändringar 

begränsas av två faktorer. Den första utgörs av nationella och internationella begränsningar. 

Vidare begränsas det genom den politiska beslutsfattarens kännedom om att dessa 

begränsningar hindrar de från att förändra politiken.  Således är det beslutsfattarens 

bedömning av dessa omständigheter som avgör möjligheten att driva igenom förändringar i 

politiken (Ibid., 342ff). Enligt Gustavsson bortser modellen från typiska aspekter hos fallen 

som studeras och får svårt att erbjuda generaliseringsmöjligheter (Gustavsson 1998:20). 

Gustavsson använder själv en egen modell som är baserad på en trestegsprocedur vilket 

kommer att tillämpas i studien. 
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3.3 Gustavssonsmodellen 

I detta avsnitt fördjupar vi oss i de olika stegen i Jakob Gustavssons modell om utrikespolitisk 

förändring och identifierar källor till strukturella förändringar, individuella beslutsfattare samt 

beslutsprocesser. Gustavsson påpekar att det inte är en teori som han utarbetat själv men att 

förutsättningarna för utrikespolitisk förändring gynnas när tre särskilda förhållanden inträffar 

samtidigt: förändringar i grundläggande strukturella förhållanden, ett strategiskt politiskt 

ledarskap samt uppkomsten av en kris av något slag (Gustavsson 1998:23). Strukturella 

förändringar kan skapa press på förändringar men enligt Gustavsson är inte pressen i sig 

tillräcklig för att åstadkomma en förändring och att det dessutom krävs att de strukturella 

förhållandena uppfattas av politiska företrädare som identifierar dessa förhållanden och 

bestämmer sig sedan att agera därefter. Uppkomsten av en kris av något slag i kombination 

med dessa förändringar ökar dessutom möjligheterna till en förändring avsevärt eftersom 

kriser tenderar att öka benägenhet att ta politiska beslut (Ibid., 27). 

 

3.3.1 Förklaringsfaktorer 

 Här presenteras Gustavssonmodellens förklaringsfaktorer som också ska ligga till grund för 

studien. De bakomliggande källorna till förändringar delas in i två kategorier: internationella 

och nationella. Vidare görs en distinktion mellan ekonomiska och politiska faktorer. Det 

första steget blir att identifiera internationella och nationella källor som bidragit till den 

utrikespolitiska förändringen. Enligt Gustavsson utgör inte dessa ensamt orsaken till en 

utrikespolitisk förändring men är en del av en process som i olika grad påverkar 

händelseförloppet. Strukturella förändringar utgör en grogrund eftersom de syns i realiteten 

och är konkreta. Slutligen måste strukturella förändringar uppfattas och reageras för att en 

förändring ska uppstå (Gustavsson 1998:23f).  

 

3.3.2 Källor till förändring på internationell nivå 

Gustavsson fokuserar på förändringar i den internationella maktbalansen efter kalla krigets 

slut vilket anses vara en möjlig förklaringsfaktor till den svenska omsvängningen i EG-frågan. 

Detta gör han genom att studera Sveriges position i det internationella systemet och hur den 

förändrades efter kalla krigets slut (Gustavsson 1998:69). Utifrån Gustavssonsmodellen 
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ämnar den här analysnivån identifiera internationella politiska faktorer med avseende på 

maktförhållanden samt traditionella militära aspekter på den nationella säkerheten. Vidare 

syftar de internationella ekonomiska faktorerna till gränsöverskridande ekonomiska 

transaktioner. 

  

3.3.3 Källor till förändring på nationell nivå 

I Gustavssons avhandling utgörs nationella källorna till förändring av Sveriges ekonomiska 

utveckling och de politiska implikationer den fick för Sverige. Gustavsson menar att eftersom 

Sverige var på väg mot en recession sågs EG-medlemskapet som en slags räddningsplan 

(Gustavsson 1998:116). Denna analysdel ämnar analysera politiska faktorer i former av stöd 

från väljare och andra samhällsaktörer vad gäller upprätthållandet av en viss utrikespolitik. De 

nationella ekonomiska faktorerna avser den ekonomiska situationen och utvecklingen i landet. 

 

3.3.4 Det politiska ledarskapet 

Gustavsson framhåller att de strukturella förhållandena som redovisats ovan inte är tillräckliga 

att ensamma påverka en utrikespolitisk förändring. Han betonar vikten av det politiska 

ledarskapets roll i en utrikespolitisk förändring. Enligt Gustavsson måste de strukturella 

förändringarna som uppstår uppfattas av en beslutsfattare som sedan reagerar utifrån de 

aktuella förhållandena. Vidare menar Gustavsson att analysen bör göras på individnivå 

eftersom en regering i sin helhet inte är kapabel att identifiera och fundera över olika 

lösningar. Enbart enstaka människor i organisationen kan göra det, enligt Gustavsson. 

Gustavsson menar vidare att beslutsprocessen utgör en viktig del av analysen, med särskild 

fokus på den formella policyprocessen men även vilka strategier nyckelaktörer använder sig 

av för att övertyga andra om den nya politiken (Gustavsson 1998:24).  

 

3.3.5 Kris som utlösande faktor 

Gustavsson definierar kris som något som hotar etablerade värden och där det finns en 

osäkerhet kring utgången. Enligt Gustavssons resonemang fungerar kriser som ett slags 

katalysator för utrikespolitisk förändring. Kriser kan frambringa känslor av osäkerhet och 

utgör ett tillfälle för beslutsamma aktörer att snabbt agera (Gustavsson 1998:27). Gustavsson 
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framhåller i sin avhandling att Ingvar Carlsson såg positivt till ett EG-medlemskap men att 

han inte hade en klar uppfattning om när steget skulle tas. Vidare menar han att den 

ekonomiska krisen i oktober 1990 öppnade ett ”window of opportunity” för Carlsson och hans 

regering att genomdriva en förändring i den svenska utrikespolitiken (Ibid., 177). 

 

3.3.6 Olika typer av utrikespolitik förändring 

Gustavsson menar att det finns fyra olika typer av utrikespolitiska förändringar och utgår ifrån 

Charles Hermanns terminologi: adjustement change som innebär mindre förändringar, 

program change som innebär att målen består men att medlen förändras, program/goal 

change som betyder att målen byts ut och ersätts av nya sådana samt international orientation 

change som innebär att staten genomför omfattande förändringar i sin politiska inriktning 

gentemot omvärlden (Gustavsson 1998:22). 
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4 Bakgrund 

I det här avsnittet redogörs en historisk bakgrund till Turkiets utrikespolitik där tanken är att 

presentera en helhetsbild av hur den utrikespolitiska utvecklingen sett ut från den turkiska 

republikens födelse 1923 fram till Rättvise- och utvecklingspartiets (AKP) tillträde till makten 

i början av 2000-talet. För att ge läsaren ökad förståelse för forskningsproblemet är syftet 

även att förankra antagandet att dessa förändringar utgör en tydlig skillnad mot traditionell 

turkisk utrikespolitik. Termen traditionell används här för att hänvisa till Turkiets 

utrikespolitik fram till slutet av kalla kriget. Den traditionella perioden är uppdelat i två 

kategorier: den turkiska republikens grundare Mustafa Kemal Atatürks period och det kalla 

kriget. Inledningsvis görs en historisk redogörelse av Atatürks nationsbygge och hans strävan 

att skapa en modern turkisk nation med västerländska nationalstater som förebild. Ambitionen 

att orientera den turkiska nationen mot väst har varit avgörande för turkisk utrikespolitik 

riktning och är således oumbärligt för att förstå varför turkisk traditionell utrikespolitik sett ut 

som den gjort.  

 

4.1 Traditionell turkisk utrikespolitik 

4.1.1 Atatürks nationsbygge 

Turkiet utropades till en självständig republik den 29 oktober 1923 under benämningen 

Türkiye Cumhuriyeti, turkiska republiken. Efter osmanska rikets sammanbrott strävade 

Mustafa Kemal Atatürk efter att ur det osmanska imperiets ruiner skapa ett modernt Turkiet 

med de europeiska nationalstaterna som förebild. Det moderna turkiska nationsbygget började 

därmed också på allvar (Svanberg 1997:13, Karlsson 2005). Atatürk som blev republikens 

första president styrde landet i femton år fram till sin död 1938 och lyckades genomdriva den 

mest radikala samhällsomvandlingen som något muslimskt land upplevt. Han vidtog drastiska 

åtgärder för att skapa en modern och sekulär nation och orienterade den nya republiken mot 

Europa (Svanberg 1997:28).  

Samarbete med den arabiska världen betraktades som ett hinder för det moderna Turkiet och 

därav ville Atatürk bryta banden med islam och den muslimska världen (Ibid., 29).  Atatürk 

genomförde omfattande reformer i syfte att bryta religionens förlamade förmåga över 

samhället. Han skiljde religionen från staten, avskaffade de islamiska domstolarna, förbjöd 
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kvinnorna från att bära slöja vid offentliga sammanhang samt införde sekulariserad 

undervisning. Vidare lät han införa kvinnlig rösträtt, det latinska alfabetet och en ny kalender 

med västerländsk modell. I strävan efter att skapa ett västerländskt Turkiet utformades 

dessutom civillagsstiftningen enligt schweizisk modell samtidigt som den italienska 

strafflagen och franska förvaltningslagen antogs (Karlsson 2005). 

Dessa reformer hade såväl praktisk som symbolisk betydelse. Genom att avlägsna sig från den 

muslimska världen kunde den nya turkiska republiken vända Mellanöstern och den muslimska 

världen ryggen. Detta bidrog även till att ändra folkets kulturella självbild (Svanberg 

1997:32). Genom att ersätta det arabiska alfabetet med det latinska bröt Turkiet en stark länk 

till sitt muslimska arvegods. Den nya generationen fick inte lära sig det arabiska alfabetet och 

blev totalt avskurna av det osmanska rikets kultur och dess värderingar. Atatürk vände sig 

medvetet mot väst och ville se en turkisk kultur som var skild från den arabiska och 

muslimska världen och som var anpassad till västerländskt tänkande (Karlsson 2005). Den 

turkiska befolkningen utvecklade så småningom ett utbrett förakt mot araber och man kände 

inte heller någon samhörighet med arabvärlden. Dessutom vill man överhuvudtaget inte 

kännas vid att deras land faktiskt är en del av Mellanöstern (Söderberg 2012:46).  

Atatürk är idag fortfarande en symbol och en vägvisare för den moderna och västorienterade 

majoriteten av det turkiska folket. Västerländska koncept såsom representation, pluralism, 

styre och yttrandefrihet kom dock att hamna i bakgrunden, då genuint demokratiska reformer 

inte sågs som lämpliga för det dåvarande Turkiet. Visionen om ett europeiskt Turkiet kunde 

enbart förverkligas genom ett starkt centraliserat styre. Demokratin underkastades 

republikanismen medan en konstruerad etnisk och religiös homogenitet sattes över 

mångfalden samt individen över civilsamhället. En västerländsk liberal demokrati som var det 

egentliga målet hamnade således i bakgrunden av försöken att skapa en ny turkisk kultur, 

historia och identitet (Svanberg 1997:32, Karlsson 2005). Även om Atatürk var en auktoritär 

ledare var hans främsta målsättning att skapa ett västerländskt Turkiet och följaktligen också 

demokratisera det, han var dock tvungen att ta till odemokratiska åtgärder för att skapa 

förutsättningar för en demokratisk utveckling (Svanberg 1997:31). 

Grundpelaren i kemalismen utgörs av sekularism enligt fransk modell. Kemalisterna lät 

inrätta ett statligt religiöst direktorat, Diyanet, som syftade till att kontrollera den religiösa 

utövningen i landet. Denna påtvingande sekularism resulterade i två paradoxala konsekvenser. 

Den gav en identitet åt oppositionen mot kemalismens auktoritära och antidemokratiska 
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tendenser.  Dock bidrog den även till att modernisera och reformera religionen som en 

motkraft till kemalismen vilket ledde till uppkomsten av en islamsk variant av 

kristdemokraterna (Karlsson 2005). 

 

4.1.2 Kalla Kriget 

Inledningsvis förhöll sig Turkiet neutralt i konflikten mellan västmakterna, främst USA och 

östmakterna, främst Sovjetunionen under kalla kriget. Neutralitetspolitiken pågick fram till 

1945 när Stalin upplöste den turkisk-sovjetiska vänskapspakten och krävde att få erhålla de 

turkiska provinserna Kars och Ardahan. Vidare ville man upprätta sovjetiska flottbaser vid de 

turkiska sundena Bosporen och Dardanellerna. Detta bidrog i sin tur till att Turkiet beslutade 

sig för att söka stöd bland de europeiska västmakterna. Landets säkerhet och integritet kunde 

inte längre garanteras av dess neutralitetspolitik. Genom upprättandet av Trumandoktrinen 

1947 fick Turkiet ta emot ekonomisk och militär stöd från USA. Syftet med doktrinen var i 

grund och botten att stötta bort regeringar som hotades av kommunismen (Mufti 1998: 41, 

Gözen 1995: 74).  Som ett led i Turkiets ambition att närma sig väst blev landet medlem i 

Europarådet 1949 och tre år senare, 1952 av den västerländska försvarsorganisationen Nato, 

vilket även var ett tydligt tecken på att Turkiet placerat sig på västvärldens sida. 1962 

fördjupade Turkiet sitt samarbete med väst ytterligare genom att ansluta sig till EEG. 

Medlemskapet i EEG och Nato utgjorde ytterst viktiga händelser i landets republikanska 

historia och det var viktiga steg i strävan efter att bli en del västvärlden. Detta strategiska val 

att ansluta sig till västblocken var också i linje med Atatürks vision (Jung 2003). I april 1987 

ansöker landet om att bli fullvärdig medlem men inte förrän i december 1999 får Turkiet 

statusen kandidatland. (Kommissionen 2010).  

 

4.2 AKP ERAN 

4.2.1 AKP: s historiska valseger 

Det regerande AKP och dess ledare, premiärministern Recep Tayyip Erdogan har hittills 

vunnit tre val i rad. Den sittande regeringen som tillträde makten i november 2002, väcker 

starka känslor både hemma i Turkiet och utomlands. AKP har kallats för ett milt islamistiskt 

parti som anses företräda modern islamism. Partiledaren Erdogan däremot har döpt partiets 

politiska ideologi till demokratisk konservatism.  AKP har haft sina rötter i politisk islam men 
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dess partiprogram innehåller få referenser till islam idag. Den politik som har förts av 

Erdogan i lite över tio år nu har således väldigt få religiösa inslag (Söderberg 2012:2). 

 AKP: s valsegern kom som en chock för Turkiets sekulära etablissemang och landets västliga 

allians.  Partiet har sedan dess successivt reducerat makten hos de sekulära krafterna i landet, 

inte minst hos militären. Likaså har den turkiska författningsdomstolen försvagats. De 

ideologiskt sekulära arvtagare, kemalister och nationalister, till den turkiska republikens 

grundare Mustafa Kemal Atatürk har genom att lägga stor makt hos dessa institutioner 

underminerat demokratin i landet (Ibid., 2f).  AKP har således ägnat mycket kraft och möda åt 

att minska deras makt som även begränsat partiets agerande i stora politiska frågor (Ibid., 4). 

 

 Premiärministern Erdogan har haft en oerhörd stor inflytande som ledare och det är fullt 

möjligt att påstå att han är den mest betydelsefulla ledaren sedan landets grundare Atatürk, i 

republikens historia. Erdogan och hans parti har haft en revolutionerande effekt i turkisk 

politik. Man uppvisade en reformvilja utan motstycke i landets republikanska historia och 

lyckades återställa en kroniskt dålig ekonomi och utvecklat landet till en ekonomisk makt. 

Vad är då nyckeln till dessa valframgångar?  AKP har nämligen lyckats forma en politik som 

går hem hos väljarna i den politiska mittfåren i landet, vilket även är framgången i de flesta 

andra länder. Partiet har kombinerat sina föregångares, Välfärdspartiets, värdekonservatism 

med marknadsliberala lösningar där man förespråkar ekonomisk stabilitet, har goda relationer 

med näringslivet samt där man vill se en decentralisering av det starkt centraliserade landet.  

Det turkiska AKP är i mångt och mycket den muslimska motsvarigheten till Europas 

kristdemokratiska partier (Ibid.).  

Urbanisering i Turkiet var en process som skedde sent och som fortfarande pågår. Den sena 

urbaniseringen var också en viktig förutsättning för AKP: s tillkomst och framgångar. 

Historiskt sett utgör kemalismen en urban elit i storstäder som Istanbul, Ankara och Izmir 

medan AKP: s väljare mestadels är invånare som flyttat till storstäder från Turkiets inre och 

östra delar. Dessa invånare med oftast en religiös bakgrund har kommit att utmana Atatürks 

moderniseringsprojekt där det saknas utrymme för religiösa krafter (Ibid., 5). Det är dock 

viktigt att understryka att AKP har genomfört reformer i stort sett i alla områden för att bli en 

del av väst med samma mål som Atatürk hade. Både premiärministern Erdogan och 

presidenten Abdullah Gül har gång på gång betonat vikten och fördelarna med ett sekulärt 

politiskt system, sedan den arabiska våren inleddes 2010. Detta kan visserligen tyckas vara 

anmärkningsvärt med tanke på att Erdogan själv avtjänade ett sex månaders fängelsestraff 
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1999 för att ha citerat en religiös dikt vid ett politiskt möte i Siirt. Utöver det förbjöds han att 

även att verka politisk. Domslutet som senare upphävdes gjorde att han inte kunde tillträda 

som premiärminister vid AKP: s valseger år 2002 (Ibid., 6).  

 

4.2.2 AKP: s utrikespolitik  

AKP: s historiska valseger år 2002 väckte stark oro bland den sekulära oppositionen i landet 

och västvärlden. Erdogan underströk dock i sitt segertal att han är villig att arbeta med 

människor från alla samhällsklasser i landet och lovade att vara en god ledare, inte bara för de 

som röstat på honom utan för samtliga turkiska medborgare. Strax efter valsegern inledde 

Erdogan och hans parti reformer och ändringar på de flesta områden, däribland 

utrikespolitiken. Erdogan betonade starkt vikten av den europeiska integrationsprocessen, ett 

förhållningssätt som skiljde sig avsevärt från tidigare politiska partier med islamistiska rötter. 

Vidare uttryckte han en stark vilja att förhandla fram en bestående lösning på 

Cypernproblemet. En sådan en inställning kunde ingen se en skymt av i traditionell turkisk 

utrikespolitik (Kanat 2010:206).  

I motsats till vad många hade förväntat sig, uppkom AKP som en stark förespråkare för EU. 

Till skillnad från sina motståndare, det kemalistiska Republikanska folkpartiet (CHP) och det 

nationalistiska Nationella handlingspartiet (MHP) som länge förhållit sig skeptiska till EU-

medlemskap, har AKP gjort det till ett av sina främsta huvudmål (Söderberg 2012:4).   

AKP inledde en imponerande reformtakt och genomförde genomgripande förändringar under 

partiets första år vid makten. Som ett resultat av detta beslutade EU enhälligt att inleda 

medlemskapsförhandlingar i december 2005 (Malmström 2008). Detta utgjorde självfallet en 

stor framgång för den nya regeringen. AKP: s vilja och arbete förbryllade många då partiet är 

ett konservativt parti med rötter i politisk islam (Avci 2006:62f).  

Inledningsvis bemöttes dessa nya utrikespolitiska förändringar med skepsis både i Turkiet och 

i utlandet. AKP: s nya utrikespolitiska doktrin tolkades som ett taktiskt sätt att få 

internationell legitimitet och ett sätt att distrahera allmänheten från dess verkliga politiska 

intentioner.  Erdogans utrikespolitiska linje visade sig emellertid vara något mer än bara 

tillfälligt och taktiskt. Dessutom skiljde sig regeringens utrikespolitiska verksamhet drastiskt 

från tidigare islamistiska partier i landet. Till skillnad från den milt islamistiska ledaren 

Necmettin Erbakan vars första besök som premiärminister gjordes i Iran valde Erdogan att 

göra det i Grekland. Dessa initiativ var oväntade från ett politiskt parti vars ledare tidigare 
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hade dömts till fängelse för att ha läst upp en religiös dikt vid ett politiskt möte i den turkiska 

staden Siirt (Kanat 2010:207).  

AKP var i stort behov av internationell legitimitet och förtroende och därav räknade de flesta 

med att partiet skulle inleda ett intensivt samarbete med framför allt den amerikanska 

regeringen. När USA ville stationera amerikanska soldater på turkisk mark inför ett krig mot 

Irak 2003, överraskade AKP dock både den turkiska opinionen och internationella 

observatörer genom att avslå de amerikanska kraven (Ibid.). Turkiets avslag var därmed ett 

första tecken på en ny era i turkisk utrikespolitik. Dessutom utgjorde även de turkiska 

medborgarnas kraftiga protester mot ockupationen av Irak, en viktig bidragande faktor till att 

de amerikanska kraven inte beviljades.  Omfattande demonstrationer mot de amerikanska 

kraven ägde rum över hela landet och även större delen av turkisk media var mycket kritisk 

till en eventuell amerikansk truppnärvaro på turkisk mark. Således upplevde AKP- regeringen 

starka påtryckningar från de turkiska medborgarna vilket inte kunde förbises.  Avslaget 

resulterade i att en diplomatisk kris utbröt mellan Turkiet och USA (Ibid., 208). 

 Under senare år kom AKP att även inkludera andra regioner och områden i sin nya 

utrikespolitiska diskurs. Denna strategi kom bland annat att omfatta åtskilliga ekonomiska 

samarbeten i olika delar av världen, proaktiv ställning i den israelisk-palestinska konflikten, 

initiering av diplomatiska ansträngningar i frågan om Irans kärnkraftverk samt deltagande i 

olika internationella organisationer (Ibid., 207).  

 

4.2.2.1 AKP och Mellanöstern 

AKP bedriver en utrikespolitik som utöver EU och USA även omfattar Mellanöstern, Asien, 

Afrika och Sydamerika. Emellertid har relationerna med Mellanöstern uppmärksammats mest 

i och med att det uppfattas som mest avvikande från traditionell turkisk utrikespolitik. Sedan 

bildandet av den turkiska republiken 1923 föredrog Turkiet att distansera sig från de nya 

oberoende nationalstaterna i Mellanöstern. Ett närmande till Mellanöstern betraktades som ett 

möjligt hot mot den västerländska moderniseringsprocessen i landet.  

Traditionellt har den amerikanska Mellanösternpolitiken alltid fått stöd av de turkiska 

regeringarna. Samtidigt utgjorde Israel den enda nationen i Mellanöstern man lyckades 

bibehålla en stark relation med. Det skulle dock ske en förändring i och med Turgut Özals 

tillträde till makten på 1980-talet. Under de första åren med Özal vid makten ville man ta 
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tillvara de ekonomiska fördelarna i regionen i syfte att återuppliva landets egen ekonomi. Det 

viktigaste initiativet skedde emellertid i samband med Iraks invasion av Kuwait under 1990-

talet. Efter decennier av passivitet och neutralitet i regionala konflikter, förvånade Turgut 

Özal med beslutet att delta i den allierade koalitionen. Özals syfte med initiativet var att han 

ville uppmärksamma Turkiets geopolitiska relevans för västvärlden samt dess kapacitet att bli 

en regional makt i Mellanöstern. Efter kriget försämrades dock successivt Turkiets relationer 

med länderna i regionen i samband med uppkomsten av ett flertal allvarliga inrikespolitiska 

problem (Kanat 2010:209). 

När AKP kom till makten intensifierade man denna normaliseringsprocess i Mellanöstern som 

knappt hade kommit halvvägs. Samtidigt som regeringen uppvisade en stark vilja att 

påskynda EU-medlemskapet genom att initiera omfattande reformer, ägnade man mycket tid 

och möda åt att utöka samarbetet med länderna i Mellanöstern och ville därmed spela en mer 

aktiv roll i regionen (Ibid., 210). Inledningsvis fokuserade AKP- regeringen på det 

ekonomiska samarbetet med dessa länder, emellertid kom samarbetet att utökas även till andra 

områden såsom energi, säkerhet och andra utrikespolitiska områden. Dessutom inrättades en 

kommitté om energisamarbete på Turkiets initiativ i regionen. De ekonomiska och strategiska 

förbindelserna med länder som Syrien, Irak, Iran, Kuwait, Förenade Arabemiraterna och 

Saudiarabien blomstrade markant under AKP- ledningen.  AKP kom senare även att spela en 

aktiv roll i de regionala konfliktlösningarna (Ibid., 211).  

För att främja samarbetet med länderna i Mellanöstern använde sig turkiska utrikespolitiska 

beslutsfattare av nästan alla tänkbara medel för diplomati, inklusive personlig diplomati och 

kulturell diplomati. Denna proaktiva och konfliktslösande diplomati är till stor del resultat av 

utrikesministern Davutoglus nya utrikespolitiska doktrin som bland annat går ut på att ha goda 

relationer med grannområdet (Ibid., 212). 

Davutoglus nya utrikespolitik har resulterat i att Turkiet nu syns betydligt oftare än tidigare 

och många lyssnar också till vad landet har att säga. I och med arabiska vårens har kraven på 

demokrati ökat i Mellanöstern och Nordafrika, vilket därmed också ökat intresset för Turkiets 

sekulära politiska system. Turkiet framstår som en modell att ta efter, inte minst på grund av 

den sittande regeringen med rötter såväl i europeisk demokrati och politisk islam. Muslimer i 

arabvärlden ser upp till ledaren Erdogan. Att han bemöttes som en stjärna under sin rundresa i 

Nordafrika där han möttes upp av tusentals människor på flygplatsen är ett tydligt exempel på 

hans ökade popularitet bland befolkningen i arabvärlden (Söderberg 2012:28f). Den 
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muslimska världen som länge betraktade Turkiet som en förlängning av det osmanska riket 

fick ändrade uppfattningar på kort tid, tack vare AKP och premiärministern Erdogan. Numera 

betraktas landet som modernt och progressivt och utgör en modell för länderna i 

Mellanöstern. Enligt en opinionsundersökning om hur Turkiet uppfattas i Mellanöstern, som 

den turkiska tankesmedjan Tesev (Turkish economic and social studies foundation) 

genomförde år 2011, svarade hela åttio procent av de tillfrågade att de hade en positiv eller en 

mycket positiv bild av Turkiet (Ibid., 29f).  

Turkiets nya utrikespolitiska verksamhet har som nämnts även kommit att innefatta rollen 

som medlare i olika regionala konflikter. Den turkiska regeringen medlade exempelvis i de 

första officiella samtalen mellan Israel och Pakistan. Man ledde dessutom samtalen mellan 

Syrien och Israel under 2008 vilket resulterade i att de syrisk-israeliska fredssamtalen 

återupptogs efter åtta års uppehåll (Ulutas, 2010:6, Davutoglu 2010). Turkiet har dock även 

tagit politiskt riskabla initiativ som upprört många känslor. Hamas ledaren liksom shia 

politiska ledare i Irak blev inbjudna till Ankara för att diskutera deras framtid och vilka villkor 

man hade för en konfliktlösning. Dessutom skickade Turkiet trupper till Libanon som en del 

av FN:s fredsbevarande uppdrag efter konflikten mellan Hizbollah och Israel. Dessa initiativ 

och medlingsförsök höjde förvisso Turkiets internationella profil både i Mellanöstern och i 

andra delar av världen (Kanat 2010:212). 

Dessa utrikespolitiska förändringar gentemot Mellanöstern har visserligen förbättrat landets 

relationer med grannområdet i söder, men det har dock skett på bekostnad av relationerna med 

landets andra viktiga allierade i väst. Landets nya Mellanösternpolitik har på senare tid 

bidragit till att relationerna med Israel försämrats drastiskt. Israels attacker mot Gaza under 

2008 blev en vändpunkt i de turkisk-israeliska relationerna. AKP riktade hårt kritik mot Israel 

och anklagade den israeliska regeringen för att vara stridslysten vilket man ansåg underminera 

landets strävan efter fred i regionen (Ulutas 2010:6). Den mest uppmärksammade händelsen 

utspelade sig i januari 2009 när Erdogan i en omväxling med Israels president Shimon Perez 

sa att ”ni vet mycket väl hur man dödar människor” med anledning av Israels attack mot Gaza 

(Söderberg 2012:7).  Konflikten med Israel som intensifierade Turkiets samarbete med 

Mellanösternländerna och ökade landets popularitet ansenligt i regionen, har av många tolkats 

som att Turkiet är på väg att lämna den västliga alliansen. Vidare anses Erdogan ha drabbats 

av hybris och strävan efter rollen som det nya kalifatet samt viljan att återupprätta det 

osmanska imperiet. Ett förelegat tänkande i kategorier av väst och anti väst speglar denna 

uppfattning att Turkiet står inför ett vägval. Många forskare menar dock att det är viktigt att 
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understryka att de turkisk-israeliska relationerna inte försämrades när AKP och Erdogan 

tillträdde makten år 2002, utan att konflikten uppstod i samband med Gazaattackerna. Ett 

fördömande av attackerna skedde av en enhällig turkisk opinion och kunde knappast förbises, 

vilket var fallet tidigare när den turkiska militären hade det avgörande ordet i utrikespolitiska 

angelägenheter (Karlsson 2011).   

Skeptiker som anklagar AKP: s nya utrikespolitik för att vända Europa ryggen menar att 

AKP- regeringen har en dold agenda som går ut på att ändra Turkiets utrikespolitiska 

västorienterade inriktning i syfte att utforma en utrikespolitik som baseras på samarbete med 

islamistiska länder.  Vidare menar man att dessa förändringar utgör ett hot mot landets 

sekularitet och demokrati men även mot samarbetet mellan Turkiet och västvärlden (Kanat 

2010:205). AKP har dock avvisat dessa anklagelser och istället betonat sin pro-europeiska 

inriktning (Davutoglu 2009:13). 

 

4.2.2.2 Noll  problem- politik 

Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu är arkitekten bakom Turkiets nya utrikespolitik 

och uppmanar i sin bok ”Strategic depth”, att Turkiet bör återuppta sin ”historiska och 

geografiska identitet” som den traditionella utrikespolitiken hade undergrävt.  Davutoglu 

menar att den kemalistiska ideologins fientliga inställning till den islamiska världen var ett 

resultat av tillbakadragandet från sitt ottomanska förflutna. Viktigt att understryka är att 

Davutoglu inte kritiserade detta kringgående ur ett islamiskt perspektiv utan snarare från ett 

pragmatiskt perspektiv och pekar på de möjligheter som Turkiet uppenbarligen gått miste om 

på grund av det som han kallar för den kemalistiska ideologins fixering vid Europa (Danforth 

1998:91).  

Davutoglu argumenterar att Turkiet bör höja sitt strategiska värde i västvärlden genom att låta 

utrikespolitiken innefatta andra diplomatiska relationer med landet än med EU och USA, 

såsom Mellanöstern, Asien, Afrika samt även Sydamerika. Enligt Davutoglu har Turkiet flera 

regionala identiteter och bör därmed sträva efter att bli inflytelserik i flera regioner 

(Davutoglu 2009:12 ). 

Ett av de mest centrala koncepten i Davutoglus utrikespolitiska doktrin är ”noll problem med 

grannarna” (zero problems towards neighbours). Strategin går ut på att upprätthålla goda 

relationer med samtliga stater i det internationella systemet. Ambitionen är att främja fred och 
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stabilitet i närområdet och samtidigt bibehålla de starka relationerna med västvärlden. 

Davutoglu menar att detta är ett viktigt led i Turkiets globala strategiska ambitioner 

(Davutoglu 2010). Davutoglus nya politiska doktrin har resulterat i att Turkiets långvariga 

traditionella position i världsordningen omdefinierats och att landets regionala samt globala 

position stärkts avsevärt. Antagandet av nollproblempolitiken har resulterat i framgångsrika 

närmanden till bland annat Irak, Iran, Armenien och Syrien (innan den arabiska våren) (Ulutas 

2010:10, Cornell 2011). 

En viktig princip i den utrikespolitiska verksamheten är tillämpningen av soft power (mjuk 

makt). Förenklat sett handlar det om hur en aktör påverkar en annan aktör genom sin 

attraktionskraft snarare än genom tvång. Tack vare denna nyvunna mjuka makt har 

grannländerna omvärderad sin syn på Turkiet. En stor del av denna mjuka makt utgörs av 

Turkiets handelspolitik. Att handeln har fått en så central roll är inget märkvärdigt med tanke 

på att AKP är ett parti som delvis är uppbyggt av handelsmän. Det är således svårt att 

synliggöra gränsen mellan turkisk handelspolitik och utrikespolitik. Handel är en 

skärningspunkt där flera av principerna uppkommer i utrikesministern Davutoglus 

utrikespolitiska doktrin nollproblempolitiken. Turkiet öppnade fyrtio nya ambassader mellan 

åren 2009-2011 och det var lika mycket av ekonomiska och handelspolitiska skäl som av 

utrikespolitiska skäl som låg bakom beslutet. Turkiska företag finns representerade i stora 

delar av världen, från Ryssland i öster till Somalia i söder. Det är inte det minsta förvånande 

att Erdogan medföljdes av en enorm handelsdelegation på nära 300 personer under sin 

rundresa i Nordafrika, när man har utformat en utrikespolitisk så styrd av handelsintressen 

(Söderberg 2012:31).  

Tillämpningen av Davutoglus noll problem-politik har dock visat sig inte vara helt utan 

problem, med konflikten med Israel och den senaste tidens spända relationer med Syrien, i 

åtanke. Davutoglu anser dock att nollproblempolitiken fortfarande är högst aktuell och att 

bortsett från Syrien så förblir Turkiets relationer med grannområdet goda.  Den syriska 

regimens angrepp mot civila demonstranter har föranlett till de spända relationerna med 

Turkiet (Today's Zaman 2010). 

Många forskare har uppmärksammat hur AKP nya utrikespolitiska doktrin har påverkat och 

förändrat Turkiets utrikespolitiska verksamhet. En av dessa forskare, Kemal Kirisci (2006: 

49ff) lyfter fram tre centrala kännetecken hos AKP. För det första är AKP ett parti som gärna 

arbetar proaktivt och räds inte av att ta risker, till skillnad från tidigare regeringar som 
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förknippades med aktsamhet. Vidare nämner han det faktum att det finns en stark vilja hos 

AKP- ledningen att försöka lösa bilaterala konflikter och kriser samt utveckla nära relationer 

med sina grannländer. Sist men inte minst menar Kirisci att Turkiets tidigare makthavande 

partier hade en pessimistisk syn på samarbete som präglats av en ”allt- eller inget” 

mentaliteten.  AKP däremot tror starkt på att samarbete resulterar i ömsesidiga fördelar och 

vinster. 

Zeyno Baran är en annan forskare som har studerat AKP och dess påverkan på turkisk politik 

med särskilt fokus på turkisk islamisering. Enligt Baran är det uppenbart att turkisk 

utrikespolitik under AKP: regeringsperiod har förändrats i flera nyckelfrågor där Turkiet och 

dess allierade från väst tidigare varit överens om (Baran 2010: 106). Vidare menar Baran att 

AKP alltmer distanserar sig från Israel för att istället stärka sitt samarbete med muslimska 

Mellanösterländer. Baran hävdar att turkisk utrikespolitik till viss del styrs av en proislamisk 

agenda (Ibid., 118).  Även Soner Cagaptay (2007:1) som skriver för Washington Institute är 

inne på samma spår som Baran och menar att AKP-regeringen har som främsta mål att vända 

EU och väst ryggen för att istället främja förbindelserna med den muslimska världen. Enligt 

Cagaptay strävar regeringen efter att skapa en politisk känsla i form av muslimsk nationalism.  

I en rapport från Internationel crisis group framhålls att trots att Turkiet blivit en stark 

internationell aktör så ligger nycken till regional framgång i samarbete med västländerna. 

Vidare betonar rapporten att Turkiet delar många politiska mål i Mellanöstern med EU och 

USA, bland annat att hindra Iran från att förvärva kärnvapen (Europé n 2008: 20). 
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5 Förklaringsfaktorer 

Detta kapitel utgörs av den empiriska tillämpningen av Jakob Gustavssons analysram och 

identifierar källor till förändring och individuella beslutsfattare. 

5.1 Källor till förändring 

Här spåras strukturella förändringar på internationell och nationell nivå som kan ha påverkat 

Turkiets förändrade utrikespolitik gentemot Mellanöstern. Dessa förklaringsfaktorer utgör inte 

ensamt orsaken till Turkiets förändrade utrikespolitik men är en del av en process som i olika 

grad påverkar händelseförloppet. Förändringarna är konkreta och syns i realiteten och utgör 

således en grogrund. De strukturella förändringarna som sker måste dock uppfattas och 

reageras på för de ska komma till stånd. Avsnittet delas upp i internationella och nationella 

faktorer.   

 

5.1.1 Källor till förändring på internationell nivå 

5.1.1.1 Kalla krigets slut 

Grundläggande förutsättning för möjligheten till förändring i Turkiets utrikespolitik utgörs av 

den förändrande världsordningen som följde efter Sovjetunionens kollaps, det vill säga kalla 

krigets slut. Det internationella systemet och bipolariteten under kalla kriget begränsade 

Turkiets liksom många andra länders handlingsutrymme i världspolitiken. Turkiet bedrev en 

utrikespolitik i enlighet med västerländska intressen. Kalla krigets slut gav Turkiet 

möjligheten att för första gången på ett halvsekel föra en mer självständig utrikespolitik då 

upplösningen av bipolariteten innebar att Turkiets utrikespolitiska handlingsutrymme rent 

geografiskt vidgades ordentligt (Svanberg 1997:41, Larrabee & Lesser 2003).  

Mellanöstern gick in i en ny utvecklingsfas som skapade både möjligheter och utmaningar för 

Turkiet (Larrabee & Lesser 2003). Enligt den turkiska utrikesministern Davutoglu resulterade 

upplösningen av bipolariteten i en mängd säkerhetsproblem i grannområdet vilket tvingade 

Turkiet att anpassa sin makt därefter och utveckla samarbeten med länder där liknande 

samarbeten tidigare inte existerat. Turkiet försökte exempelvis expandera sitt inflytande bland 

de turkiska staterna i Centralasien och Kaukasus. Ett annat område som regeringen initierade 

samarbeten med var Balkanområdet som en gång i tiden utgjorde en del av Osmanska riket. 
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Turkiet deltog även aktivt i de fredsbevarande och nationsbyggande aktiviteterna i området 

(Davuoglu 2010).  

Trots dessa ivriga försök att öka sitt inflytande i ett flertal områden saknade Turkiet de 

nödvändiga ekonomiska och politiska resurserna för att utvecklas till en inflytelserik aktör.  

Landets inhemska politiska och ekonomiska problem begränsade dess kapacitet och 

tidsutrymme för att kunna ägna sig åt utrikespolitiken på ett tillfredställande sätt (Kirisci 

2006: 12) Vidare var det ryska inflytandet fortsatt starkt än vad som kunde förutspås. 

Ekonomiska kriser, politisk instabilitet och terrorism upptog det mesta av landets politiska 

agenda. Dessa faktorer gjorde att Turkiet inte således kunde fullt ut ta del av de nya 

utrikespolitiska möjligheterna som uppstod efter kalla krigets slut (Bal 2004:284f) Som ett 

resultat av detta hade Turkiet till skillnad från sina västra allierade stora svårigheter att 

anpassa sig till de nya strukturella förändringarna i det internationella systemet .  

Utöver inrikespolitiska faktorer så försvårade även utrikespolitiska faktorer landets 

handlingsförmåga i det nya internationella systemet. Turkiet var beläget mitt i centrum av de 

mest ansträngda och konfliktfyllda områdena: Mellanöstern, Balkan och Kaukasus. Således 

hamnade Turkiet i en miljö som präglades av ännu mer politisk instabilitet där regionala 

konflikter och inbördeskrig dominerade den politiska agendan. Landet omgavs av grannar 

med regimer, ideologier och politiska mål som skiljde sig avsevärt från varandra (Davutoglu 

2010).  

Turkiets försök att anpassa sig till den nya världsordningen initierades av Turgut Özal som 

tillträde presidentmakten den 9 november 1989 i samband med Berlinmurens fall. Özal 

inledde sitt presidentskap med att genomföra stora ändringar i landets utrikespolitiska 

verksamhet. Om dessa förändringar hade mer att göra med de nya globala förutsättningarna 

som kalla krigets sammanbrott innebar eller om det mestadels var ett resultat av hans 

personliga engagemang för en mer aktiv roll i närområdet och strävan efter att minska det 

kemalistiska inflytandet i landet, är inte så lätt att svara på (Danforth 2010:88). Klart är att det 

var starka ekonomiska intressen som låg bakom Özals nya utrikespolitiska verksamhet. Dessa 

initiativtaganden fick fart på ekonomin och en stark ekonomisk tillväxt var ett faktum. 

Turkiets förbättrade relationer med grannländerna var ett viktigt led i strävan att återuppliva 

ekonomin. Termen ottomanism eller neo-ottomanism blev nära förknippat med Özals nya 

utrikespolitiska verksamhet (Ibid., 89). Termen som användes för att beskriva Turkiets nya 
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strategi för relationerna med länderna i Mellanöstern betraktades som en kontrast till 

kemalismen (Ibid., 90).  

Anpassningsprocessen till den nya världsordningen blev framgångsrikt först när AKP kom till 

makten. Davutoglu som tillträde utrikesministerposten 2009 utformade en ny utrikespolitisk 

doktrin redan år 2001 som enligt honom är bättre anpassad till den nya världsordningen. 

Turkiets nya antagna utrikespolitiska doktrin var en naturlig följd av förändringarna i de 

strukturella förhållandena som uppstod efter kalla krigets slut. Davutoglu har strävat efter att 

omdefiniera Turkiets geografiska föreställning som hade resulterat i en fientlig isolering från 

omgivande regioner (Davutoglu 2010).   

Enligt Davutoglu är det viktigt att ha en integrerad syn på utrikespolitiken. Han menar att 

Turkiet var ett land med prioriteringar i sin utrikespolitiska linje under det kalla kriget. Det 

fanns en viss hierarki av prioriteringar i medvetandet hos utrikespolitiska beslutsfattare, därav 

fördes utrikespolitiken i samband med dessa statiska prioriteringar. Enligt Davutoglu kan 

denna typ av hierarki inte vara gällande i den nya världsordningen, utan Turkiet behövde 

utveckla en ny utrikespolitisk doktrin för att integrera utrikespolitiska frågor inom en och 

samma ram. Turkiet kunde således inte längre undvika vissa områden som man traditionellt 

sett hade gjort. Davutolgu hävdar att Turkiet har flera regionala identiteter och den unika 

möjligheten att följa en integrerad utrikespolitik som omfattar många utrikespolitiska frågor 

av olika slag. Davutoglu menar att man har lyckats utforma en utrikespolitik baserad på en 

bättre förståelse av verkligheten och att Turkiet agerar numera i enlighet med sin historiska 

roll samt geografiska läge. Utrikesministern ser ingen motsättning mellan Turkiets 

traditionellt starka relationer med väst och ett samarbete med en tidigare fientlig omgivning. 

(Aras 2009:8, Davutoglu 2009:12).  

I Davutoglus utrikespolitiska doktrin utgör, som redan nämnts noll problem-politiken en 

väsentlig del av landets nya utrikespolitiska verksamhet i Mellanöstern. Målet är agera aktivt 

för att främja regional stabilitet istället för att inta ett passivt förhållningssätt gentemot 

problemen i området, vilket var principen i traditionell utrikespolitik. En annan viktig princip 

som Davutoglus utrikespolitik bygger på är den ”visionära” inställning till utrikespolitiska 

frågor istället för den ”kris-orienterade” inställningen som dominerade turkisk utrikespolitik 

under kalla kriget. Turkiet har exempelvis en vision om Mellanöstern som bör omfatta hela 

regionen och inte begränsas till kampen mot PKK och radikala kurdiska separatistgrupper. 

Davutoglu menar att Turkiet befinner sig i en unik geografisk och historisk kontext och dess 
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geopolitiska läge gör deras utrikespolitiska verksamhet mycket viktigt. Turkiet har potential 

att bli en regional aktör och gå utanför ramarna för den hittills passiva utrikespolitik 

(Davutoglu 2010, Davutoglu 2012:4). Davutoglu politiska strategi har lett till att Turkiet har 

etablerat sig som en betydande regional makt i Mellanöstern. Turkiets långvariga traditionella 

position i världsordningen har omdefinierats och landets regionala samt globala position har 

stärkts avsevärt (Ulutas 2010:10, Cornell 2011). 

 

5.1.1.2 Turkiet- EU relationerna 

Turkiets komplicerade relation med EU är en annan viktig förklaringsfaktor till de 

förändringar som skett i turkisk utrikespolitik. Turkiets resa mot EU-medlemskap är långt 

ifrån problemfritt och kantas av allt fler hinder. Landet har förgäves sedan sextio år tillbaka 

strävat efter att få bli medlem i EU. Snart ett halvsekel senare står landet fortfarande utanför 

gemenskapen.  

Under AKP: s första år vid makten genomfördes omfattande lagändringar i ett närmast 

ursinnigt tempo för att uppfylla EU:s Köpenhamnskriterier, vilket är en förutsättning för att 

kunna inleda medlemskapsförhandlingar. En rad reformer verkställdes för att bland annat 

stärka skyddet för grundläggande rättigheter, som yttrande- och mötesfriheten (Söderberg 

2012:22).  AKP lyckades driva igenom fler EU-anpassade reformer än vad de tidigare 

regeringarna i landets republikanska historia gjort. Erdogan och AKP uppkom som en stark 

förespråkare för EU och strävade efter att bevisa sin pro-västerländska inställning för de som 

misstänkte att partiet drev en islamistisk agenda i hemlighet (Taspinar 2011).  

Turkiet hade ett starkt stöd och uppbackning från de mäktigaste länderna i gemenskapen 

såsom Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Landet beviljades att inleda 

medlemskapsförhandlingar år 2005, mycket tack vare uppbackningen av dessa nyckelländer 

och inte minst viljan och genomförandet av ett reformprogram utan motstycke i landets 

historia (Söderberg 2012:22). EU har dock visat sig bli alltmer kyliga gentemot Turkiet sedan 

2005 vilket också resulterat i att den frustrerade och missnöjda AKP- regeringen tvingat att se 

sig om efter andra samarbetsalternativ (Taspinar 2011). Turkiet har i dagsläget fortfarande 

Storbritanniens stöd men varken Tysklands Angela Merkel eller Frankrikes tidigare president 

Nicolas Sarkozy har gjort någon hemlighet av att de inte välkomnar Turkiet in i EU. Merkel 

har visserligen talat om ett privilegierat medlemskap för Turkiet, vilket föreslår ett 
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intensifierat samarbete men utesluter ett fullständigt medlemskap. Erdogan har gjort det klart 

för EU att man inte kommer att gå med på förslaget (Söderberg 2012:23). 

I de senaste årens allt sämre relationer mellan EU och Turkiet ligger det något närmast 

paradoxalt. EU medlemmarnas attityd gentemot Turkiet har blivit alltmer negativ samtidigt 

som Turkiets ekonomi förbättras, dess inflytande ökar i Mellanöstern, Nordafrika och på 

Balkan och landet har en demografisk profil som borde attrahera ett åldrande Europa. Enligt 

Turkietexperten Robin Söderberg har EU:s kyliga attityd i stort sett inget med Turkiet att göra 

utan det handlar snarare om det som sker inom EU. Han framhåller förutom Tyskland och 

Frankrikes kovändning även utvidgningströtthet samt den stora skuldkrisen som skäl till 

varför man motsätter sig ett turkiskt medlemskap. En annan orsak som nämns är de senaste 

årens högerextrema och högerpopulistiska partiers framgångar i ett flertal europeiska länder. 

Dessa partier som oftast har en politik med islamofobiska uppfattningar har givetvis gjort det 

svårare för förespråkarna av ett turkiskt medlemskap att vinna över opinionen på sin sida 

(Ibid.). Motståndet utgår således inte bara i termer av Turkiets prestationer utan också i 

utgångspunkt i dess identitet. Turkiets och dess befolkning påverkas onekligen negativt av 

den växande polariseringen mellan väst och öst. Man menar att samtliga turkiska politiker är 

ense Europas hycklande förhållningssätt till ett turkiskt EU-medlemskap (Söderberg 2012:23, 

Cornell 2011). Samtidigt har opinionen i landet blivit alltmer skeptisk till ett framtida 

medlemskap och uppfattar EU:s behandling av Turkiet som förnedrande (Söderberg 2012:26). 

Idag anser en stor majoritet av den turkiska befolkningen att Turkiet inte kommer att gå med i 

EU och endast 38 procent tycker att medlemskap i EU är något eftersträvansvärt till skillnad 

från 70 procent år 2004. Europas avståndstagande inställning till Turkiet har fått tydliga 

utrikespolitiska konsekvenser enligt många forskare (Cornell 2011). Även USA:s 

försvarsminister Robert Gates är inne på samma spår och betonar att EU:s hållning bidragit 

till att Turkiets nu strävar efter att öka sitt samarbete med andra partners än NATO och EU 

(Champion & Spiegel 2010). 

 

5.1.2 Källor till förändring på nationell nivå 

5.1.2.1 Ekonomiska framgångar 

En av de grundläggande orsakerna till Turkiets utrikespolitiska förändringar är landets 

ekonomiska utveckling. Turkiets politiska omvandling och landets allt självsäkrare 
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utrikespolitiska hållning beror till stor del på de ekonomiska framgångarna man har haft de 

senaste tio åren. Den ekonomiska tillväxten tog fart i slutet av 1980 talet när Turgut Özal kom 

till makten. Förutom att Özals reformer ledde till avsevärda ekonomiska förbättringar så 

resulterade dessa även i uppkomsten av en ny klass av företagare. Dessa var belägna i 

Anatolien och skiljde sig från sina motsvarigheter i storstäderna.  

 Innan AKP kom till makten stod dock Ankara för ett världsrekord i antalet IMP-ledda 

omstruktureringsprogram. En hårt ekonomisk kris var ett faktum när skuldkrisen år 2001 blev 

övermäktig till följd av en överbelåning och fastighetsspekulation. Den dåvarande regeringen, 

det socialistiska vänsterpartiet ( DSP) var tvungen att agera när landets BNP hade sjunkit med 

sex procent bara under ett år (Söderberg 2012:8, Barker 2011:4). Turkiets svåra utmaning att 

förbättra den ekonomiska situationen började med finansministern Kemal Dervis som 

återvände hem efter att i decennier jobbat för Världsbanken. Arbetet påbörjades med stöd från 

IMF och fortsatte med att regeringen genomförde omfattande reformer inom den ekonomiska 

sfären där bland annat banksystemet reformerades i grunden och centralbankens oberoende 

stärktes. Vidare lyckades man genom en rad olika insatser att hejda inflationen (Söderberg, 

2012:9).  

AKP- regeringen fortsatte att genomföra ekonomiska reformer när man kom till makten i 

november 2002 och därmed tog tillväxten fart på allvar. Stora delar av befolkningen har 

upplevt en förbättring av sin privatekonomi sedan AKP maktillträde. Turkiets ekonomiska 

framgångar de senaste tio åren har uppmärksammats i omvärlden och landet har nämnts i 

samma sammanhang som de så kallade BRIC- länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) 

med dess snabbt växande ekonomier. Denna ekonomiska utveckling har lagt grunden för 

AKP: s politiska framgångar (Ibid.).  

Den framgångsrika ekonomin har även resulterat i att väljare som inte delar partiets 

konservativa ståndpunkter väljer att lägga sin röst på AKP. Även motståndare till partiet 

medger att förbättringar är avsevärda. AKP har genomfört radikala och omfattande reformer 

inom de flesta områden där framgångarna är tydliga och synliga.  Regeringen har bland annat 

lagt otroligt mycket kraft på att förbättra infrastrukturen, skolsystemet och välfärden. 

Exempelvis infördes en turkisk motsvarighet till det svenska husläkarsystemet, kallad 

familjeläkare (Ibid., 9f).  

Turkiets centrala delar, Anatolium, betraktas som landets ekonomiska mirakel som bidragit 

avsevärt till det ekonomiska uppsvinget i landet. En stor del av Anatoliens befolkning är 
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socialt konservativa och religiösa och har således upplevt svårigheter med att finna sig tillrätta 

i den konstitutionella konservatism som Atatürk lät införa. Utöver värdekonservatismen som 

är utmärkande för regionen finns det ytterligare en aspekt; entreprenörskap (Ibid., 10).  

Befolkningen i det anatoliska Kayseri jämförs med Europas kalvinister i en snart sju år 

gammal rapport från tankesmedjan European stability intitative. Rapporten framhäver att 

båda grupperna har upphöjt arbetsmoral och produktivitet till en dygd. De framgångsrika 

företagen från regionen får beteckningen "de anatoliska tigrarna" som är en hänvisning till de 

asiatiska tigerekonomierna (Ibid., 10f). Förutom att ha bidragit till de ekonomiska 

framgångarna i landet, har denna anatoliska företagarklass även blivit en motvikt till den 

traditionella företagarklassen i Istanbul. För Atatürk var ett sekulärt samhälle en förutsättning 

för att skapa ett modernt Turkiet där Islam betraktades som bakåtsträvande. Således var det 

statens uppgift att ha kontrollera religionsutövningen i landet.  Det är, liksom för USA:s 

mormoner, på grund av sin religiösa tro som den nya företagarklassen har lyckats så väl.  Det 

har inte bara skapat några av Turkiets och regionens mest framgångsrika företag utan detta 

har även kommit att utmana Atatürks sekulära ideologi. Även om den sekulära oppositionen 

anklagar AKP för att vara populister, med särskild betoning på religiösa frågor, har partiets 

ekonomiska politik varit allt annat än populistiskt (Ibid., 12). 

Turkiets framväxt som ekonomisk makt har fått konsekvenser på både nationell och 

internationell nivå. Sedan 1990-talet har landets ekonomi förbättrats avsevärt där bland annat 

bruttonationalprodukten (BNP) fyrdubblats (Cornell 2011). Man är inte lika beroende av det 

ekonomiska samarbetet med västländerna på samma sätt som tidigare, då AKP: s nya 

utrikespolitiska verksamhet har gjort att Turkiet hittat nya marknader i andra regioner och 

resulterat i att den ekonomiska interdependensen mellan Turkiet och dess närområde ökat 

(Davutoglu 2010). Turkiet inledde visumfrihet och undertecknade en serie av kommersiella 

avtal och frihandelsavtal med länderna i Mellanöstern. Den turkiska exporten till 

Mellanösternländer utgjorde 21.5 procent av den totala exporten. Tillväxten av exporten till 

Mellanöstern har dock inte skett på bekostnad av andra marknader (Barker 2011:8). Turkiets 

rankas för närvarande som världens 15:e och Europa 10:e bästa ekonomi och således faller det 

sig också naturligt att man agerar med större självförtroende i internationell politik (Cornell 

2011). 
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5.1.2.2 Nya aktörer  

Ett av de mest centrala kännetecken i den nya turkiska utrikespolitiken är den inflytelserika 

rollen som det civila samhället har kommit att spela i landets utrikespolitiska verksamhet. 

Traditionellt har utrikespolitisk verksamhet varit begränsad till ambassadörer och den 

regerande eliten i landet. Säkerhetsrådet har varit det viktigaste organet för utrikespolitisk 

utformande. Majoriteten delade uppfattningen att det är för riskabelt att låta utomstående att 

delta i den utrikespolitiska processen. Detta i sin sur har lett till en ineffektiv, endimensionell 

och kris-orienterad utrikespolitisk linje (Kanat 2010: 216f). 

Med AKP vid makten började man att ifrågasätta utformningen av utrikespolitiken och så 

småningom även genomföra radikala reformer för att göra den mer effektiv. AKP syftade till 

att göra utrikespolitiken mer öppen och inkluderande. Detta har lett till inkluderandet av en 

mångfald av åsikter från olika delar av samhället utanför den utrikespolitiska byråkratin. Den 

turkiska utrikesministern Davutoglu var en av dessa experter som nästan på egen hand 

utarbetat Turkiets nuvarande utrikespolitiska doktrin (Ibid., 217). Innan han utnämndes till 

premiärministern Erdogans rådgivare var han avdelningschef på den statsvetenskapliga 

institutionen för internationella relationer på Beykent University i Istanbul. Davutoglu bistod 

premiärministern med rådgivning och blev inom kort en inflytelserik aktör i turkisk 

utrikepolitik och en erkänd expert inom Mellanösternpolitik. Han bemöttes med beundran och 

framställdes till och med som Turkiets motsvarighet till Harry Kissinger i en konferens i Mark 

Parns av Brooklyns instituties (Ibid., 217f).  

Vidare utgör numera de icke-statliga organisationerna (NGO) en viktig del av den 

utrikespolitiska processen i Turkiet. När Annanplanen var aktuellt i Cypernkonflikten 

använde olika delar av det turkiska civilsamhället olika metoder för att påverka det 

utrikespolitiska beslutsfattandet. Ett stort antal kampanjer startades till stöd för Annanplanen 

samtidigt som NGO: s organiserade seminarier och workshops för att informera allmänheten 

om den aktuella fredsplanen. Även turkisk media har fått en allt viktigare roll i 

utrikespolitiken genom att sända debatter förda av statsvetare och forskare från NGO: s och 

universitetskolor. Dessa faktorer har således bidragit till framväxten av en mångfald av åsikter 

(Ibid., 219f).  

En annan viktig förklaringsfaktor är att den allmänna folkopinionen fått alltmer inflytande 

över utrikespolitiskt beslutsfattande. AKP: s utrikespolitik är i stor utsträckning välkomnat av 

den turkiska befolkningen (Cagaptay 2009). Utrikespolitiken som länge var begränsad till 
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statens elitsamhälle har kommit att bli en viktig del av dagordningen för det civila samhället.  

AKP har tar alltmer hänsyn till de turkiska medborgarnas krav och inställningar i sin 

utrikespolitiska verksamhet (Kanat 2010:220). Sedan Gazakriget har exempelvis den turkiska 

allmänheten blivit alltmer negativa till Israel. Således har AKP- ledningen inte uppvisat en 

vilja att förbättra relationerna med Israel i hopp om att behålla sin legitimitet hos folket. 

Dessutom får det turkiska anseendet hos de muslimska länderna anses vara något eftertraktat 

för ett land som strävar efter att utöka sin regionala makt 

Vidare kan även en del av de upp- och nedgångarna i Turkiets relationer med USA och EU 

förklaras av den allmänna folkopinionens ökade inflytande. Till skillnad från många länder i 

väst visade den turkiska befolkningen ett starkt motstånd mot den amerikanska 

Mellanösternpolitiken och invasionen av Irak. Detta berodde bland annat på USA:s passivitet 

mot PKK. Dessutom var större delen av den turkiska opinionen besviken på att väst inte 

uppfyllt de löftena man hade givit gällande Cypernkonflikten. Den turkiska regeringen kunde 

således inte förbise befolkningens negativa inställning till USA och väst och de påtryckningar 

man utövade på de utrikespolitiska beslutsfattarna (Ibid., 221). 

Traditionellt har information rörande utrikespolitiken varit mycket svårtillgänglig för 

allmänheten. Den utrikespolitiska byråkratin kritiserades ständigt för att vara slutet och 

avlägsen från befolkningen. Beslutsfattande och diskussioner kring utrikespolitiska 

angelägenheter skedde bakom stängda dörrar. Det har dock till synes, skett en successiv 

förändring av folkets möjligheter att delta i den utrikespolitiska processen och flera faktorer 

kan lyftas fram här för att förklara detta. För det första var detta ett resultat av den ökade 

användningen av sociala medier samt den förbättrade möjligheten att organisera 

demonstrationer med hjälp av dessa medel. Detta var vidare ett resultat av Turkiets 

medlemskapsförhandlingar med EU där befolkningen fick utökade politiska rättigheter och 

därmed möjligheten att påverka utformandet av utrikespolitiken i landet.  Således har EU-

reformer liksom demokratiseringen i Turkiet haft en stor inverkan på folkets möjlighet att 

delta i den utrikespolitiska processen (Ibid., 219). 

Davutoglu påpekar vidare att en stor andel av bosnier, albaner, tjetjener och ett betydande 

antal azerier och georgier befinner sig inom Turkiet gränser och menar att Turkiet upplever de 

regionala spänningar som rör dessa folkgrupper även inom landets gränser. Detta resulterar i 

att den allmänna opinionen kräver landet att agera för att säkra freden och säkerheten inom 

dessa områden. Följaktligen kan man konstatera att Turkiets nya utrikespolitik är även 
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utformat av inhemska faktorer. Davutoglu menar att Turkiets demokratisering kräver att den 

utrikespolitiska verksamheten inkluderar samhälleliga krav, precis som övriga stabila 

demokratier. Turkisk utrikespolitiken som traditionellt sett skett bakom stängda dörrar är idag 

är mer öppen och inkluderande (Davutoglu 2010, Kanat 2010:221). 

 

5.1.2.3  AKP: s ideologiska hållning 

AKP: s ideologiska hållning kan också framhållas som en av förklaringarna till landets 

utrikespolitiska förändring gentemot Mellanöstern. Turkiet har gått från att inta en medlande 

hållning till att välja sida i flertalet konflikter. Det har även visat sig att man tar ställning för 

den islamska saken. Många forskare betonar att eftersom AKP har rötter i politisk islam så 

faller det sig naturligt att stärka samarbetet med muslimska länder (Cornell 2011). Turkiet 

starka relation med Israel har försämrats drastiskt sedan AKP: s maktillträde. Det starka 

samarbetet mellan dessa länder var i hög grad kontroversiellt i den muslimska världen. Det 

faktum att Turkiet tagit ställning mot Israel samtidigt som relationerna med länder såsom Iran 

förbättrats kan tolkas som ett tecken på ett ställningstagande för den muslimska världen. 

Turkiet har i sina uttalanden uttryckt sitt försvar till Iran när det gäller Irans 

kärnvapenprogram. I november 2008 uppmanade Erdogan kärnvapenmakterna att avskaffa 

sina egna vapen innan de blandade sig i andras affärer. Erdogan refererade till Irans president 

Ahmedinejad som en nära vän och var en av de första som gratulerade dennes valvinst i juni 

2009. Erdogan förhållningssätt verkade ge legitimitet åt den iranska regimen istället för att 

utföra påtryckningar på den att agera i enlighet med Turkiets åtaganden. Vidare stärks detta 

resonemang med Turkiets strävan att inleda samarbeten med islamistiska stater med en anti-

västlig agenda såsom Qatar och Sudan, medan västvänliga länder har undvikits, som Egypten 

och Tunisien (Cagaptay 2009, Cornell 2011). 

 

5.1.3 Kris som utlösande faktor  

5.1.3.1. Irakkrisen 2003  

En kris fungerar enligt Gustavsson som en katalysator för utrikespolitisk förändring. Enligt 

Gustavsson öppnar en kris ett så kallat ”window of opportunity” för det politiska ledarskapet 

att driva igenom en utrikespolitik förändring. Krisen definieras som bestående av ett hot mot 
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bestående värden, tidspress och en osäkerhet över utgången av situationen (Gustavsson 

1998:27).  

Den händelse som bedöms utgöra en vändpunkt för turkisk utrikespolitisk verksamhet består 

av Irakkrisen mellan USA och Turkiet som ägde rum den första mars 2003. Krisen utlöstes 

när Nato- medlemmen Turkiet avslog USA: s förslag att placera soldater i Turkiet inför ett 

krig mot Irak. De amerikanska truppernas närvaro i Turkiet utgjorde en central del i den 

amerikanska regeringens militära förberedelser inför det väpnade angreppet på Irak. Vidare 

utgjorde detta en viktig del av det amerikansk- turkiska samarbetet. USA:s förslag att 

stationera omkring 62 000 soldater på turkisk mark väckte enorma reaktioner i Turkiet.  

Turkiets avslag förvånade självfallet de politiska ledarna i väst och USA. Internationella 

observatörer räknade med att AKP skulle inleda ett intensivt samarbete med den amerikanska 

regeringen eftersom partiet behövde internationell legitimitet och förtroende (Kanat 2010:208, 

Dagens nyheter 2003). 

Den turkiska regeringen bedömde att ett krig i grannlandet skulle kunna leda till svåra 

ekonomiska och politiska konsekvenser. För det första skulle ett godkännande resultera i ännu 

mer ansträngda relationer med grannområdet i söder vilket till synes skulle utgöra ett bakslag 

för AKP: s ambitioner att normalisera landets relationer med Mellanösternländerna. För det 

andra kunde inte de folkliga protesterna gentemot de amerikanska kraven förbises av 

regeringen. Således upplevde AKP starka påtryckningar från den turkiska opinionen och 

försökte balansera en alltmer uppmärksam allmänhet med en mycket långvarig strategisk 

partnerskap. När de amerikanska kraven inte beviljades utbröt en diplomatisk kris mellan 

Turkiet och USA (Kanat, 2010:208).  Men krisen öppnade också det så kallade ”window of 

opportunity” för AKP och utrikesministern att föra en mer självständig utrikespolitik i 

Mellanösternregionen. Händelsen var ett första tecken på ett nytt kapitel i turkisk 

utrikespolitik. Till skillnad från första Gulfkriget var Turkiet mer motståndskraftiga mot den 

amerikanska regeringens krav och dessutom mer mån om sina egna prioriteringar (Gustavsson 

1998:27, Kanat 2010: 207). 

 

5.1.4 Det politiska ledarskapet- Ahmet davutoglu 

I det här avsnittet presenteras nyckelindividen, vars uppfattningar av den internationella 

kontexten kom att ha stor betydelse för turkisk utrikespolitik. Utrikesministern Ahmet 

Davutoglu har haft störst betydelse för Turkiets utrikespolitik och utgör en fortsatt 
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inflytelserik aktör i Turkiets utrikespolitik. Valet av Davutoglu grundar sig på hans 

inblandning i de beslut som togs om turkisk utrikespolitik under AKP. Vidare har 

utrikesministern Davutoglu på grund av sin politiska position en betydelsefull roll i processen. 

Davutoglu är arkitekten bakom Turkiets nya utrikespolitiska doktrin. I analysen av individens 

tolkning av den internationella utvecklingen redovisas personens bakgrund, politiska vision, 

utrikespolitiska principer, hans beliefsystem samt vilken betydelse detta kom att ha för turkisk 

utrikespolitik. En kategorisering utifrån Holstis beskrivning av de olika personlighetstyperna 

hardliner respektive accomondationalist kommer att tillämpas i studien för den valda 

individens personlighet. 

  

5.1.4.1 Biografi 

Ahmet Davutoglu föddes den 26 februari i den turkiska staden Konya. Davutoglu inledde sina 

universitetsstudier vid den statsvetenskapliga och ekonomiska institutionen vid Bogazici 

University i Istanbul. Han avslutade sina studier med en magisterexamen i offentlig 

förvaltning och doktorsexamen i statsvetenskap och internationella relationer. 1990 blev 

Davutoglu biträdande professor vid International Islamic University i Malaysia och har 

undervisat vid ett flertal andra kända universitet. Mellan åren 1995 och 1999 undervisade han 

vid Marmara University i Istanbul vid bland annat Institutet för Mellanösternstudier. Därefter 

blev han professor och avdelningschef för Internationella relationer vid Beykent University i 

Istanbul. Den dåvarande presidenten Ahmet Necdet Sezer och premiärministern Abdullah Gül 

utnämnde Davutoglu till ambassadör 2003 och senare huvudrådgivare åt landets nuvarande 

premiärminister Erdogan. Davutoglu har under sin karriär som professor skrivit och publicerat 

ett flertal böcker och vetenskapliga arbeten. Ett av hans verk ”Strategic depth” har varit 

mycket inflytelserik i utformningen av Turkiets utrikespolitik i början av 2000-talet 

Davutoglu utsågs till sin nuvarande position, utrikesminister, år 2009 (Republic of Turkey 

ministry of foreign affairs). 

  

5.1.4.2 Politisk vision 

Davutoglus nya utrikespolitiska linje handlar om ambitionen att bli en regional stormakt men 

på sikt även en global aktör . Utrikesministern lanserade termen Strategiskt djup i en bok som 

kom att utgöra en plattform för turkisk utrikespolitik.  Det handlar i mångt och mycket om att 
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varje land befinner sig i en unik geografisk och historisk kontext och utrikespolitiken blir 

optimal så fort man har insett detta och använder vetskapen på ett självständigt sätt.  Den 

turkiska utrikesministern menar att Turkiet befinner sig i centrum av det euroasiatiska 

geopolitiska området. Enligt Davutoglu har Turkiet alla nödvändiga komponenter för att bli 

en viktig global aktör i internationell politik. Davutoglu menar att Turkiet bör tack vare denna 

potential gå utanför ramarna för den hittills passiva utrikespolitiken (Davutoglu 2010).   

Davutoglus utrikespolitiska vision i Mellanöstern består i en konfliktlös region som präglas av 

stabilitet och välstånd. Hans försök att influera turkisk utrikespolitik började redan när han 

utnämndes till ambassadör. När han några år senare blev tillsatt av premiärministern Erdogan 

som dess främste huvudrådgivare innebar detta nya förutsättningar för Davutoglu att driva 

igenom sin utrikespolitiska vision. Sedan dess har man kunnat bevittna drastiska förändringar 

i turkisk utrikespolitik. Det viktigaste målet för Davutoglus utrikespolitik i Mellanöstern har 

således varit att bidra till säkerhet, stabilitet och välstånd i regionen. Andra målsättningar 

består i uppmuntrandet av konsolidering av demokrati samt lösning av regionala konflikter. 

För att omsätta sin vision i praktiken är engagemang och samarbete med Mellanöstern vitalt, 

enligt Davutoglu. Det är en förutsättning att etablera goda förbindelser med grannområdet 

istället för att ta avstånd från regionen vilket var principen i traditionell turkisk utrikespolitik 

(Davutoglu 2009:12, Davutoglu 2010).  

 

5.1.4.3 Utrikespolitiska principer  

Davutoglu motsätter sig uppfattningen att Turkiet ska ha ändrat fokus i sin utrikespolitiska 

verksamhet och menar att landet följer en integrerad syn på politik som omfattar samtliga 

utrikespolitiska områden. Vidare betonar Davutoglu att Turkiets mål att bli medlem i EU är 

ytterst bestående (Davutoglu 2009:13, Aras 2009:8). Enligt Davutoglu bör utrikespolitiken ses 

ur ett längre perspektiv än vad det har tidigare gjorts. Exempelvis var Cypernproblemet den 

mest prioriterade frågan på den utrikespolitiska dagordningen under första halvåret av 2004 

medan Irakkriget upptog dagordningen under andra delen av året. Vidare utgjorde Gaza-

bombningarna den mest uppmärksammade händelsen i slutet av 2008. Enligt Davutoglu 

skulle kategoriseringar av turkisk utrikespolitik representera en felaktig bild av Turkiets 

utrikespolitiska verksamhet som helhet, om man bedömer det utifrån ett kortsiktigt perspektiv 

(Aras 2009:8).  Davutoglu betonar dessutom att det är väsentligt att turkiska politiker håller 
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ett jämlikt avstånd till samtliga aktörer i det internationella systemet och undviker att delta i 

regionala allianser (Ibid., 9).  

I syfte att omsätta sin utrikespolitiska vision i praktiken har Davutoglu utvecklat ett antal 

utrikespolitiska instrument. Turkiets utrikespolitik utgörs av tre metodologiska principer och 

fem operativa principer. Den första metodologiska principen går ut på att ha en ”visionär” 

inställning till utrikespolitiska frågor istället för den ”kris-orienterade” inställningen som 

dominerade turkisk utrikespolitik under kalla kriget. Turkiet har exempelvis en vision om 

Mellanöstern som bör omfatta hela regionen och inte begränsas till kampen mot terrorism. 

Den andra principen innebär att utrikespolitiken baserar på en ”konsekvent och systematisk” 

ram. Turkiets politiska verksamhet på Mellanöstern är inte i motsättning till landets strategi i 

Centralasien, Europa eller på Balkan, osv.  Sist men inte minst utgör spridningen av soft 

power i regionen en ytterst väsentlig del av Turkiets nya utrikespolitik.(Davutoglu 2010). 

Utöver dessa tre metodologiska principer nämner Davutoglu ytterligare ett antal operativa 

principer. Den första operativa principen utgörs av balansen mellan säkerhet och demokrati. 

Davutoglu menar att legitimiteten för varje politisk regim kommer från dess förmåga att skapa 

maximal trygghet och frihet för individen i samhället och säkerhet bör inte ske på bekostnad 

av en inskränkning av den individuella friheten och mänskliga rättigheter i landet. Enligt 

utrikesminister strävar AKP efter att främja mänskliga rättigheter utan att behöva undergräva 

säkerheten. Davutoglu menar att detta är ett mycket värdigt mål, särskilt efter perioden som 

följdes av elfte september 2001, där tendensen har varit att inskränka den individuella friheten 

på bekostnad av säkerheten (Davutoglu 2010, Davutoglu 2008:79). 

Vidare betonar Davutoglu tillämpningen av en flerdimensionell politik i den utrikespolitiska 

verksamheten. Turkiets förbindelser med andra globala aktörer strävar efter att vara en 

komplement snarare än att vara i konkurrens med varandra. En sådan politik försäkrar att 

Mellanöstern inte ses som ett alternativ till förbindelserna med EU eller Nato (Davutoglu 

2010, Davutoglu 2008:82). 

Rytmisk diplomati är ett annat instrument som Davutoglu använder sig av. Principen 

eftersträvar att Turkiet intar en mer aktiv roll i internationella relationer. Davutoglu illustrerar 

Turkiets aktiva engagemang i olika internationella frågor och organisationer med konkreta 

exempel. Turkiet valdes exempelvis in som en icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd 

där landet ansvarade för tre viktiga uppdrag som gällde Afghanistan, Nordkorea samt global 

terrorbekämpning. Vidare åtog sig Turkiet ordförandeskapet i forumet Sydosteuropeiska 
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samarbetsprocessen (SEECP) 2009 och 2010, som är ett forum för dialog mellan 

Balkanländerna och deras grannområde. Sist men inte minst är Turkiet medlem i G20, 

bibehåller observatörsstatus i afrikanska unionen och deltar aktivt i Arabförbundet (Davutoglu 

2010). Davutoglu har kritiserat Turkiets passiva engagemang i muslimska OIC- länder 

(organisationen för islamska konferensen). Tack vare Davutoglu kunde för första gången i 

OIC:s  historia, en turkisk professor utnämnas till generalsekreterare. Sedan dess har det 

turkiska engagemanget varit tydlig och synlig i närområdet (Aras 2009:9). 

Davutoglus noll problem med grannarna utgör den mest centrala delen av hans 

utrikespolitiska doktrin. Strategin går ut på att upprätthålla goda relationer med samtliga stater 

i det internationella systemet. Ambitionen är att främja fred och stabilitet i närområdet och 

samtidigt bibehålla de starka relationerna med västvärlden. Davutoglu menar att detta är ett 

viktigt led i Turkiets globala strategiska ambitioner (Davutoglu 2010, Davutoglu 2008:80). 

En annan princip som utgör en viktig del av den nya utrikespolitiken är den proaktiva och 

förebyggande diplomatin som syftar till att vidta åtgärder innan kriser uppstår eller eskalerar 

till en kritisk nivå. Exempel på förebyggande diplomati är Turkiets försök att medla mellan 

Syrien och Israel, och Libanon och Hamas. Andra exempel utgörs av landets ansträngningar 

att uppnå sunni- shiitisk försoning i Irak samt återuppbyggnaden av Darfur och Somalia. 

Davutoglu menar att Turkiet måste vara närvarande vid eventuella kriser som uppstår runt om 

i världen oavsett om det gäller EU, Mellanöstern eller Kaukasus (Davutoglu 2010, Aras 

2009:9). 

 

5.1.4.4 Beliefsystem 

Utifrån Holstis definition av de olika personlighetstyperna passar Davutoglu mycket väl in på 

beskrivningen av den accomodationist personlighetstypen som använder sig av medel såsom 

förhandlingar och diplomatiska lösningar i första hand. Davutoglu lägger också stor vikt vid 

internationella organisationer vilket kännetecknar en accomodationist personlighet. 

Davutoglus utrikespolitik kännetecknas av pragmatism och hans taktiska beliefs visar att han 

kunde skilja på vad han helst ville åstadkomma från vad som faktiskt var möjligt (Holsti 

1995:279). Davutoglu fick stort förtroende från den turkiska regeringen då han var en typisk 

pragmatiker. Han ansåg att det bästa för Turkiet var att öka samarbetet med Mellanöstern 

istället för att bibehålla den fientliga inställning gentemot Mellanöstern som då hade varit 

fallet i traditionell turkisk utrikespolitik. Davutoglus strategiska beliefs visar sig i hans 
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karaktär som problemlösare och förhandlare. Det tydligaste exemplet är Davutoglus 

utformande av noll problem- politiken vilket visar hans hängivenhet till en stabilare och 

mindre konfliktfylld Mellanöstern. För Davutoglu var noll problem- politiken ett viktigt steg 

mot en fredligare Mellanöstern. Traditionellt hade Turkiet ansträngda relationer med sina 

grannar i söder och förhoppningen var att normalisera dessa relationer med hjälp av noll 

problem-politiken. Vidare skulle Turkiet med sin starka ekonomi agera som en mjuk makt 

som syftar till att sprida välstånd och demokratiska idéer till den konfliktfyllda Mellanöstern. 

Detta riktas framförallt till Turkiets mest problematiska grannländer. 

 

5.1.4.5 Teoretisk applicering   

Davutoglu utgör entreprenören som Gustavsson målar upp i sin förklaringsmodell. 

Davutoglus idé bestod i ett konfliktlöst och stabilt Mellanöstern vilket han sedan fick 

möjlighet att förverkliga när ett window of opportunity öppnade sig. Det skedde år 2003 när 

den amerikanska regeringen krävde att amerikanska soldater skulle närvara på turkisk mark 

under Irakkriget. Den turkiska regeringen fick möjligheten att för första gången på ett halvt 

sekel föra en självständig utrikespolitik där man kunde prioritera sina egna intressen. Ett 

godkännande skulle innebära höggradigt ansträngda relationer till dess grannar i söder vilket 

skulle leda till allvarliga politiska och ekonomiska konsekvenser för Turkiets del. 

Regeringens avslog förslaget vilket innebar ett första steg mot förverkligandet av sin 

utrikespolitiska vision.  
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6 Analys 

Då har det blivit dags att stanna upp och redogöra för resultaten i denna undersökning. Vad 

har uppsatsförfattaren kommit fram till?  Hur väl fungerade analysmodellen med empirin? 

Detta avsnitt inleds med att göra en kort sammanfattande diskussion av resultatet och att 

identifiera vilken typ av utrikespolitisk förändring det rör sig om enligt Gustavssons 

förklaringsmodell. Därefter är det dags att börja diskutera kring teorins tillämpning. Avsnittet 

avslutas med en redogörande av slutsatserna som uppsatsförfattaren har dragit av denna 

undersökning. 

6.1 Sammanfattande diskussion 

Studiens frågeställningar har berört hur Turkiets utrikespolitik gentemot Mellanöstern har 

förändrats samt vilka faktorer som kan förklara dessa utrikespolitiska förändringar. För att 

”knyta ihop påsen” är det inte fel att än en gång redogöra för de viktigaste inslagen av 

resultatet för läsaren.  

Med utgångspunkt i Gustavssonsmodell utgör förändringar i det internationella systemet en 

central del i en utrikespolitisk förändring. Utifrån förklaringsmodellen går det att konstatera 

att turkisk utrikespolitik har förändrats i ett försök att anpassa sin strategiska position till 

aktuella geopolitiska förutsättningar. Den övergripande strukturella orsaken till denna 

förändring har varit kalla krigets slut. Omsvängningen i Mellanösternpolitiken sker i etapper i 

över en 20-års period. Turkiet som agerade i västvärldens periferi fram till kalla kriget, 

betraktar sig idag som en av Mellanösternregionens nyckelaktörer. Upplösningen av 

bipolariteten resulterade i åtskilliga möjligheter för Turkiets mångsidiga geografisk identitet 

att utveckla sig till en global aktör. Turkiet är ett sydeuropeiskt land men även ett 

Mellanösternland, Medelhavsland och Svartahavsland. Turkiet fick möjligheten att utnyttja 

dessa geografiska fördelar för att utvidga sitt politiska och ekonomiska inflytande i ett flertal 

regioner. Anpassningsprocessen till det nya internationella systemet ändrade Turkiets 

identitet, dess självbild och det sätt på vilket omvärlden uppfattar landet.  

Det är viktigt att understryka att Turkiets utrikespolitiska förändring inte är helt ny utan 

formulerades redan i slutet av 1980-talet av den dåvarande premiärministern Turgut Özal, 

men det viktigaste momentet i Turkiets nya utrikespolitik är Ahmet Davutoglus tillträdde till 

utrikesministerposten 2009. Han utgjorde dock en inflytelserik aktör i turkisk utrikespolitik 
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innan han utnämndes till utrikesminister.  Davutoglu definierade AKP: s utrikespolitiska 

doktrin som representerar de starkaste uttrycken för Turkiets förändrade utrikespolitik 

gentemot Mellanöstern. AKP: s nya utrikespolitiska verksamhet är mer omfattande och 

varierande än vad som tidigare var fallet. I den tidigare utrikespolitiska dagordningen har 

västfrågor alltid prioriterats. Mellanöstern och den islamistiska världen uppfattades som ett 

hot mot landets västerländska moderniseringsprocess. Den traditionella västorienterade 

utrikespolitiken kom dock att utmanas i och med AKP: s maktillträde.  Utöver kalla krigets 

slut framhålls Turkiets relationer med EU som en bidragande faktor till landets förändrade 

utrikespolitik. EU: s ständiga avslag av landets medlemskapsansökan samt det växande 

motståndet gentemot Turkiet har gjort att man letat efter andra samarbetspartner än EU.   

 

Med utgångspunkt i Gustavssons förklaringsmodell har även nationella faktorer bidragit till 

förändringar i utrikespolitiken Dessa faktorer utgörs av landets snabba ekonomiska 

utveckling, en ökande nationell självsäkerhet, politisk stabilitet samt uppkomsten av nya 

aktörer. Att den turkiska regeringen tidvis har varit diametralt motsatt västerländska intressen 

kan förklaras av AKP: s ideologiska samhörighet med muslimska strävanden. AKP har rötter i 

politiskt islam och har på senare tid allt oftare börjat ta ställning för den islamistiska saken i 

ett flertal konflikter.    

 I Gustavssonsmodellen utgör krisen en utomordentlig bidragande faktor till utrikespolitisk 

förändring.  Enligt Gustavsson fungerar krisen som en katalysator för utrikespolitisk 

förändring. Gustavsson framhåller i sin avhandling att Ingvar Carlsson såg positivt till ett EG-

medlemskap men att han inte hade en klar uppfattning om när steget skulle tas. Vidare menar 

Gustavsson att den ekonomiska krisen i oktober 1990 öppnade ett window of opportunity för 

Carlsson och hans regering att genomdriva en förändring i den svenska utrikespolitiken 

(Gustavsson 1998:177). 

Resultatet visar att Irakkrisen år 2003 skapade goda förutsättningar för Turkiet att genomföra 

förändringar i sin utrikespolitik. En diplomatisk kris utlöstes mellan Turkiet och USA när den 

turkiska regeringen avvisade de amerikanska kraven att upplåta turkiskt territorium till 

amerikanska trupper inför kriget. Irakkrisen öppnade ett window of opportunity för den 

politiska ledningen att omdefiniera sitt förhållningssätt gentemot Mellanöstern och utgjorde 

även ett viktigt steg i strävan efter att föra en mer självständig utrikespolitik i regionen. I 

traditionell turkisk utrikespolitik hade Turkiet antagligen beviljat de amerikanska kraven och 

inte haft tapperhet att utmana de långvariga betydelsefulla relationerna med USA. Med AKP 
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vid makten kunde Turkiet för första gången få chansen att bedriva en självständig 

utrikespolitik i regionen och visa för omvärlden att man är en aktör att räkna med på den 

internationella arenan. 

Även om det råder en övertygelse om att Irakkrisen gav en öppning för AKP- regeringen att 

genomdriva en attitydförändring gentemot Mellanöstern är det svårt att bedöma krisens 

egentliga betydelse för Turkiets utrikespolitiska förändring.  Hur skulle Turkiets relationer 

med Mellanöstern ha sett ut förutsatt att krisen inte uppstod? En fråga som ligger utanför 

Gustavssonmodellens förklaringskraft är huruvida Turkiet skulle ha agerat om krisen inte 

hade uppstått. Enligt modellen är ingen analysdel viktigare än någon annan nivå vilket leder 

till att det inte går att dra några slutsatser om krisernas egentliga betydelse för Turkiets 

utrikespolitiska förändring. Mycket tyder dock på att Turkiets förhållningssätt gentemot 

Mellanöstern inte hade sett mycket annorlunda ut utan krisen. Krisen utgjorde inte direkt 

orsak till någon omsvängning utan snarare påskyndade processen.  

De strukturella förhållandena som redovisats ovan är inte tillräckliga att ensamma påverka en 

utrikespolitisk förändring. Enligt Gustavssons förklaringsmodell måste de strukturella 

förändringarna som uppstår uppfattas av en beslutsfattare som sedan reagerar utifrån de 

aktuella förhållandena. Det står utan tvivel att Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu är 

den ledande figuren i den turkiska utrikespolitiken. Han är arkitekten till Turkiets nya 

utrikespolitiska doktrin och har nästan på egen hand formulerat AKP: s nya utrikespolitiska 

verksamhet. De förändringar som skett internationellt och i Turkiet uppfattas av individuella 

beslutsfattare, i vårt fall Ahmet Davutoglu. Utifrån Davutoglus beliefsystem reagerar han på 

förändringarna och tar ut en ny riktning för utrikespolitiken.  

Vilken typ av utrikespolitisk förändring rör det sig om enligt Gustavssonsmodellen då? Med 

utgångspunkt i Gustavssons beskrivning av fyra olika typer av utrikespolitiska förändringar 

går det att konstatera att turkisk utrikespolitik under AKP genomgått en international 

orientation change, det vill säga att landet har ändrat sin politiska inriktning gentemot 

omvärlden. Landets nuvarande utrikespolitiska verksamhet skiljer sig avsevärt från den 

traditionella utrikespolitiken. Turkiet har strävat efter att stärka sin roll som regional och 

global aktör med hjälp av Davutoglus nya utrikespolitiska doktrin. 
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6.2 Teoretisk diskussion 

Uppsatsförfattaren har genomgående använt sig av Jakob Gustavssons förklaringsmodell för 

utrikespolitisk förändring. I sin avhandlig The politics of foreign policy change: explaining 

the Swedish reorientation on the EC membership behandlar Gustavsson socialdemokraternas 

skifte i EG-frågan men även generellt hur ett lands utrikespolitik förändras. Omsvängningen 

förklaras utifrån en analysmodell genom att redogöra för det då rådande internationella och 

nationella politiska och ekonomiska läget. Enligt Gustavsson kan omsvängningen förklaras av 

en kombination av strukturella förändringar på nationell och internationell nivå, strategiskt 

politiskt ledarskap samt uppkomsten av en ekonomisk kris.   

Som ett sista steg visas här på ett överskådligt sätt hur modellen tillämpats. De första två 

boxarna från vänster sett visar politiska och ekonomiska förändringarna som skett inom det 

internationella och nationella systemet. Utifrån Davutoglus beliefsystem reagerar han på 

förändringarna och utarbetar en ny riktning för utrikespolitik. Beslutet passerar genom 

beslutsprocessen vilken Recep Tayyip Erdogan kontrollerar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förklaring av Turkiets utrikespolitiska förändring (Gustavsson 1998:191) 

Gustavssons förklaringsmodell är mycket lämpligt för studiet av utrikespolitisk förändring. En 

given fördel är att modellen är flexibel då den tar hänsyn till en rad förklaringsfaktorer inom 
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för fallet som studeras. Vidare är de element som modellen berör, tillfredställande för att 

förklara en utrikespolitisk förändring. Uppsatsförfattaren har dock stött på en del problem 

eftersom det föreliggande studieobjektet skiljer sig avsevärt från Gustavssons fall. 

I sin avhandling betraktar Gustavsson socialdemokraternas omsvängning i EG-frågan mer 

som ett radikalt och plötsligt skifte mot den tidigare hållningen. Enligt Gustavsson var 

Sverige starkt skeptiskt till EG-medlemskap fram till i oktober 1990 när den svenska 

regeringen meddelade att Sverige skulle ansluta sig till EG (Gustavsson 1998:2). Han lyfter 

fram strukturella förändringar i internationella system samt ett skickligt politiskt ledarskap 

som orsaker till omsvängningen. Turkiets förändrade förhållningssätt kan däremot inte 

betraktas på samma sätt. Långsiktiga faktorer är inte lika omvälvande som de kortsiktiga och 

får betydelse på längre sikt som i Turkiets fall. Redan från slutet av 1980-talet uppvisade den 

dåvarande regeringen med Turgut Özal i spetsen, en vilja att inleda samarbete med länderna i 

Mellanöstern. Omsvängningsprocessen initierades således innan AKP: s makttillträde 2002. 

Turkiets förändrade utrikespolitik gentemot Mellanöstern bör således förstås ur ett längre 

perspektiv och var ett resultat av en längre process till skillnad från Gustavssons fall. Det var 

inte enbart den ledande regeringen som påverkade utrikespolitiken utan även andra aktörer 

såsom civilsamhället, befolkningen och NGO: s. I Gustavssonsmodellen förutsätts vidare att 

man hittar ETT medvetet beslut att förändra utrikespolitiken vars bakomliggande utveckling 

man sedan kan analysera. I Turkiets fall sker beslutsfattande om en ny turkisk utrikespolitik 

successivt och är ett resultat av flera beslut. Ett sökande efter ett avgörande moment är inte 

lämpligt här.  

Andra analytiska angreppssätt som kan vara kompletterande här är Rosaltis teori om längre 

perioder av stabilitet som kan övergå i perioder av förändring. Eftersom studiens slutsats är att 

Turkiets utrikespolitiska förändring inte är ett resultat av ett beslut utan snarare utgjordes av 

en successiv process så lämpar sig teorins perspektiv på vad som utgör en förändring bättre i 

detta hänseende. Skidmores teori kan också vara kompletterande genom att förklara Turkiets 

utrikespolitiska förändringar som en längre process av en anpassning till det förändrande 

internationella systemet. Upphörandet av bipolariteten i och med kalla krigets slut resulterade 

i förändringar i det internationella systemet. Turkiet kände sig således tvunget att anpassa sin 

utrikespolitik till de nya internationella förhållandena. Det bipolära systemet begränsade 

Turkiets möjligheter att genomföra förändringar i landets Mellanösternpolitik. Vidare kan 

även Carlsnaes teori om samspelet mellan aktör och struktur tillämpas som en lämplig 

komplettering eftersom det internationella trycket var avgörande för aktörernas möjligheter att 
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förändra utrikespolitiken. Med utgångspunkt i Carlsnaes teori går det att konstatera att de 

strukturella förändringarna som uppstod efter kalla krigets slut skapade press på förändringar 

av Turkiets traditionellt västorienterade utrikespolitik. Beslut om ny utrikespolitisk riktning 

sker gradvis och är ett resultat av flera beslut.   

Det är viktigt att understryka att Gustavsson påpekar att det är en förutsättning för den som 

forskar att begränsa perioden och lyfta fram de allra viktigaste händelserna i en process 

(Gustavsson 1998: 197). Hänsyn till detta har tagits genom att fokusera kring AKP- perioden 

som utgör de starkaste uttrycken för den utrikespolitiska förändringen i Turkiet efter kalla 

krigets slut. Dock föreslås en komplettering till modellen som avser att Gustavssons 

förklaringsmodell skulle kunna ändras från att vara inriktad på ett beslut till att sätta en period 

av förändring i fokus. 

Med utgångspunkt i denna studie anser uppsatsförfattaren vidare att förklaringsmodellen har 

sämre förklaringskraft med avseende på individperspektivet. Enligt Gustavsson ska de 

individer som har det avgörande inflytandet på beslutsprocessen ha genomgått en förändring. 

Således ska deras beliefsystem ha ändrats till följd av till exempel de yttre förutsättningarna.  

Gustavsson framhåller att en mycket väsentlig del av Sveriges utrikespolitiska skifte berodde 

på Ingvar Carlssons personliga åsiktsbyte (Gustavsson 1998:144ff). Dock finner 

uppsatsförfattaren få belägg för att de aktörer som driver den utrikespolitiska verksamheten 

skulle ha genomgått en sådan förändring. Visserligen betonar Davutoglu att Turkiets 

förändrade utrikespolitiska position gentemot Mellanöstern var huvudsakligen ett resultat av 

de strukturella förändringarna till följd av kalla krigets slut men han var samtidigt en stark 

kritiker av traditionell turkisk utrikespolitik som betraktade samarbete med Mellanöstern som 

något negativt. Inget tyder på att hans beliefsystem skulle ha genomgått en förändring eller 

åsiktsbytte vilket är således en förutsättning enligt Gustavssons förklaringsmodell. Här spelar 

ideologi i de så kallade utrikespolitiska entreprenörernas tankesätt en stor roll. I detta fall har 

individens ideologiska värderingar och dess påverkan på partiets hållning gentemot 

Mellanöstern stor betydelse i utvärderingen av beliefsystemet. Ett förslag är att denna del 

modifieras eller utelämnas.  
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6.3 Slutsatser 

En möjlig förklaring till varför Turkiet valde att ompröva sin hållning gentemot Mellanöstern 

har presenterats. I enlighet med källorna har uppsatsförfattaren fastslagit att det har skett 

tydliga utrikespolitiska förändringar gentemot Mellanöstern, som skiljer sig avsevärd från 

traditionell turkisk utrikespolitik. För att komma fram till dessa resultat har uppsatsförfattaren 

studerat Turkiets förhållningssätt gentemot Mellanöstern utifrån traditionell turkisk 

utrikespolitik och utrikespolitiken under AKP. Vilka var då anledningarna till dessa 

utrikespolitiska förändringar? De strukturella grunderna för förändringarna innefattar såväl 

internationella och nationella förändringar. Utifrån Gustavsonmodellens förklaringsfaktorer 

kan man konstatera att Turkiets utrikespolitiska förändring är ett svar på strukturella 

förändringar i det internationella systemet och i nationell politik. Kalla krigets slut bidrog till 

stora förändringar i de internationella förhållandena och Turkiet var tvungen att anpassa sig 

till det nya systemet genom att utarbeta en ny utrikespolitik. I viss mån har även det växande 

motståndet inom EU gentemot turkiskt medlemskap visat sig ha bidragit till Turkiets ökade 

samarbete med länderna i Mellanöstern.   

Vidare utgör landets ekonomiska framväxt i kombination av politisk stabilitet samt nya 

aktörers inflytande viktiga förklaringsfaktorer i nationell politik, till Turkiets förändrade 

utrikespolitik. Det går likaså att fastslå att AKP: s värderingar och ideologi som skiljer sig 

ansenligt från den kemalistiska ideologin, har banat vägen för möjligheter till samarbete med 

Mellanöstern. Den intellektuella arkitekten till landets nya utrikespolitik är Ahmet Davutoglu 

som också är den mest framträdande politiska ledaren enligt Gustavsonsmodellen. Davutoglus 

beliefsystem har varit avgörande i landets nya Mellanösternpolitik. När Irakkrisen 2003 

uppstod öppnade den ett window of opportunity för AKP- regeringen att föra en mer 

självständig utrikespolitik i enlighet med Davutoglus nya utrikespolitiska vision.   

Gustavssonmodellen är ett bra verktyg med god förklaringskraft applicerad detta ämne. 

Förklaringsmodellen tar hänsyn till en rad förklaringsfaktorer inom olika områden då den är 

oerhört flexibel. Eftersom detta fall skiljer sig avsevärt från Gustavsson studieobjekt så har 

uppsatsförfattaren stött på en del problem under arbetets gång. Gustavsson är mer inne på att 

betrakta Sveriges omsvängning i EG-frågan som något radikalt medan mina resultat visar att 

Turkiets utrikespolitiska förändring bör förstås ur ett längre perspektiv. Vidare betraktar han 

den utrikespolitiska omsvängningen i sin avhandling som ett resultat av enbart ETT beslut. 

Uppsatsförfattaren menar att summan av flera beslut representerar Turkiets förändrade 
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utrikespolitik. Andra analytiska angreppssätt bättre i detta hänseende. Andra problem som 

uppsatsförfattaren har stött på avser det faktum att den individuella beslutsfattaren förutsätts 

ha genomgått en förändring i sitt beliefsystem. Uppsatsförfattaren finner inga belägg för detta 

i sin undersökning. Således anser uppsatsförfattaren att modellen skulle stämma bättre om 

analysdelen som behandlar individperspektivet modifieras.  

Studiens resultat visar således att det har skett betydande förändringar i Turkiets 

utrikespolitiska verksamhet gentemot Mellanöstern sedan AKP: s makttillträde 2002. Även 

om utrikesministern Davutoglu hävdar att syftet med hans nya utrikespolitiska doktrin är att 

övertyga västvärlden att man är en strategisk viktig allierad går det inte att kringgå det faktum 

att de förbättrade relationerna med länderna i Mellanöstern är en tydlig skillnad mot hur 

landet tidigare kämpat för att bli en del av västvärlden. Historiskt sett har Turkiet alltid 

försökt att hålla sig borta från regionen i syfte bevisa sin sekulära och västliga identitet, enligt 

resonemanget att ju längre bort från Mellanösternregionen desto närmare kom Europa. Till 

skillnad från tidigare turkiska regeringar betraktar AKP ett ökat engagemang i Mellanöstern 

som något oumbärligt och ser många fördelar med det. Vidare anser man inte att samarbete 

med närområdet utgör ett hinder för önskan att bli medlem i EU. Turkiet befinner sig i 

centrum av fler ansträngda regioner och landet står idag inför ett flertal större hot och 

utmaning. PKK:s upptrappade våld, turbulensen i arabvärlden och inte minst den arabiska 

våren generar hot mot landets säkerhet. En ny utrikespolitik som är bättre anpassad till den 

nya världsordningen har visat sig vara en effektiv åtgärd för att hantera dessa hot och 

utmaningar gentemot landets säkerhet.  

Davutoglus noll problem-politik har varit mycket framgångsrikt och haft betydande praktisk 

effekt. Turkiet lyckades förbättra sina förbindelser med bland annat Iran, Irak och Syrien 

(innan den arabiska våren) som man tidigare haft ansträngda relationer med. Erdogan framstår 

som den eftertraktade ledaren i Mellanöstern och beskrivs som den muslimska världens 

ledare.  Landets ambition att åstadkomma demokrati, fred och stabilitet i Mellanöstern 

lovordas av majoriteten av befolkningen i regionen. En del av de regimer som Turkiet 

initierade samarbeten med var dock auktoritära och tyranniska sådana då Davutoglus 

nollproblempolitik bygger på att utveckla goda förbindelser med samtliga länder i regionen. 

Detta stred givetvis mot AKP: s bild av sig själv som demokratiska förespråkare i 

Mellanöstern. Noll problem- politiken kom i konflikt med landets uppgift att sprida 

demokratiska värden i regionen genom att stödja och initiera samarbeten med dessa 

auktoritära regimer istället för att utöva demokratiska påtryckningar på dem. Noll problem-
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politiken blev därmed framgångsrikt fram till den arabiska våren eftersom Turkiet inte kunde 

fortsätta stödja auktoritära regimer när folket krävde demokrati. För att inte tappa folkets 

förtroende har nu Turkiet uppstått som den främsta anhängaren till den arabiska våren och 

folkets strävan efter demokrati. Turkiet kommer till synes fortsätta att utgöra en entusiastisk 

anhängare till folkets uppror i den arabiska våren.  

De försämrade relationerna med framför allt Israel och Syrien och misstankarna från väst 

angående AKP: s intentioner med sin nya utrikespolitiska doktrin har således inneburit ett 

bakslag för landets nollproblemspolitik. Det går inte heller att förklara varför AKP har lämnat 

fredmäklarrollen som nollproblempolitiken inneburit för att istället välja sida i en rad 

konflikter, och då framförallt den islamistiska saken. En möjlig förklaring kan vara AKP: s 

ideologiska rötter i politisk islam. Om AKP låter sig styras upp av islamistiska intressen 

kommer det troligtvis bli allt svårare att ge stöd till en västerländsk politik. Detta skulle även 

äventyra landets strävan att gå med i EU. 

Det är dock viktigt att understryka att även om det styrande partiet har rötter i politisk islam 

utgör inte detta ett bevis på att den turkiska regeringen ägnar sig åt ”smygande islamisering” 

som många skeptiker vill få det att framställa som. Anklagelserna om att de förändringar som 

har skett i turkisk utrikespolitik gentemot Mellanöstern har till syfte att vända västvärlden 

ryggen är emellertid överdrivna. Det handlar snarare mer om att skapa en självständig, 

självreglerande och självsäker utrikespolitik samt att normalisera de tidigare ansträngda 

relationerna med närområdet. Även idén och övertygelsen hos AKP- ledningen om att främja 

stabilitet och fred i regionen, betydde mycket för att man skiftade i Mellanösternfrågan. Enligt 

AKP själv har relationerna med Mellanösternländerna omvärderats men man menar att det 

inte utgör ett hinder med landets traditionellt starka förbindelser med väst. Dessa förändringar 

har mer att göra med förändringar i det internationella systemet och demokratisering i turkisk 

utrikespolitik än ideologisk omdefiniering.  

Det finns mycket som antyder på att den turkisk regering inte skulle önska sig att utveckla ett 

samarbete med Mellanöstern till en nivå där det blir oförenligt med relationerna med 

västvärlden. Misstankarna om Turkiets intentioner är således överdrivna. AKP har vid flera 

tillfällen understrukit att man är fast besluten att bli en fullvärdig medlem i EU och har 

genomfört genomdrivande reformer för detta ändamål. Dessutom har Turkiet ökat sitt 

engagemang avsevärt i NATO på senare år.  Vidare avser Turkiets ökade internationella 
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samarbete och engagemang även andra regioner än bara Mellanöstern. Dessa faktorer måste 

beaktas i utvärderingen av Turkiets nya utrikespolitiska verksamhet. 

Även om AKP har framhållit att Turkiets främsta utrikespolitiska mål är att bli fullvärdig 

medlem i EU bör europeiska unionens ledare inte ta för givet att de turkiska regeringarnas 

strävan mot EU-medlemskap kommer att bestå när landet gång på gång får avslag på sin 

ansökan med utgångspunkt i landets religiösa och kulturella bakgrund. Samtidigt har AKP- 

regeringen ett viktigt ansvar att klargöra för ledarna i västländerna om att de utrikespolitiska 

förändringarna som har skett sedan partiet tillträde till makten, inte syftar till att vända Europa 

ryggen. Även om premiärministern Erdogan och utrikesministern Davutoglu har bemött 

kritiken och uttalandena kring regeringens syfte med den nya utrikespolitiken och betonat att 

det inte handlar om en ideologisk omdefiniering så måste man anstränga sig mer för att ge 

övertygande förtydliganden av sitt nya utrikespolitiska motiv. 

Mycket tyder på att Turkiet kommer att spela en allt viktigare roll i Mellanöstern. Trots att 

västvärlden betraktar turkisk demokrati som bristfällig ses landet som en modell för länderna i 

Mellanöstern med sitt sekularistiska system och sin demokratiska regering. Turkiet har både 

auktoritet och inflytande i den muslimska världen och den framgångsrika ekonomin ger landet 

ännu mer makt. AKP måste fortsätta att sträva efter att främja stabilitet, fred och goda 

förbindelser med sina grannländer och undvika att ta ställning i konflikter. Samtidigt som 

Turkiet spelar en allt viktigare roll som medlare och brygga mellan väst och öst växer dock 

motståndet mot ett turkiskt EU- medlemskap avsevärt. Turkiets relationer med 

Mellanösternländerna bör snarare betraktas som ett komplement än som ett alternativ till 

relationerna med EU och övriga väst. Det råder ingen motsättning mellan engagemanget i 

Mellanöstern och ett EU-medlemskap. Tvärtom kan Turkiets förbättrade relationer med 

Mellanöstern vara positivt för den demokratiska utvecklingen i den konfliktfyllda regionen, 

särskilt i och med folkets demokratiuppror som inleddes för ungefär två år sedan. Ju mer 

Turkiets roll i regionen ökar desto större tillgång utgör landet för EU. Om EU skulle vända 

Turkiet ryggen skulle det innebära allvarliga konsekvenser för turkisk utrikespolitik och dess 

trovärdighet i Mellanöstern. Väst har historiskt sett varit landets viktigaste politiska och 

kulturella partnern och mycket pekar på att det kommer att förbli så. Även om AKP betonar 

att EU-medlemskapet är landets främsta utrikespolitiska mål går det inte att förbise det faktum 

att reformtakten under senare tid avtagit drastisk. Turkisk utrikespolitik har genom att vara 

flerdimensionell tappat fokus på EU-reformerna. Regeringen måste anstränga sig mer för att 

leva upp till EU:s krav och landet har mycket att bevisa för EU och väst angående sina 
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intentioner med den nya utrikespolitiken. Turkiet agerar numera med en enorm 

självförtroende och vågar uppträda som kritiker av västländernas Mellanösternpolitik. Detta 

bemöts med berömmelse från många olika håll, men driver man en sådan linje för hårt kan det 

resultera i allvarliga politiska konsekvenser för Turkiet relationer med väst. 
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