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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Politiikan legitimiteettiä tarkasteleva tutkimus on toteutettu sosiaalisten representaatioiden teorian viitekehyksessä. Sosiaaliset representaatiot
ovat sosiaalisesti jaettuja arkiajattelun tapoja, tai arkiteorioita, jotka ohjaavat ajatteluamme ja vuorovaikutustamme. Sosiaalisia representaatioita
muodostetaan vaikeista tai tuntemattomista asioista vertaamalla niitä asioihin, jotka tunnemme, ja luokittamalla ne suhteessa aiempiin
käsityksiimme, "ankkuroimalla" ne sosiaalisesti jaettuun käsitemaailmaamme. Sosiaalinen representaatio voi myös objektivoitua, jolloin se saa
kuvallisen sisällön.
Sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi päälinjaa. Toisaalta tutkitaan representaatioiden rakennetta, toisaalta ollaan
kiinnostuneita yhteisesti jaetun tietomme ankkuroitumisprosessista ja positioitumisestamme suhteessa sosiaaliseen representaatioon. Muita
tutkimuksen kohteita ovat kuvallisuus sekä kommunikoinnin rooli sosiaalisen representaation muodostuksessa ja kehityksessä.
Edustuksellisen demokratiamme, poliittisen järjestelmämme moitteeton toiminta edellyttää, että kansalaiset hyväksyvät sen ja antavat
oikeutuksen sen vallalle. Legitimiteetin käsite voidaan tutkimusta varten jäsentää eri ulottuvuuksiin. Tässä tutkimuksessa käytetty jaottelu on 1.
kansalaispätevyys, 2. politiikan käytännön toimivuus 3. politiikan periaattellinen toimivuus 4. politiikan responsiivisuus sekä 5. politiikan
moraali. Jäsentelyä hyväksi käyttäen on muodostettu myös tutkimuskysymykset, jotka ovat:
Millainen on politiikan legitimiteetin sosiaalinen representaatio ? Millaisia käsityksiä ihmisillä on tavallisten kansalaisten mahdollisuuksista
vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ? Miten ihmiset uskovat polltiikan kykyyn arkipäivän ongelmanratkaisijana? Millaisia käsitykset ovat
koskien demokraattisen järjestelmän yleisiä toimintaperiaatteita ? Millaisia käsityksiä ihmisllä on poliitikoista ja heidän toimintakentästään ?
Miten ihmiset hahmottavat poliitikon velvollisuudet ja vastuun ?
Näitä kysymyksiä on tarkasteltu suhteessa ihmisten koulutukseen, yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen sekä sukupuoleen.
Tutkimuksen aineistona on osa Anna-Maija Pirttilä-Backmanin laajaa haastattelu- ja kyselytutkimusta, jossa on tarkasteltu suomalaisten
asiantuntijoihin ja tietoon liittyviä käsityksiä. Tässä tutkimuksessa on kvalitatiivisin menetelmin analysoitu 33 ei koulutus- ja
aktiivisuustaustaista henkilöä koskien heidän käsityksiään edellä mainituista legitimiteetin ulottuvuuksista.
Tutkimuksen tuloksena todettiin, että suomalaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa politiikan legitimiteetin sosiaalinen representaatio on
konsensuaalinen, mutta se positioituu eri tavoin riippuen ihmisten yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta ja heidän kansalaispätevyydestään.
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