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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Demokratian nousu nykypäivän tärkeimmäksi poliittisen ajattelun ja toiminnan käsitteeksi on tehnyt sitä analysoivista tutkimuksista merkittäviä
yhteiskunnallisen vallan käyttäjiä. Erityisen vahva vaikutus yksilöiden ja valtioidenkin omaamaan maailmankuvaan on ollut ns.
demokratiamittareilla – kvantitatiivisin metodein eri yhteiskuntien demokraattisuutta määrittävillä vertailututkimuksilla – joiden kautta on ollut
mahdollista jäsentää maailmanjärjestelmää valtioiden demokraattisuuden mukaisesti.
Demokratiamittareitten luotettavuus on joutunut kuitenkin kyseenalaisiksi viimeaikaisissa tutkimuksissa. Kritiikin seurauksena
demokratiamittareista kiinnostuneet tutkijat ovat luoneet uudenlaisia demokratianmittaustapoja, jotka pyrkivät välttämään vakiintuneiden
mittareiden keskeisimpiä ongelmia, eli mitattavan käsitteen suppeutta sekä tuotettujen tulosten epäluotettavuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena
on ollut testata sitä, miten uudet mittarit ovat saavuttaneet tavoitteensa vakiintuneita mittareita käsitteellisesti kattavammasta ja tulosten osalta
laadukkaammasta demokratian mittaamisesta.
Vastauksia tähän tutkimusongelmaan on haettu kaksiosaisen uusien ja vakiintuneitten mittareiden käsitteellistä kattavuutta sekä niiden tulosten
empiiristä luotettavuutta arvioivien analyysien kautta. Uusia mittareita vertailussa edustaa Dataset for Liberal Democratic Performance (DLDP)
-tutkimus ja vakiintuneita mittareita Freedom House – ajatusmyllyn Nations in Transit (NIT) – tutkimus. Käsiteanalyysin viitekehyksenä
toimivat demokratian toimintakenttää jäsentävät ja teoreettiseen keskusteluun perustuvat sisältö ja toimijaulottuvuudet. Mittaritulosten
laadukkuuden arvioinnissa vertailukohteena on Liettuan ja Viron demokratiasta 1997–2003 laadittuja tutkimuksia.
Analyysitulosten perusteella uudet mittarit eivät ainakaan DLDP:n osalta täytä odotuksia. Mittarin mittaaman demokratiamallin käsitteellinen
kattavuus ei merkittävästi eroa vakiintuneen NIT – mittarin tasosta ja tulosten laadukkuuden osalta vakiintuneiden mittarien keskeiset
käsitteellistämiseen ja metodologisiin ratkaisuihin liittyvät ongelmat säilyvät myös DLDP:n tutkimustuloksissa. Näistä yllätyksellisistä
tutkimustuloksista johtuen tutkimuksen loppuosassa keskitytään pohtimaan sitä, millainen asema ja rooli demokratiamittareilla voisi olla
tulevaisuuden yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Lopputuloksena tästä pohdinnasta tutkimuksessa suositellaan demokratiamittareiden
mittausalan vapaaehtoista rajoittamista sellaisiin demokratiakäsitteisiin, jotka ovat sekä käsitteellisesti ja metodologisesti tutkittavissa. Tosin se,
miten tämä toteutetaan käytännössä, on jätetty tulevien tutkimusten selvitettäväksi.
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