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D:CE 

•  Ett samhällsvetenskapligt center som 
verkar till lika delar vid ÅA i Vasa och 
Åbo. 

•  Start 1.1.2006 
•  Fokus på den representativa demokratins 

utveckling, särskilt i dess nyaste fas. 
•  Förenar traditionell samhällsvetenskaplig 

metodologi med experimentella 
metoder. 

•  Lämnar även rekommendationer om 
konkret förädling av demokratin. 
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Vilka är vi? 

• Ansvarig ledare: professor Lauri 
Karvonen. 

•  Ledningsgrupp: Kimmo Grönlund 
(vice ordförande), Göran 
Djupsund, Åsa Bengtsson, Marko 
Joas, Carsten Anckar. 

• Därtill ett tiotal seniorforskare och 
ett tjugotal postdoc-forskare och 
doktorander. 

•  Internationell referensgrupp: fem 
ledande samhällsvetare från 
Europa och Nordamerika. 
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Utgångspunkt: publikdemokrati 

Partidemokrati Publikdemokrati 

Identiteter och 
lojaliteter 

-nationella 
-klassbaserade 

-transnationella 
-mångfaldiga 
-alternativa 

Civilt samhälle -nationellt 
-funktionellt definierat 

-enskilda frågor 
-ad hoc-baserat 
- kommersialiserat 

Opinionsbildning -partibaserade medier 
-regering kontra 

opposition 

-opinionsmätningar 
-medier  som arena 
-medier som aktörer 

Politisk 
representation 

-klassbaserade partier 
-partiprogram 

-enfrågeexperter 
-mediebegåvningar 

Politiskt ledarskap -ideologiskt -imagebaserat 

Statlig och lokal 
förvaltning 

-expansiv 
-politiskt kontrollerad 

-utmanad av  
marknaden 

-otydlig offentlig makt 
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Forskningsfrågor 

1.   Hur mår demokratin i dag? Lever 
vi redan i en ”publikdemokrati”? 

2.   Finns det alternativ till 
representativ demokrati? Är 
genuin deltagardemokrati 
möjlig? 

3.   Vilka konkreta reformer borde 
genomföras? 
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Metoder 

1.   ”Traditionell” metodologi 
a)   Analyser av intervjudata, 

registerdata och fallstudier. 
b)   Finland i ett jämförande 

perspektiv. 
2.   Experimentella metoder 

a)   I grupper, ”ansikte mot ansikte”. 
b)   Media och publik (iDTV Lab i 

Vasa) 
c)   Virtuell omgivning: ”Virtual 

Polity”. 
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Resultat 

•  Rapportering: 45 tidskriftsartiklar, 17 
monografier, 52 övriga publikationer. 

•  Flera tydliga tecken på 
”publikdemokrati”: deltagande, 
attityder, förtroende, väljarrörlighet, 
medialisering, privatisering 

•  MEN: t.ex. politikens personifiering inget 
entydigt fenomen 

•  Experiment visar på betydande potential 
för direkt medborgardeltagande 
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Fortsatt forskning 

•  Betoning på experimentella 
upplägg 

•  Vad har medborgarna själva för 
förväntningar? 

•  Hur kan direktdemokrati i större 
skala organiseras? 

•  Kan kvaliteten i ett demokratiskt 
samtal mätas objektivt? 

•  Har olika länder olika kapacitet för 
demokratiska samtal? 

• Anonymisering och argumentens 
kraft 


