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Κατηαρινε Dοmmεττ & Wαρρεν Πεαρχε (Υνιϖερσιτψ οφ Σηεφφιελδ) 

Πυβλιχ Υνδερστανδινγ οφ Σχιενχε ηττπσ://δοι.οργ/10.1177/0963662519852038  

Wηατ δο ωε κνοω αβουτ πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ? Ρεϖιεωινγ συρϖεψ δατα ιν τηε 

ΥΚ ανδ ΕΥ.  

Αβστραχτ 

Ρεχεντ δεϖελοπmεντσ ιν χοντεmποραρψ πολιτιχσ ηαϖε χαστ δουβτ ον τηε στατυσ οφ εξπερτσ ανδ λεδ το 

τηε οφτ−ρεπεατεδ χλαιm τηατ τηε πυβλιχ ηαϖε ηαδ ενουγη οφ εξπερτσ. Ιν ρεσπονσε, ωε ρεϖιεω εξιστινγ 

συρϖεψ mεασυρεσ ον εξπερτσ ανδ εξπερτισε ιν τηε ΕΥ ανδ ΥΚ ωιτη τηρεε mαιν φινδινγσ. Φιρστ, τηερε ισ 

ινσυφφιχιεντ συρϖεψ δατα αϖαιλαβλε το στρονγλψ συππορτ ανψ χλαιmσ ρεγαρδινγ πυβλιχ αττιτυδεσ το 

εξπερτσ. Σεχονδ, τηε εϖιδενχε τηατ δοεσ εξιστ συγγεστσ βροαδλψ ποσιτιϖε πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ 

experts┸ rather than the somewhat bleak commentary associated with descriptions of a ╅post−truth╆ 
ερα. Τηιρδ, τηερε ισ σχοπε φορ συρϖεψ θυεστιονσ το προϖιδε ιmπροϖεδ mαχρο−λεϖελ δεσχριπτιονσ οφ σοmε 

οφ τηε αττριβυτεσ ανδ εξπεχτατιονσ ασσοχιατεδ ωιτη εξπερτσ, ανδ τηατ χονχεπτσ φροm τηε αχαδεmιχ 

λιτερατυρε χαν προϖιδε σοmε στρυχτυρε φορ συχη θυεστιον. Συρϖεψ δατα χαν χοmπλεmεντ mορε 

γρανυλαρ, θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ ασ παρτ οφ αν ιντερπρετιϖε σοχιαλ σχιενχε αππροαχη. 

Ιντροδυχτιον  

Ασ ινδιϖιδυαλσ ωιτη πριϖιλεγεδ κνοωλεδγε, εξπερτσ φυλφιλ α κεψ ρολε ωιτηιν δεmοχραχιεσ, φαχιλιτατινγ 
δεχισιον−mακινγ, πυβλιχ δεβατε ανδ σοχιεταλ προγρεσσ. Εξπερτσ προϖιδε αν αππαρεντλψ 
ινδισπενσαβλε βριδγε βετωεεν χοmπλεξ ανδ υνχερταιν βοδιεσ οφ κνοωλεδγε ανδ πυβλιχσ ωηο σεεκ 
γυιδανχε ον ηοω το αχτ ον συχη κνοωλεδγε (ϑασανοφφ, 2005: 267). Σοχιαλ ισσυεσ συχη ασ χλιmατε 
χηανγε (Πεαρχε ετ αλ., 2017), ϖαχχινατιον (Αττωελλ ετ αλ., 2017) ανδ γενετιχ ενγινεερινγ (Ηελλιωελλ 
ετ αλ., 2017) αρε φαmιλιαρ αρενασ φορ χηαλλενγεσ το εξπερτ κνοωλεδγε. Ιν ρεχεντ ψεαρσ, σοmε 
χοmmεντατορσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηεσε τρενδσ ηαϖε γιϖεν ρισε το a new era of ╅post−truth╆ in which 
τραδιτιοναλ εξπερτσ ηαϖε βεχοmε ινχρεασινγλψ ρεδυνδαντ (φορ α συmmαρψ ανδ ρεβυτταλ, σεε ϑασανοφφ 
& Σιmmετ, 2017). Αχροσσ Ευροπε ανδ Λατιν Αmεριχα τηε ρισε οφ ╅ποπυλιστ╆ πολιτιχαλ mοϖεmεντσ ηασ 
λεδ τηε ρολε οφ προφεσσιοναλ πολιτιχιανσ ανδ τεχηνοχρατσ το βε θυεστιονεδ (Μυδδε ανδ Καλτωασσερ, 
2012). Ιν τηε ΥΚ, χοντροϖερσιεσ οϖερ εξπερτ χλαιmσ πλαψεδ α πιϖοταλ ρολε ιν τηε ΕΥ ρεφερενδυm 
(Μαρρεσ, 2018), προmπτινγ φορmερ Ροψαλ Σοχιετψ πρεσιδεντ Παυλ Νυρσε το χοmπλαιν τηατ τηε ╉derision of experts╊ is undermining science (Κατζ, 2017) ανδ α Γυαρδιαν χοmmεντατορ το describe Brexit as a ╉dangerous strain of anti−intellectualism╊ (Νυχχιτελλι, 2016).  Σοmε σχηολαρσ have lamented the ╉death of expertise╊ (Νιχηολσ, 2017) ανδ σουγητ το ηιγηλιγητ σχιενχε ασ 
εσσεντιαλ το προπερλψ−φυνχτιονινγ δεmοχραχιεσ (Χολλινσ ανδ Εϖανσ, 2017). Σο ωηιλε ιντερεστ ανδ 
χονχερν ρεγαρδινγ εξπερτ−πυβλιχ ρελατιονσ ηασ ρισεν ιν σοmε θυαρτερσ, ωηατ αχαδεmιχ εϖιδενχε ισ 
τηερε το συππορτ τηε νοτιον τηατ εξπερτσ αρε βεχοmινγ ινχρεασινγλψ ρεϕεχτεδ?   

Ιν τηισ ρεσεαρχη νοτε, ωε ανσωερ τηισ θυεστιον υσινγ εϖιδενχε φροm τηε Υνιτεδ Κινγδοm ανδ 
Ευροπεαν Υνιον, ωιτη α παρτιχυλαρ φοχυσ ον συrvey data┻ First┸ we argue that ╅experts╆ is a broad 
χατεγορψ τηατ ηασ βεχοmε ινχρεασινγλψ ϖισιβλε ανδ σαλιεντ οϖερ τηε λαστ δεχαδε. Σεχονδ, ωε αργυε 
τηατ συρϖεψ δατα χαν προϖιδε υσεφυλ εϖιδενχε ρεγαρδινγ πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ, 
χοmπλεmεντινγ ετηνογραπηιχ αναλψσισ ωιτηιν αν ιντερπρετιϖε σοχιαλ σχιενχε αππροαχη. Τηιρδ, ωε 
δεταιλ ουρ mετηοδσ φορ ρεϖιεωινγ συρϖεψ δατα εϖιδενχε αβουτ εξπερτσ. Φουρτη, ωε δισχυσσ ουρ 
mαιν ρεσυλτσ: τηατ τηερε ηαϖε βεεν φεω αττεmπτσ το σψστεmατιχαλλψ γατηερ ανδ εϖαλυατε πυβλιχ 
αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ, ανδ τηατ τηερε αρε ιmπορταντ λιmιτατιονσ το τηε θυεστιονσ τηατ ηαϖε 
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βεεν ποσεδ. Φιφτη, ωε συγγεστ φυτυρε ιmπροϖεmεντσ το συρϖεψσ αρουνδ θυεστιονσ οφ ωηο θυαλιφιεσ 
ασ αν εξπερτ, ανδ ωηατ εξπερτσ σηουλδ δο. 

Τηε ϖισιβιλιτψ ανδ salience of ╅expertσ╆ 

Τηερε ισ αν εξτενσιϖε αχαδεmιχ λιτερατυρε αναλψσινγ τηε προδυχτιον ανδ ρεπρεσεντατιον οφ εξπερτ 
κνοωλεδγε ιν δεmοχραχιεσ (Χολλινσ ανδ Εϖανσ, 2002; Γρυνδmανν, 2017; ϑασανοφφ, 2003; Πεαρχε 
ανδ Νερλιχη, 2018; Ριπ, 2003). Τηισ αχαδεmιχ ιντερεστ ισ εχηοεδ βψ ινχρεασινγ mεδια χοϖεραγε οφ 
εξπερτσ ανδ εξπερτισε, α mεασυρε τηατ ηελπσ γαυγε πυβλιχ ϖισιβιλιτψ ανδ ιντερεστ ιν α τοπιχ (Μαζυρ, 
2016). Φορ εξαmπλε, τηε νυmβερ οφ Υνιτεδ Κινγδοm νεωσπαπερ ηεαδλινεσ χονταινινγ τηε ωορδσ ╅expert╆ or ╅expertise╆ increased by ななねガ between にどなど and にどなぱ┸ and by のはガ in a sample of all 
Ενγλιση Λανγυαγε Νεωσ αχροσσ τηε ωορλδ (σεε Ταβλε 1). Ασ αν οβϕεχτ οφ στυδψ, εξπερτσ ανδ 
εξπερτισε αρε βοτη υβιθυιτουσ ανδ ηαρδ το πιν δοων (Οσβορνε, 2004; Πφιστερ ανδ Ηορϖατη, 2014; 
Τυρνερ, 2001). Μεδια αρτιχλεσ φροm α σινγλε δαψ ιν 2017 ιλλυστρατε τηισ, ωιτη εξπερτισε βεινγ 
συmmονεδ ανδ χιτεδ ον συβϕεχτσ ασ διϖερσε ασ ωατερβοαρδινγ (Γροβε, 2017), νοροϖιρυσ (Συν, 
2017), αρχηαεολογψ (Ανον., 2017) ανδ Νοττινγηαm Φορεστ Φοοτβαλλ Χλυβ (Κενδριχκ, 2017). Σο ╅experts╆ as a category οφ στυδψ ισ βοτη διϖερσε ανδ χοντινγεντ, βυτ τηισ ισ νοτ α ρεασον το ιγνορε ιτ. 
Ρατηερ, ιτ ισ α σαλιεντ τοπιχ οφ πυβλιχ ιντερεστ, παρτιχυλαρλψ ωιτη ρεγαρδσ το πολιτιχαλ δεχισιον−
mακινγ, ασ δενοτεδ βψ τηε σπικε ιν mεντιονσ οφ εξπερτσ ιν 2016, τηε ψεαρ οφ τηε UK╆s ΕΥ 
ρεφερενδυm. Wιτη α διϖερσε ρεσεαρχη αππροαχη, στυδψινγ εξπερτσ χαν ηελπ ινδιχατε τηε ρολε ανδ 
ιmπορτανχε τηατ πυβλιχσ ασσιγν το χερτιφιεδ κνοωλεδγε.  

Ψεαρ ΥΚ Ενγλιση Λανγυαγε νεωσ 
(τοταλ φορ ψεαρ) 

Αλλ Ενγλιση Λανγυαγε νεωσ (τοταλ φορ 
φιρστ ωεεκ οφ ψεαρ) 

2010 5040 1201 
2011 4355 1099 
2012 6729 1128 
2013 8069 1422 
2014 9521 1525 
2015 10212 1650 
2016 13104 1874 
2017 10418 1661 
2018 10803 1874 

Ταβλε 1: mεντιονσ οφ εξπερτ ΟΡ εξπερτσ ΟΡ εξπερτισε ιν ηεαδλινεσ οφ αρτιχλεσ ωιτηιν Νεξισ 

δαταβασε 1 

Βροαδλψ σπεακινγ, τηερε αρε τωο αππροαχηεσ το ρεσεαρχη εξπερτισε. Φιρστ, ονε mαψ σεεκ α mιχρο−
λεϖελ, δεταιλεδ υνδερστανδινγ οφ τηε περφορmανχε οφ εξπερτισε ωιτηιν σπεχιφιχ χασεσ, υσινγ mετηοδσ 
συχη ασ mεδια φραmε αναλψσισ (Σετλ ανδ ςΛιϖερρονεν, 2014), διγιταλ ετηνογραπηψ οφ δισχυσσιον 
φορυmσ (Σοσνοωψ, 2014) ορ δισχουρσε αναλψσισ οφ πυβλιχ εϖεντσ (Κερρ ετ αλ., 2007). Συχη στυδιεσ 
αρε ϖιταλ ιν ιδεντιφψινγ τηε παρτιχυλαρσ οφ κνοωλεδγε πολιτιχσ ωιτηιν α γιϖεν σιτυατιον. Σεχονδ, ονε 
mαψ σεεκ α mορε mαχρο−λεϖελ αναλψσισ οφ τηε χατεγοριεσ οφ εξπερτσ ανδ εξπερτισε, τραχκινγ τηειρ 
ϖισιβιλιτψ ωιτηιν σοχιετιεσ ανδ πυβλιχ βελιεφσ αβουτ τηειρ προπερ ρολε. Συχη στυδιεσ χαννοτ, ανδ 
σηουλδ νοτ, ρεπλαχε mιχρο−λεϖελ ρεσεαρχη. Ηοωεϖερ, τηεψ δο ηαϖε τηε ποτεντιαλ το ηελπ ιδεντιφψ 
βροαδ τρενδσ ανδ χοντριβυτε το τηεορετιχαλ θυεστιονσ αβουτ εξπερτσ τηατ ηαϖε βεεν πρεϖιουσλψ 

                                                           

1 Τηε Νεξισ δαταβασε προϖιδεσ α ποωερφυλ mεανσ οφ ιντερρογατινγ α βροαδ σωεεπ οφ mεδια σουρχεσ. Ιτ ισ 
κνοων το ηαϖε λιmιτατιονσ, συχη ασ ιτσ φρεθυεντ ρεχονφιγυρινγ τηατ χαν λεαδ το σλιγητ διφφερενχεσ ιν ρεσυλτσ 
ρετυρνεδ οϖερ τιmε (Νερλιχη ανδ ΜχΛεοδ, 2016).  Ηοωεϖερ, τηε σιζε οφ τηε χορπυσ mεανσ τηατ ιτ ισ υσεφυλ ιν 
ινδιχατινγ τρενδσ οϖερ τιmε, ασ τηε δατα ηασ βεεν υσεδ φορ ηερε. 
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ραισεδ ιν τηε αχαδεmιχ λιτερατυρε (Τυρνερ, 2001). Τηεσε θυεστιονσ ηαϖε βεχοmε ινχρεασινγλψ 
σαλιεντ ωιτη τηε ρισινγ προmινενχε οφ τηε εξπερτ ασ α mεδια φιγυρε ανδ λοχυσ οφ πολιτιχαλ 
χοντεστατιον. Ιν τηε νεξτ σεχτιον, ωε δισχυσσ ονε οφ τηε mοστ χοmmονλψ−υσεδ mεανσ οφ γλεανινγ 
πυβλιχ βελιεφσ: συρϖεψ δατα. 

Τηε αππροπριατενεσσ οφ συρϖεψ δατα ασ ρεσεαρχη mετηοδ 

Τηε στυδψ οφ πυβλιχ οπινιον χαν βε δονε ιν mανψ διφφερεντ ωαψσ, υσινγ φοχυσ γρουπσ, ιντερϖιεωσ, 
ανδ οβσερϖατιον, βυτ ρεπρεσεντατιϖε συρϖεψσ οφ πυβλιχ οπινιον ρεmαιν αν ιmπορταντ ινφλυενχε ον 
ουρ υνδερστανδινγ οφ ωηατ πεοπλε τηινκ τηρουγη υσαγε ιν τηε mεδια ανδ πυβλιχ δεβατε (Οσβορνε 
ανδ Ροσε, 1997). Τηερε ισ αν ιmπορταντ λιτερατυρε ποιντινγ το σεϖεραλ λιmιτατιονσ ιν τηε υσε οφ 
συρϖεψσ. Οπινιον συρϖεψσ ιδεαλλψ ρεθυιρε χονχρετε χατεγοριεσ οφ ρεφερενχε οϖερ ωηιχη τηερε ισ λιττλε 
χοντεστατιον, ψετ πυβλιχλψ σαλιεντ ισσυεσ οφτεν ρεθυιρε συρϖεψσ οφ χατεγοριεσ τηατ αρε χοντεστεδ. Ιν 
συχη χιρχυmστανχεσ, συρϖεψ χατεγοριεσ αρε γιϖεν αν υνωαρραντεδ χονχρετενεσσ (Εδελmαν, 1993). 
Ιφ ασκινγ ιν γενεραλ τερmσ αβουτ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηετηερ α συρϖεψ 
ρεσπονδεντ ισ ιmαγινινγ αν εξπερτ ασ αν αχαδεmιχ, α σχιεντιστ ιν α λαβ χοατ ορ mεmβερ οφ τηε πυβλιχ 
ωιτη ενχψχλοπαεδιχ κνοωλεδγε αβουτ τηειρ φαϖουρεδ ηοββψ. Τηισ mακεσ ιτ χηαλλενγινγ το determine the uniformity of public views or the contingencies that condition people╆s views┻ Ον 
α τοπιχ ασ χοmπλεξ ανδ ηετερογενεουσ ασ εξπερτισε, σταβλε πρεφερενχεσ ανδ πολλ φινδινγσ χαν 
τηερεφορε χονδενσε χοmπλεξ αττιτυδιναλ ινφλυενχεσ ιντο σινγλε ρεσπονσεσ ανδ mεασυρεσ. Τηε 
δανγερ ηερε ισ τηατ συρϖεψ δατα ισ υσεδ το πρεσεντ πυβλιχ οπινιονσ ασ δεφινιτιϖε (Βισηοπ, 2004), 
οϖερλοοκινγ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ χιτιζενσ mαψ νοτ ηολδ σταβλε, ωελλ−φορmεδ οπινιονσ ον α γιϖεν 
ισσυε (Ζαλλερ ανδ Φελδmαν, 1992).  

Συρϖεψ θυεστιονναιρεσ ηαϖε αλσο βεεν χριτιχισεδ ωιτηιν τηε ιντερπρετιϖε σοχιαλ σχιενχεσ, νοτινγ 
τηατ mετηοδολογιχαλ πρε−οχχυπατιονσ ωιτη ρεδυχινγ βιασ χαν ιντροδυχε υνωαρραντεδ χονστραιντσ on potential survey responses┸ which conceal the meanings that lie behind participants╆ 
ρεσπονσεσ το θυεστιονσ (Σχηωαρτζ−Σηεα ανδ Ψανοω, 2012: 96‒97). Ηοωεϖερ, τηεσε χριτιχισmσ 
σηουλδ νοτ λεαδ ιντερπρετιϖε σοχιαλ σχιεντιστσ το εσχηεω τηε συρϖεψ αλτογετηερ. Συρϖεψ δατα χαν στιλλ 
ηελπ το ╉sketch the social world in broad strokes╊┸ προϖιδινγ mαχρο−λεϖελ δεσχριπτιϖε ποωερ 
ωιτηουτ ρεχουρσε το αττεmπτσ ατ εξπλανατιον τηρουγη mυλτι−ϖαριατε αναλψσισ (Βεϖιρ ανδ Βλακελψ, 
2018: 94‒95). Τηε ποωερ οφ α συρϖεψ δοεσ νοτ στεm φροm ιτσ αβιλιτψ το δραω ον σταβλε χατεγοριεσ 
ασ τηεσε ραρελψ, ιφ εϖερ, εξιστ ιν ρελατιον το σοχιαλ ισσυεσ. Ινστεαδ, συρϖεψ δατα ισ ονε mαχρο−λεϖελ 
ρεσεαρχη mετηοδ τηατ χαν χοντριβυτε, ιν χονϕυνχτιον ωιτη mιχρο−λεϖελ mετηοδσ συχη ασ 
ετηνογραπηψ ορ λιφε−στορψ ιντερϖιεωσ, το α ναρρατιϖε εξπλανατιον οφ σοχιαλ ισσυεσ (Βεϖιρ, 2006).  

Wε ηαϖε αργυεδ φορ τηε ποτεντιαλ ιmπορτανχε οφ συρϖεψ δατα ασ α χοmπλεmεντ το τηε εξιστινγ 
αχαδεmιχ λιτερατυρε ον εξπερτισε ωιτηιν αν ιντερπρετιϖε σοχιαλ σχιενχε αππροαχη. Νεξτ ωε δεταιλ 
ουρ mετηοδσ φορ φινδινγ ανδ χολλατινγ ρελεϖαντ συρϖεψ δατα τηατ αλρεαδψ εξιστσ. 

Dατα σουρχεσ ανδ mετηοδσ  

Ιν τηισ αρτιχλε ωε ρεϖιεω εξιστινγ συρϖεψ δατα, σπεχιφιχαλλψ υσινγ τηε Χεντρε φορ Χοmπαρατιϖε 
Ευροπεαν Συρϖεψ Dατα Ινφορmατιον Σψστεm (ΧΧΕΣD−ΙΣ).2 Τηισ αρχηιϖε προϖιδεσ αχχεσσ το ηιστοριχ 
συρϖεψ δατα φροm Ευροβαροmετερ, Ευροπεαν Σοχιαλ Συρϖεψ, Ευροπεαν ςαλυεσ Συρϖεψ, Ευροπεαν 
Θυαλιτψ οφ Λιφε Συρϖεψ, Ιντερνατιοναλ Σοχιαλ Συρϖεψ Προγραmmε, Βριτιση Σοχιαλ Αττιτυδεσ Συρϖεψ, 
Χονσερϖατιϖε Παρτψ Ρεπρεσεντατιϖεσ Στυδψ ανδ τηε Βριτιση Ελεχτιον Στυδψ. Νο υνιφιεδ δαταβασε οφ 

                                                           

2 Dατα ωασ χολλεχτεδ ανδ χοδεδ Μαψ−Σεπτεmβερ 2017. 
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γλοβαλ συρϖεψ θυεστιονσ ισ χυρρεντλψ αϖαιλαβλε, σο ωε υσεδ τηε ΧΧΕΣD−ΙΣ βεχαυσε ιτ προϖιδεσ α 
ροβυστ ανδ σψστεmατιχ mεανσ οφ σεαρχηινγ συρϖεψ δατα φροm mυλτιπλε χουντριεσ. ΧΧΕΣD−ΙΣ ηασ α 
Ευροπεαν φοχυσ σο ωε αλσο σεαρχηεδ τηε Wορλδ ςαλυεσ Συρϖεψ αρχηιϖε το ινχλυδε φυρτηερ 
ιντερνατιοναλ θυεστιονσ. Φορ ινχρεασεδ τοπιχ ρελεϖανχε, ωε αλσο ινχλυδεδ τηε ΥΚ  Πυβλιχ Αττιτυδεσ 
το Σχιενχε συρϖεψ (Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ, Ιννοϖατιον & Σκιλλσ, 2014). Τογετηερ, τηεσε σουρχεσ 
προϖιδε αν ινδιχατιϖε σαmπλε υπον ωηιχη το ασσεσσ χυρρεντλψ αϖαιλαβλε δατα, ανδ α πλατφορm φορ 
λαργερ στυδιεσ ιν τηε φυτυρε.  

Εαχη συρϖεψ ωασ σεαρχηεδ το ιδεντιφψ θυεστιονσ ορ ρεσπονσε οπτιονσ τηατ χονταινεδ ανψ οφ τηε following words┺ ╅expert╆┸ ╅expertise╆┸ ╅trust╆┸ ╅academics╆┸ ╅professionこ╆, ρεσυλτινγ ιν α λιστ οφ 97 
διστινχτ θυεστιονσ.3 Wε δεϖελοπεδ α τηρεε−σταγε χοδινγ φραmεωορκ. Φιρστ, θυεστιονσ ωερε 
χλασσιφιεδ αχχορδινγ το φοχυσ, διστινγυισηινγ βετωεεν θυεστιονσ τηατ:  

1. mεντιονεδ εξπερτ ορ εξπερτισε ιν θυεστιον,  
2. mεντιονεδ εξπερτ ορ εξπερτισε ιν τηε ανσωερ,  
3. ρεφερρεδ το ονε οφ τηε φολλοωινγ γρουπσ:  

α. γοϖερνmεντ (ινχλυδινγ ελεχτεδ οφφιχιαλσ, πολιτιχιανσ),  
β. σχιεντιστσ/σχιενχε,  
χ. mεδια,  
δ. mεmβερσ οφ τηε πυβλιχ  
ε. οτηερ προφεσσιονσ,  
φ. οτηερ ινστιτυτιονσ.  

Σεχονδ, τηε ρελεϖανχε οφ θυεστιονσ το ουρ πυβλιχ περχεπτιονσ οφ εξπερτσ ωασ χλασσιφιεδ ασ διρεχτλψ 
ρελεϖαντ, τανγεντιαλλψ ρελεϖαντ ορ νοτ ρελεϖαντ. Dιρεχτλψ ρελεϖαντ θυεστιονσ χοmmονλψ ρεφερρεδ το 
τηε ιδεα οφ εξπερτσ, ωηερεασ τανγεντιαλλψ ρελεϖαντ θυεστιονσ ρεθυιρεδ φυρτηερ ινφορmατιον το τεστ 
τηειρ ρελεϖανχε. Φορ εξαmπλε, θυεστιονσ αβουτ τηε αττριβυτεσ οφ σχιεντιστσ ωερε χοδεδ ασ 
τανγεντιαλλψ ρελεϖαντ ασ ιτ ωασ υνχλεαρ ωηετηερ σχιεντιστσ τηεmσελϖεσ ωερε υνδερστοοδ βψ τηε 
ρεσπονδεντ το βε εξπερτσ.  

Τηιρδ, τηε χοντεντ οφ θυεστιονσ ωερε ασσιγνεδ υπ το τωο οφ τηε φολλοωινγ χοδεσ φορ συβσταντιϖε 

χοντεντ:  

1. Γενεραλ τρυστ στατεmεντσ (συχη ασ ϕυδγεmεντσ οφ τρυστ ιν παρτιχυλαρ ινστιτυτιονσ ορ 
γρουπσ),  

2. Ουτχοmε τρυστ στατεmεντσ (συχη ασ θυεστιονσ ον τρυστ ιν ινστιτυτιονσ το προδυχε ποσιτιϖε 
ουτχοmεσ ορ δο τηε ριγητ τηινγ),  

3. Στατυσ ϕυδγεmεντσ (συχη ασ ωηετηερ εξπερτσ ορ τηε πυβλιχ ωερε γραντεδ ηιγηερ στατυσ),  
4. Εξπερτισε ασ α σουρχε φορ δεχισιον−mακινγ (ι.ε. σηουλδ εξπερτισε ορ εξπερτσ βε υσεδ mορε 

ιν δεχισιον−mακινγ),  
5. ςιεω οφ σχιενχε (δεσχριπτιονσ οφ σχιενχε),  
6. ςιεω οφ εξπερτσ (τραιτσ ορ οπινιονσ οφ εξπερτσ),  
7. Αττριβυτεσ οφ προφεσσιονσ (συχη ασ περχειϖεδ ηονεστψ ορ τρυστωορτηινεσσ οφ σπεχιφιχ 

προφεσσιονσ),  
8. Ρεθυιρεmεντσ οφ προφεσσιον (ι.ε. ισ εξπερτισε νεεδεδ?).  

                                                           

3 Θυεστιονσ ασκεδ ιν mορε τηαν ονε δοmεστιχ χοντεξτ ωερε νοτ ρεχορδεδ φορ εαχη ινδιϖιδυαλ χουντρψ.  
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Τηεσε χοδεσ αλλοωεδ υσ το ιδεντιφψ ωηο ανδ ωηατ συρϖεψ θυεστιονσ φοχυσεδ ον, βυτ αλσο ηοω 

ρελεϖαντ τηεσε συρϖεψ θυεστιονσ ωερε ιν ασχερταινινγ πυβλιχ περχεπτιονσ οφ εξπερτσ. Θυεστιονσ 
ωερε χοδεδ ινδεπενδεντλψ βψ τωο ρεσεαρχηερσ ανδ τηεν χροσσ−ϖεριφιεδ το φιναλισε χοδεσ. Ιν τοταλ 
85 περ χεντ οφ ινιτιαλ χοδεσ ωερε χονσιστεντ ιν τηε φιρστ χοδινγ, ωιτη 15 περ χεντ αλτερεδ αφτερ 
δισχυσσιον ανδ ρεφινεmεντ οφ τηε χοδινγ φραmεωορκ.  

Πυβλιχ αττιτυδεσ το εξπερτσ: ωηατ δο ωε κνοω? Νοτ mυχη. 

Ουρ πριmαρψ φινδινγ ισ τηατ δεσπιτε mυχη ρεχεντ χοmmενταρψ ον πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ, 
τηερε ισ λιmιτεδ αττεντιον παιδ το τηισ τοπιχ ιν εσταβλισηεδ συρϖεψσ. Wηιλστ 97 θυεστιονσ ωερε 
ινιτιαλλψ ιδεντιφιεδ, ονλψ 39 ωερε χλασσιφιεδ ασ διρεχτλψ (D) ορ τανγεντιαλλψ (Τ) ρελεϖαντ το δεβατεσ 
αρουνδ εξπερτσ ανδ εξπερτισε (13−D, 26‒Τ). Τηισ λαχκ οφ φοχυσ mαψ νοτ βε εντιρελψ συρπρισινγ ασ 
mανψ οφ τηε συρϖεψσ εξαmινεδ ηαϖε οτηερ πριmαρψ φοχι (φορ εξαmπλε, τηε Βριτιση Ελεχτιον Στυδψ 
πριmαριλψ εξαmινεσ αττιτυδεσ τοωαρδσ ανδ παρτιχιπατιον ιν ελεχτιονσ). Μορε συρπρισινγ ισ τηατ 
ωηερε περτινεντ θυεστιονσ αρε ασκεδ, τηεψ αρε οφτεν τοο ναρροω ορ σηαλλοω το οφφερ χλεαρ ινσιγητ 
ιντο πυβλιχ ϖιεωσ.   

Ειγητ θυεστιονσ ωερε ιδεντιφιεδ τηατ διρεχτλψ mεντιονεδ εξπερτ ορ εξπερτισε ιν τηε θυεστιον (σιξ 
διρεχτλψ ρελεϖαντ, ονε τανγεντιαλλψ ρελεϖαντ, ονε νοτ ρελεϖαντ). Ρελεϖαντ θυεστιονσ mαινλψ φοχυσεδ 
ον αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ ασ δεχισιον−mακερσ. Φορ εξαmπλε, τηε Wορλδ ςαλυε Συρϖεψ ασκσ whether ╅ηαϖινγ εξπερτσ, νοτ γοϖερνmεντ, mακε δεχισιονσ αχχορδινγ το ωηατ τηεψ τηινκ ισ βεστ φορ the country╆ is ╅a ϖερψ γοοδ, φαιρλψ γοοδ, φαιρλψ βαδ, ορ ϖερψ βαδ way of governing this country╂╆. 
Αχροσσ αλλ τηε 60 χουντριεσ συρϖεψεδ ιν 2014, 55.2% ρεσπονδεδ τηατ ιτ ωασ ϖερψ ορ φαιρλψ γοοδ, 
ωηιλστ 36.4% ανσωερεδ ϖερψ ορ φαιρλψ βαδ. Ιν τηε ΥΚ, τηε Βριτιση Σοχιαλ Αττιτυδεσ Συρϖεψ ασκσ whether people agree that the ╅(ouse of Lords should consist of independent eξπερτσ, νοτ παρτψ politicians╆. Φορ εξαmπλε, ιν 2011 ιτ φουνδ τηατ 61% αγρεεδ ορ στρονγλψ αγρεεδ ωιτη τηισ στατεmεντ, 
ωιτη ονλψ 1.3% στρονγλψ δισαγρεεινγ. Ον τηισ βασισ ιτ αππεαρσ τηατ, χοντραρψ το πρεϖαιλινγ 
ναρρατιϖεσ, τηερε ισ συππορτ φορ αν ινχρεασε ιν εξπερτs╆ decision−mακινγ ποωερσ ωιτηιν τηε ΥΚ.  

Αλονγσιδε δατα ον περχεπτιονσ οφ εξπερτσ ασ δεχισιον−mακερσ, ωε φουνδ θυεστιονσ ον εξπερτσ 
ινφορmινγ δεχισιονσ mαδε βψ οτηερσ. Ευροβαροmετερ ασκσ ωηετηερ ╅πολιτιχιανσ σηουλδ ρελψ mορε 
ον τηε αδϖιχε οφ εξπερτ scientists╆. Ιν 2005 τηε συρϖεψ φουνδ τηατ αχροσσ τηε 33 χουντριεσ συρϖεψεδ 
77% στρονγλψ αγρεεδ ορ τενδεδ το αγρεε, ωηιλστ ϕυστ 2% στρονγλψ δισαγρεεδ. Τηε ΥΚ Πυβλιχ 
Αττιτυδεσ το Σχιενχε συρϖεψ ασκσ whether ╅experts and not the public should advise the 
γοϖερνmεντ αβουτ τηε ιmπλιχατιοns of scientific developments╆┻ Ονχε αγαιν, ρεσπονσεσ σηοωεδ 
συππορτ φορ εξπερτ ινϖολϖεmεντ, ωιτη 70% οφ ρεσπονδεντσ αγρεεινγ ορ στρονγλψ αγρεεινγ ωιτη τηισ 
ιδεα.  Α φυρτηερ Ευροβαροmετερ θυεστιον φοχυσεδ ον τηε ρεθυιρεmεντσ εξπερτσ σηουλδ βε συβϕεχτ 
το, ασκινγ ωηετηερ ╅σχιεντιφιχ εξπερτσ σηουλδ βε οβλιγεδ το οπενλψ δεχλαρε ποσσιβλε χονφλιχτσ οφ 
ιντερεστ, συχη ασ τηειρ σουρχεσ οφ φυνδινγ, ωηεν τηεψ αρε αδϖισινγ πυβλιχ αuthorities╆. Στρονγ 
συππορτ φορ τηισ ιδεα ωασ φουνδ ιν 2013, ωιτη 88% τοταλλψ αγρεεινγ ορ τενδινγ το αγρεε ωιτη τηισ 
ιδεα, ανδ ϕυστ 1% τοταλλψ δισαγρεεινγ. Συρϖεψ δατα οφφερεδ mορε λιmιτεδ ινσιγητσ ιντο respondents╆ 
οων υσε οφ εξπερτισε. Φορ εξαmπλε, τηε 2003 Ευροβαροmετερ συρϖεψ ασκεδ ρεσπονδεντσ ηοω τηεψ 
ινφορmεδ τηεmσελϖεσ αβουτ τηε χυρρεντ ιντερνατιοναλ σιτυατιον ανδ φουνδ τηατ ωηεν προϖιδεδ 
ωιτη α λιστ οφ ρεσπονσεσ, 22% mεντιονεδ ╅television debate with experts╆┻4  

                                                           

4 The other options presented to respondents included ╅News on national TV ゅぱにガょ┸ ╅National newspapers in our country ゅのひガょ┸ ╅Radio Stations in our country ゅねどガょ┸ ╅Television debate with politicians ゅにのガょ┸ ╅Discussions with colleagues┸ friends and relatives ゅにねガょ┸ ╅Continuous TV news channels╆ ゅにどガょ┸ ╅The 
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Ιν τηε χοντεξτ οφ χοντεmποραρψ δεβατεσ αρουνδ πυβλιχ σχεπτιχισm τοωαρδσ εξπερτ ανδ εξπερτισε, 
τηεσε ρεσπονσεσ ρεϖεαλ περηαπσ συρπρισινγ λεϖελσ οφ συππορτ, παρτιχυλαρλψ ιν τηε ρεαλmσ οφ 
δεχισιον−mακινγ. Ηοωεϖερ, ωηεν ιτ χοmεσ το τηε περσοναλ υσε οφ εξπερτισε τηερε ισ λεσσ εϖιδενχε 
φορ πυβλιχ υτιλισατιον οφ εξπερτισε. Μοστ στρικινγ ισ τηε λιmιτεδ σχοπε οφ τηε συρϖεψ θυεστιονσ βεινγ 
ασκεδ, ανδ τηε σχαντ εϖιδενχε οφ πυβλιχ ϖιεωσ προϖιδεδ βψ τηε ρεσπονσεσ. Νεξτ, ωε χονσιδερ ηοω 
συρϖεψ θυεστιονσ χουλδ βε ιmπροϖεδ το χοντριβυτε το α ριχηερ, ιντερπρετιϖε υνδερστανδινγ οφ 
πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ.  Ποιντινγ το χυρρεντ δεβατεσ ωιτηιν χονχεπτυαλ λιτερατυρε ον 
εξπερτισε, ωε εξπλορε ηοω διφφερεντ mετηοδσ χουλδ βε εmπλοψεδ το γενερατε mορε ινσιγητ ιντο 
πυβλιχ ϖιεωσ. Σπεχιφιχαλλψ, ωε ιδεντιφψ τωο ποσσιβλε τηεmεσ φορ συρϖεψ θυεστιονσ: ωηο θυαλιφιεσ ασ 
αν εξπερτ, ανδ ωηατ αρε εξπερτσ εξπεχτεδ το δο. 

Εξπανδινγ τηε συρϖεψ δατα ον πυβλιχ αττιτυδεσ το εξπερτσ 

Wηο θυαλιφιεσ ασ αν εξπερτ?  

Μανψ σχηολαρσ ηαϖε ιδεντιφιεδ χερταιν αττριβυτεσ οφ εξπερτσ, ωηιλε οτηερσ ηαϖε φοχυσεδ ον τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε υσερσ ανδ χονσυmερσ οφ εξπερτισε. Γρυνδmανν, φορ εξαmπλε, δεφινεσ αν 
εξπερτ ασ α σπεχιαλιστ, νοτινγ τηατ σπεχιαλιστ χηαραχτεριστιχσ χαν αππλψ το τηοσε ποσσεσσινγ τεχηνιχαλ 
σκιλλσ ιν τηε προφεσσιονσ ανδ σχιενχε, and have an impartiality ╉which makes their advice trustworthy╆ (2017: 26). Γρυνδmανν αργυεσ τηατ ωηατ mαττερσ mοστ ισ περφορmανχε: ινδιϖιδυαλσ become experts when ╅a client starts to use their service╆ and that individual comes to be trusted 
ανδ ϖιεωεδ ασ λεγιτιmατε (2017: 27). Ηερε, εξπερτισε ισ ρελατιοναλ, ιmπλψινγ βοτη τηατ πυβλιχ 
αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ αρε ιmπορταντ ανδ τηατ εξπερτ ισ α διϖερσε χατεγορψ. Wηιλε σοmε φορmσ 
οφ εξπερτισε αρε ρεχογνισεδ ασ υνιϖερσαλ (ε.γ. πηψσιχιστσ), οτηερσ αρε ϖαλυεδ ονλψ βψ χερταιν γρουπσ 
οφ αδηερεντσ (ε.γ. τηεολογιανσ), mακινγ ιτ περτινεντ το ασχερταιν τηε ϖαριουσ χιρχυmστανχεσ υνδερ 
ωηιχη ινδιϖιδυαλσ αρε περχειϖεδ το βε λεγιτιmατε εξπερτσ (Τυρνερ, 2001).  

Εξιστινγ συρϖεψ θυεστιονσ δο νοτ γενερατε ινσιγητ ιντο experts╆ attributes┻ Τηε χλοσεστ mεασυρεσ 
ιδεντιφιεδ ιν ουρ αναλψσισ ωασ ωιτηιν Ευροβαροmετερ, ωηερε α σεριεσ οφ θυεστιονσ ασκεδ ωηατ ιτ 
mεαντ το στυδψ σοmετηινγ σχιεντιφιχαλλψ., ανδ τηε Βριτιση Σοχιαλ Αττιτυδεσ ασκεδ ╅when you see your 
δοχτορ ορ ανοτηερ ηεαλτη προφεσσιοναλ αβουτ α mεδιχαλ προβλεm, ωηο ωουλδ ψου πρεφερ το mακε decisions about your care╂╆┸ πρεσεντινγ ρεσπονσε οπτιονσ ινχλυδινγ ╅Your doctor or health professional┸ based on their expertise╆┻ Συχη θυεστιονσ θυερψ σοmε ασπεχτσ οφ εξπερτ τραιτσ, ψετ 
εξιστινγ συρϖεψ mεασυρεσ φαιλ το δο τηισ σψστεmατιχαλλψ, mακινγ ιτ διφφιχυλτ το ιδεντιφψ ωηο ισ αν 
εξπερτ ανδ ωηψ τηεψ αρε σεεν το ηαϖε εξπερτισε. 

Wηατ αρε εξπερτσ εξπεχτεδ το δο? 

Α σεχονδ στρανδ οφ τηε λιτερατυρε ραισεσ θυεστιονσ αβουτ τηε ωαψ ιν ωηιχη πυβλιχ αττιτυδεσ αρε 
ινφορmεδ βψ διφφερεντ χονχεπτιονσ οφ ωηατ εξπερτσ αρε εξπεχτεδ το δο, ανδ τηε νατυρε ανδ ιmπαχτ 
οφ εξπερτ χοντριβυτιονσ. Τυρνερ (2001) χοντενδσ τηατ εξπερτισε ηασ αν ιmπορταντ ρολε ιν προϖιδινγ 
σηαρεδ φαχτσ ασ τηε βασισ φορ δεmοχρατιχ δεβατε. Μυχη σχηολαρσηιπ ηασ φοχυσεδ ον τηε προϖισιον οφ 
εξπερτισε το τηε πυβλιχ, χονϖεψινγ τηε ιδεα τηατ εξπερτσ χαν ινφορm τηε πυβλιχ ωηιλε αλσο 
ρεχογνισινγ τηατ ιmπορταντ κνοωλεδγε χαν φλοω φροm τηε πυβλιχ το εξπερτσ (Ιρωιν, 2014). Οτηερ 
σχηολαρσ ηαϖε φοχυσεδ ον πολιχψ mακερσ ανδ πολιτιχιανσ ‒ σεεινγ εξπερτσ ασ ϖιταλ ιν ινφορmινγ 

                                                           internet╆ ゅなにガょ┸ ╅News on TV from other countries╆ ゅななガょ┸ ╅Newspapers and magazines from other countries╆ ゅのガょ┸ ╅Radio stations from other countries╆ ゅぬガょ┻  
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δεmοχρατιχ προχεσσεσ (Χαιρνεψ, 2016). Εξπερτσ χαν αλσο βε γιϖεν δεχισιον−mακινγ ποωερ (φορ 
εξαmπλε, ιν αν ινδεπενδεντ χοmmισσιον), ενγαγεδ ασ στακεηολδερσ το ινφορm δεβατε βυτ νοτ mακε 
δεχισιονσ, ασ πολιχψ αδϖισορσ το mακε συγγεστιονσ, ορ σιmπλψ ασ ινδεπενδεντ οβσερϖερσ το ρεγυλατε 
προχεσσ. Εξπερτσ χαν τηερεφορε βε χονϖεψεδ διφφερεντ δεγρεεσ οφ περσοναλ ποωερ, αφφεχτινγ ηοω 
τηεψ ρελατε το οτηερ αχτορσ. 

Ηορστ ηιγηλιγητσ ηοω εξπερτσ χαν οφφερ σπεχιφιχ, συβϕεχτ−δεφινεδ χοντριβυτιονσ φορ ωηιχη τηεψ possess qualifications or professional expertise┸ or can act as a ╉guardian of science╊ ωηερεβψ 
τηεψ σπεακ ον βεηαλφ οφ τηειρ φιελδ οφ εξπερτισε (2013: 772),. Πιελκε ϑρ. (2007) δεσχριβεσ τηε 
ποτεντιαλ φορ σχιεντιστσ το mακε διφφερεντ κινδσ οφ χοντριβυτιονσ, διφφερεντιατινγ βετωεεν εξπερτσ 
ασ πυρε σχιεντιστσ ωηο προϖιδε ινφορmατιον, ισσυε αδϖοχατεσ ωηο φοχυσ ον τηε ιmπλιχατιονσ οφ 
ρεσεαρχη φορ αν αγενδα ορ δεχισιον−mακινγ, σχιενχε αρβιτερσ ωηο ινφορm δεχισιον−mακινγ ωιτηουτ 
σεεκινγ το δριϖε α παρτιχυλαρ αγενδα, ανδ ηονεστ βροκερσ ωηο χλαριφψ ανδ σεεκ το εξπανδ τηε 
χηοιχεσ οφ δεχισιον−mακερσ. Ηερε, εξπερτσ χαν πλαψ διφφερεντ ρολεσ ανδ αδοπτ διφφερεντ νορmατιϖε 
ποσιτιονσ., ιλλυστρατινγ τηατ εξπερτσ mαψ βε συβϕεχτ το φλυχτυατινγ εξπεχτατιονσ ρεγαρδινγ τηε αρεα 
οφ κνοωλεδγε τηεψ οπερατε ωιτηιν ανδ τηε τψπε οφ αδϖιχε τηεψ προϖιδε.  

Ρετυρνινγ το τηε συρϖεψσ, ωε φουνδ λιmιτεδ θυεστιονσ τηατ χονχερνεδ τηε στατυσ οφ εξπερτσ ιν 
ρελατιον το δεχισιον−mακινγ ανδ ινφορmατιον προϖισιον. Φορ εξαmπλε, Ευροβαροmετερ ασκσ whether ╅decisions about science and technology should be based primarily on ╅the advice of experts about risks and benefits involved╆ or ╅on the general public╆s views of risks and benefits╆┻ 
Ελσεωηερε, τηε συρϖεψ ασκσ about experts as a source of information┸ questioning┺ ╅Which are τηε sources that you use the most to inform yourself about the current international situation╂╆ and ╅When forming your opinion on farming and the agricultural policy of the European Union┸ which sources do you trust the most╂╆┻ These questions offer some ινσιγητ ιντο τηε ρελατιϖε στατυσ οφ 
εξπερτσ ασ προϖιδερσ οφ ινφορmατιον ανδ δεχισιον−mακερσ, βυτ δο νοτ υνπαχκ ωηατ εξπερτσ αρε 
εξπεχτεδ ορ περχειϖεδ το δο, ορ ωηατ ρολε τηεψ σηουλδ πλαψ.  Φορ τηισ ρεασον, ωε αργυε τηατ τηερε 
ισ α νεεδ το γενερατε νεω ινσιγητ ιντο πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ ανδ εξπερτισε. 

Σχεναριο−βασεδ συρϖεψ θυεστιονσ 

Ιν ορδερ το ιmπροϖε τηε χοντριβυτιον οφ συρϖεψ δατα το υνδερστανδινγ, τηερε ισ α νεεδ το εξπανδ 
εξιστινγ mεασυρεσ το ινχλυδε α ωιδερ ρανγε οφ φαχτορσ τηατ mαψ αφφεχτ ϖιεωσ οφ εξπερτισε, ανδ ρεφινε 
εξιστινγ mεασυρεσ το φοχυσ ον specific traits that condition and shape citizens╆ views┻ Φορ εξαmπλε, experts╆ ╉source credibility╊ ηασ πρεϖιουσλψ βεεν ιδεντιφιεδ ασ πλαψινγ α ρολε ιν ωηετηερ εξπερτσ 
αρε περσυασιϖε (Λαχηαπελλε ετ αλ., 2014: 675), ιmπλψινγ α θυεστιονινγ οφ α) ωηιχη αττριβυτεσ 
εξπερτσ ποσσεσσ, ανδ β) ιν ωηατ χιρχυmστανχεσ διφφερεντ σουρχεσ οφ εξπερτισε αρε ϖαλυεδ. Ονε 
ποτεντιαλ mετηοδ το δο τηισ ισ α σχεναριο−βασεδ συρϖεψ θυεστιον τηατ ιντερρογατεσ τηε ιmπορτανχε 
οφ εξπερτ αττριβυτεσ ιν παρτιχυλαρ χιρχυmστανχεσ, συχη ασ:  

Σοmετιmεσ εξπερτσ χαν οφφερ αδϖιχε το τηε γοϖερνmεντ ον πολιχψ mακινγ. Wηιχη οφ τηεσε αττριβυτεσ 

δο ψου τηινκ αν εξπερτ σηουλδ ηαϖε ιν ορδερ το προϖιδε υσεφυλ αδϖιχε? 

 Τρυστωορτηινεσσ 

 Ρελιαβιλιτψ 

 Αχαδεmιχ θυαλιφιχατιονσ  

 Πραχτιχαλ εξπεριενχε οφ ωορκινγ ιν τηε αρεα 

 Προφεσσιοναλ θυαλιφιχατιονσ 



8 

 Ιmπαρτιαλιτψ 

 Λοχαλ κνοωλεδγε 

 Γοοδ χοmmυνιχατιον σκιλλσ 

Τηισ mετηοδ ωουλδ αλλοω τηε θυεστιον οφ ωηο θυαλιφιεσ ασ αν εξπερτ το βε εξπλορεδ φυρτηερ ιν α 
φυρτηερ θυεστιον συχη ασ ╅Σοmετιmεσ εξπερτσ χαν οφφερ αδϖιχε τηατ ηελπ ψου mακε εϖερψδαψ δεχισιονσ. 

Ιmαγινε τηατ ψου αρε τακινγ εξπερτ αδϖιχε ον ωηατ ϖαχυυm χλεανερ το βυψ. Wηατ ωουλδ ψου λοοκ φορ 

ιν πιχκινγ αν εξπερτ το λιστεν το?╆┻ Σχεναριο−βασεδ θυεστιονσ χαν εξπλορε ρεσπονσεσ ωηεν α σπεχιφιχ 
κινδ οφ εξπερτ ισ σπεχιφιεδ (Καηαν ετ αλ., 2011), προϖιδινγ αν οϖερϖιεω οφ ηοω εξπερτ αττριβυτεσ 
mαψ ϖαρψ βετωεεν προφεσσιονσ ανδ χυλτυρεσ (ϑασανοφφ, 2003: 394).  

Ασ αργυεδ αβοϖε, ετηνογραπηιεσ, ιντερϖιεωσ ανδ φοχυσ γρουπσ χαν προϖιδε α νυανχεδ αχχουντ οφ 
εξπερτ−πυβλιχ ρελατιονσ, ειτηερ mοβιλισεδ ινδεπενδεντλψ ορ ιν χοmβινατιον ωιτη συρϖεψ mετηοδσ. 
Φορ εξαmπλε, ρεσεαρχη ιντο τηε εξπεχτατιονσ οφ εξπερτσ ωουλδ βε ποσσιβλε το οβσερϖε ηοω πυβλιχσ 
υτιλισε διφφερεντ σουρχεσ οφ εξπερτισε ωηεν mακινγ α πυρχηασινγ δεχισιον, ορ το γατηερ περσοναλ 
ρεφλεχτιονσ ον ενχουντερσ ωιτη εξπερτσ ιν διφφερεντ χοντεξτσ τηρουγη διαρψ−βασεδ mετηοδολογιεσ. 
Α ωιλλινγνεσσ το δεπλοψ α ρανγε οφ mετηοδσ χαν ηελπ υνπαχκ τηε χοmπλεξιτψ ανδ χοντινγενχψ οφ 
εξπερτισε ιν α ρανγε οφ σεττινγσ. 

Χονχλυσιον 

Ιν ρεσπονσε το concerns about the ╅death of expertise╆, ωε ηαϖε χονδυχτεδ τηε φιρστ ρεϖιεω οφ 
ρελεϖαντ ΥΚ ανδ ΕΥ συρϖεψ δατα. Τηισ ρεϖιεω ηασ τηρεε mαιν φινδινγσ. Φιρστ, τηατ τηερε ισ 
ινσυφφιχιεντ συρϖεψ δατα αϖαιλαβλε το στρονγλψ συππορτ ανψ χλαιmσ ρεγαρδινγ πυβλιχ αττιτυδεσ το 
εξπερτσ. Σεχονδ, τηατ ωηατ εϖιδενχε δοεσ εξιστ συγγεστσ βροαδλψ ποσιτιϖε πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ experts┸ rather than the bleak commentary associated with descriptions of a ╅post−truth╆ era┻ 
Τηιρδ, τηερε ισ σχοπε φορ συρϖεψ θυεστιονσ το προϖιδε ιmπροϖεδ mαχρο−λεϖελ δεσχριπτιονσ οφ τηε 
αττριβυτεσ ανδ εξπεχτατιονσ ασσοχιατεδ ωιτη εξπερτσ, δραωινγ ον χονχεπτσ φροm τηε εξτενσιϖε 
αχαδεmιχ λιτερατυρε ον εξπερτσ.  

Wε αργυε φορ ιmπροϖινγ συρϖεψ mεασυρεσ νοτ βεχαυσε συρϖεψσ αρε α συπεριορ ρεσεαρχη mετηοδ, 
βυτ βεχαυσε τηεψ ηαϖε χαν χοmπλεmεντ τηε mορε νυανχεδ εξπλανατιον προϖιδεδ βψ θυαλιτατιϖε 
mετηοδσ. Τηε χυρρεντ πολιτιχαλ mοmεντ ηασ α λεδ το α ωαϖε οφ πυβλιχ χοmmενταρψ ανδ ρεφλεχτιον 
ον τηε ρολε οφ εξπερτσ ανδ εξπερτισε ιν δεmοχραχιεσ. Αχαδεmιχ ρεσεαρχη ισ νοτ ψετ συππλψινγ α 
συφφιχιεντλψ βροαδ ορ ροβυστ ρανγε οφ εϖιδενχε το mεετ τηισ νεω−φουνδ πυβλιχ ιντερεστ. Μεετινγ 
τηισ χηαλλενγε ωιλλ ρεθυιρε τηε υσε οφ mυλτιπλε mετηοδσ ανδ αππροαχηεσ αχροσσ διφφερεντ ισσυεσ 
ανδ σπατιαλ σχαλεσ. Τηε ρολε οφ διγιταλ τεχηνολογιεσ ανδ πλατφορmσ ιν προδυχινγ ανδ ρεπρεσεντινγ 
εξπερτ κνοωλεδγε σηουλδ αλσο βε χονσιδερεδ (Μαρρεσ, 2018; Νιεδερερ ανδ ςαν Dιϕχκ, 2010).  Α 
χονχερτεδ ανδ συσταινεδ εφφορτ το ρεσεαρχη πυβλιχ αττιτυδεσ τοωαρδσ εξπερτσ ισ υργεντλψ νεεδεδ το 
ινφορm ον−γοινγ δεβατεσ ρεγαρδινγ τηε ρολε οφ εξπερτ κνοωλεδγε ιν τηε ΥΚ, ΕΥ ανδ βεψονδ. 

Αχκνοωλεδγεmεντσ 

WΠ αχκνοωλεδγεσ τηε συππορτ οφ τηε Εχονοmιχ ανδ Σοχιαλ Ρεσεαρχη Χουνχιλ Φυτυρε Λεαδερσ 
Ρεσεαρχη προγραmmε Μακινγ Χλιmατε Σοχιαλ προϕεχτ ΕΣ/Ν002016/1. Τηε αυτηορσ ωουλδ λικε το 
αχκνοωλεδγε τηε εξχελλεντ ρεσεαρχη συππορτ οφ Ροβιν Ηυγηεσ ωηο ηελπεδ το σεαρχη αϖαιλαβλε 
συρϖεψ δατα το ιδεντιφψ εξιστινγ ρεσεαρχη ον εξπερτσ ανδ εξπερτισε. 
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