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Ska experter eller politiker fatta de viktigaste besluten i ett demokratiskt samhälle? Sven-
ska folkets inställning till expertstyre – förslaget att alltid överlåta beslut i viktiga frågor 
till experter – har undersökts inom ramen för flera olika demokratiutredningar och 
studier under de senaste 20 åren. Det finns ingen egentlig trend över tid. Andelen som 
ställer sig positiva har varierat en hel del, mellan 30 och 52 procent. Vid den senaste 
mätningen 2012 var fyra av tio (38 procent) positiva till expertstyre. 
     Vi vet inte hur attityderna till förslaget har utvecklats under senare år. Men det finns 
anledning att tro att de huvudsakliga svarsmönstren består när det gäller vilka grupper 
som är mest positiv till expertstyre. Analyserna visar att det finns ett tydligt samband 
med vänster-högeridentifikation. År 2012 var expertstyre klart mer populärt bland per-
soner som står långt till höger i politiken (48 procent) än bland de som står långt till 
vänster (24 procent). Att överlåta beslut till experter var ett mer uppskattat förslag bland 
personer med låg utbildning (47 procent) än personer med hög utbildning (29 procent). 

Tabell 1 Inställning till förslaget att alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter 
1998-2012 (procent och balansmått). 

Källa: Nationella SOM-undersökningar 1998–2012. 
 
Kommentar: Resultaten bygger på omkring 1 500-1 700 personer vid varje undersökningstillfälle. I tabellen redovisas andel 
väljare som tycker det är ett ”Mycket bra förslag”, Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” 
och ”Mycket dåligt förslag” att alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter. Balansmåttet visar andelen som ställt sig positiva 
till förslaget minus andelen som ställt sig negativa till förslaget. För ytterligare analyser och information, läs vidare i Oscarsson 
(2013) Internetröstning och sju andra demokratiförslag.  
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1998 20 32 25 15 8 100 +29 
2000 9 21 29 26 15 100 -11 
2001 9 22 28 25 16 100 -10 
2012 12 26 32 18 12 100 +8 
        

https://som.gu.se/digitalAssets/1453/1453810_2-internetr--stning-henrik-oscarsson.pdf

