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jordskredsvalg af dimensioner. En af grundene hertil skyldes ifølge bogen det faktum, at danskernes mistillid
til politikerne er den største nogensinde. Men hvorfor er den egentlig det? Ni forskere og politiske

kommentatorer analyserer udviklingen ved valgene i 2011 og 2015 og tiden herimellem. De ser på bl.a. på: at
nettoforskydningen mellem partierne ved 2015-valget var den næsthøjeste i 100 år. at det var de partier, der
aldrig har siddet i regering – eller aldrig haft ønske om det – der gik frem i 2015. at andelen af vælgere, der
først beslutter sig under valgkampen, har været på rekordhøjt niveau siden 2005. Ifølge bogens forfattere er

den store mistillid til politikerne en udvikling, der har været i gang siden 2010, og de mener også, at
danskernes nej ved EU-afstemningen i 2015 skal finde sin årsag i den generelle mistillid til politikerne.

Bogens forfattere er: Kenneth Thue Nielsen, Sigge Winther Nielsen, Martin Vinæs Larsen, Ole Borre, Mads
Peter Klindt, Sanne Lund Clement, Johannes Andersen samt Ditte Shamshiri-Petersen og Jørgen Goul
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