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Folketingsvalget 2011 fandt sted i en tid præget af den voldsomste økonomiske krise siden Anden
Verdenskrig. Som følge heraf var både mediernes og vælgernes dagsorden domineret af økonomien, og man
skulle derfor også forvente at økonomien spillede en afgørende rolle for, hvor krydsene blev sat. Men hvis

vælgerne gik så meget op i økonomien, hvorfor tabte den regering, der havde været ved magten under krisen,
så ikke større end tilfældet blev? Når man ser nøjere efter, var det så økonomien, der afgjorde 2011-valget,

eller var der også andre ting på spil?

Forfatterne undersøger, hvordan dansk vælgeradfærd ser ud i en situation, hvor økonomien igen er i højsædet
som det vigtigste problem. I bogen stilles skarpt på betydningen af en række faktorer for vælgernes partivalg:
social baggrund, vurderingen af privat- og samfundsøkonomien, oplevelsen af krisen, samt holdingerne til

skat, ulighed og velfærdspolitikken.

Om forfatterne: 

Rune Stubager, ph.d., lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker bl.a. i vælgeradfærd
og holdningsdannelse; leder af Det Danske Valgprojekt.

Kasper Møller Hansen, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Forsker
bl.a. i vælgeradfærd og valgdeltagelse.

Jørgen Goul Andersen, professor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Forsker bl.a. i
velfærdsstaten og vælgeradfærd.
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