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i sammenhæng. Det er et centralt tema i Jørgen Goul Andersens bog, der nu præsenteres i en

gennemrevideret og ajourført udgave i to bind.

Bind 2 omhandler det politiske system, beslutningsprocesser, demokrati og magt.

Det er ikke tilfældigt, at forfatteren er en af hovedarkitekterne i den kommende magtudredning. Valg, partier,
interesseorganisationer, enkeltsagsbevaegelser, grupper, medier, brugerindflyderlse m.v. behandles under

synsvinklen borgernes indflydelse og forbindelseslinierne mellem masseplan og eliteplan.

Beslutningsprocesser i teori og praksis er spændende stof. Nyskrevet er her temaet EU og dansk politik, der
både anskues ud fra en magt/demokrativinkel og ses i sammenhæng med den politiske kultur. Kapitlerne om
Folketinget, forvaltningen og organisationerne følger mønstret fra den tidligere udgave, men her, som i bogen

generelt, er der tale om en omhyggelig gennemført ajourføring af bogens synspunkter, eksempler,
taloplysninger etc.

Politik og samfund i forandring har haft stor indflydelse både i universiteternes introduktionsundervisning og
i gymnasiets samfundsfagsundervisning.

Om den tidligere udgave skrev pressen:
»Gnistrende bog om politik. Forfatteren vil på een gang henvende sig til politisk interesserede, studerende og

til andre forskere. Det betagende er, det er faktisk lykkedes.«
- Birgitte Bollmann, Weekendavisen

»...sprængfyldt af tankevækkende iagttagelser og skarpsindige analyser og masser af relevant
baggrundinformation om dansk politik.«
- Erik Meier Carlsen, Det Fri Aktuelt
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