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KV09 Hent PDF Forlaget skriver: Kommunalvalget i landets 98 kommuner den 17. november 2009 foregik,
som det plejer at foregå, og udfaldet var også i mange tilfælde, som det plejer at være. Men der var også
ændringer, som trak overskrifter i dagene efter valget: Valgdeltagelsen faldt dramatisk, andelen af valgte

kvinder steg betydeligt, mange borgmestre blev væltet af tronen, og flere steder var konstitueringsforløbene
helt kaotiske.

I KV09. Analyser af kommunalvalget 2009 er en række forskere fra Syddansk, Aarhus og Københavns
universiteter gået sammen ikke bare for at fastholde disse elementer af kommunalvalget i 2009, men også for
at analysere disse fænomener lidt grundigere, end det blev gjort i tiden lige efter valgets afslutning. Samtidig
er der inddraget en række dimensioner af valget, som måske var knap så spektakulære, men som alligevel
hører med, hvis man skal have den fulde forståelse af den centrale demokratiske begivenhed, som et
kommunalvalg er. I bogens 20 kapitler fremlægges derfor en bred vifte af analyser af aspekter ved

kommunalvalget 2009.
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