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1. INLEDNING 
 
Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati och att undersöka hur valdeltagandet ser ut 
är ett sätt att mäta demokratins tillstånd. USA har ett lågt valdeltagande, 58 procent röstade i 
senaste presidentvalet och 42 procent i senaste kongressvalet1, och skillnaderna i andel 
röstande mellan och inom delstaterna är stora.2 USA:s låga valdeltagande kan delvis förklaras 
utifrån den institutionella situation som råder, men för att förklara de stora lokala variationer 
som finns krävs ytterligare förklaringsmekanismer. Att valdeltagandet i en delstat som New 
York varierar mellan 3 procent i vissa valdistrikt och 100 procent i andra kan inte enbart 
förklaras med att USA har ett majoritetsvalssystem eller att allmänna val hålls en vardag 
istället för som i Sverige, på en söndag. 
  
Eftersom det är ett större problem om de som röstar och de som inte röstar skiljer sig mycket 
åt i åsikter försöker man ofta förklara valdeltagandets variation med utgångspunkt i individers 
egenskaper. Variabler som inkomst, utbildningsnivå och ålder sägs samvariera positivt med 
valdeltagandet. 3 Men invånarna i USA har blivit rikare, den genomsnittliga utbildningsnivån 
har ökat och medellivslängden har ökat, samtidigt som valdeltagandet har blivit lägre och 
lägre för varje val sedan 1960.4 Forskning visar att socioekonomiska faktorer av dessa slag 
visst spelar en betydande roll för hur infödda amerikaner röstar men bara delvis förklarar 
sannolikheten för att första eller andra generationen immigranter röstar. Det bör tas hänsyn till 
egenskaper som engelskkunskaper och ursprungsland för att inte missförstå betydelsen av den 
stora grupp individer som immigranterna i USA faktiskt utgör.5 I New York State utgör till 
exempel latinamerikaner, som största och snabbast växande minoritetsgrupp6, 18 procent av 
befolkningen. En stor majoritet av de röstande latinamerikanerna, röstar på demokraterna, 
men i det senaste kongressvalet var latinamerikanerna samtidigt en av de minoritetsgrupper 
som röstade i minst utsträckning.7 
 
Det är sannolikt att individer som bor nära varandra har samma bakgrund (t.ex. selektion av 
låginkomsttagare till låginkomstområden eller av medlemmar av en etnisk kategori till etniska 
enklaver) och vissa menar att ett lågt valdeltagande i sådana områden därför kan förklaras 
endast med hjälp av individförklaringar.8 Men det finns alltid en social mix i en individs 
närmiljö9 och flera studier visar att också individens närmiljö har en stor enskild påverkan på 
dennes politiska val.10 Att närmiljön har en påverkan beror på att individer interagerar med 
sin materiella miljö och med politiska partier i närmiljön, men framförallt med varandra i 
sociala nätverk.11 Befolkningssammansättningen sägs alltså vara den mest avgörande 

                                                           
1 US Census: Voting-Age Population and Voter Participation, nr 399, 2010 
2 US Census: Voting-Age Population and Voter Participation, nr 398, 2010 
3 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 18 
4 K Tam Cho (1999), sid. 1 
5Ibid, sid. 8 
6 Ibid, sid. 3 
7 US Census: Voting-Age Population and Voter Participation, nr 401, 2010 
8 Johnston & Pattie (2006), sid. 40 
9 Ibid, sid. 49 
10 Ibid, sid. 40 
11 Ibid, sid. 46 
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kontextuella faktorn12 och beroende på hur befolkningssammansättningen ser ut i en individs 
närmiljö kan sannolikheten att rösta och sannolikheten att rösta på ett visst parti, variera, 
alldeles oavsett individegenskaper.13  
 
Men vad är egentligen en individs närmiljö? Tidigare har man undersökt samband mellan 
befolkningssammansättning och valdeltagande i USA på tract-nivå (en tract innefattar 
ungefär 4 000 - 5 000 personer)14, och visst kan detta tänkas vara en individs närmiljö. Men 
dels är det inte säkert att en individs kontaktmönster följer just de gränser som något 
bestämmande organ har konstruerat och dels kan det finnas samband mellan närmiljö och 
valdeltagande på mer lokala nivåer än så. En individs närmiljö kan ju vara allt ifrån arean av 
en stadsdel, till dennes kvarter eller trappuppgång och det kan vara allt detta samtidigt. Den 
centrala utgångspunkten i denna studie är att alla individer är i centrum för sin egen närmiljö 
och att varje individ har många olika närmiljöer som ligger i varandra som kinesiska askar. 
Hur befolkningssammansättningen ser ut i respektive ask kan ha olika påverkan på en 
individs politiska val.15 I denna studie undersöks, för olika definitioner av närmiljöer, 
sambanden mellan latinamerikanernas geografiska fördelning, valdeltagande och röstande på 
demokraterna i New York. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är ett undersöka de statistiska sambanden mellan andel 
latinamerikaner, valdeltagande och röstande på demokraterna i New York. Detta kommer att 
göras genom att i tur och ordning försöka besvara följande frågeställningar: 

o Hur ser latinamerikanernas geografiska fördelning ut i New York? 
 

o Hur varierar valdeltagandet och fördelningen mellan röstande på demokraterna 
respektive på republikanerna i New York? 

 
o Finns det ett samband mellan andel latinamerikaner och valdeltagande i New York 

och i så fall, ser sambandet olika ut för skilda definitioner av närmiljö? 
 

o Finns det ett samband mellan valdeltagande och andelen röstande på demokraterna? 
 

o Finns det ett samband mellan andel latinamerikaner och röstande på demokraterna och 
i så fall, ser sambandet olika ut för olika definitioner av närmiljö?  

  

                                                           
12 Strömblad (2003), sid. 17 
13 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 24 
14 Johnston et. al (2004), sid. 351 
15 Johnston & Pattie (2006), sid. 44 
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1.2 Avgränsning och förtydligande 
Latinamerikanernas andel av befolkningen i New York har kartlagts, inga andra minoritets-
grupper eller regioner har undersökts. Data kommer ursprungligen från den amerikanska 
folkräkningen 201016 samt valstatistik från kongressvalet 201017. Med latinamerikan menas i 
denna studie de som i den amerikanska folkräkningen har identifierat sitt ursprung som 
latinamerikanskt (självrapporterad etnisk identitet). Även de som är födda i USA men med en 
eller två föräldrar från Latinamerika kan alltså återfinnas i denna grupp.18 
 
Det är de statistiska sambanden som utreds i denna studie, och man bör ha i åtanke att ett 
statistiskt samband inte nödvändigtvis innebär att det är den ena variabeln som har orsakat 
förändringen i den andra.19 Dock gäller, för positiva statistiska samband, att höga värden i den 
ena variabeln samvarierar med höga värden i den andra variabeln. För negativa statistiska 
samband gäller att höga värden i den ena variabeln samvarierar med låga värden i den andra 
variabeln.   
 
 
2. VALDELTAGANDE: ARV OCH MILJÖ 
 
Det finns en lång rad faktorer som påverkar varför en individ väljer att rösta eller inte rösta i 
allmänna val och dessa faktorer brukar ibland delas upp i tre kategorier: institutionella 
förklaringar, individförklaringar och kontextuella förklaringar.20 Alla tre förklaringstyperna 
hänger ihop och valdeltagande bör analyseras utifrån de tre kategorierna samtidigt.21 För att få 
en bild av vilka faktorer som påverkar valdeltagande i allmänhet och bakomliggande orsaker 
till resultaten i denna studie i synnerhet kommer det i detta kapitel att redogöras för de tre 
typförklaringarna samt för hur situationen ser ut i USA och i New York. Kapitlet erbjuder en 
teoretisk och begreppslig ram för analysen och utnyttjas senare för tolkningar av de empiriska 
resultaten. 

2.1 Institutionella förklaringar 
Ett land kan ha antingen ett proportionellt valsystem eller ett majoritetsvalsystem. I 
proportionella valsystem fördelas de mandat som står på spel utifrån hur många röster de 
olika partierna fått medan det i majoritetsvalsystem fungerar så att det parti som får flest 
röster i ett valdistrikt tilldelas alla mandat. Generellt sett är valdeltagandet högre i länder med 
proportionella valsystem än i länder med majoritetsvalsystem, sannolikt främst för att fler 
individer upplever att deras röster räknas i ett proportionellt valsystem; fler grupper i 
samhället känner sig representerade.22 I denna studie undersöks det senaste valet till 
Representanthuset och både detta val och presidentvalet i USA är majoritetsval. Representant-
huset är en av USA:s två kammare, den andra kammaren är senaten. Tvåkammarsystem har 
generellt sett lägre valdeltagande än enkammarsystem. Andra institutionella faktorer av 
                                                           
16 US Census: 2010 Census Data 
17Harvard election data archive 
18 US Census: The Hispanic Population in the United States: 2011 
19 En introducerande guide till SPSS, sid. 26-27 
20 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 17 
21 Ibid. 
22 SOU 2007:40. Valsystem och representationseffekter – en jämförande studie av 25 länder, sid. 35 
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betydelse för valdeltagandet är huruvida landet i fråga har obligatorisk röstning, om valdagen 
infaller på en ledig dag samt om det är möjligt att förtidsrösta. Länder med obligatorisk 
röstning har högre valdeltagande, en större andel av befolkningen röstar om val hålls en ledig 
dag men förtidsröstning gör inte någon direkt skillnad.23 Institutionella ordningar såsom tvång 
att förhandsregistrera sig som väljare, höga spärrar till parlamentet och vinterval leder 
erfarenhetsmässigt till ett lägre valdeltagande.24 
  
I USA infaller valdagen en vardag och i samtliga stater gäller att man måste ha registrerat sig 
som väljare. För att kunna göra detta måste man vara amerikansk medborgare, ha fyllt 18 år 
på valdagen och ha varit bosatt i den delstat man vill rösta i minst 30 dagar innan valet. I New 
York gäller, som i många andra delstater, att man fråntas rätten att registrera sig och att rösta 
om man avtjänar ett fängelsestraff, är villkorligt frigiven för ett grovt brott, bedöms mentalt 
inkompetent av en domstol eller gör anspråk på rätten att rösta i en annan delstat. För att få 
rösta i New York måste man ha registrerat sig som röstare minst 25 dagar innan valdag och 
det är möjligt att registrera sig på ett registreringskontor, via post eller via internet. På New 
York States hemsida med information över hur registrering och val går till kan man välja 
mellan olika språk, däribland spanska, och man kan få information om vilken vallokal man 
ska rösta i genom att skriva in sitt postnummer. 25 Möjlighet att förtidsrösta varierar mellan 
delstaterna men i New York är det möjligt.26 
 
Att sannolikheten att rösta varierar beroende på vilka institutionella regler som gäller beror på 
att det finns ett samspel mellan ett lands regelverk och individers motivation att gå till 
vallokalerna. Höga trösklar för valdeltagande minskar sannolikheten att en individ ska rösta.27 
USA:s trösklar får anses relativt höga, och skulle kunna förklara att valdeltagandet där är 
lägre än i till exempel Sverige. Samtidigt kan två individer som befinner sig i samma 
institutionella situation uppleva den institutionella ordningen på skilda sätt; det som upplevs 
som en hög tröskel för den ena behöver inte göra det för den andra.28 Därför är det viktigt att 
även söka individförklaringar till valdeltagandets variation. 

2.2 Individförklaringar 
Individförklaringar till valdeltagande innebär att man försöker förklara variation i 
valdeltagande med utgångspunkt i individers egenskaper. Dessa typer av studier sägs vara 
extra betydelsefulla för att utvärdera konsekvenserna av ett lågt valdeltagande, eftersom det är 
ett problem om de som röstar och de som inte röstar skiljer sig mycket åt i åsikter.29 
Individförklaringar delas ibland in i två huvudsakliga faktorer som påverkar huruvida 
individer röstar eller inte: resurser och motivation.30  
 
Resursstarka individer är sådana som tillhör en högre social klass, det vill säga har en längre 

                                                           
23 SOU 2007:40. Valsystem och representationseffekter – en jämförande studie av 25 länder, sid. 36 
24 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 29-30 
25 Board of elections in the city of New York: Voter qualifications 
26 Board of elections in the city of New York: Absentee Voting 
27 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 30 
28 K Tam Cho (1999), sid. 4 
29 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 18 
30 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 22 
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utbildning och högre inkomst, och det är mer sannolikt att dessa individer deltar i allmänna 
val än individer som tillhör en lägre klass, till exempel saknar utbildning, är arbetslösa eller 
har en låg inkomst.31 Resursförklaringar innefattar även grad av social integration och 
faktorer som ålder, medborgarskap, civilstånd, ställning på arbetsmarknaden och storlek på 
sociala nätverk påverkar hur sannolikt det är att en individ röstar eller inte. Infödda individer 
röstar i högre utsträckning än invandrade, sammanboende i högre utsträckning än 
ensamstående, medelålders i högre utsträckning än unga, arbetstagare i högre utsträckning än 
arbetslösa och en individ med ett stort socialt nätverk tenderar att delta i allmänna val i större 
utsträckning än en individ med ett mindre socialt nätverk.32  
 
I ett längre historiskt perspektiv har invånarna i USA blivit rikare, den genomsnittliga 
utbildningsnivån har ökat och medellivslängden har ökat. Samtidigt har valdeltagandet bara 
blivit lägre. Wendy K Tam Cho menar att socioekonomiska faktorer spelar en betydande roll 
för hur infödda amerikaner röstar men bara delvis förklarar sannolikheten att första eller andra 
generationen invandrare röstar.33 Hon menar att det för immigranter exempelvis inte är 
utbildningsnivån i sig som ökar en individs sannolikhet att rösta utan den 
socialiseringsprocess som en utbildning för med sig, och att sannolikheten att rösta inte 
automatiskt ökar för individer med högre ålder, utan att det är tid i landet som är den 
egentliga sannolikhetshöjaren.34 Hon menar att variabler som vilket land man kommer ifrån 
och engelskkunskaper bör tas i beaktning för att kunna förklara valdeltagande bland 
minoritetsgrupper. För just latinamerikaner i USA visar K Tam Cho att individegenskapen 
”att vara latinamerikan” minskar sannolikheten att rösta mer än egenskapen ”att vara 
utlandsfödd”, men avsaknad av engelskkunskaper minskar sannolikheten för latinamerikaner 
att rösta avsevärt mycket mer än för andra minoritetsgrupper, som till exempel asiater eller 
afrikaner. 35 Hon visar att för latinamerikaner innebär högre utbildning dubbelt så stor 
sannolikhet att rösta jämfört med resten av befolkningen och menar att detta har att göra med 
socialiseringsprocessen och just engelskkunskaper mer än det faktum att de har utbildat sig.36  
 
Den andra huvudsakliga faktorn som spelar in när man med hjälp av individförklaringar 
försöker förklara valdeltagande är motivation och enligt Holmberg och Oscarsson är 
motivationsförklaringar till valdeltagande klart starkare än resursförklaringar.37 
Motivationsförklaringar har att göra med hur motiverad en individ känner sig för att rösta; 
fördelarna med att rösta måste överväga kostnaderna med att rösta.  Vissa individer upplever, 
vilket kan tyckas rationellt, att deras röst ändå inte kommer att ha någon påverkan på utfallet, 
fördelarna med att rösta väger helt enkelt inte upp kostnaden för att gå dit. Dock inser andra 
att om alla tänker så, så kommer det parti de sympatiserar mest med att förlora, och därför 
väljer de att rösta i alla fall. Vissa individer är motiverade att rösta eftersom de ser det som en 
skyldighet att rösta och gör det av den anledningen. Om en individ dock känner sig utanför 
samhället, eller att inget av partierna synbarligen agerar till dennes fördel, är det troligt att de 
                                                           
31 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 18 
32 Ibid, sid. 19-20 
33 K Tam Cho (1999), sid. 3 
34 Ibid, sid. 5  
35 Ibid, sid. 8 
36 Ibid, sid. 12 
37 Ibid, sid. 23 
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ändå inte röstar, alldeles oavsett hur pliktskyldiga de känner sig. De individer som är 
medlemmar av intressegrupper med uttalade gemensamma politiska mål är mer motiverade av 
den anledningen än av rent personliga vinningar. Forskare menar att nedgången av 
förekomsten av intressegrupper i USA kan vara anledningen till det minskande 
valdeltagandet.38 Även uppfattningar om skillnader mellan de politiska alternativen och 
ideologisk extremism hamnar under motivationsförklaringar. Individer med politiskt 
engagemang som följer politiska nyheter tenderar att vara mer motiverade att rösta, och 
sannolikheten att rösta är högre ju längre från mitten i politiken individen står.39  För 
latinamerikaner kan kostnader och fördelar ha en annan struktur jämfört med infödda 
amerikaner, faktorer som en bristande engelska innebär till exempel att (informations-) 
kostnaderna för att rösta ökar. Motivationen tryter när trösklarna höjs. 40 

2.3 Kontextuella förklaringar 

Även om vissa forskare menar att valdeltagande kan förklaras endast med hjälp av 
individförklaringar41 så finns det studier som visar att en individs kontext, närmiljö, har en 
stor enskild påverkan på individens politiska val.42 Beroende på vilka materiella, politiska och 
sociala omständigheter som en individ befinner sig i kan sannolikheten att rösta variera, 
oavsett individegenskaper.43 Detta för att en individs närområde och dess 
befolkningssammansättning påverkar en individs resurser och motivation. Människor är 
sociala varelser vars handlingar uppmuntras, bekräftas och motverkas i ett socialt 
sammanhang, som har geografiska bestämningsfaktorer.44 De forskare som söker förklaringar 
till geografiska variationer i valdeltagandet i individernas kontexter söker efter kontextuella 
förklaringar. 
 
Per Strömblad definierar kontextuella effekter som ”när skillnader inom likvärdiga kategorier 
av individer kan hänföras till variationer i omgivningens karaktär”45. Omgivningens karaktär 
kan handla om allt från att skilda politiska partier är olika aktiva i olika områden till att en 
viss morgontidning har monopol i ett visst område medan en annan har det i ett annat 
område.46 Variationer i informationsflödet är alltså en tänkbar förklaring till kontextuella 
influenser och detta inkluderar även information från massmedia, som när den når individen 
ofta tolkas utifrån en lokal erfarenhet.47 Strömblad menar dock att den mest relevanta 
kontextegenskapen är de kompositionella faktorerna, alltså hur befolkningssammansättningen 
ser ut. Tillgång till resurser bestäms i hög grad på individnivå men kan också förmedlas i 

                                                           
38 Johnston & Pattie (2006), sid. 26 
39 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 20 
40 K Tam Cho (1999), sid. 4 
41 Johnston & Pattie (2006), sid. 40 
42Ibid, sid. 40 
43 Oscarsson & Holmberg (2004), sid. 24 
44 Strömblad (2003), sid. 7 
45 Ibid, sid. 16 
46 Ibid, sid. 22-23 
47 Ibid, sid. 27 
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lokala kontexter. 48 Det är till exempel lättare att som latinamerikan i USA lära sig engelska 
om man bor i ett område med många infödda amerikaner.49 

Kontextuella effekter kan alltså vara ett resultat av att individer interagerar med sin materiella 
miljö eller med politiska partier i närmiljön, men framförallt med varandra i sociala nätverk.50 
”People who talk together vote together.”51 Dessa interaktioner sker på platser, i kontexter, 
och påverkar individers synsätt på politik och om och hur de röstar.52 Även de människor i 
ens omgivning som man som individ inte umgås med förmedlar information och man tar 
omedvetet intryck av andra individer i omgivningen.53 Minoriteter i ett område kan komma i 
kontakt med andra synsätt från de som de vanligen associeras med i samhället och de kanske 
ändrar sin syn i riktning mot det sätt majoritetsbefolkningen har. Motsatsen är dock inte 
sannolik, att majoriteten ändrar sig.54  

Att sammansättningen av individer skulle ha en effekt på valdeltagandet, alltså effekter av att 
människor interagerar med varandra, kallas ibland för grannskapseffekter.55 Johnston et al 
påpekar att det är sannolikt att individer som lever nära varandra i ett område har samma 
bakgrund och därför också politiska åsikter, men det finns alltid en viss social mix. Denna 
sociala mix krävs för att man ska kunna undersöka grannskapseffekter, eftersom man vill visa 
att närmiljön har en enskild inverkan på individers handlingsmönster så att forskaren inte 
endast fångar en kompositionell selektionseffekt.56 Grundtanken i grannskapseffekts-
litteraturen är att samma individ kan handla på olika sätt i två skilda närmiljöer. 

Vidare diskuterar både Strömblad och Johnston et. al vad som egentligen menas med en 
närmiljö. Strömblad liknar en individs närmiljö med kinesiska askar: en individ befinner sig i 
ett bostadsområde, i en stad, i ett land, i en världsdel, och alla dessa askar är olika definitioner 
av en individs grannskap.57 Även Johnston et al delar upp begreppet närmiljö i olika skalor, 
där en individs hushåll är den minsta på skalan och där staten/landet är den största på skalan. 
Alla dessa rumsliga skalor ligger i varandra och har olika påverkan på en individs politiska 
val.58  

 
 
3. BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING OCH VALDELTAGANDE 

Tidigare forskning har visat på samband mellan befolkningssammansättning och olika typer 
av politiskt utfall. Per Strömblad har undersökt hur närmiljöns egenskaper påverkar politiskt 
engagemang hos individer. Fokus ligger på förhållandena i fattiga bostadsområden samt på 

                                                           
48 Strömblad (2003), sid. 22 
49 K Tam Cho (1999), sid. 9 
50 Johnston & Pattie (2006), sid. 46 
51 Miller (1977), sid. 65 
52 Johnston & Pattie (2006), sid. 63 
53 Strömblad (2003), sid. 26-27 
54 Johnston & Pattie (2006), sid 49 
55 Ibid, sid. 46 
56 Ibid, sid. 49 
57 Strömblad (2003), sid. 21 
58 Johnston & Pattie (2006), sid. 44 
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invandrartäta områden. Strömblad är framförallt intresserad av det faktum att invandrade 
personer i lägre grad tenderar att delta i val och tittar då alltså inte bara på om individen är 
invandrad eller inte, utan även på individens sociala miljö i form av närområdets resurser, 
normer och sociala nätverk.59 Av studien framgår att individer blir mindre politiskt aktiva om 
de bor i områden med en stor andel lågutbildade och arbetslösa, men att invandrartäthet 
däremot inte är en faktor som spelar in.60 En amerikansk studie visar att svarta som bor i 
segregerade områden har svårare att få representanter som står för ”svartas åsikter” till 
Representanthuset, än svarta som bor i icke-segregerade områden. Forskarna menar att detta 
inte har att göra med att svarta röstar i mindre utsträckning i dessa områden utan att svarta och 
icke-svartas åsikter tenderar att skilja sig mer åt i segregerade områden än i mindre 
segregerade områden. Vidare visar denna amerikanska studie att en optimal strategi för att 
uppnå en representation som står för hur samtliga individer i samhället tycker, är att svarta bor 
jämnt fördelade över hela USA.61 

I båda dessa studier har man mätt befolkningssammansättningen i fördefinierade områden och 
i mycket av tidigare forskning har regiongränser av olika slag fått definiera vad som är en 
individs närmiljö62. I Sverige har man hittat samband mellan närmiljö och valdeltagande på 
stadsdelsnivå och i USA på ”tract”-nivå (vilket i genomsnitt innefattar 4000-5000 
individer)63. Men för att kunna uttala sig om en viss individs närmiljö krävs att man, som 
nämnts tidigare, funderar över vad en närmiljö är. Ett påstående om att 
befolkningssammansättningen ser olika ut förutsätter att de använda måtten representerar en 
verklig skillnad i boendemönster mellan de områdena man undersöker. Om man till exempel 
utgår från stadsdelar och det sker en förändring i befolkningsmängd i en del av en stadsdel ser 
det ut som att befolkningssammansättningen har ändrats i hela den stadsdelen. Och om det 
sker en gränsändring mellan två stadsdelar ser det ut som att befolknings-sammansättningen 
har ändrats i de båda stadsdelarna, även om det för individerna inte är någon skillnad. Detta 
kallas för MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) och är också anledningen till att det har 
varit mer eller mindre omöjligt att jämföra nivåer av segregation mellan olika städer och 
regioner. Det går inte att avgöra i vilken utsträckning skillnader beror på skillnader i 
boendemönster och i vilken utsträckning de är kopplade till skillnader i de fördefinierade 
områdenas avgränsning.64 Utgår man ifrån fördefinierade regioner är dessutom studier som 
har att göra med mer lokala kontexter svåra att genomföra.65 

3.1 Att undersöka kontextuella effekter med hjälp av individuella 
grannskap 

Om man vill undersöka vilken effekt sammansättningen av individer har på valdeltagandet 
kan man tänka sig att dessa effekter uppkommer då individer interagerar med varandra. Men 
man kan inte anta att individer kommer i kontakt med just de som bor inom gränserna för ett 
fördefinierat område. Det är mer troligt att en individ kommer i kontakt med de som bor i 

                                                           
59 Strömblad (2003), sid. 1-2 
60Ibid, sid. 8-9 
61 Ananat & Washington (2009), sid. 812-814 
62 Östh et. al (2012), sid. 2 
63 Johnston et. al (2004), sid. 351 
64 Östh et. al (2012), sid. 3 
65 Johnston et. al (2004), sid. 351 
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närheten av just denna individ. Istället för att definiera en individs närmiljö med hjälp av ett 
fördefinierat (t.ex. administrativt avgränsat) område bör varje individ därför vara i centrum 
för sin egen närmiljö.66  

I en brittisk studie har man visat på en koppling mellan närmiljö och valresultat med hjälp av 
så kallade individuella grannskap. I studien samlades först individdata in med hjälp av en stor 
enkätundersökning och med hjälp av respondenternas hemadresser skapades individuella 
grannskap kring varje respondent.67 Ett individuellt grannskap utgår alltid från respektive 
individ och kan definieras antingen som avstånd, en radie av till exempel 1000 meter, eller i 
termer av antal individer, till exempel de 10 000 närmsta individerna. I den brittiska studien 
användes båda metoderna för att skapa individuella grannskap. För att kunna säga någonting 
om dessa individuella grannskaps egenskaper använde de sig av 18 olika variabler relaterade 
till individerna och hushållen. Respondenterna fick svara på till exempel huruvida de hade 
arbete eller var arbetslösa, hur länge de hade studerat, om de var långtidssjukskrivna, bodde i 
hyresrätt, var invandrade, var svarta, etc. Hur individer med olika egenskaper var fördelade 
beskrev alltså de individuella grannskapens egenskaper.68  

Utan att ta hänsyn till var individerna bodde visade undersökningen att sannolikheten att rösta 
på Labour – traditionellt sett ett arbetarparti – var högre ju kortare utbildning och lägre 
inkomst respondenterna hade och fler röstade på Labour bland de som bodde i hyreshus 
jämfört med de som bodde privatägt.69 Vidare, när de individuella grannskapen togs med i 
beräkningarna, hittade forskarna mycket tydliga mönster mellan individers närmiljö och hur 
dessa röstar, givet att individegenskaper hölls konstanta. Till exempel fann de att 
sannolikheten att en typisk medelklassindivid skulle rösta på Labour varierade mellan 25 
procent i de mest resursstarka områdena (områden där många individer med hög utbildning 
och inkomst bor, lågt antal sjukskrivna, etc.) medan siffran var 65 procent sannolikhet i de 
minst resursstarka.70 

Men som diskuteras ovan är en individs närmiljö en definitionsfråga, det kan handla om allt 
från individens trappuppgång till dennes stadsdel. Ökas avståndet eller antalet individer i de 
individuella grannskapen fås andra definitioner av närmiljö och genom att använda olika 
skalor av individuella grannskap (tänk på de kinesiska askarna) kunde forskarna visa att 
sannolikheten att rösta på Labour, när individegenskaper hölls konstanta, såg olika ut 
beroende på hur en individs närmiljö definieras. Sex olika definitioner av grannskap gällande 
avstånd undersöktes och i termer av antal individer undersöktes åtta olika individuella 
grannskapsdefinitioner.71  
 
Generellt sett var individer mer benägna att rösta på Labour ju högre nivå av arbetslöshet det 
var i dess individuella grannskap, men man såg också att Labourröstandet var högre än 
genomsnittet när man tittade på stora områden med relativt hög arbetslöshet och ännu högre i 

                                                           
66 Östh et. al (2012), sid. 3 
67 Johnston et. al (2004), sid. 351 
68 Ibid, sid. 353-354 
69 Ibid, sid. 363 
70 Ibid, sid. 351 
71 Johnston et. al (2004), sid. 354 
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dessa områden om det inom dem fanns mindre områden med extremt hög arbetslöshet.72 
Forskarna undersökte hur fallet såg ut om de 500 närmaste individerna och de 10 000 
närmaste individerna undersöktes samtidigt. De såg att när arbetslösheten ökar i relativt stora 
områden (10 000 individer) ökar Labourrösterna, men när arbetslösheten dessutom ökar i 
mindre områden (500 individer) inom dessa områden, ökar Labourrösterna ännu mer. Man 
kan alltså se grannskapseffekter både inom stora områden men också högst lokala 
kontextuella effekter.73 De fann även att ju högre andel minoriteter det bor i ett område, desto 
högre är sannolikheten att rösta på Labour men om ett sådant område består av ”kluster” av 
dels etniska minoriteter och dels individer födda i Storbritannien är det mindre sannolikt att 
många röstar på Labour. Det är känt att etniska minoriteter i Storbritannien i större 
utsträckning röstar på Labour och författarna menar att detta kan bero på att de individer som 
är infödda britter och som bor i dessa områden är mer benägna att rösta på ett annat parti.74 
Upptäckter av dessa slag skulle inte kunna göras utan studier baserade på individuella 
grannskap. 

3.2 Antal närmaste grannar 
Att mäta befolkningssammansättning med hjälp av individuella grannskap i termer av radie är 
relativt enkelt med hjälp av vanlig GIS-analys (mer om GIS-analys i kapitel 4), men vissa 
menar att det finns nackdelar75. Varierande befolkningstäthet genererar stora skillnader i 
områdets befolkningsstorlek. I ett glesbefolkat område kan, för att återvända till mitt 
amerikanska studieobjekt, 50 procent latinamerikaner innebära att en person är latinamerikan 
och en är infödd amerikan medan om det på samma områdesstorlek bor 10 000 individer 
innebär 50 procent latinamerikaner någonting helt annat. Att hitta de till exempel 10 000 
närmaste grannarna är mer dataintensivt men med hjälp av en ny mjukvara, EquiPop, är det 
enklare att undersöka en befolknings sammansättning. På samma sätt som i den brittiska 
studien över Labourröstande representeras individer med dess geografiska koordinater istället 
för av ett helt område. Individuella grannskap skapas, i termer av antal individer, kring varje 
kvarter och för varje kvarter skapas dessutom fler definitioner av grannskap, alltså för olika 
antal närmaste grannar. Antalet närmaste grannar betecknas med bokstaven k. På detta vis kan 
man alltså undersöka till exempel andelen latinamerikaner i en individs närmiljö för olika 
definitioner av grannskap, för olika k-värden.76 I EquiPop kan man skapa individuella 
grannskap definierat som k = 12, k = 25, k = 50, k = 100, k = 200, k = 400, k = 800,  
k = 1 600, k = 3 200, k = 6 400, k = 12 800, k = 25 600 och k = 51 200 närmaste grannar.77 
(För mer information om hur EquiPop organiserar indata, se Bilaga 1.) 
 
Andelen latinamerikaner kan vara hög för låga k-värden (t.ex. om man undersöker en individs 
12 närmaste grannar och samtliga är latinamerikaner) men låg för höga k-värden (de 12 
latinamerikanerna var de enda latinamerikaner av en individs 51 200 närmaste grannar) eller 
hög även vid höga k-värden (en individs samtliga 51 200 närmaste grannar är 
latinamerikaner). I figur 1 illustreras att andelen latinamerikaner i en individs närmiljö ser 
                                                           
72Ibid, sid. 364 
73 Ibid, sid. 365 
74 Ibid, sid. 364 
75 Östh et. al (2012), sid. 4 
76 Ibid, sid. 4 
77 Östh et. al (2012), sid. 4 
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olika ut beroende på hur man definierar en närmiljö. I figuren visas tre olika definitioner av 
individuella grannskap, k = 12, k = 25 och k = 50. Den röda pricken visar det kvarter som är i 
centrum, svarta prickar illustrerar latinamerikaner och vita prickar illustrerar individer som 
inte är latinamerikaner. I detta exempel är ett kvarters 12 närmaste latinamerikaner, så när ett 
individuellt grannskap definieras som de 12 närmaste grannarna (k = 12) är andelen 
latinamerikaner för detta kvarter 12/12, dvs. 100 procent. När ett individuellt grannskap 
definieras som de 25 närmaste grannarna (k = 25) är andelen latinamerikaner 12/25, dvs. 48 
procent och när ett individuellt grannskap definieras som de 50 närmaste grannarna är andelen 
latinamerikaner 12/50, dvs. 24 procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Andelen latinamerikaner i en individs närmiljö beror på definitionen av närmiljö. Att de 
individuella grannskapen här är cirkelformade är bara för att kunna tydliggöra; det enda som spelar 
någon roll är antalet individer. Andelen latinamerikaner räknas på detta sätt ut för varje k-värde från 
k = 12 upp till k = 51 200. 
  

k = 12 

 

 

k = 25 

 
 

k = 50 

k = 12 
 
 
 
 
k = 25 

 

 
k = 50 
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4. METOD 
 
För att få en bild av hur forskningssituationen ser ut gällande befolkningssammansättning och 
politiska val, samt för att kunna ställa relevanta och aktuella frågeställningar, läste jag flera 
artiklar och avhandlingar inom ämnet. Eftersom de kvantitativa studierna svarade bättre mot 
syftet med min uppsats bestämde jag mig för att genomföra en sådan. 
 
För att kunna kartlägga latinamerikanernas geografiska fördelning i New York användes 
befolkningsstatitik från den amerikanska folkräkningen 2010.78 Denna data behandlades i 
programmet EquiPop. Kartläggningen av valdeltagandet samt andel röstande på demokraterna 
och på republikanerna var möjlig tack vare offentlig valstatistik från kongressvalet 201079. 
För att visualisera andelen latinamerikaner samt valdeltagande och fördelning mellan röstande 
på demokraterna och på republikanerna skapades kartor i ArcGIS. GIS är ett verktyg för 
input, lagring, manipulering och output, i detta fall kartor, av data,80 och är bra när man 
hanterar stora geografiska datamaterial.81 För att undersöka sambandet mellan andel 
latinamerikaner, valdeltagande och andel röstande på demokraterna matchades 
befolkningsdata och valdata och flera korrelations- och regressionsanalyser genomfördes i 
statistikprogrammet SPSS. I avsnitt 4.1 och 4.2 följer en mer ingående beskrivning av hur 
studien genomfördes. 

4.1. Kartor i ArcGIS 
För att se hur andelen latinamerikaner ser ut utifrån varje kvarters synvinkel, och för olika 
definitioner av grannskap, behandlades först befolkningsdata i programmet EquiPop. Andelen 
latinamerikaner räknades ut för varje kvarter och för tretton olika definitioner av grannskap;  
k = 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400, 12 800, 25 600 och 51 200. Som 
individ kan man endast rösta i det valdistrikt där man bor82 och i valstatistiken finns uppgifter 
för varje valdistrikt om antal individer över 18 år, hur många som har röstat och fördelningen 
mellan röster på demokraterna och på republikanerna. För varje kvarter lades denna 
information till så att det för varje kvarter fanns information om andel latinamerikaner (för 
alla olika k-värden), andel röstande i det valdistrikt som kvarteret ligger i, samt hur 
fördelningen mellan röster på demokraterna och republikanerna såg ut där.83 Se exempel på 
hur data är fördelad i tabell 1. 
  

                                                           
78 US Census: 2010 Census Data 
79Harvard election data archive 
80 Flowerdew & Martin (1997), sid. 215 
81Ibid, sid. 213 
82 Board of elections in the city of New York: Where to vote 
83 Behandling av data i EquiPop samt matchandet av data är gjort av min handledare John Östh 
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Kvarter 

Andel 
latinamerikaner 
för k = 12 

Andel 
latinamerikaner 
för k = 25 … 

Andel 
latinamerikaner 
för k = 51 200 

Andel 
röstande  

Andel röster 
på  
demokraterna 

Andel röster 
på 
republikanerna 

1 1 0,96 
 

0,8 0,2 0,75 0,25 
2 0 0,04 

 
0,1 0,5 0,4 0,6 

    Tabell 1. Exempel på hur data är fördelad. 

Med hjälp av denna information, och programmet ArcGIS, skapades kartor över andelen 
latinamerikaner (för k = 25 600, dvs. individuella grannskap definierade som de 25 600 
närmaste grannarna), variation i valdeltagande samt fördelning mellan röstande på 
demokraterna och på republikanerna. 

4.2 Statistiska sambandsanalyser i SPSS 
Att undersöka om det finns samband mellan andel latinamerikaner, valdeltagande och andel 
röstande på demokraterna är att undersöka samband mellan kvantitativa variabler, och då bör 
man göra korrelationsanalyser. I denna studie har statistikprogrammet SPSS använts för att 
genomföra sådana. Det man intresserar sig av i en korrelationsanalys är korrelations-
koefficienten och denna kan variera mellan -1 och 1. Om korrelationskoefficienten är -1 
innebär detta 100 procent negativ korrelation mellan de två variablerna och om den är 1 
innebär detta 100 procent positiv korrelation mellan variablerna. Om korrelations-
koefficienten är 0 finns ingen korrelation alls. Man bör dock ha i åtanke att korrelations-
koefficienter nära -1 och 1 inte nödvändigtvis betyder att den ena variabeln har orsakat 
förändringen i den andra, det enda man vet är att det finns ett starkt samband.84 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan andel latinamerikaner och valdeltagande, 
samt om sambandet mellan andel latinamerikaner och valdeltagande såg olika ut för skilda k-
värden, det vill säga för olika definitioner av grannskap, genomfördes flera korrelations-
analyser. På samma sätt genomfördes korrelationsanalyser mellan andel latinamerikaner, 
valdeltagande och röstande på demokraterna. 

Dessa samband undersöktes för ytterligare kontroll med hjälp av regressionsanalyser. I en 
regressionsanalys är man intresserad av den så kallade B-koefficienten och om denna är 
positiv innebär det att en ökning i den oberoende variabeln leder till en ökning i den beroende 
variabeln. En negativ B-koefficient innebär att en ökning i den oberoende variabeln leder till 
en minskning i den beroende variabeln. För att få en bild av hur bra regressionsmodellen 
förklarar variationen i den beroende variabeln bör man titta på det ojusterade R2-värdet. Detta 
värde anger hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som förklaras av 
sambandet med den oberoende variabeln. R2 kan anta värden mellan 0 och 1 där ett värde 
nära 1 innebär att all variation i den beroende variabeln går att förklara med hjälp av samband 
med den oberoende variabeln. 

4.3. Metoddiskussion och studiens trovärdighet 
När man gör en statistisk undersökning bör man ha statistikens brister i åtanke. Det kan till 
exempel handla om att urvalet inte är tillräckligt stort för att representera befolkningen. Detta 

                                                           
84 En introducerande guide till SPSS, sid. 26-27 
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är dock inte fallet i denna studie, eftersom det rör sig om en totalundersökning. I valstatistiken 
är alla valdistrikt representerade och i det amerikanska befolkningsregistret finns information 
om alla individer i New York, vilken samlas in via blanketter som ska returneras ifyllda, 
därefter sker dörrknackning hos de som inte har svarat. En typ av bortfall finns emellertid; de 
papperslösa i New York är inte representerade i studien. Signifikansen hos vart och ett av 
resultaten i denna studie kommer att gås igenom efter hand att de presenteras. 
 
Metodvalet innebar att jag var tvungen att lära mig de två programmen ArcGIS och SPSS, 
samt lära mig att tolka resultaten. Detta medförde att mycket tid gick åt till detta, tid som hade 
kunnat läggas på att få in mer kvalitativa inslag i studien, till exempel intervjuer med forskare 
inom ämnet. Jag har dock läst mycket som andra forskare har skrivit och att många forskare, 
som har studerat liknande saker, har fått liknande resultat som jag, anser jag kan ge en 
giltighet till studien. 
 
 
5. RESULTAT 
 
I avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 kommer andelen latinamerikaner, andel röstande samt fördelningen 
mellan röstande på demokraterna och republikanerna att visualiseras med hjälp av kartor och 
förklaras i korthet. I avsnitt 5.4 och 5.5 kommer de statistiska sambanden mellan andel 
latinamerikaner, valdeltagande och andel röstande på demokraterna att redas ut och förklaras. 

5.1 Latinamerikaner i New York 
Figur 2 visar hur andelen latinamerikaner varierar i New York, när man för varje kvarter 
undersöker dess 25 600 närmaste grannar. Det finns stora områden där andelen 
latinamerikaner är väldigt låg, nära 0 procent, medan det i andra områden finns många kluster 
med en så hög andel latinamerikaner som upp emot 80 procent.  
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Figur 2. Andel latinam
erikaner per k =

 25 600 närm
aste grannar, 2010 
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5.2. Valdeltagande i New York 
Figur 3 visar hur valdeltagandet varierar i olika valdistrikt.   

På vissa håll röstade färre än var femte individ medan det finns valdistrikt där fler än fyra av 
fem röstade. Dock var det bara 108 av New Yorks 14926 valdistrikt som hade ett 
valdeltagande på över 60 procent.  

 

  

Figur 3. Variation i valdeltagande i New York, 2010 
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5.3. Fördelning mellan röstande på demokraterna och på republikanerna i 
New York 
Figur 4 visar i vilka valdistrikt demokraterna fick majoriteten av rösterna och i vilka 
valdistrikt republikanerna fick majoriteten av rösterna.  

Olika valdistrikt fick olika utfall. I 12547 av New Yorks 14926 valdistrikt var det fler som 
röstade på demokraterna än på republikanerna och i 2379 valdistrikt var det fler som röstade 
på republikanerna än på demokraterna. Demokraterna vann alltså över republikanerna i 84 
procent av valdistrikten.  

  

Figur 4. Fördelning mellan majoritet röstande på demokraterna och på republikanerna, 2010 
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5.4. Samband mellan andel latinamerikaner och valdeltagande 
I detta avsnitt kommer inledningsvis alla variabler att förklaras (se tabell 2) och beskrivande 
statistik att presenteras (se tabell 3). Därefter kommer sambandet mellan andel 
latinamerikaner och valdeltagande att visualiseras med tabeller samt diskuteras. I en 
regressionsanalys undersöks för vilka variabler som sambandet håller och för vilken 
definition av närmiljö som andelen latinamerikaner har störst påverkan på valdeltagandet. 

 Källa: Harvard election data archive US och Census: 2010 Census Data 

Källa: Harvard election data archive US och Census: 2010 Census Data 

N-värdet, 89759, innebär att 89759 kvarter i New York ingår i studien. Det genomsnittliga 
valdeltagandet i New York är 41,4 procent och undersöker man för till exempel en individs  

   Variabler         Förklaring 

      Beroende variabel 
    

 

Valdeltagande 
 
 

  

Andel valdeltagande (antal röstande / antal 
röstberättigade) i det valdistrikt där respektive 
kvarter befinner sig. 

      Oberoende variabler 
    

  

Grannskapsdefinition 
k=12,25,..,51 200 
 

 
  

Andel latinamerikaner bland de 12, 25,.., 
51 200 individer som bor närmast respektive 
kvarter. 

 
Tabell 2. Variabler som ingår i analysen 

   

 

    
Variabel   N 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Min Max 

Valdeltagande 89759 0,414 0,131 0,031 1 
k = 12 

 
89759 0,682 0,136 0 1 

k = 25 
 

89759 0,069 0,132 0 1 
k = 50 

 
89759 0,07 0,128 0 0,968 

k = 100 
 

89759 0,07 0,124 0 0,963 
k = 200 

 
89759 0,071 0,121 0 0,951 

k = 400 
 

89759 0,072 0,119 0 0,943 
k = 800 

 
89759 0,073 0,118 0 0,915 

k = 1 600 
 

89759 0,074 0,116 0 0,893 
k = 3 200 

 
89759 0,076 0,116 0,002 0,87 

k = 6 400 
 

89759 0,078 0,114 0,004 0,839 
k = 12 800 

 
89759 0,08 0,112 0,005 0,807 

k = 25 600 
 

89759 0,084 0,111 0,007 0,781 
k = 51 200   89759 0,089 0,111 0,008 0,689 
 
Tabell 3. Beskrivande statistik 
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25 600 närmaste grannar varierar andelen latinamerikaner mellan 0,7 procent (Min) och 78,1 
procent (Max). Den genomsnittliga befolkningssammansättningen för individuella grannskap 
definierade som de 25 600 närmaste grannarna är 8,4 procent latinamerikaner och följaktligen 
91,6 procent individer som inte är latinamerikaner. 

För att se om det fanns ett samband mellan andel latinamerikaner och valdeltagande 
undersöktes korrelationen mellan dessa variabler för olika definitioner av grannskap, det vill 
säga för olika antal närmaste grannar, olika k-värden. Sambandet undersöktes för varje 
grannskapsdefinition, från k = 12 (12 närmaste grannar) upp till k = 51 200 (51 200 närmaste 
grannar). Se figur 4. 

 
   Grannskapsdefinition   Valdeltagande f f 

k = 12 
 

 -,409**  
  k = 25 

 
 -,428**  

  k = 50 
 

 -,446**  
  k = 100 

 
 -,462**  

  k = 200 
 

 -,476**  
  k = 400 

 
 -,487**  

  k = 800 
 

 -,494**  
  k = 1 600 

 
 -,500**  

  k = 3 200 
 

 -,501**  
  k = 6 400 

 
 -,499**  

  k = 12 800 
 

 -,489**  
  k = 25 600 

 
 -,472**  

  k = 51 200    -,438**  
  

   Tabell 4. Korrelationen mellan andel latinamerikaner och valdeltagande. Kommentar: ** p < 0,01 

För alla olika definitioner av grannskap gäller att en större andel latinamerikaner innebär ett 
lägre valdeltagande. Korrelationen är inte lika stor för alla olika k-värden utan varierar mellan 
-0,409 och -0,501, vilket innebär att sambandet mellan andelen latinamerikaner och 
valdeltagande ser olika ut i skilda definitioner av grannskap. För att kunna säga säkert att det 
finns ett signifikant samband måste man dock testa om det håller för ytterligare kontroller. 
Detta gjordes med hjälp av en regressionsanalys. Tabell 5 visar hur andelen latinamerikaner, 
för olika definitioner av grannskap, påverkar valdeltagandet. Om andelen latinamerikaner 
ökar bland en individs 12 närmaste grannar samtidigt som den ökar för dess 25, 50, 100, etc. 
grannar, hur stor påverkan har de olika grannskapsdefinitionerna? Modell 1 i tabell 5 visar 
sambandet mellan andel latinamerikaner per respektive kvarters 51 200 närmaste grannar (k = 
51 200) och valdeltagande, i modell 2 har både andelen latinamerikaner per k = 51 200 och 
per k = 25 600 undersökts samtidigt mot valdeltagande, och sedan läggs ytterligare variabler 
till en i taget: k = 12 800, k = 6 400 och så vidare. I den sista modellen, modell 9, inkluderas 
alla variabler. 

   Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 
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Tabell 5. Resultat av regressionsanalysen. Hur andelen latinamerikaner påverkar valdeltagandet. 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parenteser. Kommentar: ** p < 0,01 
 
 

 

  

k = 12     
      

,006 
 

 

    

      

(-0,008) 
 

 k = 25     
      

-,001 
 

 

    

      

(-0,012) 
 

 k = 50     
      

-,009 
 

 

    

      

(0,013) 
 

 k = 100     
      

,028 
 

 

    

      

(0,015) 
 

 k = 200     
     

 -,048** 
 

 

    

     

 (0,017) 
 

 k = 400     
     

-,061** -,036 
 

 

    

     

(0,016) (0,021) 
 

 k = 800     
    

-,095** -,031 -,031 
 

 

    

    

(0,018) (0,025) (0,025) 
 

 k = 1 600     
   

-,234** -,126** -,129** -,129** 
 

 

    

   

(0,020) (0,029) (0,029) (0,029) 
 

 k = 3 200     
 

 -,435** -,141** -,151** -,153** -,151** 
 

 

    

 

 (0,021) (0,032) (0,033) (0,033) (0,033) 
 

 k = 6 400     
 

-,650** -,051 -,122** -,129** -,129** -,131** 
 

 

    

 

(0,018) (0,034) (0,034) (0,034) (0,034) (0,034) 
 

 k = 12 800     -,831** ,134** -,056 -,047 -,044 -,044 -,043 
 

 

    ,018 (0,033) (0,034) (0,034) (0,034) (0,034) (0,034) 
 

 k = 25 600  -1,032** ,109** -,259** -,238** -,237** -,237** -,235** -,236** 
 

 

 (0,013) (0,028) (0,030) (0,030) (0,030) (0,030) (0,030) (0,030) 
 

 k = 51 200 -,513** ,473** ,145** ,190** ,187** ,185** ,185** ,184** ,184** 
 

 
(0,004) (0,013) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) 

 N 89759 89759 89759 89759 89759 89759 89759 89759 89759 
 R2_(justerat) 0,181 0,237 0,254 0,264 0,268 0,269 0,269 0,270 0,27 
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När man bara undersöker hur andelen latinamerikaner ser ut bland ett kvarters 51 200 
närmaste grannar har denna variabel en stor negativ inverkan på valdeltagandet (-0,513). 
Detta betyder att en högre andel latinamerikaner bland ett kvarters 51 200 närmaste grannar 
skulle innebära ett lägre valdeltagande. Men redan när variabeln ”andel latinamerikaner i ett 
kvarters 25 600 närmaste grannar” läggs till är B-koefficienten för k = 51 200 närmaste 
grannar positiv och den står sig så för varje ny variabel som läggs till. När alla variabler är 
med i modellen är det bara sex variabler som är signifikanta (k = 200, k = 1 600, k = 3 200,  
k = 6 400, k = 25 600 samt k = 51 200). Dessa testas i en ny modell, modell 10, för att 
undersöka hur dessa olika variabler påverkar valdeltagandet. Se tabell 6. 

   Modell 10 
k = 200 -0,052** 

 
(0,009) 

k = 1 600 -0,175** 

 
(0,022) 

k = 3 200 -0,139** 

 
(0,032) 

k = 6 400 -0,158** 

 
(0,026) 

k = 25 600 -0,264** 

 
(0,02) 

k = 51 200 0,19** 

 
(0,013) 

N 89759 
R2_(justerat) 0,27 

 
Tabell 6. Resultat av regressionsanalysen. Hur andelen latinamerikaner påverkar valdeltagandet. 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parenteser. Kommentar: ** p < 0,01 

 
Tabell 6 visar hur andelen latinamerikaner, för olika definitioner av grannskap, påverkar 
valdeltagandet. Här kan vi se hur stor påverkan de olika definitionerna av individuella 
grannskap har på valdeltagandet, om andelen latinamerikaner ökar för dessa sex definitioner 
av grannskap samtidigt. Hur andelen latinamerikaner ser ut i ett kvarters 12 närmaste grannar 
har, vilket verkar rimligt, inte så stor påverkan på hur valdeltagandet ser ut. Detta ser vi 
eftersom denna variabels B-koefficient är nära noll. Hur andelen latinamerikaner ser ut bland 
de 25 600 grannarna har störst påverkan på valdeltagandet, B-koefficienten är störst för denna 
variabel. Att denna koefficient är negativ innebär att ju större andel latinamerikaner, desto 
lägre valdeltagande. Alla B-koefficienter är negativa utom en, den för k = 51 200. En högre 
andel latinamerikaner bland de 51 200 närmaste individerna har en inverkan som är positiv 
för valdeltagandet, till skillnad från alla andra variabler. Om andelen latinamerikaner kring en 
individ ökar i alla definitioner av grannskap så innebär den ökningen som sker för k = 51 200 
att sannolikheten att rösta ökar för individen i centrum. 
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Hur andelen latinamerikaner ser ut i grannskapsdefinitioner av 25 600 närmaste grannar och 
51 200 närmaste grannar påverkar valdeltagandet relativt mycket men på olika sätt, det kan 
därför vara intressant att se hur just dessa två variabler (k = 25 600 samt k = 51 200) påverkar 
hur individer har röstat. Har de röstat på demokraterna eller på republikanerna? Och röstar de 
olika, de som har röstat från de som inte har röstat? Detta reds ut i avsnitt 5.5. 

5.5. Samband mellan andel latinamerikaner, valdeltagande och röstande på 
demokraterna  
Det har visats på ett samband mellan andel latinamerikaner och valdeltagande. Men hur har de 
röstat, de som faktiskt har röstat? Finns det ett samband mellan valdeltagande och röstande på 
demokraterna? Och mellan andel latinamerikaner och röstande på demokraterna? Avsnittet 
inleds på samma sätt det föregående med en variabelförklaring (se tabell 7) och en tabell med 
beskrivande statistik (se tabell 8), och därefter visualiseras sambanden med hjälp av tabeller 
och grafer. Resultaten från regressionsanalysen presenteras och diskuteras. 

Tabell 7. Variabler som ingår i analysen 
Källa: Harvard election data archive US och Census: 2010 Census Data 

  

   Variabler         Förklaring 

      Beroende variabel 
    

 

Andel 
demokratiska 
röster 

  

Antal demokratiska röster / (antal demokratiska 
röster + antal republikanska röster) i det 
valdistrikt där respektive kvarter befinner sig. 

      Oberoende variabler 
    

  

 
 
Valdeltagande 
 
 
 
k = 25 600, 
51 200 

 
  

 
 
Andel valdeltagande (antal röstande / antal 
röstberättigade) i det valdistrikt där respektive 
kvarter befinner sig. 
 
Andel latinamerikaner bland de 25 600 
respektive 51 200 individer som bor närmast 
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Tabell 8. Beskrivande statistik 
Källa: Harvard election data archive US och Census: 2010 Census Data 

 
Som tidigare konstaterats är valdeltagandet i genomsnitt 41,4 procent. Man kan nu se att av de 
som har röstat skiljer sig andelen som har röstat på demokraterna mycket åt mellan olika 
valdistrikt. I vissa valdistrikt har endast 11 procent röstat på demokraterna medan siffran i 
andra valdistrikt är 100 procent. I tabell 9 visas hur sambandet ser ut mellan valdeltagande 
och röstande på demokraterna, samt mellan andel latinamerikaner (för k = 25 600 och  
k = 51 200) och röstande på demokraterna. 

 

Sambandet mellan andel latinamerikaner och andel röstande på demokraterna gäller för både 
individuella grannskap definierat som de 25 600 närmaste grannarna och som de 51 200 
närmaste grannarna: ju större andel latinamerikaner, desto större andel röster på 
demokraterna. Det finns även ett samband mellan valdeltagande och röstande på 
demokraterna, men här gäller att ju fler som röstar, desto färre röstar på demokraterna. 

 
 

 
    

Variabel   N 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Min Max 

  
89759 0,522 0,184 0,11 1 Andel demokratiska röster 

 
 

89759 0,414 0,131 0,031 1,158 Valdeltagande 

 

 
89759 0,084 0,111 0,007 0,781 

Andel latinamerikaner  
(k = 25 600) 

        Andel latinamerikaner  
(k = 51 200)   89759 0,089 0,111 0,008 0,689 

   
 

   

  Oberoende variabel Andel demokrater 
Andel latinamerikaner 

 
(k = 25 600) 0,296** 
Andel latinamerikaner 
(k = 51 200) 0,257** 

  
 

Valdeltagande -0,189** 
  

Tabell 9. Korrelation mellan valdeltagande och röstande på demokraterna samt mellan andel 
latinamerikaner (för k = 25 600 och k = 51 200) och röstande på demokraterna.  
Kommentar: ** p < 0,01 
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Men för att se om olika definitioner av närmiljöer innebär olika samband, samt om dessa 
samband håller för vidare kontroller, krävs en regressionsanalys. I modell 1 i tabell 10 testas 
sambandet mellan andel latinamerikaner (k = 25 600) och röstande på demokraterna, i modell 
2 för andel latinamerikaner för båda definitionerna av grannskap (k = 25 600 samt k = 51 200) 
och röstande på demokraterna. I modell 3 visas sambandet när man undersöker båda 
definitionerna av grannskap samtidigt och valdeltagande, med andel röstande på 
demokraterna. 

     Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Andel latinamerikaner (k=25 600) 0,561** 1,143** 1,055** 

  
(0,005) (0,016) (0,017) 

Andel latinamerikaner (k=51 200) 
 

-0,603** -0,562** 

   
(0,016) (0,016) 

Valdeltagande 
  

-0,086** 

   
  (0,004) 

N   89759 89759 89759 
R2 (justerat) 0,143 0,155 0,159 

   Tabell 10. Hur de oberoende variablerna påverkar andelen röstande på demokraterna. Resultat av 
regressionsanalysen. Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel inom parenteser.  
Kommentar: ** p < 0,01 

 
Modell 3 är den mest intressanta här, och man kan se att samtliga samband är signifikanta. 
Även om sambandet mellan valdeltagande och andel röstande på demokraterna är litet (B-
koefficient nära noll), gäller att ju högre valdeltagandet är, desto mindre andel röstar på 
demokraterna. Hur andelen latinamerikaner ser ut har en relativt hög påverkan på andel 
röstande på demokraterna. Om andelen latinamerikaner ökar både för individuella grannskap 
definierat som de 25 600 närmaste grannarna och som de 51 200 grannarna så medför en 
ökning i k = 25 600 att röstandelen på demokraterna ökar (1,055), medan en ökning i k = 
51 200 innebär en minskning i andelen röstande på demokraterna (-0,562). 

Sammanfattningsvis är det hur andelen latinamerikaner ser ut i grannskap definierat som de 
25 600 närmaste grannarna som har den största påverkan både på valdeltagande och på hur 
stor andel som röstar på demokraterna. I figur 5 visas hur det genomsnittliga valdeltagandet 
och den genomsnittliga andelen röstande på demokraterna ändras med en högre andel 
latinamerikaner för denna definition (k = 25 600). Trenden är tydlig, när andelen 
latinamerikaner till exempel överstiger 60 procent är det genomsnittliga valdeltagandet så lågt 
som 19 procent, och den genomsnittliga röstandelen på demokraterna är 80 procent. 
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Figur 5. Hur det genomsnittliga valdeltagandet (andel röstande) och den genomsnittliga andelen 
röstande på demokraterna varierar när andelen latinamerikaner per k = 25 600 närmaste grannar 
ökar 

6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
Efter att ha tittat på den i ArcGIS skapade kartan kunde man urskilja en stor variation i 
latinamerikanernas geografiska fördelning i New York. Stora områden har en mycket låg 
andel latinamerikaner medan det finns kluster där det bor nästan bara latinamerikaner. 
Beroende på hur många individer man anser vara en individs närmiljö ser lägsta och högsta 
andelen latinamerikaner olika ut; definieras en närmiljö som de 200 närmaste individerna bor 
det i vissa individuella grannskap 0 procent latinamerikaner medan det i andra individuella 
grannskap bor 95 procent latinamerikaner. Definieras en närmiljö istället som de 25 600 
närmaste grannarna varierar andelen latinamerikaner mellan 0,7 procent i vissa individuella 
grannskap till 78,1 procent i andra. 
 
Valdeltagandet är generellt sett lågt i New York, vilket vi kunde se redan i kartan över 
valdeltagande; ytterst få valdistrikt hade ett valdeltagande högre än 60 procent. Med 
utgångspunkt i valdeltagarteorierna skulle detta kunna ha att göra med den institutionella 
situationen som råder i USA; man har ett tvåkammarsystem och majoritetsvalssystem, vilka 
båda tenderar att resultera i lägre valdeltagande än enkammarsystem och proportionella 
valsystem. Man måste dessutom registrera sig för att få rösta och att valen infaller en vardag 
kan innebära att vissa inte har möjlighet att ta sig till vallokalerna.  
 
I den beskrivande statistiken såg vi dessutom tydligt att det fanns stora variationer i 
valdeltagande inom New York; i vissa valdistrikt var valdeltagandet så lågt som 3 procent 
medan det i andra var 100 procent som röstade, något som tyder på att andra förklaringar 
krävs, än de institutionella. Eftersom variabler som hög utbildning, hög inkomst, att vara född 
i landet och att ha goda engelskkunskaper sägs höja sannolikheten att rösta (på grund av att 
institutionella faktorer upplevs som lägre trösklar för dessa individer) är det är rimligt att tro 
att det bor fler individer med dessa egenskaper i de valdistrikt som nådde 100 procent 
valdeltagande, medan valdistrikten med lågt valdeltagande sannolikt domineras av individer 

0
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med lägre utbildning och inkomst, och kanske immigranter med sämre kunskaper i engelska. 
Detta har vi dock ingen information om.  
 
Vad vi dock kan konstatera är att det finns ett samband mellan andel latinamerikaner och 
valdeltagande i New York. Ju större andel latinamerikaner, desto lägre valdeltagande. 
Eftersom vi inte vet vilka det är som har röstat (om det är latinamerikaner eller inte – om det 
bor 40 procent latinamerikaner i ett område och 40 procent har röstat skulle det ju kunna vara 
ett hundraprocentigt valdeltagande bland latinamerikanerna) kan man inte säga att det rör sig 
om kontextuella effekter, men det finns dels forskning som visar att egenskapen ”att vara 
latinamerikan” minskar sannolikheten att rösta och dels forskning som visar att hur 
befolkningssammansättningen ser ut i en individs närmiljö har en enskild påverkan på 
sannolikheten att denna individ kommer att rösta. Hur andelen latinamerikaner ser ut i olika 
individers närmiljö skulle därför kunna vara en kontextuell förklaring till att olika valdistrikt 
har olika högt valdeltagande. Andra kontextuella faktorer som skulle kunna påverka 
variationerna är skillnader i politikertäthet mellan olika områden. Hur politikertätheten ser ut i 
New York har dock inte undersökts.  
 
Johnston et. al menade att olika definitioner av närmiljöer påverkar individers politiska val på 
olika sätt och resultaten i denna studie visar på samma sak; sambandet mellan andel 
latinamerikaner och valdeltagande ser olika ut beroende på hur många individer ett 
individuellt grannskap utgörs av. Hur andelen latinamerikaner ser ut på en mycket lokal nivå, 
för en individs 200 närmaste grannar, har betydelse för valdeltagandet, något som inte skulle 
kunnat upptäckas utan metoden med individuella grannskap. Hur andelen latinamerikaner ser 
ut bland en individs 1 600, 3 200, 6 400, 12 800 och 51 200 grannar har också betydelse, men 
när man undersöker sambandet mellan andelen latinamerikaner och valdeltagande för alla 
definitioner samtidigt är det hur andelen latinamerikaner ser ut bland en individs 25 600 
närmaste grannar som spelar den största rollen. Om, för en individ, andelen latinamerikaner 
ökar i alla definitioner av individuella grannskap samtidigt gäller sambandet att högre andel 
latinamerikaner ger lägre sannolikhet för valdeltagande, för alla fall utom ett, nämligen för k 
= 51 200. Om andelen latinamerikaner samtidigt ökar i denna definition av individuellt 
grannskap innebär den variabeln en högre sannolikhet att denna individ ska rösta. 
 
I figur 4 i kartan över fördelning mellan röstande på demokraterna och röstande på 
republikanerna kunde vi se att i 84 procent av valdistrikten var det fler som röstade på 
demokraterna än på republikanerna, och i den beskrivande statistiken såg vi att det finns en 
stor variation i andelen röstande på demokraterna, denna varierade mellan 11 och 100 
procent i de undersökta valdistrikten. Det finns ett, om dock svagt, samband mellan 
valdeltagande och andel röstande på demokraterna. Ju högre valdeltagande det är i ett 
valdistrikt, desto mindre andel röstar på demokraterna i det valdistriktet. Hade republikanerna 
haft en generellt större andel av rösterna hade detta inte upplevts som en lika stor 
tankeväckare, men  med tanke på att demokraterna har majoritet nästan överallt i New York 
upplever jag detta som problematiskt. Det betyder att de som röstar och de som inte röstar 
skiljer sig åt i politiska åsikter, och skulle alla rösta kanske man skulle få ett annat utfall. 
 
Det finns ett samband mellan andelen latinamerikaner och andel röstande på demokraterna 
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och detta samband ser olika ut beroende på hur en individs närmiljö definieras. Om andelen 
latinamerikaner ökar för individuella grannskap definierat som de 25 600 närmaste 
individerna ökar den demokratiska röstandelen, men om det samtidigt sker en ökning av 
andelen latinamerikaner i denna individs grannskap definierat som de 51 200 närmaste 
grannarna minskar sannolikheten att individen ska rösta på demokraterna. När Johnston et. al. 
undersökte Labour-röstande i Storbritannien visades liknande resultat. De fann att ju högre 
andel minoriteter det bor i ett område, desto högre är sannolikheten att rösta på Labour, men 
om ett sådant område består av ”kluster” av dels etniska minoriteter och dels individer födda i 
Storbritannien är det mindre sannolikt att många röstar på Labour. Johnston et. al menade att 
detta kan bero på att de individer som är infödda britter och som bor i dessa områden är mer 
benägna att rösta på ett annat parti.85 Även i studien av varför svarta har svårt att få 
representanter för svartas åsikter menade forskarna Ananat & Washington att detta inte har att 
göra med att svarta röstar i mindre utsträckning i dessa områden utan att svarta och icke-
svartas åsikter tenderar att skilja sig mer åt i segregerade områden än i mindre segregerade 
områden.86 Dessa typer av förklaringar skulle även kunna förklara resultatet i denna studie. Vi 
såg i kartan över latinamerikanernas geografiska fördelning att det handlar om just kluster av 
latinamerikaner, och undersöker man för individuella grannskap på 51 200 individer kan man 
tänka sig att de täcker in just sådana kluster. De som bor i latinamerikantäta områden men inte 
är latinamerikaner kan tänkas rösta i större utsträckning och de skulle kunna vara mer 
benägna att rösta på republikanerna, ett annat parti än det som minoritetsbefolkningen stödjer. 
 
Slutligen såg vi i figur 5 att ju större andel latinamerikaner för grannskapsdefinitionen 25 
600, desto lägre genomsnittligt valdeltagandet och desto större andel röstande på 
demokraterna. Detta tyder återigen på att de som röstar och de som inte röstar, i New York, 
skiljer sig åt i politiska åsikter. 
 
Syftet med en demokrati är att alla ska kunna påverka de beslut som fattas, men inte ens 
hälften av New Yorks invånare valde att göra det i senaste kongressvalet. Latinamerikanerna 
är New Yorks största och växande minoritetsgrupp och många bor i områden där det nästan 
bara bor latinamerikaner, områden där många verkar sympatisera med demokraterna men där 
få deltar i val. För att få reda på vilka konsekvenser New Yorks ojämna befolknings-
sammansättning kan få bör fler studier göras inom området. Till exempel vore det intressant 
att se hur politikernärvaron ser ut i de områden med lägst valdeltagande, hur många i dessa 
områden som upplever valdeltagande som ett bra sätt att påverka den egna situationen och hur 
många av de som bor i de områden med lågt valdeltagande som saknar rösträtt på grund av att 
de är straffade för brott. Intressant vore också att undersöka om de som bor i områden med 
låga valdeltaganden upplever att de har påverkats negativt av de institutionella hinder som 
finns idag eller av hur andra individer i närmiljön ser på valdeltagande som påverkandeform. 
Och de individer som inte är latinamerikaner, men som bor i latinamerikantäta områden, hur 
tänker de kring att rösta och vilket parti sympatiserar de mest med? Listan över nya 
frågeställningar som har väckts under arbetet med denna studie skulle kunna göras oändlig 
och jag hoppas att mer forskning, med hjälp av individuella grannskap, kommer att bedrivas 
inom detta område. 
                                                           
85 Johnston et. al (2004), sid. 364 
86 Ananat & Washington (2009), sid. 814 
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BILAGA 1. 

 
Equipop organiserar indata på följande sätt: 

1. Alla platser (koordinatpar) omvandlas från punkter i en matris till ett raster (rutindelade 
data). Detta innebär att rasterupplösningen avgör den geografiska precisionen. I de exempel 
som presenteras i detta kapitel är alla punkter omvandlade till raster med en upplösning på 
100 x 100 meter.87 

2. Grannar ackumuleras stegvis. Noll representerar platsen för vilken k-närmaste grannar ska 
hittas. Antalet grannar i origorutnätscellen, liksom antalet grannar som tillhör någon viss 
undergrupp, sparas i en koordinatsystemkodad databas. Under de följande stegen läggs 
koordinatkodade databasgrannar från intilliggande rutnätceller till, tills användarens 
specificerade k-värde har uppnåtts. Rutnätscellen från vilken nästa granne skall tillsättas 
bestäms av en instruktionsvektor i Equipop. I korthet fungerar instruktionen enligt följande: I 
förhållande till ursprungsrutnäts-cellen ligger de fyra rutnätsceller som gränsar till ursprunget 
på en enhets avstånd. Först sparas alla befolkningsgruppers värden i origo och sedan de för 1, 
2, 3 och 4. Om användarens specificerade k-närmaste granne uppfylls i enhet 3, sparas värdet 
baserat på populationer i enhet 0, 1, 2 och 3 (minus en, för att få antalet grannar). 
Instruktionsvektorn är arrangerad så att nästa rutnätscell som räknas alltid representerar den 
närmaste rutnätscellen som inte ännu räknats. Emellertid, eftersom varje rutnätscell utom 
ursprungscellen, är belägna på samma avstånd som minst tre andra celler, försäkrar 
segmenteringen av räkningarna i kvartal att räkningen är balanserad geografiskt.88 

3. När användarens specificerade k-närmaste granne-värde nås för den aktuella 
ursprungscellen, sätts en ny cell som ursprungscell och steg 2 upprepas. Denna process 
fortsätter tills alla befolkade rutnätsceller i datauppsättningar har nått användarens angivna 
värde på k-närmaste grannar.89 

För närvarande är EquiPop programmerad att räkna och rapportera upp till 40 
användardefinierade k-närmaste granne-värden (inklusive beräkningen av subgrupps-
befolkning i respektive k-värde och / eller förhållandet mellan subgrupp och övrig befolkning) 
och avstånd som krävs för att nå det avsedda k-närmaste granne-värdet. Dessutom kan de 
motsvarande avstånden till k-närmaste grannevärden för befolkningen beräknas, och 
undergrupper och förhållandet kan rapporteras. Programmet läser indata och resulterar i 
tabseparerat ASCII-format. Programvaran var ursprungligen avsedd för analys av svenska 
registeruppgifter, men kan även användas vid analysen av internationella data och det är även 
möjligt att göra analyser av befolkningsstatistik från till exempel US Census, vilket har gjorts 
i denna studie.90 

                                                           
87 Östh et. al (2012), sid. 6 
88 Ibid.  
89 Ibid. 
90 Ibid, sid. 7 




