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Abstract 

This paper aims to discuss two research questions. The first question is what role 
race plays in American local politics. With the second question I intend to 
analyze what effect racial group conflicts have had in the city of Dallas. 

 In the case of what role race has played in American local politics the results 
indicate that the complexity of the term race in itself makes the study of race 
in American politics both relevant, interesting and also; more difficult. 
However, there are also many concerns with the current status of ethnic 
minorities in politics. Because of disproportionate voting patterns minorities 
are still very much political underdogs, even though their relative numbers and 
civil rights have become better.  

The analysis of Dallas is carried out with the group interest theory created by 
Karen M. Kaufmann. This theory aims to explain local voting behavior in 
mayoral elections. In the case of Dallas there is no major indication of 
heightened group conflicts around the time of mayoral elections, although the 
city in itself is highly segregated.   
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1 Metodologiska överväganden 

1.1 Problemdiskussion och frågeställningar 

Den teoretiska grunden för denna uppsats kommer att hämtas från Karen M. Kaufmanns 
bok ”The Urban Voter: Group Conflict & Mayoral Voting Behavior in American 
Cities”. I boken befäster Karen Kaufmann rasfrågans kontra partitillhörighetens roll i 
den amerikanska lokala politiken. Om man ser närmare på borgmästarval som en 
operationalisering av lokal politik så är kandidaterna i de flesta amerikanska städer inte 
bundna till sin partitillhörighet i dessa val utan ställer upp som självständiga individer. 
Kaufmanns tes är att kandidaternas politiska profil åsidosätts även hos väljarkåren som 
istället oftast väljer att stödja den kandidat som ligger närmast dem själv i termer av 
etnicitet, även om kandidaterna allt som oftast har en mer eller mindre officiell 
partitillhörighet som stämmer mer eller mindre överens med den hos den enskilde 
väljaren (Kaufmann 2004 s.3). 

Den demografiska strukturen i USA i termer av etnicitet kan beskrivas på 
följande sätt. Vita icke-latinos är den största befolkningsgruppen och utgör 66 % av 
invånarna. Afroamerikaner och latinoamerikaner utgör en befolkningsandel på 14 
respektive 15 % vardera. Resterande 5 % utgörs av andra etniciteter, närmare bestämt 
s.k. asian americans, native americans, hawaiian natives och pacific islanders 
(www.census.gov). USA:s demografiska struktur är under förändring på grund av 
minoriteternas snabba tillväxt, en tillväxt som har varit särskilt stark de senaste 30 åren.  
På 90-talet förutsåg bland andra forskarna Judith Waldrop och Thomas Exter i sin 
artikel ”The Legacy of the 1980s” att den mesta av minoriteternas tillväxt skulle inträffa 
i södra och västra USA och att metropolerna och storstadsregionerna i dessa områden 
kunde vänta en ordentlig tillväxt (Waldrop et al 1991 s.37-38). Andra forskare skriver 
om hur, egentligen alla, stora amerikanska städerna genomgått en förändring till att bli 
vad de kallar multietniska föreningar (egen översättning) (Hutchings et al 1996 s.951).   

Denna uppsats syfte kommer som i ett led i detta att bli att undersöka hur olika 
etniska grupper förhåller sig till varandra när maktintressen ställs på sin spets i valtider. 
Jag har även valt att komplettera med en fallstudie av staden Dallas i sydvästra USA 
och på så sätt närmare belysa problemområdet med en analys av de olika händelser och 
fenomen som har uppstått i staden i samband med borgmästarval. Dallas är en stad som 
lämpar sig väl för denna analys eftersom den demografiska förändringen har varit tydlig 
och det är en stad där där de tre största etniska grupperna, ”whites, blacks, hispanics”, 
utgör ungefär jämnstora delar av populationen (Kaufmann 2004 s.196). Det brukar 
därför sägas att ingen borgmästarkandidat kan har särskilt stor chans att ta hem valet om 
denne inte kan appellerar till andra delar av väljarkåren än den han eller hon själv tillhör 
(www.dallasnews.com: A). Denna sortens etniska komposition gör att stadens 
borgmästarkandidater och väljarkår måste tänka strategiskt och i viss mån även 
samarbeta över etniska gränser för att den lokala poltiken ska bli effektiv och 
meningsfull.  

http://www.dallasnews.com: A). Denna
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Frågorna som uppkommer nu är dels praktiska men också mer principiella. De 
praktiska frågorna är t.ex. hur genomförs borgmästarval i USA? Vad innebär det att de 
är non-partisan dvs. icke-partirelaterade? Vad innebär det att vara borgmästare i en 
amerikansk stad? På vägen måste man även lösa praktiska frågor om Dallas. Hur ser 
stadens ekonomi och politiska historia ut? Hur är staden sammansatt etniskt? Vilka 
politiska institutioner finns i staden och hur bedrivs dem? De mer principiella frågorna 
söker svara på mer fundamentalt viktiga diskussioner. Vad är etnicitetens och rasens roll 
i amerikansk politik?  Hur kan man förklara väljarkårens beteende? Hur kan väljarkåren 
sägas resonera när de ställs inför kandidater som de delar eller inte delar egenskaper 
som etnicitet och partitillhörighet med? Många av dessa frågor som uppkommer ur 
ansatsen att försöka ringa in problemområdet kan egentligen sägas vara underfrågor 
eller frågor som måste besvaras på vägen för att kunna besvara de mer precisa 
frågeställningar jag föreställer mig. Följande frågeställningar kan betecknas som de 
huvudfrågor den här uppsatsen ultimat syftar till att undersöka: 

 
• Hur kan man se på lokal politik och rasfrågor inom en amerikansk kontext? 

• Hur ter sig gruppkonflikterna under ett borgmästarval i en stad som Dallas? 

1.2 Syfte 

Ambitionen hos de två ovanstående frågorna är olika. Den första frågan ”Hur kan 
man se på lokal politik och rasfrågor inom en amerikansk kontext?” syftar till att 
beskriva ett problemområde. Den andra frågan ”Hur ter sig gruppkonflikterna i en 
stad som Dallas?” konsumerar och till viss del prövar en teori i syfte att med hjälp 
av teorin göra nedslag i empirin.  

Att beskriva och förklara hur man kan se på lokal politik och rasfrågor 
inom en amerikansk kontext kan egentligen sägas vara en forskningsöversikt av 
hur andra forskare har beskrivit och förklarat problemområdet.  Min ambition är 
således inte att komma fram till en egen förklaring till hur förhållandet mellan 
lokal politik och rasfrågor ter sig inom amerikanska städer. Här är syftet att hitta 
en så nyanserad och heltäckande bild av forskningsområdet som möjligt för att 
kunna ge läsaren en bra inblick till forskningsområdet. Med ”svenska glasögon” 
är rasens betydelse i den amerikanska politiken svårförstådd. Min egen åsikt är 
som sådan att det är av största vikt för er läsare att ni förstår det många gånger 
förbryllande område som rasfrågornas roll i amerikansk politik faktiskt är, för att 
kunna ta till sig uppsatsens senare delar som undersöker fallet Dallas. Jag ser inte 
heller att frågorna kan delas in i en huvud- och en bifråga, utan jag ser dem som 
beroende av varandra. Det är t.ex. inte givande att genomföra en fallstudie av 
rasens roll i Dallas lokala politik om man inte innehar någon mer generell 
förståelse för rasfrågans roll i den amerikanska politiken som helhet.  

I de två frågorna finns vidare också olika abstraktionsgrad. Den första 
frågan är mer principiellt ställd, medan fråga två syftar till att ge ett nedslag i en 
för kontexten lämplig stad. 
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1.3 Metod 

För att kunna besvara den första frågan om hur man kan se på lokal politik och 
rasfrågan inom en amerikansk kontext så måste det ske en grundlig genomgång av 
forskningsfältet. Arbetssättet kommer helt enkelt att vara en genomarbetning av 
ett så representativt urval av forskningsfältet som möjligt. Här ser jag även att det 
finns ett behov av att gå in på historiska detaljer så att läsaren kan få inblick i 
historiska förändringar som har påverkat rasfrågan och/eller den lokala politiken i 
USA. 

Vad gäller den andra frågeställningen så kommer arbetssättet att utgå från 
dels en genomgång av den teoribildning som jag vill använda som redskap för att 
systematisera det empiriska materialet och å andra sidan den empiriska analys 
som ska göras av fallet Dallas. I den empiriska analysdelen så är det överordnade 
syftet att konsumera Karen Kaufmanns teoeretiska ramverk. Prövningen av den är 
inte ett eget syfte i sig utan mest en intressant konsekvens av konsumeringen. Kan 
Kaufmanns teori användas utanför hennes egen undersökning är en fråga som jag 
har inför konsumeringen av hennes teori. 

I den teoretiska grund som uppsatsen står på genom boken ”The Urban 
Voter: Group Conflict and Mayoral Voting Behavior in American Cities” testar 
Karen Kaufmann sitt teoretiska ramverk på städerna New York och Los Angeles. 
Genom att konsumera och pröva hennes teori på fallet Dallas i min egen uppsats 
finns det således ett element att breddning av Kaufmanns teori.  

1.4 Material 

I princip allt material i uppsatsen kommer att vara skriftliga sekundärkällor i form 
av vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och böcker. De två frågeställningarna 
kräver vardera olika sorts sekundära källor. För att besvara den första frågan om, 
hur man kan se på rasfrågan i lokal politik i den amerikanska kontexten behöver 
jag främst historiska skildringar och vetenskapliga artiklar. Fråga två som gör ett 
nedslag i teorin och fallet Dallas behöver förutom boken ”The Urban Voter:…” 
kompletteras med tidningsartiklar för att ta reda på vad som hände under de 
borgmästarval som jag ska studera närmare såväl som mer generell fakta om 
stadens historia, ekonomi etc som jag räknar med att finna på stadens officiella 
hemsida, statistiska databaser, uppslagsverk och i andra relevanta källor. 

Användandet av sekundärkällor ställer krav på mig som uppsatsförfattare 
att vara grundlig i min källkritik. Särskilt användandet av tidningsartiklar kan vara 
särskilt problematiskt när man skriver en statsvetenskaplig uppsats. Olika 
tidningar har olika ideologisk profil vilket kan resultera i att dessa åsikter färgar 
av sig i rapporteringen. 
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1.5 Avgränsningar 

Det kommer inte att ske en normativ diskussion kring användandet och 
definitionen av ordet ras. Jag personligen, och många med mig, anser att 
skillnaden mellan begreppen ras och etnicitet är ganska flytande. Ras börjar 
alltmer ses som ett förlegat uttryck och många föredrar att istället använda 
begreppet etnicitet. Diskussionen kring begreppets betydelse rör sig kring om vi 
som människosläkte inte egentligen tillhör samma ras och att våra olika genetiska 
skillnader, som egentligen är minimala, är det som delar in oss i underarter, det 
vill säga etniciteter. För faktum är att dagens människor till 99,9 % är genetiskt 
identiska (www.anthro.palomar.edu). Men begreppet ras är centralt inom 
forskningsområdet och är det begrepp som används i nästan all litteratur som jag 
har kommit över och använder. Därför kommer båda begreppen, ras och etnicitet, 
att användas synonymt i denna uppsats.  

En annan avgränsning är att i denna uppsats kommer lokal politik att 
operationaliseras som borgmästarval. Dels beror detta på att den bok som ligger 
till grund för uppsatsen, gör samma avgränsning (Kaufmann 2004 s.13) och att det 
tids- och utrymmesmässigt inte hade varit möjligt att studera den lokala politiken 
på alla sub-nationella nivåer. Fördelen med borgmästarval, och som jag sedan 
kommer att utveckla, är att genom att studera dem får man en unik förståelse för 
de politiska processer som pågår inom stadsgränsen. 

Vidare är en annan avgränsing att studien av lokal politik gäller 
amerikanska städer och inte t.ex. rurala områden i USA eller städer och rurala 
områden i andra länder. Detta beror dels på att borgmästarval sker i städer och 
inte i rurala områden och att de etniska grupprelationerna är mer påtagliga studera 
i städer, på grund av städernass storlek sett till antalet invånare och mängden icke-
kaukasiska invånare (Kaufmann 2004 s.22). Vidare är den amerikanska lokala 
politiska sfären och de händelser och fenomen som uppstår därinom unika och 
bildar en egen kontext som inte delar många likheter med annan lokal politik. 

På grund av att de allra minsta etniska grupperna i Dallas utgör en så liten 
andel av stadens befolkning (Kaufmann 2004 s.196) kommer fokus inte att ligga 
på dessa grupper. Deras storlek innebär att de inte är har stor politisk tyngd och att 
deras faktiska politiska tyngd blir svår att mäta. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens form kommer jag att försöka hålla så enkel som möjligt för 
pedagogikens och överskådlighetens skull. De två respektive frågeställningarna 
kommer behandlas var för sig och sedan kompletteras med en ihopbindande 
resultatdel. 

Den första frågeställningen ”Hur kan man se på lokal politik och rasfrågor 
i en amerikansk kontext?” kommer att besvaras i tre steg. I det första steget 
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diskuteras rasens roll i den amerikanska poliken. I steg två diskuteras den 
amerikansk lokala politiken och i steg tre är syftet att de två föregånde stegen ska 
förenas och konkretiseras i en diskussion om rasfrågans roll i den amerikanska 
lokala politiken. 

En kort presentation och diskussion om valet av teori kommer att utmynna 
i den andra frågeställningens besvaring där teori och empiri presenteras och 
tillämpas sida vid sida istället för i ett separat avsnitt med empiriskt fokus. På så 
vis hoppas jag att läsaren kan ta till sig analysen av empirin på ett bättre sätt när 
också teorin ligger närmare till hands. 
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2  Ras och amerikansk lokal politik 

Det kommande avsnittet är till för att underlätta för läsaren och tänkt som en 
presentation av ämnesområdet och svar till den första av frågeställningarna, vilken 
lyder; Hur kan man se på lokal politik och rasfrågor inom en amerikansk kontext? 
Amerikansk politik med rasfokus är ett omdebatterat ämne. I min materialsökning visar 
den rådande kontexten inom forskningsområdet på tvetydiga resultat och uppfattningar 
hos forskarkåren. Förbryllande är att de lärda tvistar om en så basal sak som om 
huruvida ämnet är välforskat sett till mängden faktisk forskning eller inte (jfr Hutchings 
et al 2004 s.383 och Gallagher 2007 s.553). Vissa rapporterar om ett underforskat 
ämnesområde och andra om ett välforskat och välmående ämnesområde. Oavsett den 
brist på konsensus som råder inom forskarkåren är gemensamt för ämnesområdet den 
komplexitet som råderr mellan ras och politik. De två begreppen är i sig självt så 
mångfacetterade att uppgiften att sammanföra dem i samma sammanhang blir 
komplicerad. Min tanke är att det är just detta faktum som har ställt till det och kommer 
att ställa till det för den som ska bedriva akademiska studier och forskning inom 
disciplinen, men att det å andra sidan är det som också gör problemområdet intressant 
och meningsfullt att studera. Jag har gjort mitt bästa för att i kommande avsnitt lyfta 
fram och beskriva den mest framträdande problematiken om ras och hur fenomenet ter 
sig i den amerikanska politiken.  

2.1 Ras i den amerikanska kontexten 

Begreppen ras är, som jag hoppats att ni har märkt, ett återkommande begrepp 
alltigenom denna uppsats, men det är också ett mycket problematiskt begrepp. Det är 
centralt inom amerikansk politik och i det amerikanska samhället på ett sätt som vi inte 
är vana vid att ras eller etnicitet är i Sverige. Det finns också en fundamental skillnad i 
ordets definition beroende på var, geografiskt sett, begreppet används. Från egna 
erfarenheter vet vi ju att medborgare inte behöver uppge ras eller etnisk tillhörighet 
formellt i Sverige vid t.ex. myndighetssammanhang. I USA används begreppet ras för 
att kategorisera in människor under olika etniciteter (Winant 2002 s.33). Även om det 
finns flera goda skäl till att ha en formell indelning för olika etniciteter (Mills 2005 s. 
546 nämner vid myndighetssammanhang och för att förstärka gemenskaps- och 
gruppkänsla). Men den rasklassifieringen som används i USA idag anses vara uppbyggd 
på ”cultural racism” det vill säga uppfattningar om primitiva och överordnade kulturer 
och rentav rasbiologi (Mills 2005 s.546) som ytterliggare spär på tanken om en 
rasmässig hierarki. Detta faktum innebär att begreppet ras är omdebatterat i USA, men 
indelningen och användningen av ordet är praxis både institutionellt och i folkmun 
(Winant 2002 s.33). 
 Att studera rasens roll i amerikansk politik är oerhört viktigt. Ras och 
amerikansk politik är två fenomen som existerar i symbios. Det går inte att studera den 
amerikanska politiken om man inte också uppmärksammar rasfrågan. Men begreppet 
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ras har börjat bli svåranvänt också i USA. Detta beror på att fler pch fler människor 
identifierar sig med mer än en ras. En del människor är helt enkelt inte antingen eller. 
(PM, Duke University). Andra svårigheter ligger i att många människor inte längre har 
något gemensamt med den kultur som har fått definiera dennes rastillhörighet. Till 
exempel har många av USA:s afroamerikanska invånare mer gemensamt med sina 
kaukasiska landsmän än sina genetiska motsvarigheter i Afrika. Samma resonemang 
gäller andra etniska grupper som är bosatta i USA (www.anthro.palomar.edu).    

.  

2.2 Lokal politik i den amerikanska kontexten 

Som tidigare nämnt så operationaliseras lokal politik i denna uppsats som 
borgmästarval. Det är därför den sortens val som jag kommer att fokusera på att 
beskriva och diskutera i detta avsnitt.  

Även om borgmästaren i en amerikansk stad inte är den som innehar mest 
maktutrymme och befogenheter, så ses denne ändå så som en ceremoniell 
representant för staden (United States, 2010 Encyclopædia Britannica). De 
politiska nivåerna i USA består av fyra nivåer; nationell nivå, delstatsnivå, 
countynivå och stadsnivå. Eftersom USA:s konstitution deklarerar en federal stat 
har staterna ganska långtgående självbestämmanderätt och staterna fördelar i sin 
tur sedan vidare en del av själbestämmanderätten till countyna och städerna. 
Stadens kontra countyts roll i USA är något sammanflytande och stora städer kan 
i själva verket vara uppdelade i flera olika counties, vilket är fallet också i Dallas. 
Det som skiljer countyt och staden åt är deras principiella syfte. Om man ska sätta 
in dem i en svensk kontext ser jag mig kunna jämföra countyt med länsstyrelsen 
och staden som kommunen. Ett countys uppgifter kan sammanfattas i ansvar för 
upprätthållandet av lagar, arkivhållning och ansvar för lokal service i rurala 
områden. Staden däremot ansvarar för den lokala servicen i urbana områden 
(United States, 2010 Encyclopædia Britannica). 

Det finns över 20 000 s.k. city-councils (”stadsstyrelser”) i USA och de 
lyder direkt under sina respektive stater vilket innebär att deras form och 
funktioner ser ganska olika ut beroende på vilken stat de ligger i. De finns tre 
olika huvudtyper av stadsstyrelseformer. Den typ som Dallas tillhör går under 
benämningen council-manager form. Denna stadsstyrelseform gör att 
borgmästarens maktutrymme är relativt liten. Borgmästaren är ordförande av 
stadsstyrelsen och närvarar vid styrelsens sammanträden men också vid viktiga 
ceremonier. Stadsstyrelsen, med borgmästaren i spetsen, anställer i sin tur en city 
manager som besitter betydligt mer makt än borgmästaren själv. City managern är 
chef för de lokala myndigheterna (www.icma.org).  

Oavsett typen av styrelseform i en stad så möter många av de stora 
städerna samma problem. Problemet ligger just i deras storlek. Många av de stora 
amerikanska städerna klarar inte längre av att själv underhålla och finansiera sin 
egen infrastruktur, utbildningsväsende, bostadsbyggande etc. och många städer 
har fått vända sig till sina respektiva federala styrelser för hjälp i form av större 
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finanser än vad de redan blir tilldelade. (United States, 2009 Encyclopædia 
Britannica). Kaufmann gör i ”the Urban Voter:...” samma anmärkning och 
nämner att denna utveckling kan leda till att det federala styret i USA förlorar i 
relevans då städerna får tillgång till fler allmäna medel och även ges större frihet 
över dessa medel. I takt med att de federala styrena förordnar mer 
självbestämmande och finansiella medel till de lokala styrena ökar betydelsen av 
städerna och deras politik (Kaufmann 2004 s.13). 

2.3 Rasfrågor i den lokala politiken 

Det fyra år långa amerikanska inbördeskriget, som fick sitt avslut år 1865, 
innebar ett slut för slaveriet i USA. Trots avvecklingen av slaveriet förblev USA 
ett högst polariserat samhälle, där de afroamerikanska före detta slavarna bl.a. 
saknade rösträtt skulle det dröja ett helt århundrade innan de tilläts utöva denna 
demokratiska rättighet utan formella hinder. 1965 är för USA ett år som för alltid 
kommer stå med i historieböckerna. Vietnamkriget utvecklade sig till ett 
fullskaligt krig (Vietnam War, 2009 Encyclopædia Britannica) samtidigt som det 
både hölls antikrigsdemonstrationer (Bishop 2008 s.92) och bittra raskonflikter 
och upplopp rasade inom landet (Bishop 2008 s.90). Redan ett år tidigare antog 
president Lyndon B. Johnson en lagreform under namnet ”the Civil Rights Act” 
(CRA) som skulle förhindra all diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion 
och nationalitet. Innan genomförandet av CRA var de afroamerikaner som 
försökte registrera sig för att rösta ofta tvungna att genomgå prov för att bevisa sin 
läskunnighet och andra kunskaper (Civil Rights Act, 2009 Encyclopædia 
Britannica). Trots reformen som skedde på pappret var afroamerikanerna alltså i 
realiteten fortfarande en åsidosatt folkgrupp.  Flera afroamerikaner, främst från 
den amerikanska södern, ansåg att det fortfarande förelåg hinder i deras rätt att 
utöva sin rösträtt. Johnson revanscherade sig med en andra reform, som gick 
under namnet ”the Voting Rights Act” (VRA).  

VRA ses idag som en av de mest betydelsefulla policyförändringarna som 
har gjorts för att öka minoriteternas påverkansmöjligheter i den amerikanska 
politiken. Reformens främsta återbäring som har uppkommit är minoriteternas 
möjligheter att bli representerade av en av sina ”egna” i officiella positioner. Den 
afroamerikanska minoriteten var länge den största och mest hörsamma 
minoriteten i USA och VRA togs fram för just denna grupp (Lien et al 2007 s. 
489). Idag ser den etniska sammansättningen annorlunda ut än vad den gjorde på 
60-talet och latinoamerikaner är numera den största av minoritetsgrupperna 
(Logan et al 2009 s.1).  Redan på 1970-talet började latinoamerikanska 
intressegrupper att genomföra lobbying för att se till så att även deras medlemmar 
täcktes av lagreformen. En lagförändring som slutligen också antogs i början av 
1980-talet (Lien et al 2007 s. 489). 

I ett led i förändringsprocessen beslöt man sig för att även rita om 
valdistrikten, som man ansåg bidrog till de snedvridna valresultat där 
minoritetsrepresentanter inte framgångsrikt kunde ta sig igenom valprocessen. De 
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nya distrikten kallades för ”majority-minority districts” där områden som utgjorde 
etniska enklaver bildade ett eget valdistrikt (Lien et al 2007 s.489). Sedan 90-talet 
har det skett en stor uppgång i antalet representanter från de latino- och 
afroamerikanska samhällena. En trend som på senare år är avtagande men fortsatt 
märkbar (Lien et al 2007 s.490).  

Minoriteternas möjligheter att representeras i politiken har således blivit 
lättare. Men vad gäller minoriteternas faktiska deltagande i politiken är 
utvecklingen mer bekymrande. Endast 13 % av registrerade röstberättigade 
afroamerikaner i Dallas gjord sin röst hörd i 2003 års borgmästarval. Utöver Detta 
bortfall torde det även finnas röstberättigade afroamerikaner som inte ens 
registrerar sig för att rösta (www.dallasnews.com A). Intressanta och viktiga 
frågor som uppkommer när man konstaterar att minoriteternas faktiska deltagande 
i politiken lämnar mycket att önska är hur man kan utvärdera nivån av demokrati i 
ett land där dels valdeltagandet är lågt och särskilt lågt inom vissa 
befolkningsgrupper. Det låga valdeltagande påverkar representationen i de valda 
församlingarna. Samtidigt som afro- och latinoamerikaner är oproportionerligt 
lågt representerade i politiken så röstar väljarkåren i en för liten grad. Det kommer 
krävas ordentliga mobiliseringar av de etniska minoriteterna för att de ska rösta i 
samma utsträckning som landets kaukasiska minoritet och uppnå en 
proportionerlig representation.  

Vidare märks i materialsökningen också hur forskningen om rasens roll i 
den amerikanska politiken fokuserar på främst afroamerikanska väljarkåren. 
Latinoamerikaner ges inte den uppmärksamhet som man kan förävänta sig givet 
deras status som USA:s största etniska minoritet.  I en del studier frågar man sig 
vad det låga valdeltagande och den låga representaationen av etniska minoriteter i 
politiken beror på och så genomförs studien med afroamerikanskt fokus (jfr 
Marschall et al 2006 och Marschall et al 2007). För att vara den största av 
minoritetsgrupperna får de relativt lite akademisk uppmärksamhet. En möjlig 
förklaring som jag ser är deras relativt nya inträde på den politiska arenan. Den 
afroamerikanska befolkningens öde har en starkare förankring i landets 
uppbyggnad och politiska historia. 

Man kan säga att borgmästarval är mer framträdande än andra former av 
lokala val. Detta beror på att borgmästaren ofta är mer framträdande och synlig än 
andra lokala ämbetsmän. Men också på grund av den lokala politikens karaktär. 
Lokal politik ligger dels rumsligt närmre väljaren men också innehållsligt. Lokala 
styrelser är ofta serviceleverentörer och representerar således stadens mest 
grundläggande funktioner. Väljarnas förväntningar på det lokala styret är således 
mycket tätare kopplat till deras dagliga liv vilket resulterar i ett högre engagemang 
och vilja hos väljarna att rösta på en kandidat som representerar deras intressen. 
(Kaufmann 2004 s.18-19). Men finns det något sätt man kan generalisera kring 
väljarnas valbeteende i lokala val? Det man kan utgå ifrån är att i städer där 
borgmästarvalet är partipolitiskt obundet söker individer istället något som kan 
substituera partitillhörighet i frånvaron av en politisk kontext där partitillhörighet 
betonas. Som jag ska utveckla i kapitel 3 är det i politiska miljöer där medlemmar 
ur olika etniska grupper ser den politiska miljön som ett nollsummespel, är det 

http://www.dallasnews.com/
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just etniska grupperingar som blir vägen till information istället för 
partitillhörigheten (Kaufmann 2004 s.19).  

Som tidigare nämnt började minoritetskandidater vinna tunga poster i 
olika politiska församlingar efter genomförandet av The Civil Rights Act och The 
Voting Rights Act. (Lien et al 2007 s.490). Val på lokal nivå är på många ställen i 
USA s.k. ”at-largeval” som innebär att den kandidat som får en majoritet av 
rösterna, det vills säga över 50 %, blir den aboslute vinnaren. Det är på så sätt 
svårare för minoritetsrepresentanter att vinna ett val i en stad med at-largeval 
(archive.fairvote.org). Detta ligger i sakens natur att en minoritet är mindre än 
majoriteten sett till antalet röstberättigade i populationerna. En annan viktig faktor 
är också det förtryckta valdeltagandet. Oavsett en minoritets storlek är deras 
valdeltagande generellt sett lägre än deras kaukasiska motsvarighet på grund av 
sociala, politiska och ekonomiska faktorer. I en stad som har enmansval till 
posterna i stadsstyrelsen kan det vara lättare för minoritetskandidater att ta hem 
valet på grund av mer eller mindre gynnsam indelning av valdistrikten. Av USA:s 
25 största städer var det år 2000 tio stycken som har en större andel ”icke-vita” 
invånare än vita invånare. Men om man ser till absolut majoritet (50 %) som 
mätstock är det endast i sju av dessa 25 städer som klarar att nå upp till kraven 
(Kaufmann 2004 s.194-195). Under större delen av 1900-talet var i de flesta stora 
amerikanska städer de vita invånarna i absolut majoritet. Vidare bidrar gruppernas 
medborgarstatus till att minoritetskandidater kan ha de svårt att framgångsrikt ta 
sig igenom valprocessen. Bland den latinoamerikanska befolkningen innehar en 
stor andel inte medborgarskap och kan således inte rösta vid val. En stad som har 
en majoritet av latinoamerikanska invånare behöver inte ha en latinoamerikansk 
majoritet i väljarkåren. 

Icke-kaukasiska kandidater, inte bara till borgmästarposten, förtsätter dock 
att öka. Afroamerikanska kandidater utgör den grupp där utvecklingen varit bäst. 
Ännu mer glädjande är att utvecklingen är god även inom områden där etniska 
minoriteter inte utgör en majoritet av väljarkåren. Ett faktum som blir extra 
intressant med tanke på den immigration och migration som sker till städerna och 
den förändrade demografiska kompositionen som kommer som följd. 
Valprocesser kommer med tiden allt mer att utspelas med multietniska 
kandidatuppställningar i multietniska miljöer (Stein et al 2005 s.157-158). Vidare 
visar studier att bosättningsmönsterna mellan raserna är relevanta för hur 
väljarkåren röstar. En segregerad stad ger upphov till segregerat röstande där 
väljarna stödjer den kandidat som ligger närmast dem i etnicitet. I en integrerad 
stad finns inte dessa röstmönster i lika stor utsträckning utan väljarkåren är mer 
tolerant för borgmästarkandidater utanför deras egen rastillhörighet (Stein et al 
2005 s.170)  
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3 Teori 

Som tidigare nämnt har denna uppsatsens teoretiska kontext hämtats från Karen 
M. Kaufmanns bok från 2004 ”The Urban Voter: Group Conflict & Mayoral 
Voting Behavior in American Cities”. Med det här kapitlet är min ambition att 
sammanfatta och diskutera denna teori samt argumentera för valet av staden 
Dallas som fall och visa varför staden lämpar sig väl för denna uppsats sett till den 
teoretiska kontexten.  

3.1 Group Interest Theory 

Politik växer inte fram ur vakuum utan den växer fram ur sociala och politiska 
kontexter. Svårigheten ligger i att hitta det multum av faktorer som kan ha 
påverkat ett politiskt tillstånd och hur man sedan ska mäta dessa. Som tidigare 
nämnt är de flesta borgmästarval i USA inte partirelaterade. Politiska allianser 
säger inte mycket om hur ett val på lokal nivå kan te sig. Ibland kan en 
minoritetskandidats kandidatur kantas av enorma valframgångar och en engagerad 
väljarkår. Men det finns andra gånger då en kandidats rastillhörighet inte gör 
någon nämnvärd skillnad och väljarkåren istället överväger den politiska 
värdegrund kandidaten representerar. Den övergripande frågeställningen för teorin 
är som ett led i denna tankegång: ”when race matters and when does it not, as 
well as when partisan identities are important to voting and when they are  likely 
to be abandoned in favour of other more salient group identities?” (Kaufmann 
2004 s.2-3) 

Syftet med Group Interest Theory är att (1) hitta de faktorer på makronivå 
som gör att gruppkonflikter mer sannolikt kommer att inträffa och (2) hur olika 
nivåer av gruppkonflikt leder till skillnader i röstbeteende hos väljarbasen 
(Kaufmann 2004 s.37). Kaufmann för tesen att det är gruppkonflikterna som är 
avgörande för om ett borgmästarval kommer att vara rasbetonat eller om någon 
annan egenskap hos kandidaten kommer vara mer framträdande. Betydelsen av 
begreppet ”gruppkonflikt” inom GIT kan definieras som ”... framträdande 
gruppbaserat missnöje som ett resultat av förhöjda uppfattningar om 
mellangruppslig konkurrens” (egen översättning, Kaufmann 2004 s.39). 
Minoritetsgrupper är generellt sett mer medvetna om den mellangruppsliga 
konkurrensen än medlemmar ur den mer dominanta majoritetsgruppen, vilket 
bidrar till den solidaritet som växer fram både inom och mellan minoritetsgrupper. 
Under perioder av ökad mellangruppslig konkurrens, särskilt när 
minoritetsgrupper aktivt utmanar det oförändrade tillstånd som präglar den 
politiska scenen, brukar medlemmarna ur den mer dominanta gruppen också bli 
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mer medvetna om konflikten och förenas och bli starkare som grupp. På så sätt 
påverkar gruppkonflikter valresultaten disproportionellt. Det vill säga, medans det 
leder till ökat samarbete och kraftansträngningar hos minoriteterna blir också den 
dominanta gruppen mer medveten om att maktbalansen i staden kan komma att 
skifta och kan organisera sig. I princip innebär detta att konkurrens över resurser 
sporrar konflikter som gör gruppidentiteten politiskt relevant. 

För att konkretisera tankegången kan man säga att höga nivåer av konflikt 
ger upphov till ickepolitiskt och gruppräglat röstbeteende där väljarkåren röstar på 
den kandidat som ligger närmast dem själv i etnisk tillhörighet. Vid frånvaro av 
uppfattad mellangruppslig konkurrens är gruppintressen mer dämpade och i lägre 
grad politiskt relevanta. I deras ställe blir ideologi och partitillhörighet mer viktiga 
faktorer vad gäller väljarbeteende (Kaufmann 2004, s.39). 

Som tidigare nämnt ligger svårigheten med denna teori att kunna hitta 
vilka faktorer man ska mäta i empirin. För att kunna avgöra vilken nivå av 
gruppkonflikt som råder har Kaufmann specifierat tre områden med efterföljande 
faktorer som ska hittas och analyseras i empirin. (1) Institutionella faktorer, (2) 
Externa faktorer och (3) Kampanjspecifika faktorer. Dessa tre områden följs av 
sina respektive subfaktorer. Det finns totalt nio subfaktorer vilka är följande 
(Kaufmann 2004 s.40-54): 
 

• Institutional Features of the Electoral Setting 
• Forms of Local Government 
• The External Setting: Demography, History and the Economy 
• Crime, Jobs and Social Services  
• Retrospective Voting  
• The Sociopolitical History of Group Relations  
• The Candidates and Their Campaigns  
• Issues 
• Partisan Beliefs and Political Ideology 

 
Ett mycket viktigt att hålla i minnet med tanke på Kaufmanns teoriramverk, och 
något som hon själv nämner angående studiet av raskonflikter i samband med val, 
är att rascentrerade gruppkonflikter i samband med val är ett gruppfenomen som 
påverkas av fluktuerande sociala och strukturella faktorer. Fenomenet måste 
således studeras med förståelse för att det handlar om ”... enskilda grupper, under 
enskilda tider och på enskilda platser.” (egen översättning, Kaufmann 2004 s.44).  

För överskådlighetens skull kommer alla dessa faktorer att presenteras 
närmare i kapitel 4 Fallet Dallas, där jag kommer att presentera dessa teoretiska 
faktorer samt beskriva hur de ter sig i empirin i Dallas. 

3.2 Fallet Dallas och dess lämplighet 

Förutom att vara en amerikansk storstad så är stadens demografiska komposition 
väldigt unik då de tre största etniska grupperna, whites, blacks och hispanics utgör 
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relativt jämnstora delar av befolkningen, 34 %, 25 % och 36 % respektive 
(Kaufmann 2004 s.196).  Vidare beräknas tre procent av befolkningen vara asian-
american. Denna typ av demografiska komposition går även under namnet 
”nonmajority community” (Stein et al 2005 s.161). Av USA:s 25 största städer är 
det endast tre andra som har en liknande komposition (Kaufmann 2004 s.196). 
När den demografiska kompositionen ser ut på det här viset kan jag tänka mig att 
de etniska grupprelationerna blir extra intressanta att studera. Ingen grupp innehar 
absolut majoritet och en borgmästarkandidat måste således även appellera till 
väljare som inte tillhör dennes etniska grupp för att nå framgång i valet. 
Problematik såsom snedvridet valdeltagande påverkar i och för sig valresultaten. I 
en tidningsartikel rapporterar man om att i Dallas räknar man med att endast 16 % 
av de afroamerikanska röstberättigade medborgarna utnyttjar sin rösträtt. 
Liknande problem finns inom den latinoamerikanska enklaven. Bland den 
latinoamerikanska populationen är trots deras storlek endast 10 % av gruppen 
registerarad för att rösta (www.dallasnews.com A). Detta torde bero på den höga 
andelen nyanlända, immigranter och bortfall på grund av få röstberättigade 
latinoamerikaner faktiskt registerar sig. När etniska minoriteter inte röstar i relaivt 
stor utsträckning, blir den vita etniska gruppen, som röstar i bättre utsträckning, en 
väljargrupp med oproportionerlig genomslagskraft. Detta faktum påverkan 
diskussionen om valdeltagande och valresultat. Jag ser ingen riktig genväg 
omkring denna problematik, utan det gäller att hålla den i minnet och redogöra för 
läsaren där den påverka resonemanget. 

Vidare så är Dallas sociopolitiska historia en väldigt intressant sådan. 
Speciellt på senare år.  Traditionellt har det varit vita, manliga, affärsmän som 
varit borgmästare i staden (www.dallasnews.com A). Men 1995 fick staden sin 
första afroamerikanska borgmästare, som sedermera också blev omvald 
(www.ustr.gov) och sju år senare sin tredje kvinnliga borgmästare genom tiderna 
som överraskande nog hade en bakgrund inom journalistiken (www.nytimes.com) 
I det senaste borgmästarvalet gick en öppet homosexuell kandidat långt i 
valprocessen (www.victoryfund.org). Ett annat intressant val, även om det inte var 
ett borgmästarval, var 2004 års val av county sheriff som vanns av en kvinnlig 
öppet homosexuell kandidat (Pulle 2006). Den här förändringen som har skett i 
stadens politiska klimat i form av ökad uppvisad tolerans och liberalism gör att 
stadens politiska kontext, med dess kandidater, nyhetsbevakning och 
väljarbeteende blir oerhört intressant att studera. 
 

http://www.dallasnews.com/
http://www.dallasnews.com/
http://www.nytimes.com/
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4 Fallet Dallas 

4.1 Institutional Features of the Electoral Setting: 
Partisan Elections and Local Politics  

Det var under första halvan av 1900-talet som det gick en förändringsvåg över 
USA och borgmästarvalen började på allt fler platser vara icke-partipolitiska. Idag 
hålls partipolitiska borgmästarval i endast 20 av de 100 största städerna i USA. 
Frekvensen av städer som håller partipolitiska borgmästarval är till och med ännu 
lägre i sydvästra USA (Kaufmann 2004 s.41), där också Dallas ligger.  

Frågan är nu vilken effekt bortplockningen av den partipolitiska agendan 
har på väljarnas valbeteende? Kaufmann beskriver den tidiga forskningen som 
gjordes angånde vilken effekt bortplockningen av den partipolitiska anknytningen 
hade på den lokala politiken.  Men resultaten av bortplockningen har varit 
tvetydigt då det samtidigt som den partipolitiska anknytningen plockades bort 
pågick en trend hos de lokala partiernas form. De blev allt svagare organisationer. 
Kaufmann menar således att det har varit svårt att veta om de minskade 
valdeltagandet, det allt mer kandidatcentrerade valprocesserna och den ökade 
etniska fraktionaliseringen berodde på förändringen av valsystemet eller de 
försvagade lokala partiorganen då en försvagad lokal partiorganisation kan få 
samma effekter (Kaufmann 2004 s.41).  

Kaufmanns anmärkning är att de politiska partiernas svagare organisation 
på lokal nivå och förändringen av valsystem antagligen är två separata trender. 
Men detta är ett resonemang som jag själv har svårt att köpa. Jag resonerar som så 
att det förändrade valsystemet som var partipolitiskt obundet på något sätt måste 
vara kopplat till medlemsavhoppen från de lokala partiorganen och att deras 
minskade relevans i den lokala politiken beror på att de inte längre direkt kunde 
kopplas till kandidater i de val som hölls inom staden. Jag ställer mig undrande 
inför om man verkligen kan vara så säker på att trenderna är helt separata och 
anser att den dörren ska lämnas öppen. 
 Den generella tankegången som Kaufmann försöker förmedla här är att 
skillnader i politiskt utfall mellan städer med partipolitiska lokala val och icke-
partipolitiska lokala val inte beror på valsystemet i sig utan att det finns starkare 
faktorer bakom som kan påverka hur en stads politiska utfall blir. Att hålla 
partipolitiska val är det vill säga inget idiotsäkert sätt att förhindra gruppcentrerat 
valbeteende. I Dallas är icke-partipolitiska borgmästarval historiskt förankrade 
och har en lång tradition (www.pegasusnews.com). Icke-partipolitiska 
borgmästarval infördes i början av 1900-talet (Kaufmann 2004 s.41) och både 
efter och före förändringen av valsystemet har Dallas och staten Texas som helhet 
varit traditionellt konservativa högborgar (PM, The Bay Area Center for Voting 

http://www.pegasusnews.com/
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Research s.25). Det är först på senare år som röstmönsterna i staden har förändrats 
något. Både i nationella och lokala val har mer liberala kandidater lyckats få en 
majoritet av invånarnas röster (PM, The Bay Area Center for Voting Research 
s.32). Om något anser jag att denna förändring sammanfallit väl med den 
demografiska förändringen i staden. I takt med att stadens gruppdynamik har 
förändrats har också stadens politiska miljö genomgått en förändring. På så vis 
stämmer Kaufmanns tes om att förändring av valsystem inte påverkar valutfall, 
om man ser till fallet Dallas. Där har istället den demografiska förändringen i 
större grad påverkat den politiska miljön och dess utfall.      

4.2 Forms of Local Government 

De institutionella arrangemangen i en stad påverkar även stadens politiska 
kontext. Beronde på om staden har en stark eller svag borgmästarroll eller om det 
institutionella systemet är utformat mer vertikalt än horisontellt kan det påverka 
hur starkt gruppkonflikterna ter sig (Kaufmann 2004 s.42). 

I städer där borgmästaren är en väldigt viktig och stark maktfigur och där 
denne innehar stor kontroll över stadens resurser kan invånara vinna på att vara 
gruppfokuserade. I ett institutionellt system med en inte lika stark borgmästrroll är 
gruppkonflikterna inte lika tydliga. Borgmästaren har inte lika mycket resurser att 
fördela och såldes blir valprocessen inte lika gruppcentrerad då de enskilda 
grupperna inte upplever att ett visst val av borgmästare kan påverka deras 
möjlighet att gynnas av resursfördelningenen (Kaufmann 2004 s.42). Detta 
faktum talar egentligen lite emot Dallas som val av fall, då stadens borgmästare 
har en svag roll. Detta bekräftas av stadens röstdeltagande i borgmästarvalen. I det 
senaste borgmästarvalet, som hölls år 2007, röstade endast 12,86% av de 
röstberättigade (www.enr2.clarityelections.com). Siffran är låg också om man ser 
till det nationella valdeltagandet i borgmästarval. Den historiska mediansiffran på 
valdeltagandet i staden ligger på 14 %, vilket är långt under de flesta andra städer. 
Houston, ligger i samma stat och har en liknande etnisk sammansättning som 
Dallas (Kaufmann 2004 s.196) men har ett dubbelt så högt medianvaldeltagande 
på 28 % och de flesta städer verkar generellt ha ett medianvaldeltagande i 
borgmästarval på någonstans mellan 20 och 40 % (Caren 2007 s.35).  

Tidigare forskning visar att det finns många orskaker till att valdeltagande 
sjunker efter institutionella förändringar. Att ha icke-partipolitiska lokala val i sig 
har visat sig ha en dämpande effekt på valdeltagandet. Tyvärr har jag inte lyckats 
hitta valresultat i borgmästarav val längre bak i tiden för att se hur utvecklingen i 
Dallas har sett ut över tiden. Det optimala förfaringssättet hade varit att analysera 
valresultaten i Dallas före och efter reformen till icke-partipolitiska 
borgmästarval. Nationellt är trenden att presidentvalen har ett allt lägre 
valdeltagande, men att det har skett en upphämtning sedan milleniumskiftet (PM, 
George Mason University). Vidare har det dels skett en reform som gäller på vilka 
dagar de lokala valen ska hållas. Man har ändrat så att lokala val hålls på ojämna 
år så att de inte infaller i samband med presidentvalet. Detta tros också ha en 
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dämpande effekt på valdeltagandet (Caren 2007 s.31). I Dallas hålls 
borgmästarvalen med fyra års mellanrum på ojämna år. Det senaste 
borgmästarvalet hölls år 2007 och det dessförinnan år 2003 (www.reuters.com). 
Även det stadsstyrningssystem som Dallas infaller under, council-manager form, 
är kopplat till lägre valdeltgande. Ett annat hinder som finns nationellt och således 
även i Dallas är att amerikanska röstberättigade medborgare måste registrera sig 
för att kunna avlägga sin röst på valdagen (Caren 2005 s.33). Normalt finns en 
deadline på ett par dagar innan valdagen som registreringen måste ha inkommit 
innan, annars har man ingen möjlighet att rösta (www.sos.state.tx.us) 
 Stadens institutionella uppbyggnad, det vill säga om den är horisontellt 
eller vertikalt uppbyggd kan även påverka den politiska kontexten (Kaufmann 
2004 s.42). Under council-manager form är den politiska strukturen väldigt 
centraliserad. I city council som kan sägas vara stadsstyrelsen sitter valda 
tjänstemän som leds av en manager samt borgmästaren som är styrelsens 
ordförande. På många sätt kan denna form av lokalt styre liknas vid en 
företagsstyrelse, med en VD och avdelningschefer för varje område.  
Stadsstyrelsen delegerar sedan policys som ska implementeras på varje område till 
tjänstemännen på avdelningarna (www.icma.org). Kaufmann gör en åtskillnad 
mellan vertikala och horisontella styrelseskick. Vertikala styrelseskick har många 
lager av styrelser, medan det horisontella styrelseskicket, är ett mer fragmenterat 
styrelskick där styrelsen är uppdelad i avdelningar efter ansvarsområde. Sådana 
här styrelseformer tenderar att förstärka exklusionen av minoriteter i maktsfären. 
Men skillnaden mellan de två typerna av styrelseskick är ändå lite motsägelsefullt. 
Kaufmann menar att i den vertikala styrelseformen där minoriteter inkluderas i 
högre grad ges rasfrågor utrymme att faktiskt bli en fråga. I horisontella system 
ges rasfrågan ingen plats och det uppstår ingen diskussion. Detta leder till att i 
städer med vertikala system, med större minoritetsinklusion, tvärtom från vad man 
skulle kunna tro uppvisar större tendens till rasbaserat röstande (Kaufmann 2004 
s.42-43).  

Hur kan man koppla detta resonemang till Dallas? Kaufmann skriver: 
”Given this contrast, the group interest perspective would expect cities with 
powerful mayoralties and machine traditions such as New York City to exhibit 
relatively higher levels of group distinctive voting on average than reform cities 
with weak mayors or city managers.” (Kaufmann 2004 s.43). Vi har fastställt att 
Dallas har en svag borgmästarroll, men en stark city manager. City council som 
leds av city manager delegerar ut ansvarsområden och uppgifter till avdelningarna 
vilket tyder på att staden kan klassifieras som en verikalt styrt stad, med flera 
olika avdelningar som var och en chef och ett ansvarsområde. Men på vilket sätt 
syns det att rasfrågor får lov att ta plats i den lokala politiken i Dallas? Gör man 
en enkel sökning på ordet race eller ethnicity på stadens hemsida dyker ingenting 
av värde upp. I en stad där rasfrågor får plats kan man tänkas sig att man har tagit 
fram mål- och policydokument som rör rasfrågan, detta är ej fallet i Dallas. Men 
det går att hitta rapporter hos de lokala tidningarna om hur city council tänker 
kring rasfrågan. När stadens polischef meddelade sin avgång i mitten av december 
2009, rapporterades det om den ökade efterfrågan av en polischef som själv 
tillhörde en minoritet. De som väckte frågan pekade på minoriteternas högre grad 
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av möten med polisen som skäl att anställa en polischef som skulle appellera mer 
till de grupperna. Hos city council var dock hållningen att polischefens 
rastillhörighet inte skulle vara en faktor vid anställandet av denne 
(www.dallasnews.com B). Andra rapporterar om borgmästare Tom Lepperts tal i 
början av december 2009 där han manade privata investerare att investera i de 
södra delarna av Dallas, som är ett utsatt område med fattigdom och hög 
brottsstatistik. Södra Dallas är också mestadels bosatt av minoriteter. Att stadens 
borgmästare går ut och manar till ökade investeringar i södra Dallas tyder på en 
medvetenhet om läget och en önskan om att förbättra livskvaliteten för de boende 
(Blaskovich, Sarah 2009).  

Vidare anser jag att den etniska sammansättningen av själva city council 
är värt att lyfta fram när man diskuterar de lokala institutionernas 
form.Tjänstemännen som sitter i city council väljs av de boende i det distrikt de 
väljer att representera. Det finns totalt 14 distrikt i Dallas och således 14 
tjänstemannaplatser i city council utöver city manager och borgmästaren 
(www.dallascityhall.com). På grund av snedvridna bosättningsmänster i Dallas, 
där de norra distrikten befolkas av vita icke-latinos i medelklassen och där afro- 
och latinoamerikanerna bosätter sig kring stadens centrum och södra delar torde 
det ske en reflektion av detta mönster i city council. Detta bosättningsmönster 
brukar i Dallas gå under benämningen the North South Divide 
(www.thewilliamsinstitute.com). De norra distrikten representeras av vita 
tjänstemän och de norra och centrala distrikten representeras av afro- och 
lationoamerikaner (www.dallascityhall.com). Att city council är fragmenterat på 
det här viset att man i respekive distrikt främst röstar på representanter ur den 
egna etniska gruppen vad gäller city council. 

4.3 The External Setting: Demography, History and 
the Economy 

Som tidigare nämnt är den etniska kompositionen i staden en väldigt viktig faktor 
vad gäller gruppkonflikter. De olika gruppernas relativa storlek som konkurrerar 
om resursfördelningen i staden avgör i viss mån hur de lokala ledarna kan handla. 
Group interest theory gör en åtskillnad mellan etniskt heterogena städer och 
etniskt homogena städer. I etniskt heterogena städer är det mer sannolikt att 
mellangruppslig konkurrens och gruppbaserat röstande uppstår. Vidare är det 
inom etniskt heterogena städer där de etniska grupperna är balanserade 
beståndsdelar som mellangruppslig konkurrens och gruppbaserat röstande är än 
mer sannolikt (Kaufmann 2004 s.44).   
 Med dessa mått är egentligen förhållandena för gruppkonflikt gynnsamma 
i Dallas. Stadens etniska sammansättning, där de tre politiskt relevanta grupperna 
utgör ungefär jämnstora delar av stadens befolkning (Kaufmann 2004 s.196), gör 
att varje etnisk grupp i teorin skulle kunna ha en vinnande borgmästarkandidat på 
borgmästarposten. För att detta ska ske i praktiken behövs en ordentlig 
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mobilisering av väljarkåren. Som tidigare nämnt så ser inte valdeltagandet ut på 
detta viset i praktiken. I Dallas är man långt ifrån en sådan verklighetsbild. Endast 
14 % av de röstberättigade gör sin röst hörd i borgmästarvalen (Caren 2007 s.35). 
Vidare är röstdeltagandet snedvridet också om man ser till den etniska aspekten av 
valdeltagandet. Det finns en enorm potential hos den stadens etniska 
sammansättning som är outnyttjad. Jag ställer mig frågan om avsaknaden av 
borgmästare som är latino- eller afroamerikaner kan bero på det låga 
valdeltagandet hos de respektive grupperna och att valresultaten i sin tur, med 
oproportionerligt många vita borgmästare, leder till en medveten apati kring 
problemet. Att minoriteterna röstar i sådan låg grad gynnar den kaukasiska 
gruppens maktställning. Och kanske vill man inte lösa ett problem som från första 
början har sett till så att man har den maktställning man har idag? 

I Dallas ser den etniska kompositionen så ut att det är den kaukasiska, 
afroamerikanska och latinomaerikanska befolkningsgrupperna som är de politiskt 
relevanta. Utöver dessa tre grupper utgör andra befolkningsgrupper 5 % av 
stadens population, varav 3 % är asian-americans (Kaufmann 2004 s.196). Denna 
komposition gör de befolkningsgrupper som står utanför någon av de tre stora 
befolkningsgrupperna inte lika politiskt relevanta. Jag föreställer mig att 
gruppstödet och mobiliseringensom skulle kunna uppstå om en kandidat från 
någon av de allra minsta etniska grupperna ställde upp skulle utebli på grund av 
gruppernas ringa storlek.  
   

4.4 Crime, Jobs and Social Services 

Brottslighet är en mycket central del av lokal politik och att upprätthålla den 
lokala ordningen ligger i det lokala styrets händer. Frågan är också viktig för de 
boende i staden och den blir ofta en central del av valprocessen. Förhållandet 
mellan brottsligheten i staden och valresultat är ett mycket komplicerat 
förhållande, då det ofta har rasmässiga undertoner (Kaufmann 2004 s.45). 
Exemplet från det förra avsnittet där röster höjdes i Dallas för att anställa en 
polischef från en etnisk minoritet eftersom denne skulle tas bättre emot av de 
beonde i de mer brottslighetstyngda södra delarna av Dallas blir här extra 
belysande. I Dallas är den rasmässiga faktorn i brottslighet tydlig på grund av 
bosättningsmönsterna. De osäkra delarna av staden sammanfaller med de områden 
där minoriteterna bosätter sig i högre grad (www.thewilliamsinstitute.com). Ett 
annat problem i Dallas har varit dallaspolisens påstådda hetsjakt av minoriteter 
(www.dallasobserver.com).     
 Dallas brukade ha den värsta kriminalitetsstastistiken per capita av alla 
amerikanska städer med mer än en miljon invånare. Idag är statistiken som sådan 
att 68 invånare av 1000 blir utsatt för brott årligen och Dallas ligger numera på 
andra plats efter San Antonio och är tätt följda av Houston i topplistan (Eiserer 
2009). Intressant är att alla tre städer ligger i Texas. Brottslighet torde vara och är 
således en naturlig del av den lokala politiken i egentligen hela regionen. Detta 
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uppenbarade sig när dagstidningen the Dallas Morning News inför 
borgmästarvalet 2007 genomförde telefonbaserade enkätundersökningar bland 
601 dallasbor och frågade vad de ansåg vara den enskilt viktigaste valfrågan. 
Drygt en tredjedel av de uppringda, 33 %, svarade att det var brottsligheten som 
var den viktigaste valfrågan. Brottsligheten var också den fråga som 
borgmästarkandidaterna i valet ansåg vara viktigast (www.dallasnews.com C). 

 En annan central tanke inom group interest theory är att om väljarkåren 
uppfattar att viktiga resurser är otillräckliga kan det leda till ökad mellangruppslig 
konkurrens och ökat gruppcentrerat valbeteende. Nedgångar i den lokala 
ekonomin, ökad arbetslöshet och minskade lokala offentliga medel är faktorer 
som är direkt kopplade till den tankegången (Kaufmann 2004 s.46). I samma 
telefonenkätintervju som nämndes tidigare svarade 17 % att ekonomisk framgång 
för stadens var den viktigaste frågan. Ytterligare 12 % ansåg att 
tillhandahållningen och levereringen av lokal service var den viktigaste valfrågan 
för dem. Var och en är punkterna inte lika stora som frågan om brottslighet, men 
tillsammans uppgår ändå andelen respondenter som anser dessa frågor vara 
viktigast till stadiga 29 %. Dessa frågor är sådana som är tydligt kopplade till 
uppfattningar om mellangruppslig konkurrens. I samma undersökning svarade 
endast 7 % av respondenterna att rasfrågan var den viktigaste av valfrågorna 
(www.dallasnews.com C). Bara för att rasfrågan hos dallasborna själv får så 
relativt liten uppmärksamhet i undersökningen behöver inte betyda att rasfrågan 
på något sätt är underordnad andra frågor. Brottsligheten, ekonomin och den 
lokala servicen är valfrågor som ofta inkorporerar tydliga rasundertoner (jfr 
Kaufmann 2004 s.45). 

  

4.5 Retrospective Voting 

Kaufmann diskuterar vidare betydelsen av tillbakablickande hos väljarkåren i 
deras valbeteende. Hur bemöts en redan sittande borgmästarkandidat när denne 
ställer upp för omval? Group interest theory menar att om en sittande borgmästare 
har gjort dåligt ifrån sig under sin ämbetsperiod så kan den individuelle väljaren 
bortse från detta om borgmästarkandidaten representerarar dennes gruppintressen. 
Väljaren kommer sannolikligen endast att straffa en dåligt genomförd 
ämbetsperiod om borgmästaren inte härrör ur samma etniska grupp till att börja 
med (Kaufmann 2004 s.46-47). Kandidaternas personliga egenskaper blir i detta 
sammanhang mycket viktiga. Kandidaternas partitillhörighet, rastillhörighet, om 
han eller hon stödjer facken eller inte med flera egenskaper kan påverka hur 
väljarna väljer att rösta. Rastillhörightene ses som den starkaste av faktorerna. 
Väljare med gemensam rastillhörighet med kandidaten är de minst sannolika att 
desertera kandidaten.    
 Det är ofta svårare för borgmästare som tillhör minoriteter att behålla sin 
post under recessioner än vad det är för borgmästare som rasmässigt representerar 
majoritet av väljarkåren. Särskilt vita väljare som har sympatiserat med kandidater 
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som tillhör minoriteter på ideologiska grunder brukar desertera. Avhoppen från 
dena gruppen brukar visa sig vara förkrossande för minoritetskandidatens 
framgång vid omval (Kaufmann 2004 s.47). 
 I Dallas vann Ron Kirk 1995 års borgmästarval och blev således stadens 
första svarta borgmästare någonsin. För att kunna accepteras av de kaukasiska 
väljarna antog Kirk en businessvänlig agenda och lyckades även bli 
uppmärksammad av hela nationen. En taktik som lyckades och Ron Kirk var 
borgmästare i Dallas i maximala två ämbetsperioder á fyra år (”Ron Kirks 
Enterprise”, 2002 The Economist). Genom att följa en medvetet bred agenda som 
man visste skulle appellera till vita väljare kunde Kirk inte bara framgångsrikt ta 
sig igenom valprocessen men också bli omvald och sitta den maximala tiden för 
en borgmästare. Med en medveten strategi och kanske en gnutta tur eller 
tillfällighet behövde de kaukasiska väljarna inte bestraffa Kirk genom att desertera 
honom vid omvalet på grund av en dåligt genomförd ämbetsperiod. Frågan är om 
de kaukasiska väljarna hade stått vid Kirks sida om han hade tjänstgjort under 
sämre tider?  

4.6 The Sociopolitical History of Group Relations 

Historiska konflikter mellan grupper förvärras och når klimax i den politiska 
arenan. Särskilt när skiljelinjerna mellan grupperna tar sig uttryck i vilka 
kandidater som ställer upp i borgmästarvalet. En stads sociopolitiska historia 
avgör i viss mån vilka koalitioner som skulle kunna bildas i framtiden. En historia 
av konflikter skulle således kunna leda till svårigheter till mellangruppsligt 
samarbete längre fram. Den amerikanska södern är känd för att ha varit där 
slaveriet var extra utrbrett och stött. Efter att slaveriet blev avskaffat inleddes en 
lång och turbulent period mellan de före detta slavarna och deras före detta ägare. 
Även idag finns tydliga skiljelinjer mellan kaukaser och invånare av annan etnisk 
tillhörighet i Dallas. Vissa rapporterar om att de, främst vita, invånarna som bor i 
norra Dallas undviker att röra sig i centrala och södra Dallas på grund av 
uppfattningar om laglöshet och fara i de delarna av staden 
(www.thewilliamsinstitute.com). Men jag man kan inte påstå att klyftan i modern 
tid har lett till faktiska dispyter mellan de olika etniska grupperna.   

 I telefonenkätundersökingen som the Dallas Morning News genomförde 
svarade endast 7 % av de tillfrågade att rasrelationer var den viktigaste frågan i 
politiken. Men det här resultatet kan vara tvetydigt då brottslighet, som 
borgmästarkandidaten Ed Oakley förklarar det är; ”... the key to everything else.” 
(www.dallasnews.com C). I Dallas är som nämnt bottsligheten väldigt segregerad. 
Genom att punktbekämpa brottsligheten är den allmänna opinopnen sådan att det 
även skulle förbättra rasrelationerna. Mycket av fientligheten mellan särskilt den 
kaukaiska och afroamerikanska befolkningen bygger på den afroamerikanska 
befolkningens relativt större benägenhet för brottslighet 
(www.thewilliamsinstitute.com). 
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 För den latinoamerikanska befolkningen, som ju är den största etniska 
gruppen i staden, ligger mycket av den yttre fientligheten gentemot gruppen i just 
gruppens växande storlek och andelen immigranter från gruppen. Det har bildats 
näst intill militanta anti-immigrations organisationer som ofta uttalar sig i media i 
en alltmer infekterad debatt. Samtidigt ökade hatbrotten riktade mot 
latinoamerikaner med 25 % mellan 2004 och 2006 (McKenna, Brendan, 2008).  

4.7 The Candidates and Their Campaigns 

Även när externa eller interna faktorer inte utlöser mellangruppslig konkurrens 
kan vissa kandidater och deras agendor initiera konflikt. Kandidaterna och deras 
utspel ligger väljarna nära till hands och gör dem till den starkaste av faktorerna 
som Karen Kaufmanmn tagit fram (Kaufmann 2004 s.49).  
 När medlemmar ur politiskt aktiva etniska minoriteter ställer upp i val 
visar historien att särskilt afroamerikanska och latinoamerikanska väljare stöttar 
sina respektive kandidater (Kaufmann 2004 s.50). Ett exempel som finns i Dallas 
är när Laura Miller, då borgmästare sedan två år, år 2005 lade fram ett lagförslag 
som gick till folkomröstning i staden. Förslaget gick ut på att överföra mer makt 
till borgmästaren så att denne kunde få ett större maktutrymme att bekämpa 
brottsligheten. Vid folkomröstningen dök afromaerikanska väljare upp i tidigare ej 
sedda antal för att lägga sin röst emot förslaget. En politisk analytiker förklarade 
barskt situationen med at säga: ”What Laura Miller has done is that she made the 
black community angry”. Händelsen kan beskrivas som men protest mot Miller. 
Förslaget att gör borgmästaren starkare uppfattades av många som en maktintrång 
och revirmarkering och att afroamerikaner skulle förlora den framgång i den 
lokala politiken som man dittills hade uppnått (www.msnbc.msn.com). 
 Den kampanj som en borgmästarkandidat och dennes motståndare driver 
kan även påverka hur väljarkåren svarar till deras kandidatur. En kandidat skulle 
kunna driva en deetniciterad kandidatur men ändå bidra till mobilisering bland 
väljarna med samma rastillhörighet. Ett ganska vanligt förekommande fenomen 
inom olika former av val där kandidater med olika sorters etnisk tillhörighet 
ställer upp är att kaukasiska kandidater, när de ställs mot kandidater av annan 
etnisk bakgrund appellerar till den vita väljarkårens rädsla för att ett val av en 
kandidat med annan etnisk bakgrund skulle leda till kaos och att den vita 
befolkningnen får se sig undanskymd (Kaufmann 2004 s.51).   

4.8 Issues 

Lokal politik är ofta av allokeringsnatur. Det finns begränsade tillgångar som ska 
födelas över staden. Således blir lokal poltik ofta av mer kompetitiv natur än 
nationell politik och kan lättare orsaka mellangrruppsliga konflikter. 
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Gruppformeringar som uppstår över en gemensam fråga behöver nödvändigtvis 
inte göra gemensak sak i andra frågor. För kandidaterna ligger utmaningen i att 
tilltala en så bred väljarkår som är möjligt genom att inte vara för nischad i sin 
kampanj och ofta kan väljarkåren bortse från motsägande åsikter om kandidaten 
uppfyller kraven vad gäller särskilt etnisk tillhörighet gemensamt (Kaufmann 
2004 s.52). Detta kan, som tidigare nämnt, sägas vara fallet vid valet av Ron Kirk. 
Genom att anamma en strategisk agenda som punktmarkerade de frågor som vita 
väljare brukar lyssna till kunde Kirk genomföra två framgångsrika 
ämbetsperioder. Liberala vita väljare och minoritetsväljare tillsammans röstade 
fram Kirk till borgmästare. I det fallet gjorde man gemensam sak men i när Kirk 
inte längre var en valbar kandidat valdes Laura Miller, som har en helt annan 
politisk bas.  Miller appellerade till kaukasiska väljare och den afroamerikanska 
väljarkåren var relativt negativ mot henne (www.msnbc.msn.com). 

4.9 Partisan Beliefs and Political Ideology 

Den enskilde väljarens värdegrund är en faktor som agerar som en mellanhand 
och fungerar ofta avkylande på så sätt att en väljare kan välja ideologiska värden 
före andra faktorer som t.ex. kandidaternas etnicitet. Dock förlorar faktorn allt 
mer i relevans i takt med att en politisk miljö blir mer och mer fokuserad på den 
konkurrens som finns kring resursfördelningen. På individuell nivå kan påverkan 
från den etniska gruppen eller det parti man sympatiserar med påverka väljaren 
olika beroende på hur involverad man är i partipolitik. En partipolitiskt aktiv 
väljare avviker i mindre grad från partibaserat röstande än en väljare som inte har 
någon kontakt med ett parti (Kaufmann 2004 s.53). 

Vilket parti som dominerar partipolitiken i Dallas skiftar beroende på vilket 
perspektiv man har. Det verkar som att en strikt stadsindelning som lämnar ute 
förorterna skulle leda till att det demokratiska partiet innehar mest stöd. Stödet till 
de mer konservativa republikanerna har stöd i stadens förorter och norra delar. 
Optimalt hade här varit att analysera de respektive partiernas lokala 
medlemssiffror. Det har dock varit svårt att hitta information om detta. Dallas 
brukar dock räknas som en relativt mer liberal stad än dess omgivande områden 
(PM, George Mason University s.21). Således är sannolikligen registrerade 
demokrater fler än sina republikanska diton. 
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5 Resultat 

Diskussionen om rasfrågans roll i den lokala politiken har visat sig vara 
långt mer komplex än jag först befarade. Rasfrågan genomsyrar det amerikanska 
samhället och politiken. Den diskussion som förs i denna uppsats är således bara 
toppen av isberget vad gäller alla de argument, perspektiv och fakta som skulle 
kunna tas upp och diskuteras. Så för att besvara den första av den här uppsatsens 
frågeställningar: ” Hur kan man se på lokal politik och rasfrågor inom en 
amerikansk kontext?” krävs en förståelse för frågans komplexitet. Komplexiteten 
ligger dels i begreppets definition. Är inte etnicitet ett bättre begrepp? Olika 
sorters valsystem tillåter rasfrågan att lysa igenom på olika sätt. Man måste även 
ha förståelse för rasens historiska roll i USA och hur den nya demografiska 
kompositionen påverkar rådande maktställningar. Generellt är i varje fall att den 
demografiska transformationen som nu sker i USA kräver mer uppmärksamhet. 
Hur kan den påverka politiken i de amerikanska städerna som upplever höga 
inflyttningstal från latinoamerikanska immigranter?  
 Den demografiska sammansättning som råder i nuläget speglar inte av sig 
i den politiska sfären på ett balanserat sett. Trots långtgående formella rättigheter 
utnyttjas inte rösträtten hos stora delar av de latino- och afroamerikanska 
befolkningen. Trots att man redan är mindre i antalet än sina kaukasiska landsmän 
utnyttjar man också sin rösträtt i mindre grad, vilket ytterligare spär de snedvridna 
valresultaten 

På förhand, efter lite bakgrundssökning, gick jag in i det här arbetet med 
uppfattningen att Dallas egenskaper och det teoretiska verktyget skulle passa 
bättre ihop än vad de faktiskt gjorde. Att det inte blev så är bra i sig. Även om jag 
gick in i det här arbetet med vissa förutfattade meningar så har motbevisningen 
gjort att uppsatsen inte tyngts med godtycke. Det som jag dock anser mig kunna 
säga om Dallas är att de mellangruppsliga konflikterna, fastän de finns där, inte är 
lätta att hitta. Troligtvis hade en mer långtgående, tids- och materialmässigt, 
uppsats kunnat bättre avgöra hur gruppkonflikterna faktiskt ser ut i Dallas. 

Vad gäller den andra frågeställningen: ”Hur ter sig gruppkonflikterna 
under ett borgmästarval i en stad som Dallas?” lyser problemområdets 
komplexitet även här igenom.  Detta beror också på Karen M. Kaufmanns bok 
”The Urban Voter: Group Conflict and Mayoral Voting Behavior in American 
Cities.” I takt med att jag har satt mig in i boken och använt den i analysen blir 
dess nackdelar allt tydligare. Med detta vill jag inte säga att ”The Urban 
Voter:...” är en dålig bok. Det jag menar är att bokens bredd, närmare bestämt de 
breda och många gånger sammanflytande definititioner som Kuafmann gör till var 
och en av faktorerna, gör det svårt att använda teorin på empirin utan at upprepa 
sig. Flera av faktorerna känns som att de skulle kunma ingå under en och samma 
kategori. En lösning hade varit, om tidsutrymmet hade sett bättre ut, att göra en 
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omarbetning av faktorerna så att de inte behöver vara så rigida. Jag anser att group 
interest theory hade vunnit på att inte vara så strikt i sina indelningar i subfaktorer. 
En mer flytande teoribeskrivning hade kunnat göra appliceringen av teorin mer 
lätthanterlig för mig som teorikonsumerare. 

Om jag nu för en sista gång ska ställa mig frågan So What?!, vad innebär 
allt detta så anser jag att det som behövs är mer forskning. I ett större perspektiv 
så påverkar frågan egentligen oss alla. Dels på grund av USA:s status som 
stormakt men också för att etniska frågor och rasfrågor kan bli allt mer viktigare 
hos oss. I takt med att Sveriges demografiska komposition förändras måste också 
vi ställa oss frågor om hur vår demografi ska speglas i politiken. 
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