
Marlene Wiklund är Centerpartiets utsända praktikant i Washington för perioden januari-juli inom ramen för 
Centerpartiets internationella akademi. 
 
Alla Centerpartiets internationella praktikanter skriver varje månad en fördjupande rapport om något 
relaterat till praktikplatsen som är av intresse för Centerpartiets partiledning. 
 

   
 

        Stora Nygatan 4 | Box 2200, 103 15 Stockholm 

   +46 (0)8 617 38 00 

                      info@centerpartiet.se  |  www.centerpartiet.se 

 

Washington, D.C. 

28 Juni 2019 

Marlene Wiklund 

 

Månadsrapport Juni från Centerpartiets 

praktikant i Washington, D.C. 
 

Presidentvalet 2020 

Tisdagen den 3:e november 2020 håller USA sitt nästa presidentval. Under våren har ett 
antal demokrater meddelat att de kommer att kandidera, samtidigt som president Trump 
kämpar för att behålla sin plats i Vita huset. Här beskriver jag kort hur 
nomineringsprocessen går till samt går igenom de aktuella presidentkandidaterna och de 
frågor som prioriteras högst inom partierna.  
 
Kort om nomineringsprocessen 
Innan det nationella presidentvalet hålls i november behöver de två 
presidentkandidaterna som ska representera respektive parti utses. Beroende på delstat 
påbörjas denna process med antingen primärval eller nomineringsmöten (eng. 
Caucuses).1 Primärvalen organiseras av statliga och lokala regeringar och sker genom en 
sluten omröstning. Dessa kan vara öppna för alla eller enbart för väljare som är 
registrerade hos partiet (stängda).2 Nomineringsmötena är istället privata möten som 
organiseras av de politiska partierna. Här deltar registrerade partimedlemmar för att 
diskutera aktuella kandidater och för att utse representanter som går vidare till partiets 
konvent.3 Under mötena delar deltagarna vanligtvis upp sig i grupper baserat på vilken 
kandidat de stöttar, och efter diskussioner bland grupperna är det antalet deltagare i 
respektive grupp som är avgörande. Efter primärval och nomineringsmöten på 
delstatsnivå håller partierna sina nationella konvent. Här beslutas om den slutgiltiga 
kandidat som ska representera partiet i det nationella valet. Om någon kandidat fått 
majoriteten av rösterna under primärvalen och nomineringsmötena så utses denna. Har 
ingen kandidat fått majoritet avgörs istället vem den slutgiltiga kandidaten blir på 
konventet.4 Under konventet nominerar kandidaten även sin vice president.  
 
Aktuella frågor 
Pew Research Center publicerade tidigare i år en rapport som tog fram de frågor som 
demokrater respektive republikaner prioriterar högst under 2019. Enligt undersökningen 
står sjukvård, utbildning, miljö, Medicare och hjälp till fattiga och behövande högst upp 

                                                           
1 USA.gov, Presidential Election Process 
2 National Conference of State Legislatures, State Primary Election Types, 26 Juni 2018. 
3 Council on Foreign Relations, The Caucus System in the U.S. Presidential Nominating Process, 29 Februari 2008. 
4 Council on Foreign Relations, The U.S. Presidential Nominating Process, 9 Februari 2019. 
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på listan för de demokratiska väljarna.5 Avseende Medicare stöttar ungefär hälften av de 
tolv demokrater som rankas högst i undersökningarna någon form av Medicare for all.6 
För republikanska väljare står istället terrorism, ekonomi, social trygghet, invandring och 
militär som topp fem. Under de senaste åren har skillnaderna i de partipolitiska 
agendorna blivit allt tydligare, vilket framgår av de frågor som partierna prioriterar högst. 
Under 2014 var ekonomin, jobb och social trygghet bland topp fem hos båda partiernas 
prioriteringar. Vad gäller ekonomin anser runt 70 procent av amerikanska väljare att 
landets ekonomi är bra, men endast 41 procent anser att detta är tack vare Trump.7  
 
Utrikespolitik har inte varit en fråga som diskuterats lika frekvent. Demokraterna verkar 
inte heller vara överens om vad som utgör USAs största hot. Under demokraternas första 
debatt varierade svaren mellan Kina, Ryssland, Trump, kärnvapen, Iran och 
klimatförändringar.8  
 
Kandidater 
För tillfället är det 24 demokrater och två republikaner som meddelat att de ställer upp i 
valet. Bland demokraternas kandidater finns bland annat före detta vice presidenten Joe 
Biden, senatorn Berni Sanders och senatorn Elizabeth Warren. Hos republikanerna är det, 
förutom president Trump, enbart före detta guvernören William Weld från 
Massachusetts.9 För tillfället ser demokraterna ut att ha ett försprång mot Trump. Enligt 
en undersökning utförd 11 juni skulle Trump förlora mot Biden, som just nu ligger etta 
bland demokraterna, med ett resultat på 40-53.10 Han skulle även förlora mot Bernie 
Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg och Cory Booker.11   
 

                                                           
5 Pew Research Center, Republicans and Democrats have grown further apart on what the nation’s top priorities should 
be, 5 Februari 2019. 
6 Reuters, Trump campaign views healthcare as a 2020 campaign weapon, 24 Maj 2019. 
7 Quinnipiac University National Poll, Top Dems Lead Trump In Head-To-Head Matchups, Quinnipiac University National 
Poll Finds; Democratic Primary Race Narrows As Biden Goes Flat, 11 Juni 2019. 
8 Defense One, Democrats Couldn’t Agree on Top National-Security Threats, 27 Juni 2019.  
9 Läs om alla kandidater här New York Times, Who’s Running for President in 2020?, 14 Juni 2019. Se även 
sammanställning längre ned. 
10 Quinnipiac University National Poll, Top Dems Lead Trump In Head-To-Head Matchups, Quinnipiac University National 
Poll Finds; Democratic Primary Race Narrows As Biden Goes Flat, 11 Juni 2019. 
11 Quinnipiac University National Poll, Top Dems Lead Trump In Head-To-Head Matchups, Quinnipiac University National 
Poll Finds; Democratic Primary Race Narrows As Biden Goes Flat, 11 Juni 2019. 
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Demokrater 
 

Michael Bennet, 54  
Senator från Colorado, 
känd för att söka kompr-
omisser mellan partier-
na. Var en del av Gang of 
Eight, åtta senatorer från 
båda sidor som tog fram 
ett omfattande förslag 
om immigrationsreform 
2013.  
Läs mer här.  
 

Joe Biden, 76 
Före detta vicepresident 
och senator från Delaw-
are. Ställer upp i valet för 
tredje gången. Är en av 
de mest omtyckta hos 
demokraterna och ligger 
just nu etta i undersök-
ningar bland de demokr-
atiska kandidaterna. 
Läs mer här.  

Cory Booker, 50 
Senator från New Jersey 
och före detta borgmäst-
are av Newark. Har varit 
en av de ledande i sena-
ten vad gäller straffrätt-
sreform. Startade sin ka-
mpanj med citatet “I be-
lieve that we can build a 
country where no one is 
forgotten, no one is left 
behind." 
Läs mer här.  
 
 

Steve Bullock, 53 
Guvernör av Montana 
och före detta statsåkl-
agare. Känd som en pra-
gmatiker som vunnit rep-
ublikanskt stöd till libe-
rala prioteringar. Har vu-
nnit tre kampanjer som 
demokrat i en röd stat.  
Läs mer här. 

Pete Buttigieg, 37 
Borgmästare av South B-
end, Indiana. Har av f.d. 
presidenten Barack Ob-
ama blivit kallad ”det 
demokratiska partiets fr-
amtid”. Skulle bli den 
yngsta, och den första 
öppet homosexuella, pr-
esidenten i historien.  
Läs mer här. 

Julián Castro, 44 
Före detta borgmästare 
av San Antonio och min-
ister för bostads- och 
stadsutveckling. Kampa-
njar bland annat för me-
dicare for all och immig-
rationsreform. 
Läs mer här. 

Bill de Blasio, 58 
Borgmästare av New Yo-
rk City. Meddelade att 
han skulle ställa upp i 
valet med en video med 
titeln ”Working People 
First”, och gapet mellan 
rika och fattiga har varit 
en av hans stora fokus-
områden under hans ka-
mpanj till borgmästare. 
Läs mer här.  

John Delaney, 56 
Före detta ledamot i 
representanthuset från 
Maryland. Ser sig själv 
som en problemlösare 
som arbetar över parti-
gränserna, men har även 
stöttat liberala ideer 
såsom universell sjuk- & 
hälsovård. Före detta 
affärsman och en av de 
mest förmögna under sin 
tid i kongressen. 
Läs mer här.  
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Tulsi Gabbard, 38 
Ledamot i representant-
huset sedan 2013 från 
Hawaiis andra distrikt. 
Tidigare krigsveteran fr-
ån Irak-kriget. Har fått 
kritik efter att ha mött 
Syriens president under 
2017 och för sina tid-
igare kopplingar till anti-
LGBTQ grupper. Vill bl.a. 
att USA ska vara mindre 
involverad i utländska 
konflikter. 
Läs mer här. 
 

 

Kirsten Gillibrand, 52 
Senator från New York 
sedan 2009. En av sen-
atens ledande liberala 
röster. Har länge plac-
erat kvinnors rättigheter 
högt på sin agenda. Var 
tidigare en ledamot i 
representanthuset där 
hon hade mer kons-
ervativa ståndpunkter. 
Läs mer här.  

Kamala Harris, 54 
Senator från Kalifornien 
sedan 2017. Fick mycket 
uppmärksamhet för he-
nnes tuffa frågor till Tru-
mps nomineringar, däri-
bland Brett Kavanaugh 
som nominerades till och 
numera sitter i högsta 
domstolen. Stöttar bland 
annat Medicare for all 
och legalisering av 
marijuana.  
Läs mer här. 

John Hickenlooper, 67 
Före detta guvernör av 
Colorado och borgmästa-
re av Denver. Ser sig själv 
som en effektiv chef och 
deal-maker som lyckats 
styra i en lila stat sam-
tidigt som han varit pro-
gressiv. 
Läs mer här.  

 

Jay Inslee, 68 
Guvernör av Washington 
sedan 2013 och tidigare 
ledamot i representant-
huset. Mest känd för sin 
miljöpolitik och har blivit 
en av demokraternas 
mest kraftfulla miljöför-
espråkare.  
Läs mer här.  
 
 
 

Amy Klobuchar, 59 
Senator från Minnesota 
sedan 2007. Har arbetat 
bl.a. för att bekämpa 
narkotikamissbruk och 
opiodkrisen. Om hon blir 
president vill hon bland 
annat återansluta sig till 
Parisavtalet och åter-
uppta Irans kärnvapen-
avtal. 
Läs mer här.  

Wayne Messam, 45 
Borgmästare av Miram-
ar, Florida, sedan 2015. 
Har tagit progressiva stå-
ndpunkter på vapenfrå-
gor, invandring och miljö. 
Enligt hans kampanj vill 
han även tackla hälso- 
och sjukvårdskostnader 
samt studentskulder.  
Läs mer här. 

Seth Moulton, 40 
Representerar Massachu-
ssets sjätte distrikt i repre-
sentanthuset sedan 2015. 
Före detta Marine Corps 
Officer som lägger stort 
fokus på veteranfrågor 
och nationell säkerhet.     
Läs mer här.   

mailto:info@centerpartiet.se
https://www.pbs.org/newshour/politics/what-does-rep-tulsi-gabbard-believe-where-the-candidate-stands-on-7-issues
https://www.pbs.org/newshour/politics/what-does-kirsten-gillibrand-believe-where-the-candidate-stands-on-11-issues
https://www.pbs.org/newshour/politics/what-does-kamala-harris-believe-where-the-candidate-stands-on-9-issues
https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/2020-john-hickenlooper-on-the-issues.html
https://www.pbs.org/newshour/politics/what-does-jay-inslee-believe-where-the-candidate-stands-on-6-issues
https://www.pbs.org/newshour/politics/what-does-amy-klobuchar-believe-where-the-candidate-stands-on-5-issues
https://www.cnbc.com/2019/03/28/florida-mayor-wayne-messam-becomes-latest-democrat-to-announce-bid-for-president.html
https://www.businessinsider.com/who-is-seth-moulton-bio-age-family-key-positions-2019-5


   
 

        Stora Nygatan 4 | Box 2200, 103 15 Stockholm 

   +46 (0)8 617 38 00 

                      info@centerpartiet.se  |  www.centerpartiet.se 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beto O'Rourke, 46 
Före detta ledamot i rep-
resentanthuset från Tex-
as. Kandiderade till Sen-
aten under 2018 men fö-
rlorade mot Ted Cruz. 
Har lagt fokus vid bland 
annat immigrationsrefo-
rm och legalisering av 
marijuana. 
Läs mer här.  

  Tim Ryan, 45 
Ledamot i representant-
huset sedan 2003 där 
han representerar Ohios 
sjuttonde distrik. Ser sig 
själv som en röst för 
industriarbetare med sin 
erfarenhet från ett indu-
stridistrikt. Var fram till 
2015 en motståndare till 
abort. 
Läs mer här.  

 

Bernie Sanders, 77 
Senator från Vermont 
och före detta ledamot i 
representanthuset. Besk-
river sig själv som en de-
mokratisk socialist. Vill 
bland annat ha universell 
hälso- och sjukvård,  fri 
högre utbildning och ett 
större socialt säkerhets-
nät. 
Läs mer här.   
 
 
 

Joe Sestak, 67 
Före detta ledamot i rep-
resentanthuset med mili-
tärbakgrund. Ser sig själv 
som en supporter för 
arbetarklassen. Säger att 
två av hans primära mål 
är att bromsa klimat-
förändringarna och sätta 
stopp för orättvisor 
såsom rysk inblandning i 
demokratiska val och 
Kinas kontroll av 5G 
nätverk.  Från Pennsylv-
ania   
Läs mer här.  
 

Eric Swalwell, 38 
Ledamot i representant-
huset från Kalifornien. 
Har varit en stark kritiker 
av Trump och har flera 
gånger uttalat sig i 
medier kring Trump och 
Ryssland frågan. Har i sin 
kampanj lagt ett fokus 
vid vapensäkerhet.  
Läs mer här.  

Elizabeth Warren, 69 
Senator från Massachu-
setts sedan 2013. Har 
tidigare undervisat i juri-
dik vid Harvard Law Sch-
ool. Arbetar för bland an-
nat konsumenträttighet-
er, fri högre utbildning 
och en skatt för hushåll 
med ett nettovärde på 
över 50 miljoner dollar.  
Läs mer här.  
 

Marianne Williamson, 66 
Författare och föreläsare 
som skrivit mer än ett 
dussin böcker om själv-
hjälp och andlighet. Har 
tidigare ställt upp i valet 
till representanthuset. 
Anser att USA behöver 
ett ”moraliskt och andligt 
uppvaknande”.  
Läs mer här. 

Andrew Yang, 44 
En entreprenör inom 
tech. Startade den idee-
lla organisationen Ventu-
re America som hjälper 
entreprenörer att starta 
företag. Vill bland annat 
skapa en universell 
grundinkomst på 1000 
dollar/månad som finan-
sieras av staten.  
Läs mer här. 
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Republikaner 

 
 

 

 

 
Donald Trump, 73 

USAs nuvarande preside-
nt och före detta affärsm-
an och TV-personlighet. 
Under sin tid som presid-
ent har han bland annat 
arbetat för att begränsa 
invandring, omförhandla 
handelsavtal och dra till-
baka amerikanska trupper 
från utlandet.  
Läs mer här.  

 

 
 

 
 
 
 

William F. Weld, 73 
Före detta guvernör av Ma-
ssachussetts som nu är 
partner på en advokat-
firma. Har tenderat att stö-
dja mer liberala sociala frå-
gor och är bland annat för 
rätten till abort, samkön-
ade äktenskap och en åter-
anslutning till Parisavtalet. 
Läs mer här. 
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