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Inför Supertisdagen i USA
Kommentar av docent Örjan Hultåker

Come Back Kid
Förre vicepresidenten Joe Biden erövrade rollen som Come Back Kid i lördagens demokratiska primärval i South Carolina. Efter tre stora misslyckanden i Iowa (fyra), New Hampshire
(femma) och Nevada (tvåa) vann Joe Biden i South Carolina.
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Joe Biden lyckades på en vecka inte bara att bryta den nedåtriktade opinionstrenden i South
Carolina. Han lyckades att fördubbla sitt stöd på en vecka från 23,3 procent enligt Poll o Polls
(Källa: RealClear Politics) till 48,4 procent.
I Nevada fick senatorn från Vermont Bernie Sanders nästan dubbelt så många röster som Joe
Biden. I South Carolina fick Joe Biden mer än dubbelt så många röster som Bernie Sanders.
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Uttalat stöd från Jim Clyburn
Särskild uppmärksamhet bör ägnas det faktum att Joe Biden ökade med nästan tio procentenheter under själva valdagen vilket har förklarats med att han fick uttalat stöd från den högst
rankade svarta politikern i representanthuset, Jim Clyburn, som är en ledargestalt bland afroamerikaner. Stödet kom i sista minuten före South Carolinas primärval.
Jim Clyburn är från South Carolina där han har en utomordentligt stark ställning bland
afroamerikaner. Av de afroamerikaner som röstadE i South Carolina uppgav var tredje att Jim
Clyburns uttalade stöd var den viktigaste orsaken till att de röstade på Joe Biden (källa: Exit
Poll som bland annat publicerades av CNN).
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Reslutat i valet

Amy Klobuchar

Tre kandidater ger upp efter South Carolina
Inför Supertisdagen har först affärsmannen Tom Steyer och sedan förre borgmästaren Pete
Buttigieg gett upp om att bli Demokraternas presidentkandidat. Sent på kvällen före
Supertisdag får de sällskap av senator Amy Klobuchar som framträder på ett möte i Dallas,
Texas, tillsammans med Joe Biden och uttalar sitt stöd för honom. Efter de avhoppen återstår
bara tre av de kandidater som ställde upp i de första primärvalen – Joe Biden, Bernie Sanders
och senatorn från Massachusetts Elizabeth Warren.
Många i det Demokratiska partiets etablissemang har de senaste dagarna talat uttalat stöd för
Joe Biden som personen med störst möjlighet att besegra den republikanske presidenten Donald Trump. De har uppmanat Joe Bidens konkurrenter att hoppa av och verkar nu vara på
god väg att lyckas. Frågan är om Elizabeth Warren orkar hålla ut och fortsätta sin kampanj efter Supertisdagen.
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Ny kandidat på Supertisdagen blir den tidigare borgmästaren i New York och miljardären
Michael Bloomberg som inte ställde upp i de första fyra primärvalen. Eftersom han bara varit
med i två av alla TV-debatter och dessutom med mycket blandat resultat är han litet av ett
osäkert kort.
Michael Bloomberg har satsat mer än 500 miljoner dollar av sin egen förmögenhet på reklam
inför Supertisdagen. Det är en nästan ofattbar summa och överstiger kostnaden för alla
tidigare kampanjer.
Men TV-pengar är inte allt. Det utvisas av att affärsmannen och miljardären Tom Steyer bara
fick drygt 11 procent av rösterna i South Carolina trots att han spenderade nästan 200 miljoner
dollar på TV- reklam och sociala media.
När Democratic National Convention samlas i Milwaukee, Wisconsin, den 3 juli kommer
3,979 delegater att utse Demokraternas presidentkandidat. De första fyra primärvalen, som
fått så stor uppmärksamhet, har endast utsett 149, dvs. mindre än 4 procent. I dagsläget leder
Bernie Sanders med 58 delegater före Joe Bidens 50.
På Supertisdagen utses 1.344 delegater i 14 delstater samt Amerikanska Samoa. Eftersom det
är 34 procent av alla delegater ger det en fingervisning om vem som definitivt tar ledningen i
demokraternas primärvalskampanj.
Två av delstaterna är av särskilt intresse under Supertisdagen därför att de är hemstaterna för
två av de kvarvarande kandidaterna: Massachusetts för Elizabeth Warren och Vermont för
Bernie Sanders. Hemmakandidaterna kan förväntas ha större framgång där än i andra
delstater. Ett dåligt resultat i hemstaten skulle framstå som ett tecken på yttersta svaghet.

Befolkningsgruppers röstning i två primärval
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Under röstsammanräkningen kommer observatörerna att se stora geografiska skillnader mellan delstatsresultaten vilket bland annat återspeglar befolkningssammansättningen. Det kan
exemplifieras med en jämförelse mellan resultaten i Nevada och South Carolina.
Svarta afroamerikaner utgjorde en majoritet om 56 procent av dem som röstade i South
Carolinas demokratiska primärval. De vita deltagarna utgjorde 40 procent.
Joe Biden som riktat in sig på minoritetsgrupper fick 61 procent av rösterna från
afroamerikaner; Bernie Sanders nådde endast upp till 17 procent i den gruppen. Joe Biden var
mest framgångsrik även bland vita i South Carolina (33 procent) men skillnaden jämfört med
Bernie Sanders (23 procent) var bara 10 procentenheter.
I Nevada utgjorde hispanics 19 procent av de röstande och afroamerikanerna 10 procent. Där
fick Bernie Sanders en majoritet (53 procent) av rösterna från hispanics jämfört med 16
procent som röstade på Joe Biden. I Nevada fick Joe Biden 36 procent av de svarta rösterna
och Bernie Sanders 27 procent.
Under Supertisdagen är det stor skillnad mellan befolkningssammansättningen i de olika
delstaterna vilket får stort genomslag pga av att minoritetsgrupper är överrepresenterade bland
demokraternas sympatisörer. Minoritetsgrupper utgör en större andel av demokraternas
väljarbas än av hela befolkningen i delstaten.
Om röstningsövervikten för Joe Biden bland afroamerikaner består under Supertisdagen bör
det synas i främst i delstater med stor afroamerikansk befolkning: Alabama (26 procent),
North Carolina (21 procent), Virginia (19 procent), Tennesse (17 procent) samt Arkansas (15
procent).
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Om röstningsövervikten för Bernie Sanders bland hispanics består under Supertisdagen bör
det synas i främst i delstater med stor hispanic befolkning: Texas (40 procent), California (39
procent) samt Colorado (22 procent).
Enligt opinionsmätningarna inför Supertisdagen har Bernie Sanders ledningen både i
nationella mätningar över hela USA och i de två största delstaterna California med 415
delegater och Texas med 228 delegater.
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Opinionstrender i Texas
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Joe Biden har en knapp ledning före Bernie Sanders i den tredje största av Supertisdagens
delstater North Carolina med 110 delegater.
Det finns dock anledning att varna för att valresultaten kan komma att avvika relativt kraftigt
från opinionsmätningarna. För det första, opinionsmätningarna har inte hunnit fånga upp
effekterna av Joe Bidens seger i South Carolina. Det finns i USA en bandwagon effekt, dvs.
en tendens att hoppa på ett segertåg och stödja vinnaren. Efter South Carolina skulle det inte
överraska om det finns en sådan bandwagon effekt för Joe Biden bland afroamerikaner.
För det andra, tre kandidater, Tom Steyer, Pete Buttigieg och Amy Klobuchar har hoppat av
nomineringsloppet men finns med i opinionsmätningarna. Även om de finns kvar på valsedlarna kan deras supporters välja att gå över till andra kandidater.
Morning Consult gjorde mellan den 23 och 27 februari en undersökning där de frågade vem
Buttigiegs supportrar skulle rösta på om denne avbröt sin kandidatur. Rösterna skulle fördelas
på flera av de kvarvarande kandidaterna men flest (32 procent) skulle gå till Bernie Sanders.
Joe Biden skulle får 19 procent, Michael Bloomberg 18 procent och Elizabeth Warren 11
procent.
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Vad det visar inför fortsättningen efter Supertisdagen är att demokratiska väljare inte bara
väljer efter kandidaternas position vänster-högerskalan. Även andra faktorer har betydelse
som t.ex. att Bernie Sanders enligt alla opinionsmätningar är den som skapar störst entusiasm
för sin kandidatur.
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Joe Biden kan inte vara säker på att få ta över alla supportrar från avhoppade kandidater i den
politiska mitten.
I Demokraternas primärval finns det en 15-procentsregel som utsäger att en kandidat måste ha
minst 15 procent av rösterna i en delstat för att få delegater till konventet i juli.
Michael Bloomberg ligger nära eller under spärregeln i flera delstater. Han ligger strax under i
California och strax över i Texas och North Carolina men under i California.
Elizabeth Warren når inte upp till spärren i opinionsmätningarna i North Carolina men
balanserar på spärren i California och Texas.
Många pundits tror att Bernie Sanders kommer att ha säkrat fler delegater än Joe Biden efter
Supertisdagen. Det finns uppgifter om att även Joe Bidens kampanjstab tror att Bernie Sanders tar ledningen och att det är deras uppgift att minimera Bernie Sanders övertag i antal
delegater.
Vad som är säkert före Supertisdagen är att Demokraterna kommer att nominera en presidentkandidat som är över 70 år.
Mycket annat är ännu ovisst.
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