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Resans syfte 

Konstitutionsutskottet beslutade den 17 december 2015 att med en delegation 

från konstitutionsutskottet besöka Washington DC och Columbia, South 

Carolina, USA, under vecka 7, 2016. Syftet med resan var att få en fördjupad 

förståelse för det amerikanska statsskicket och inhämta erfarenheter och studera 

frågor inom utskottets beredningsområde. Det gäller bland annat konstitutionella 

frågor, valfrågor, frågor om fri- och rättigheter, mediepolitik, förebyggande 

arbete mot våldsbejakande extremism, relationen mellan federation, delstat och 

kommun samt kampanjfinansiering. 

Redogörelse för resan 

Besöket inleddes på Sveriges ambassad i Washington DC där ambassadör Björn 

Lyrvall med medarbetare tog emot delegationen i House of Sweden. Utskotts-

delegationen fick en genomgång av det allmänpolitiska läget i USA och aktuella 

frågor, bl.a. berördes vissa handelsfrågor, biståndssamarbete mellan USA och 

Sverige samt ambassadens bevakning av primärvalen och presidentvalet.  

Vid ett möte med underutskottet för konstitutionen vid senatens justitieutskott 

fick delegationen en presentation av underutskottets roll och uppgifter. Vid mötet 

diskuterades även Högsta domstolens roll och processen kring att utse en ny 

domare efter att en av domstolens domare, domare Scalia, nyligen hade avlidit. 

Frågor om det amerikanska konstitutionella systemet, primärvalen och president-

valet diskuterades vid de flesta möten som ägde rum, bl.a. med en journalist från 

nyhetsbyrån AP och en representant från ett företag som utbildar utländska 

ambassadörer och diplomater om amerikansk politik och amerikanska stats-

skicket. Delegationen hade även ett möte med en företrädare för Hillary Clintons 

valfinansieringskampanj och fick en presentation av hur en valkampanj 

finansieras och organiseras. 

Delegationen besökte även kongressens motsvarighet till riksdagens utrednings-

tjänst. Vid mötet fick delegationen bl.a. information om utredningstjänstens roll 

och uppgifter och för utskottet aktuella frågor. Delegationen besökte också ett 

forskningscentrum för mediepolitik och fick vid mötet en presentation av trender 

inom amerikansk mediepolitik. Bl.a. framgick att traditionella medier fortfarande 

har betydelse och att tv utgör det viktigaste mediet för att få kunskap om 



 

 

 

 

 

 

 

 

presidentvalet. Samtidigt framgick att det blir allt vanligare med nyhets-

konsumtion via sociala medier. 

Delegation hade även ett möte med en av kommissionärerna vid Federala 

valkommissionen som är en oberoende federal valmyndighet. Vid mötet 

diskuterades regelverket om valfinansiering och myndighetens roll och uppgifter. 

Myndigheten övervakar bl.a. den offentliga finansieringen av presidentvalet.  

Vid ett möte på Justitiedepartementet fick delegationen information om och 

möjlighet att diskutera det förebyggande arbetet och de strategier som används i 

kampen mot våldsbejakande extremism i USA. Delegationen besökte även 

Högsta domstolen och fick en presentation om den amerikanska konstitutionen, 

Högsta domstolens roll och domstolssystemet i USA samt information om några 

vägledande avgöranden, bl.a. inom området för fri- och rättigheter. Besöket i 

Washington avslutades med ett lunchmöte med en representant för en tanke-

smedja som höll en presentation om demografins roll i valet 2016. 

Delegationens besök i Columbia, South Carolina, sammanföll med 

republikanernas primärval, vilket innebar en unik möjlighet för delegationen att 

på plats få uppleva ett valmöte med en av presidentkandidaterna. Delegationen 

fick också möjlighet att tillsammans med en kongressledamot besöka några 

vallokaler under själva valdagen, och kunde på plats bl.a. se hur den elektroniska 

röstningen går till. Delegationen fick även möjlighet att samtala med valarbetare 

och väljare.  

Delegationen besökte även nyhetsredaktionen på en lokal tv-station och fick se 

hur arbetet på en nyhetsredaktion går till. Delegationen besökte även en lokal 

tidning. Vid besöken diskuterades bl.a. primärvalet och skilda frågor i fokus för 

valet och för konstitutionsutskottet relevanta frågor.  

Delegationen besökte vidare den federala distriktsdomstolen i Columbia där 

delegationen fick tillfälle att diskutera det amerikanska rättssystemet med en 

domare. Vid en lunch fick utskottet tillfälle att träffa representanter från 

Handelsdepartementet i South Carolina och från olika organisationer som främjar 

företagande i delstaten. Utskottet fick bl.a. information om vilka svenska företag 

som är verksamma i delstaten. Delegationen besökte även delstatssenaten och 

delstatsrepresentanthuset. Genom besöket i South Carolina fick utskottet en god 

bild av relationen mellan federation och delstat vad gäller den politiska maktens 

organisering. 

Delegationen ställer sig bakom redogörelsen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

Andreas Norlén (M) 

Hans Ekström (S) 

Veronica Lindholm (S) 

Maria Abrahamsson (M) 

Agneta Börjesson (MP) 

Patrick Reslow (M) 

Emanuel Öz (S) 

Fredrik Eriksson (SD) 

Mathias Sundin (L) 

Tuve Skånberg (KD) 

Marta Obminska (M) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från konstitutionsutskottets kansli 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

Måndag den 15 februari  

15.15 Ankomst till Washington DC 

18.30 Middag 

Tisdag den 16 februari 

8.30–9.20 Genomgång med ambassadör Björn Lyrvall och medarbetare vid 

Sveriges ambassad 

10.00 Möte med Noah Philips, politiskt sakkunnig, underutskottet för 

konstitutionen, senatens justitieutskott 

12.15  Möte med Steve Hurst, journalist vid nyhetsbyrån AP, om aktuell 

politik i USA, det kommande presidentvalet och medias roll 

14.00–15.20 Möte med Kristin Archick och Alissa Dolan vid amerikanska 

kongressens utredningstjänst 

15.30  Visning av kongressen 

18.30  Mottagning på ambassadörens residens 

Onsdag den 17 februari 

9.00–10.30  Möte med Shelly Porges från Hillary Clintons valfinansierings-

kampanj 

11.00–12.30  Möte med Jesse Holcomb, biträdande forskningschef, Pew 

Research Center, om amerikanska medier 

12.45 Lunch 

14.00 Möte med Elleen Weintraub, kommissionär vid Federal Election 

Commission (Federala valkommissionen) 

15.45–17.15 Möte med Matt Decker, representant från DDP Global, om 

primärval och presidentval nationellt och specifikt i delstaten 

South Carolina  

Torsdag den 18 februari 

9.30–10.30 Möte med USA:s Justitiedepartement om det förebyggande arbetet 

mot våldsbejakande extremism 

11.00–13.00 Möte med Debra Perlin, stipendiat, USA:s Högsta domstol  



 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 Lunchmöte med Karlyn Bowman, Senior Fellow (forskardocent), 

tankesmedjan American Enterprise Institute om den allmänna 

opinionen och demografins roll 

15.15 Transport till flygplatsen 

17.22 Flygresa till Columbia, South Carolina 

18.57 Ankomst Columbia, South Carolina 

 

 

Fredag den 19 februari 

9.00–10.00 Diskussioner med domare Joseph F Anderson vid Federala 

distriktsdomstolen 

10.00–11.00 Besök på valmöte med presidentkandidat guvernör John Kasich 

11.30–14.00 Mottagning och lunch med välkomsttal av f d borgmästaren Bob 

Coble samt anföranden av: 

– Kongressledamoten Joe Wilson 

– Fred Monk, VD, Columbia World Affairs Council 

– Nelson Lindsay, direktör, Global affärsutveckling vid 

Handelsdepartementet, South Carolina 

– Mike Briggs, koncernchef, Centre SC Alliance 

– Andreas Norlén, konstitutionsutskottets ordförande 

14.00–15.30 Guidad visning i senaten och representanthuset samt möten med: 

– Jeff Gossett, tjänsteman, senaten 

– Kenneth Moffitt, tjänsteman, senaten 

– Russell Ott, ledamot representanthuset 

– Charles Reid, tjänsteman, representanthuset 

15.30–16.30 Möte med Randy Johnson, nyhetssamordnare, Nyhetsredaktionen 

på WIS Television 

16.30–17.30 Möte med Eva Moore, redaktör, Tidningen Free Times  

17.30–19.00 Mottagning med anföranden av: 

– Dick Harpootlian, f d ordförande för demokratiska partiet, 

South Carolina 

– Trey Walker, f d kanslichef för republikanska partiet, South 

Carolina  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag den 20 februari 

8.45 Kongressledamoten Joe Wilson möter delegationen på hotellet 

9.00 Transport till Aiken 

10.00–10.30 Besök i vallokal i Aiken  

10.30 Transport till Lexington 

11.15–11.45 Besök i vallokal i Lexington 

11.45 Transport till Springdale 

12.00–12.30 Besök i vallokal i Springdale 

13.00–14.30 Lunch 

20.00– Besök på valvaka 

Söndag den 21 februari  

10.23 Avresa 

Måndag den 22 februari 

7.35 Ankomst Stockholm 

 

 

 


