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Medan det fortfarande räknas röster i ett historiskt jämnt presidentval, har min inkorg spammats av 

mejl från Donald Trump och Mike Pence. De mejlen skrämmer mig mer än nästan allt annat som 

president Trump har gjort under de senaste fyra åren, och det vill inte säga lite. 

När jag ursprungligen kom till USA 2008 var läget ett annat, och både Republikanerna och 

Demokraterna var (med amerikanska mått mätt) fullt normala partier. Jag ville förstå så mycket om 

amerikansk politik som möjligt och anmälde mig därför direkt för att få nyhetsbrev från såväl 

Demokraten Barack Obamas som Republikanen John McCains kampanjer. Till största delen lämnades 

dessa mejl dock olästa eftersom de nästan bara handlade om att jag borde donera pengar till deras 

kampanjer, vilket jag dels inte ville och dels inte fick eftersom jag vid den tidpunkten ännu inte fått 

permanent uppehållstillstånd i USA. 

Det visade sig dock att de här listorna går i arv mellan kampanjerna, så förutom en strid ström av 

mejl från Obama och McCain finns också alla kandidater och presidenter därefter representerade i 

min inkorg. Så även Donald Trump. 

Till skillnad från ett vanligt val har strömmen av mejl från hans kampanj dock inte upphört efter att 

valurnorna har stängt. I stället har de ökat. Under de senaste dagarna har jag fått tiotalet mejl som 

talar om valfusk om Trump förlorar valet, utnämner honom till segrare i delstater som är långt ifrån 

färdigräknade och uppmanar läsaren ”to engage in the BATTLE” (ansluta sig till kampen) och ”to 

FIGHT for your Country” (slåss för landet). 

En demokrati kan bara fungera om alla inblandade följer spelreglerna. Till dessa hör att låta 

rösträkningen pågå tills den är färdig och att inte rikta anklagelser om valfusk och andra 

oegentligheter mot de politiska motståndarna om det inte finns mycket klara grunder för det. Men 

precis som i andra aspekter av sitt presidentskap följer Trump inga regler utan använder den brända 

jordens taktik för att stärka sin egen position bland sina anhängare och så split i det demokratiska 

systemet. 

Användningen av uttryck som ”FIGHT” och ”BATTLE” (versalerna är inte mitt påfund utan kommer 

från originalmejlen) är också ett exempel på det som inom statsvetenskapen kallas för "dog 

whistles”, det vill säga användandet av mångtydiga ord och fraser, som till exempel inte enbart kan 

tolkas som en uppmaning till våld (man kan ju också kämpa genom att bidra med pengar till 

Trumps ”Election Defence Fund”), men som kommer att uppfattas så av en del. 

Spänningarna ökar i USA och avsett vem som till slut visar sig vinna valet kommer polariseringen i 

landet att öka. Om Trump vinner kommer han att aktivt underblåsa den, och om det blir hans 

motståndare som tar över Vita Huset kommer uppförsbacken vara enorm eftersom Trump kommer 

att göra sitt bästa för att se till att Biden inte ska betraktas som en legitimt vald president av 

Trumpväljarna. Och om några av dessa dessutom läser in en implicit uppmaning från den sittande 

presidenten om att ta till våld, förbättrar det knappast läget för den amerikanska demokratin. 
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