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Jimmie Åkesson
2014 års Opinionsbildare Nr 1

En debatt som Sverigedemokraterna
(SD) fick ärva från Ny Demokrati (ND)
är debatten om vad som är det bästa sättet
för medierna att förhålla sig till det nya
partiet. Och med ”bästa sättet” menas det
sätt, genom vilket medierna bäst kan bidra
till att hålla nykomlingspartiet borta från
politiskt inflytande.
När det gäller ND prövades först
metoden att skriva ner, förlöjliga och så
långt möjligt skandalisera partiet. Den
”strategin” hade dock en baksida. På det
sättet fick ND en uppmärksamhet, som
var tillräckligt stor för att partiet skulle få
tillräckligt många röster för att komma in
i Riksdagen. När det så var dags för nästa
riksdagsval, valde medierna att nästintill
förtiga ND:s existens. Det fungerade bättre
och ND åkte ur Riksdagen.
När det gäller SD har medierna periodvis valt att förtiga partiet men sedan – inte
minst under det så kallade ”supervalåret
2014” - i accelererande omfattning ge betydande publicitet åt sådant som bedömts
ägnat att skandalisera SD och som den
resursstarka underrättelseorganisationen
EXPO lyckats vaska fram för att sedan
ställa till mediernas förfogande. Enligt
uppgift utan kostnad något som inte minst
krisande tidningar uppskattat. Vad detta
fått för återverkningar på dessa tidningars
integritet är en intressant fråga.

Skenande kampanjer
Mot bakgrund till de olika mot SD riktade
kampanjernas uteblivna eller bättre uttryckt
oönskade effekter uppstår frågan om inte
kampanjerna mot slutet av valrörelsen til�läts skena på ett sätt, att de blev kontraproduktiva. Det gäller inte minst långa raden

Motiveringar till Förstaplaceringar
”Jimmie Åkesson har – tyvärr – förändrat det politiska landskapet”
						Olle Wästberg
”Jimmie Åkesson, numera sjukskriven och kanske på väg bort från politiken, har på ett
för Sverige fullständigt unikt sätt lyckats göra ett främlingsfientligt parti till Sveriges tredje
största parti
						Elisabeth Höglund
”7 partier och en hel journalistkår har Jimmie Åkesson (SD) till sitt största hatobjekt. Det
har gjort att han fått mest uppmärksammad och blivit den viktigaste opinionsbildaren.”

Dennis Brinkeback

						

journalisters mot Jimmie Åkesson riktade
inte sällan direkt perfida personangrepp.
Angrepp som till slut tvingade honom
till en flera månader lång sjukskrivning.
Kanske att den mobbning för vilken Mona
Sahlin (i dag ledamot i EXPO:s styrelse)
och Fredrik Reinfeldt angav tonen genom
sina uttalanden om att inte vilja ta i honom
ens med tång märkt honom för livet.
När den av Thomas Mattsson ledda
tidningen Expressen gått på som värst, kan
den historiskt bevandrade inte låta bli att
tänka på 1930-talets Julius Streicher och
den av Streicher ledda tidningen Der Stürmer. Då var det judar som var hatobjektet.

Årets nr 1
I årets omröstning av Sveriges Viktigaste
Opinionsbildare, i vilken 151 av 300 personer med profession att följa samhällsdebatten – ledarskribenter, debattredaktörer,
krönikörer och journalister i övrigt med
samhällsbevakning som inriktning inbjudits att delta – röstat fram Jimmie Åkesson
som nr 1 bland Sveriges 2014 års Viktigaste
Opinionsbildare! Ingen annan har fått fler
förstaplaceringar men ofta – i nio fall –

tillägget ”tyvärr”. Det gäller bland andra
Olle Wästberg, som menar att Åkesson
”förändrat det politiska landskapet”. I en del
av motiveringarna kan man läsa in någon
form av sympati med offret för mobbandet.
Sverigedemokraterna blev ju också
det enda vinnande partiet i höstens riksdagsval. Förklaringen har dock knappast
med Åkesson personligen att göra som att
det ute bland ”vanligt folk” alla katogerier
finns en växande underström av oro för
den utveckling som ”våra politiker” av
oförstånd blandat med likgiltighet för
”folkmenigheten” banat väg för. Med eller
utan Åkesson torde denna underström
fortsätta att göra sig gällande.

Tydliga förändringar
i sammansättningen
Under de drygt 40 år som DSM inbjudit
en journalistpanel att rösta fram år från år
Sveriges Viktigaste Opinionsbildare har
det varit möjligt att följa tydliga förändringar i sammansättningen av vilka som
bedöms som särskilt betydelsefulla för
opinionsbildningen i Sverige.

Reglerna för valet av Sveriges Viktigaste Opinionsbildare
Detta är det 41:e året som DSM kan presentera vad som kommit
att gälla som den officiella listan över Sveriges Viktigaste Opinionsbildare.

Till valet av Sveriges Viktigaste Opinionsbildare inbjuds 300
personer, som i sin profession har att följa debatten och den
därmed sammanhängande opinionsbildningen. Valet av dessa
300 personer görs så brett som möjligt bland journalister som
ledarskribenter, debattredaktörer, krönikörer och andra med
samhällsbevakning som inriktning.

Uppgiften för ”elektorerna” är att sätta samman en lista på 12
personer, som bedöms ha haft störst betydelse för opinionsbildningen
i Sverige under det gångna året.
Med opionsbildare avses person med betydelse för opinionsbildningen genom att ge spridning åt åsikter – egna eller andras – som
står i överensstämmelse med egna värderingar.
De inkomna svaren matas in på dator samtidigt som de poängsätts
där en förstaplacering får 15 poäng, en andraplacering 12 poäng, en
tredjeplacering 10 poäng och sedan i en fallande skala, vilket betyder
att en tolfteplacering får 1 poäng.
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En tydlig trend är, att journalister mer
och mer kommit att dominera opinionsbildningen. En annan att företrädare för
näringslivet blivit alltmer sällan förekommande på listan över ”Sveriges 100 Viktigaste Opinionsbildare”. En listning som
DSM gjorde 1981 på näringslivsföreträdare
som aktivt deltog i samhällsdebatten (se
DSM 6/2013, sid 6) upptog namn på 30
namnkunniga sådana företrädare – sådana
som Tore Browaldh, Jan Carlzon, Pehr G
Gyllenhammar, Curt Nicolin, Stig Ramel,
Jan Wallander, Marcus Wallenberg, Hans
Werthén. Listan över 2014 års ”hundralista”
upptar två (!) sådana namn - Jacob Wallenberg och (nr 33) Leif Johansson (nr
65). Till detta kommer 9 namn på listan
”Viktiga nästintill de 100 Viktigaste”, nämligen Carl Bennet, Lars Bern, Peje Emilsson, Annika Falkengren, Dan Olsson,
Christina Stenbeck, Olof Stenhammar,
Marcus Wallenberg jr. Företrädare för
småföretagsamheten saknas helt.

Försvarsmakten
En sektor som lyser med sin frånvaro på
senare års listor över Sveriges Viktigaste Opinionsbildare är Försvarsmakten och Kyrkan.
Vad gäller Försvarsmakten är detta
särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av
senare tids förändringar i det säkerhetspolitiska läget samtidigt som mer än tio års
fortgående ned- och avrustning allvarligt
sänkt Sveriges försvarsförmåga. Att ÖB
Sverker Göransson i detta läge inte samlat
så mycket som en enda röstpoäng är inte
bara anmärkningsvärt utan uttryck för den
ledningskris Försvarsmakten befinner sig i.
Försvarsminister Peter Hultqvist finns
med på hundralistan (nr 64). Detta till
skillnad från Alliansregeringens avgående
minister moderaten Karin Enström, vars
mest bestående avtryck är hennes krav på
att Försvarsmakten förses med ett antal
kvinnliga generaler.

Nytt inslag
Ett på senare år nytt och sannolikt växande inslag är opinionsbildare, som verkar
via alternativa medier och/eller Nätet. På
årets hundralista finns sju sådana namn:
Paulina Neuding (nr 41), Lars Hedergard ( 74), Mats Dagerlind (nr 77), Vávra
Suk (nr 87), Julia Caesar (nr 90), Carl
Bergqvist/Wiseman (nr 96) och Ingrid
Carlqvist (99).

Nya namn

Årets lista upptar 18 nya namn – namn på personer som aldrig tidigare återfunnits
på DSM:s listor över Sveriges Viktigaste Opinionsbildare. I fjol var antalet debutanter
16 och i förrfjol 20.
.
Nr 25
Nr 27
Nr 28
Nr 36
Nr 38
Nr 40
Nr 45
Nr 47
Nr 52
Nr 53

Nr 56
Nr 62
Nr 63
Nr 64
Nr 74
Nr 77
Nr 79
Nr 80
Nr 82
Nr 83

Kerstin Holm
Gunilla Kvartoft
Mattias Karlsson
Tove Lifvendal
Alive Bah Kuhnke
Sara Skyttedal
Ulf Kristersson
Jens Lapidus
Tomas Ternby
Daniel Sohonen

Jack Werner
Anders Lindberg
Elisabeth Santesson
Peter Hultqvist
Lars Hedergard
Mats Dagerlind
Tino Sanandaji
Jenny Madestam
Tommy Möller
Sanna Rayman

Nr 84
Nr 85
Nr 87
Nr 88
Nr 91
Nr 94
Nr 96
Nr 98

Ingvar Persson
Ali Esbati
Vávra Suk
Richard Jomshof
Frida Boisen
Karl-Olov Arntsberg
Carl Bergquist
Cecilia Bodström

Dessa föll bort

Av de som återfinns på hundralistan 2013 är det 27 som inte återfinns på hundralistan
för år 2014. I fjol var bortfallet 21 och i förrfjol 34. Detta är de som fallit bort i år med
angivande av fjolårets ranking.
Nr 19
Nr 24
Nr 34
Nr 35
Nr 39
Nr 41
Nr 45
Nr 47
Nr 48

Jan Björklund
Hanne Kjöller
Cecilia Uddén
Eva-Kis Sirén
Assar Lindbeck
Lars Adaktusson
Silvia
Björn Ranelid
Göran Rosenberg

Nr 49
Nr 52
Nr 56
Nr 58
Nr 60
Nr 67
Nr 68
Nr 69
Nr 73

Cecilia Malmström
Urban Ahlin
Herman Lindqvist
Belinda Olsson
Michael Wolf
Malin Syrstad
Eva Hamilton
Oisín Cantwell
Martin Aagård

Nr 75
Nr 78
Nr 81
Nr 83
Nr 87
Nr 88
Nr 90
Nr 91
Nr 93

Pär Ström
Göran Lambertz
Lena Ek
Dan Josefsson
Anders Knape
Maria Anholm
Gunnar Sandelin
Peter Kadhammar
Tobias Billström

Viktiga nästintill de 100 Viktigaste

Totalt upptar årets svarslistor 151 namn. Utöver de 100 som rankats efter antalet poäng
förekommer 55 namn på minst två listor och/eller som fått minst 12 röstpoäng. Dessa
anges här i bokstavsordning.
Aagård, Martin
Abrahamsson, Maria
Adaktusson, Lars
Ahlin, Urban
Aschberg, Robert
Bennet, Carl
Bern, Lars
Björklund, Jan
Bjereld, Ulf
Bollyn, Christopher
Busch, Ebba
Emilsson, Peje
Falkengren, Annika
Hakelius, Johan
Hamilton, Eva
Heimersson, Staffan
Hell, Kristoffer
Hellberg, Lalle
Hellertz, Pia
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Hildebrand, Johanna
Holm, Carl G
Hökmark, Gunnar
Jallai, Anders
Johansson, Ylva
Kadhammar, Peter
Kasselstrand, Gustav
Kjöller, Hanne
Lemne, Carola
Lina, Jüri
Lindqvist, Herman
Malmström, Cecilia
Mild, Jan
Nilsson, Ulf
Olsson, Belinda
Olsson, Dan
Pagrotsky, Leif
Ramberg, Anne
Ranelid, Björn

Reinfeldt, Filippa
Rosenberg, Göran
Sandelin, Gunnar
Silvia
Sjöstedt, Oscar
Skånberg, Tuve
Stenbeck, Christina
Stenhammar, Olof
Ström, Pär
Sundström, Anders
Swedin, Daniel
Uddén, Cecilia
Wachtmeister, Ian
Wallenberg, Marcus
Wallmark, Hans
Wolf, Michael
Ygeman, Anders
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Tjugo-i-Topp
Inom parentes anges föregående års placering.
( . ) = funnits med på äldre 100-lista

01

(04)

ÅKESSON, Jimmie

02

(13)

MELLIN, Lena

614 p

03

(29)

INGVES, Stefan

534 p

04

(09)

LÖFVEN, Stefan

525 p

05

(11)

KNUTSON, Mats

444 p

06

(10)

JOSEFSSON, Janne

401 p

07

08)

DAHLBERG, Anna

365 p

08

(01)

WOLODARSKI, Peter

359 p

09

(07)

ANDERSSON, Magdalena

357 p

10

(36)

LÖÖF, Annie

286 p

11

(16)

SJÖSTEDT, Jonas

211 p

12

(02)

BORG, Anders

209 p

13

(14)

BERGSTRÖM, KG

173 p

14

(14)

GREIDER, Göran

144 p

15

(15)

MATTSSON, Thomas

138 p

16

(06)

REINFELDT, Fredrik

109 p

17

(05)

PERSSON, Leif GW

107 p

18

(18)

VICTORIA

89 p

19

(30)

SILBERSTEIN, Margit

81 p

20

(26)

DAMBERG, Mikael

77 p
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75 p
75 p
73 p
72 p
72 p

61 (71) HÄGGLUND, Göran
62 (NY) LINDBERG, Anders
63 (NY) SVANTESSON, Elisabeth
64 (NY) HULTQVIST, Peter
65 (53) JOHANSSON, Leif

38 p
38 p
38 p
37 p
36 p

26 ( .) PETTERSSON, Karin
27 (NY) KVARTOFT, Camilla
28 (NY) KARLSSON, Mattias
29 (31) THORWALDSSON, Karl-Petter
30 (25) OHLSSON, Birgitta

70 p
69 p
68 p
68 p
66 p

66
67
68
69
70

35 p
35 p
33 p
33 p
32 p

31
32
33
34
35

65 p
64 p
64 p
62 p
61 p

71 ( .) ERIKSSON, Peter
72 (32) ARENANDER, Inger
73 ( .) HÜBINETTE, Karin
74 (NY) HEDEGARD, Lars
75 (51) AVELLAN, Heidi

31 p
30 p
30 p
29 p
28 p

36 (NY) LIFVENDAHL, Tove
37 (70) ORRENIUS, Niklas
38 (NY) BAH KUHNKE, Alice
39 ( .) SCHYMAN, Gudrun
40 (NY) SKYTTEDAL, Sara

61 p
61 p
59 p
59 p
59 p

76 ( .) BAYLAN, Ibrahim
77 (NY) DAGERLIND, Mats
78 ( .) JOHANSSON, Morgan
79 (NY) SANANDAJI, Tino
80 (NY) MADESTAM, Jenny

28 p
28 p
28 p
28 p
27 p

41 (54)
42 ( .)
43 ( .)
44 (61)
45 (NY)

57 p
54 p
52 p
51 p
51p

81
82
83
84
85

HOLMQUIST, Anette
MÖLLER, Tommy
RAYMAN, Sanna
PERSSON, Ingvar
ESBATI, Ali

26 p
26 p
26 p
25 p
24 p

46 (65) DEMIRBAG-STEN, Dilsa
47 (NY) LAPIDUS, Jens
48 (33) JÄMTIN, Carin
49 (55) GUDMUNDSON, Per
50 (62) RONSON. Åsa

50 p
50 p
48 p
47 p
47 p

86 ( .) BRUNNBERG, Kerstin
87 (NY) SUK, Vávra
88 (NY) JOMSHOF, Richard
89 (42) KNUTSON, Ulrika
90 (80) CAESAR, Julia

23 p
23 p
22 p
22 p
21 p

51 (64) PERSSON, Lennart
52 (NY) TERNBY, Tomas
53 (NY) SUHONEN, Daniel
54 (40) LINDERBORG, Åsa
55 (74) FRANCHELL, Eva

45 p
45 p
44 p
43 p
42 p

91 (NY) BOISEN, Frida
92 ( .) ABRAHAMSSON, Maria
93 (57) WIRTÉN. Per
94 (NY) ARNSTBERG, Karl-Olov
95 ( .) ROTHSTEIN, Bo

20 p
19 p
19 p
18 p
18 p

56 (NY) WERNER, Jack
57 ( .) PERSSON, Göran
58 (43) HÖGLUND, Elisabet
59 ( .) SWARTZ, Richard
60 (44) ULLENHAG, Erik

41 p
40 p
39 p
39 p
39 p

96 (NY) BERGQVIST, Carl
97 (72) SVENSSON, Britta
98 (NY) BODSTRÖM, Cecilia
99 ( .) CARLQVIST, Ingrid
100 ( .) LJUNGGREN, Stig Björn

17 p
17 p
16 p
16 p
14 p

21 (23)
22 (27)
23 (66)
24 (38)
25 (NY)

(28)
(22)
(46)
( .)
(37)

FRIDOLIN, Gustav
NORDMARK, Eva
KINBERG BATRA, Anna
BILDT, Carl
HOLM, Kerstin

KIELOS, Katrine
HELIN, Jan
WALLENBERG, Jacob
HEDENMO, Anna
BENKÖ, Cilla

NEUDING, Paulina
WALLSTRÖM, Margot
GRÖNING, Lotta
BAAS, David
KRISTERSSON, Ulf
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(50)
( .)
( .)
( .)
( .)

(59)
(NY)
(NY)
(NY)
(NY)

ABRAHAMSON, Kjell Albin
NILSSON, PM
HERLITZ, Gunilla
OHLSSON, Per T
LINDER, PJ Anders
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2012

Kort om Tjugo-i-Topp
01 (04) Jimmie Åkesson

Den ende vinnaren vid Riksdagsvalet 2014. Jagad och
häcklad av det samlade journalistkollektivet. Mobbad som
ingen annan svensk politiker i modern tid – kanske någonsin. Drevs till långvarig sjukskrivning. Trots detta kan han
väntas – delvis genom ersättare - få fortsatt nästintill avgörande inflytande på den svenska inrikespolitiken. På tidningen FOKUS:s lista över Sveriges mäktigaste makthavare
hamnade han 2014 på 5:e plats.

02 (13) Lena Mellin

Aftonbladets extremt flitiga kommentator. Man skulle
kunna tro att en hel redaktion arbetade för henne med
”Lena Mellin” som ansiktet utåt. Kommenterandet sker
i god överensstämmelse med gällande politiska korrekthet. Har nu i många år haft ett betydande inflytande på
opinionsbildningen i Sverige.

03 (29) Stefan Ingves

Med beslutet om att sätta reproräntan till noll blev riksbankschefen den storhet när det gäller Sveriges ekonomi,
på vilken svenska folket kände sig tvunget att lyssna alldeles
extra noga. Den grå tjänstemannen trädde plötsligt fram
som ett slags orakel, vars ord inte fick försummas. Hans
storhet som en av Sveriges allra viktigaste opinionsbildare
verkar dock haft kort varaktighet - en varaktighet som sammanföll med tiden för första delen av onröstningen om Sveriges Viktigaste Opinionsbildare 2014.

04 (09) Stefan Löfven

06 (10) Janne Josefsson

Utövar i kraft av sitt ledarskap över SVT-programmet
Uppdrag granskning betydande inflytande på den så kal�lade ”agendan”. Det som tas upp i Uppdrag granskning blir
ofta samtal runtom. Tonar inte sällan fram som ett slags
riksrevisor.

07 (08) Anna Dahlberg

Analytisk. Verbalt begåvad – både vad gäller det skriftliga
och det muntliga. Hennes söndagskrönikor (Expressen) har
genomgående högt läsvärde. Ges ofta utrymme i SR:s och
SVT:s kommentatorspaneler. Har dristat sig att utmana PKSverige i frågan om den volymniösa invandringen. NATOlobbyist, vilket är ägnat att skada hennes integritet.

08 (01) Peter Wolodarski

Fjolårets etta har nu fallit tillbaka till en 8:e placering.
Kanske en följd av att han tvingas ägna alltmer tid åt den
pågående DN-krisen. Kanske också en effekt av att han mer
och mer kommit att uppfattas som anförare av den mer och
mer ifrågasatta PK-journalistiken. Är dock den av chefredaktörerna i de fyra största dagliga tidningarna, som också
vid 2014 års omröstning fått den högsta rankingen.

09 (07) Magdalena Andersson

För att vara upphöjd till finansminister en blygsam placering. Företrädare som Gunnar Sträng, Kjel-Olof Feldt och
Anders Borg placerade sig genomgående som nr 1 eller nr
2. Backade dessutom jämfört med i fjol med två placeringar,
då det hade varit naturligt att avancera ett antal placeringar.

Osäker och otydlig i det mesta utom när det gäller att
markera avståndstagande till Sverigedemokraterna. Det
kommer dock knappast att räcka som riktpunkt för att hålla
den svenska skutan flytande. Ett antal brutna löften har
knappast stärkt hans position som viktig opinionsbildare.
Därför denna för en statsminister modesta placering.

10 (36) Annie Lööf

05 (11) Mats Knutson

11 (16) Jonas Sjöstedt

SVT:S kunnige kommentator. Strikt saklig. Förtroendeingivande. Klättrar rejält i rankingen av 2014 års viktigaste
opinionsbildare. Den turbulens, som kom att prägla svensk
inrikespolitik under den tid då omröstningen pågick, torde
ha skapat extra behov av en stabil kommentator med Mats
Knutsons kvaliteter, något som varit ägnat att bidra till hans
höga placering.

Den som jämfört med i fjol avancerat mest – från en 36:e
till nu en 10:e placering. Den exponering hon i egenskap
av partiledare fått under ett valår som 2014 torde vara den
huvudsakliga förklaringen.

Har allteftersom kommit att framstå som ledaren för den
politiska vänstern inklusive vänsterflygeln inom socialdemokratin. Påminns sällan om det egna partiets kommunistiska rötter. För detta har han medierna, vars företrädare i
betydande utsträckning har liknande rötter, att tacka.
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12 (02) Anders Borg

Efter Alliansens valförlust och efter att ha tvingats att avgå
som finansminister och dessutom ha förklarat att han
lämnat politiken torde det vara många, som bortsett från
den betydelse han haft som opinionsbildare fram till att
han valde att lämna politiken

13 (12) KG Bergström

Mångårig politisk kommentator i olika medier. Numera
med Expressen som plattform. Inger allmänt och stabilt
förtroende.

14 (14) Göran Greider

Gramsci-Vänsterns favoritkommentator. Därtill zionist.
En del menar zionismens främsta språkrör i Sverige.

15 (15) Thomas Mattsson

Styr sin egen exponering och därmed sitt mediala inflytande. En möjlighet han utnyttjar intill det maximala. Som
journalist ingen skönskrivare. Som analytiker allmänt
trubbig.

16 (06) Fredrik Reinfeldt

Ingen svensk politiker har – frånsett Olof Palme – lämnat
scenen så plötsligt och dramatiskt som Fredrik Reinfeldt.
Han lär dock ha spelat en avgörande roll i det maktspel,
som ledde fram till den så kallade Decemberöverenskommelsen och som nu förväntas få för det parti han ledde

både splittrande och upplösande effekter. I ett historiskt
perspektiv kan Fredrik Reinfeldt komma att framstå som
en för moderaterna och Sverige i stort destruktiv kraft och
detta på ett sätt och i en utsträckning, som saknar varje
som helst motsvarighet. Eftermälet kan komma att fångas
i orden: ”Hur kunde han få hålla på?”

17 (05) Leif GW Persson

Fortsätter att surfa sig fram på ett närmast patologiskt
självförtroende.

18 (18) Victoria

Kungafamiljen i stort har de senaste åren vunnit i både
popularitet och respekt. För detta har kronprinsessan Victoria en stor del av förtjänsten.

19 (30) Margit Silberstein

Jämte Mats Knutson en SVT-kommentator i svensk inrikespolitik, som inger förtroende och därmed kommit att spela
roll som viktig opinionsbildare. En annan sådan kommentator är Kerstin Holm, som återfinns på 25:e plats.

20 (26) Damberg, Mikael

Som stand in i Riksdagen för Stefan Löfven har Mikael
Damberg kommit att fullgöra roll som en av Socialdemokraternas viktigaste företrädare. Med sitt kunnande och sin
balanserade framtoning en given efterträdare till Löfven.
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