Valet av

Sveriges Viktigaste
Opinionsbildare
Under en följd av år har DSM låtit 300 ”elektorer”
rösta fram vad som sedan redovisats som Sveriges
100 Viktigaste Opinionsbildare. ”. ”Elektorerna”
har valts bland personer – i huvudsak journalister - med samhällsbevakning som inriktning.
”Elektorerna” har tillställts ett formulär , där det
gäller att ange de 12 som bedömts som viktigast.
Vid summeringen av detta val har varje förstaplacering fått 15 röstpoäng , varje andraplacering 12
röstpoäng, varje tredjeplacering 10 röstpoäng ner
till varje tolvteplacering som fått 1 poäng.
Länge översteg svarsfrekvensen 50 procent,
vilket för en enkät som denna måste anses som
högt. Rentav mycket högt. Andra medier som
tidningen FOKUS och de båda kvällstidningarna
låter sina egna medarbetare sammanställa detta
slags listor.
I fjol låg svarsfrekvensen när det gäller den av
DSM genomförda omröstningen under 50 procent.
Vi aviserade då att det var tveksamt om vi skulle
kunna fortsätta med vårt upplägg med bibehållen
trovärdighet. Till detta kommer att resultatet av
den av DSM genomförda omröstningen fått en allt
mindre uppmärksamhet i Main Stream Media – i
sig ägnat att påverka svarsfrekvensen negativt.

Ändå gjordes i år ett försök att genomföra en
omröstning på samma sätt som tidigare år. Vi lyckades dock inte – trots påminnelseskick – att komma
över ens 40 procent. Detta har dock bedömts som
tillräckligt för att kunna redovisa valet av av vad
som tidigare redovisats som ”Tjugo-i-Topp”. Detta
då de 20 som fått flest röstpoäng har fått tillräckligt många poäng för att deras rangordning blir
intressant att redovisa. Det är nämligen ju längre
ner på vad som tidigare gällde som ”hundralistan”
som antalet ”röstpoäng” blir så litet att utfallet blir
närmast slumpartat.
I fjol – 2015 – toppades listan av Anna Dahlberg som fick 588 röstpoäng med Jimmie Åkesson på
andra plats med 540 röstpoäng och Mats Knutson på
tredje plats med 414 röstpoäng. Nu det gångna året –
2016 – toppas listan av Jimmie Åkesson som fick 503
röstpoäng med Janne Josefsson på andra plats med
441 röstpoäng och Magdalena Andersson på tredje
plats med 388 röstpoäng. Sveriges statsminister Stefan
Löfven kom först på sjätte plats. I fjol – 2016 – kom
han på fjärde plats.
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Sveriges 20 Vikigaste
Opinionsbildare 2016
Inom parentes anges föregående års ranking.
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ÅKESSON, Jimmie
JOSEFSSON, Janne
ANDERSSON, Magdalena
PERSSON, Leif GW
KNUTSON, Mats
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LÖFVEN. Stefan
DAHLBERG, Anna
LÖÖF, Annie
SILBERSTEIN, Margit
HEDENMO, Anna
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RAMBERG, Thomas
KINBERG BATRA, Anna
MELLIN, Lena
SJÖSTEDT, Jonas
WOLODARSKI, Peter
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TEODERESCU, Alice
INGVES, Stefan
VICTORIA
KVARTOFT, Camilla
BJÖRKLUND, Jan
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