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Tillvägagångssättet för att få fram listan är att vi 
använt oss av en referensgrupp. Gruppen har bestått 
av åtta personer med olika erfarenheter och ingångar 
i energibranschen. Dessa har funderat och därefter 
avlagt sina röster på vilka de tycker är de mäktigaste 
personerna i Energisverige just nu. 

Kriterierna för att hamna på listan är enligt följande:
•  Formell position
•		 Inflytande	över	debatten
•  Åstadkommen påverkan på energisektorns  

utveckling och investeringar 

Precis som tidigare år vill vi påpeka att vi gör denna 
lista helt utan anspråk på att göra en vetenskaplig 
studie.

Den första maktlistan som vi presenterade 2018 
toppades av Vattenfalls dåvarande vd Magnus Hall 
och senast det begav sig 2019 intogs förstaplatsen av 
dåvarande energiministern Anders Ygeman. 

Sedan 2019 har det hänt en hel del. Den blocköver-
skridande energiöverenskommelsen har spruckit 
och ett nytt mer konfrontativt politiskt landskap har 
öppnat sig. Polariseringen är stark och åsikter och 
favoriseringar av enskilda energislag har fått politisk 
laddning på en helt ny nivå än tidigare.

Samtidigt har också omställningen för att minska 
koldioxidutsläppen och nå de uppställda klimatmålen 
kommit igång på allvar.

Näringslivet har gått före och dragit igång en rad 
projekt och initiativ inte tack vare att de regulatoriska 
och infrastrukturella förutsättningarna är på plats 
utan för att man helt enkelt ser att det är det affärs-
mässigt rätta att göra och nödvändigt om vi ska nå 
våra uppsatta klimatmål.

Samtidigt är det projekt som kommer kräva extremt 
mycket el och kapacitet i näten.

Northvolt har en batterifabrik på plats i Skellefteå, en 
till på gång i Borlänge och ytterligare en på gång i Gö-
teborg i samarbete med Volvo Cars. Hybrit-projektet 
där SSAB, LKAB och Vattenfall är involverade nådde 
en milstolpe för några veckor sedan när en pilotan-
läggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i 
Luleå invigdes. Bergrumslagret är det första i världen 
i sitt slag. SSAB och H2 Green Steel satsar båda på till-
verkning av grönt stål. LKAB satsar på att sätta en ny 
världsstandard för gruvbrytning, producera koldiox-
idfri järnsvamp och utvinna kritiska mineraler.

Samtidigt går Vattenfall vidare med sitt mål om ett 
fossilfritt liv inom en generation och att utveckla af-
färer	kring	energiomställningen	och	elektrifieringen.	
Företaget är en av de stora aktörerna inom havsbase-
rad vindkraft i Europa. 

Dessutom har vi runt om i landet massor av energibo-
lag, mobilitetsaktörer och industrier som sätter upp 
allt offensivare klimatmål.

Politik och myndigheter har svårt att hänga med och 
släpar efter. Tiden är knapp för att lösa viktiga frågor 
kring tillståndsprocesser och infrastrukturutbyggnad 
som är nödvändiga för att omställningen och elektri-
fieringen	ska	kunna	förverkligas.	Dessutom	saknas	
just nu förutsägbarhet och stabila spelregler för ener-
gipolitiken de kommande åren.

Det är i detta klimat vi 
tagit fram årets makt-
lista och det återspeglas 
ganska tydligt på listan 
att det är näringslivet 
som håller i taktpinnen.

Magnus Stattin
redaktör 
Energimarknaden

Som vd för Vattenfall har Anna Borg idag en i En-
ergisverige unik position där hon är en given del-
tagare när världsledarna bjuder in till samtal om 
energiomställningen. Bara det senaste året har Anna 
Borg  deltagit i president Bidens klimattoppmöte i 
Washington, varit med på World Economic Forum och 
deltagit i ett toppmöte tillsammans med bland andra 
fyra europeiska regeringschefer  och EU-kommissio-
nens ordförande Ursula von der Leyen för att diskute-
ra havsbaserad vindkraft och hur Nordsjön kan bli ett 
kraftcenter för hela Europa. 

Det som gör att Anna Borg och Vattenfall bjuds in till 
möten av denna kaliber är givetvis företagets vägval 
att skapa affärer kring klimatomställningen med 
målet att skapa fossilfritt liv inom en generation. En 

satsning som företrädaren Magnus Hall drog igång 
och som Anna Borg sedan hon tillträdde som vd 2020 
har till uppgift att se till att företaget levererar på alla 
områden.

Vattenfall är idag en av de ledande aktörerna inom 
vindkraft i Europa och särskilt inom den havsbasera-
de. Företaget agerar som en aktiv samarbetspartner 
när aktörer inom industrin och transportsektorn inle-
der sin klimatomställning och där Hybrit-projektet än 
så länge sticker ut lite extra.

Anna Borg har en lång karriär inom Vattenfall där hon 
jobbat i en rad olika roller 1999-2015 och efter två 
år som Nordenchef på Klarna återkom hon 2017 som 
finanschef	på	Vattenfall	för	att	sedan	bli	vd	2020.
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ANNA BORG OCH VATTENFALL 
HAR EN UNIK POSITION
Hon leder Sveriges största energibolag och intar en ledande roll i den svenska 
klimatomställningen både kring energiproduktion och samarbeten i transportsektorn 
och industrin. I mars i år utsågs Vattenfalls vd Anna Borg till näringslivets näst 
mäktigaste kvinna, men i Energisverige är hon 2022 mäktigast.

NÄRINGSLIVET HÅLLER I TAKTPINNEN
Nyhetsbrevet Energimarknadens och Dagens industris energi-maktlista är tillbaka efter 
två års pandemiuppehåll. Precis som 2018 och 2019 presenterar vi listan i samband med 
ett mingel vid Dagens industris Energidag under Almedalsveckan.

VI GJORDE MAKTLISTAN  Referensgruppen för maktlistan består av följande personer:
Magnus Stattin redaktör Energimarknaden. Kristian Sylwan projektledare Dagens industri. Henrik Bergström head of public affairs Ellevio
Sara Kimell head of Division Energy Rejlers. Jens Bjöörn senior manager communications & public affairs Fortum Sverige. 
Charlotte Unger Larson senior advisor RWE Renewables. Anja Alemdar director public and regulatory affairs Sweden Vattenfall. 
Tomas Hallberg ansvarig för tillståndsfrågor Svensk Vindenergi. Redaktör/Skribent: Magnus Stattin. Omslag: Oskar Gustavsson. 
Layout: Marcus Andersson, Falk Graphic. Ansvarig utgivare: Peter Fellman, Dagens industri och Christina Kennedy, Energimarknaden



2  I  JAN MOSTRÖM
VD LKAB

Leder LKAB mot att ligga i fronten i omställningen av industrin med en satsning 
på att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, producera koldioxidfri 
järnsvamp och utvinna kritiska mineraler. Företaget är också en av aktörerna 
i Hybrit-projektet. För att kunna göra dessa satsningar behövs mycket stora 
mängder	koldioxidfri	el	och	att	det	finns	elnät	med	tillräcklig	kapacitet	att	hantera	
tillförseln. Detta gör Jan Moström och LKAB till en av de stora påverkarna när det 
framtida svenska energisystemet ska formas.

3  I  HENRIK HENRIKSSON
VD H2 GREEN STEEL

Redan under sin tid som vd för Scania var Henrik Henriksson en stark röst i 
hållbarhetsfrågor	och	i	elektrifieringsdebatten	både	i	Sverige	och	internationellt.	
När han nu tagit plats på vd-stolen i H2 Green Steel i deras satsning på att bygga 
ett nytt industriföretag från grunden med ambitionen att tillverka grönt stål har 
hans	position	som	påverkare	i	energidebatten	flyttats	fram	ytterligare.

4  I  KHASHAYAR FARMANBAR
ENERGI- OCH DIGITALISERINGSMINISTER

En doldis som tog plats i rollen som energi- och digitaliseringsminister efter 
regeringsombildningen i slutet av november 2021. Kastades direkt in i hetluften 
och	har	synts	flitigt	i	debatten.	Har	under	sin	tid	bland	annat	presenterat	den	
efterlängtade	elektrifieringsstrategin.	Före	tillträdet	var	han	oppositionsråd	i	
Nacka	kommun	och	mest	känd	bland	allmänheten	som	vigselförrättare	i	fjärde	och	
åttonde säsongen av TV-programmet  Gift vid första ögonkastet. 

5  I  LOTTA MEDELIUS-BREDHE 
GENERALDIREKTÖR SVENSKA KRAFTNÄT

Svenska	kraftnät	har	en	central	roll	i	besluten	kring	elektrifieringen	av	samhället	
och	det	är	en	myndighet	som	får	allt	fler	medarbetare	och	öppnar	kontor	på	allt	
fler	platser	i	landet.	Lotta	Medelius-Bredhe	var	avdelningschef	och	finansråd	
på	finansdepartementet	då	hon	med	kort	varsel	februari	2019	fick	gå	in	som	
tillförordnad generaldirektör på Svenska kraftnät. Har steg för steg vuxit in i rollen 
och är nu permanent generaldirektör och en tung röst i energidebatten.

6  I  PETER CARLSSON
VD NORTHVOLT

En visionär med meriterande erfarenheter från såväl Ericsson som Tesla som 
inledde nyindustrialiseringen av Norrland när Northvolt meddelade att de skulle 
öppna en gigafabrik i Skellefteå. Nu är en fabrik på plats i Skellefteå en till är på 
gång i Borlänge och ytterligare en ska uppföras i Göteborg i samarbete med Volvo 
Cars samtidigt som företaget fortsätter att expandera runt om i världen. Har visat 
att det är möjligt att förverkliga storslagna planer och skapa nya affärer kring 
cirkulärt tänkande och klimatomställningen.

7  I  MARTIN LINDQVIST
VD SSAB

Med Hybrit-tekniken siktar SSAB på att bli det första stålföretaget i världen 
att ta ut fossilfritt stål på marknaden redan 2026 och i stort sett eliminera 
koldioxidutsläppen från sin egen verksamhet omkring 2030. Som en av Sveriges 
största utsläppare har SSAB en nyckelroll för att vi ska kunna nå våra klimatmål. 
Med de vägval Martin Lindqvist stakat ut för sitt företag framstår han som en av de 
stora visionärerna just nu och de beslut företaget fattar har mycket stor påverkan 
på det svenska energisystemet.

8  I  SVANTE AXELSSON
NATIONELL SAMORDNARE FOSSILFRITT SVERIGE

Har haft en nyckelroll när det gäller att få industrin och transportsektorn på banan 
och bejaka och se affärsmöjligheter i klimatomställningen. Är fortfarande en stark 
och entusiastisk pådrivare även om det går trögare när det gäller att få politikerna 
att fatta snabba och nödvändiga beslut som möjliggör klimatomställningen.

9  I  PER CALLENBERG
STATSSEKRETERARE

Som statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar 
Farmanbar har Per Callenberg en nyckelroll som ett öra mot branschen och för 
vilken politik som utformas och vilka utspel energiministern gör.  Med en diger 
bakgrund	från	energibranschen	då	han	under	flera	jobbade	med	public	affairs-
frågor för Vattenfall är Per Callenberg en av Energisveriges dolda nyckelspelare.

10  I  JOHAN KUYLENSTIERNA
ORDFÖRANDE KLIMATPOLITISKA RÅDET

Som ordförande för Klimatpolitiska rådet har Johan Kuylenstierna en 
nyckelposition när det gäller att driva på den svenska klimatpolitiken. Han är 
dessutom	sedan	flera	år	tillbaka	en	stark	röst	i	klimatdebatten.	Nyligen	utsågs	han	
av regeringen till generaldirektör för Formas, en roll han tillträder i september.

11  I  MARTIN LUNDSTEDT
VD VOLVOKONCERNEN

Martin	Lundstedt	är	en	av	nyckelspelarna	i	elektrifieringen	av	transportsektorn.	
Efter många år som vd på Scania leder han nu utvecklingen för tunga lastbilar 
inom	Volvokoncernen.	I	nuläget	handlar	det	om	elektrifiering	med	hjälp	av	
batterier, sedan om att utveckla tekniok för självkörande fordon och därefter 
kommer	elektrifiering	med	hjälp	av	bränsleceller.
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12  I  ULRIKA HESSLOW
GENERALDIREKTÖR ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Nytillträdd generaldirektör för Energimarknadsinspektionen. Kommer närmast 
från en roll som divisionschef för gemensamma funktioner och ställföreträdande 
generaldirektör på Svenska kraftnät. Kommer nu leda en myndighet som får en 
mycket viktig roll när det gäller att korta ledtiderna för tillståndsansökningar.

13  I  EMMA WIESNER
EUROPAPARLAMENTARIKER

Med en bakgrund från energibranschen och gedigna kunskaper i botten 
har Emma Wiesner snabbt etablerat sig som en av de mest tongivande 
Europaparlamentarikerna med klimat och energi som expertområde. Förhandlade 
revisionen av EU:s handelssystem med utsläppsrätter, EU ETS som representant 
för den liberala gruppen i EU-parlamentet.

14  I  LINA BERTLING TJERNBERG
PROFESSOR I ELKRAFTNÄT KTH

Är föreståndare för energiplattformen som samordnar och stöder nya 
forskningsinitiativ inom energiområdet. Fick utmärkelsen årets Kraftkvinna 
2021 för sitt arbete och en “stark kraft och garant för mer jämställd 
kompetensförsörjning inom dagens och framtidens hållbara energisystem”. Folk- 
och opinionsbildare när det gäller att förklara energiomställningen och varför 
kärnkraft har en roll att spela även i framtiden.

15  I  ANNIKA STRANDHÄLL
KLIMAT- OCH MILJÖMINISTER

Rutinerad politiker som efter regeringsombildningen i november 2021 gjorde 
comeback som statsråd med ansvar för klimat och miljö. Har under sin korta tid 
som	klimat-	och	miljöminister	varit	med	och	tagit	beslut	i	flera	frågor	som	hamnat	
i långbänk på grund av att de tidigare S-MP-regeringarna inte varit överens. 
Den fråga som sticker ut mest är beslutet att ge klartecken för slutförvaret av 
kärnbränsle.

16  I  ÅSA PETTERSSON
VD ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

Efter sex år som chef för public affairs och hållbarhet på Scania tillträdde Åsa 
Pettersson för ett drygt år sedan rollen som vd för Energiföretagen där hon nu 
företräder	både	el-	och	fjärrvärmebolagen	och	driver	på	omställningen	för	att	
Sverige ska kunna nå sina klimatmål.

17  I  JOHAN LINDEHAG
VD ELLEVIO

Leder Sveriges största elnätsbolag och är en aktiv röst i energidebatten. Den 
senaste	åren	har	vi	bland	annat	kunna	läsa	debattartiklar	om	elektrifiering/
klimatomställning, kapacitetsproblemen i Stockholm, nätregleringen och 
utformningen av elhandelsmarknaden.

18  I  DANIEL BADMAN
VD SVENSK VINDENERGI

Sedan Daniel Badman tog plats i vd-stolen har det skett en ännu tydligare koppling 
mellan	vindkraften	och	industrin.	Är	en	flitigt	förekommande	artikelförfattare	på	
tidningarnas debattsidor där tillståndsfrågorna har dominerat ämnesvalet. Skrev i 
våras en uppmärksammad debattartikel tillsammans med Johan Svenningsson om 
att	det	inte	finns	några	motsättningar	mellan	vindkraft	och	kärnkraft	utan	att	båda	
energislagen behövs.

19  I  MARIA SUNÉR
VD SVEMIN

Med mångårig erfarenhet från energibranschen tar Maria Sunér nu sig an frågorna 
från en annan vinkel. Har en stark röst i debatten, inte minst om tillståndsfrågor. 
Dessutom blir frågan kring inhemsk brytning av mineraler och metaller allt 
viktigare i energiomställningen.

20  I  JOHAN SVENNINGSSON
VD UNIPER SVERIGE

Stark	röst	i	elektrifieringsdebatten	där	han	länge	drivit	frågan	om	att	Sverige	
ska fortsätta satsa på kärnkraft och ändra målet om en 100 procent förnybar 
elproduktion till en 100 procent fossilfri. Skrev i våras en uppmärksammad 
debattartikel tillsammans med Svensk Vindenergis vd Daniel Badman om att alla 
energislag	behövs	i	elektrifieringen.

6   I   MAKTLISTAN ENERGI 2022 MAKTLISTAN ENERGI 2022   I   7

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

 Maktlistan
 Energi 2022

MAKTLISTAN ENERGI 2022



Maktlistan Energi presenteras av Energimarknaden i samarbete med Dagens industri


