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Pernilla Winnhed ny vd 
i Svensk Energi 
Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utsetts Pernilla Winnhed, 42 år - idag 

departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Där leder hon 
sedan år 2010 ett 30-tal medarbetare på energienheten med ansvar för 

energipolitiska frågor och miljöteknik. Enheten har nyligen överförts till nya miljö- och 
energidepartementet. 

Pernilla Winnhed säger så här om sin nya utmaning att bli företrädare för den samlade energibranschen: 

- Det känns otroligt spännande att ha fått förtroendet att leda Svensk Energi. Elsystemet och marknaden står inför stora 

förändringar både nationellt och i Europa. Energi har högsta prioritet på den politiska agendan. Jag är en person som 

hyllar samverkan och jag känner mig sporrad av att utveckla den aspekten tillsammans med medlemsföretagen, 

medarbetarna och andra samhällsaktörer. Dessutom är det en extra dimension att få jobba med den fantastiska 

produkten el som alla människor är beroende av alla vakna minuter på dygnet - det är häftigt! 

Pernilla Winnhed är ekonom, utbildad från Högskolan i Örebro för 20 år sedan. Hon har ett brett förflutet från 

regeringskansliet och myndighetsvärlden under de här åren. I regeringskansliet har hon sedan år 2007 haft betydande 

och inflytelserika poster innan hon blev departementsråd. Åren 2003-2007 var hon chef för energisystemenheten på 

Energimyndigheten. Pernilla Winnhed har också erfarenhet från arbete i branschföreningen. Hon arbetade på Sveriges 

Elleverantörer - en av Svensk Energis föregångare – i slutet av 1990-talet ett par år. 

Anders Ericsson, Svensk Energis ordförande, är mycket nöjd med vd-rekryteringen: 

– Pernilla har visat mycket goda ledaregenskaper och har suttit som spindeln i nätet under senare års energiministrar. Få 

kan matcha den bredden, överblicken och erfarenheten. Att få in en stark och kompetent person som branschens 

samlade röst är oerhört viktigt i en tid av snabba förändringar, ökat politiskt fokus och en tilltagande 

internationalisering. Branschen får dessutom i Pernilla en duktig företrädare i nyhetsflödet och den allmänna debatten. 

Det behöver vi mer än någonsin. 

Pernilla Winnhed efterträder  Kjell Jansson som lämnar med pension efter sex år på posten.  

Tillträdet sker under våren.  

 

Vill du veta mer? 

Mer information (bland annat bilder) finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se 

Kontaktperson: Pernilla Winnhed pernilla.winnhed@telia.com mobilnummer 0767648677  

Anders Ericsson, styrelsens ordförande anders.ericsson@jamtkraft.se 0734605116 

Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, kalle.karlsson@svenskenergi.se mobilnummer 0733017368  
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