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En gigantisk utmaning 
– men för vem?

När den här rapporten sammanställs 
har klimatkonferensen COP 26 i 
Glasgow precis avslutats. Den 
dominerande bilden är tyvärr att 
mötet inte infriade förväntningarna. 

Det var här det skulle avgöras om vi 
ska lyckas klara 1,5 gradersmålet
eller inte. Men världens ledare har 
inte förmått presentera lösningar 
som lever upp till löftena som 
avgavs i samband med COP-mötet i 
Paris 2015.

Sverige ses som ett föregångsland 
när det kommer till att ta 
klimatutmaningarna på allvar och 
stora ansträngningar görs för att 
minska 
koldioxidutsläppen. 

Internationellt anses energisektorn 
vara en stor utsläppsbov på grund 
av den stora andelen kol- och 
gaskraft som fortfarande utgör 
grunden för att trygga en stabil 
energiförsörjning. 
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I Sverige har vi haft förmånen att ha 
en elproduktion som är till 97 
procent fri från koldioxidutsläpp. 
Detta tack vare vattenkraften och 
kärnkraften, som också utgjort 
källan till att svenskarna har kunnat 
åtnjuta en säker och stabil tillgång 
på el. Det sistnämnda har också 
varit en förutsättning för en 
framgångsrik storskalig industri. 

Men idag är de flesta insatta 
samhällsaktörer ense om att Sverige 
står inför stora utmaningar när det 
kommer till landets elförsörjning. 
Stora mängder planerbar
produktion fasas ut när 
kärnkraftsreaktorer läggs ned, 
samtidigt som det finns en 
förväntan på en fördubblad 
efterfrågan på el när såväl 
transportsektorn som industrin ska 
ställas om och bli fossilfri.

En gigantisk utmaning kan tyckas. 
Och visst hör vi röster höjas från 
politiskt håll, påhejade från olika 
energibolag beroende på 
verksamhetens inriktning 
och vad som anförs. 

Men i kommunikationen med 
energibolagens kunder är det tyst 
om denna utmaning.

Den här rapporten bygger på en 
undersökning som Hill+Knowlton
Strategies genomförde under 
sommar och tidig höst 2021. Via en 
enkät och uppföljande intervjuer i 
förekommande fall frågade vi 
svenska energibolag och politiker 
vad som är viktigast för Sveriges 
elförsörjning, hur de ser på 
framtidens energimix samt hur 
energibolagen kommunicerar i 
dessa frågor.

Termen ”elbrist” används något 
förenklat på sina håll i rapporten. 
Problematiken handlar till del om att 
det förutspås att elproduktionen 
inte kommer att räcka till för att 
möta efterfrågan, men mer akut om 
en brist på el på grund av för låg 
effekt och dålig 
överföringskapacitet.

Mikael Petrovic Wågmark
Hill+Knowlton Strategies

”Idag är de flesta insatta 
samhällsaktörer ense om att Sverige 
står inför stora utmaningar när det 
kommer till landets elförsörjning.”
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Elbristen kommer närmare

Under sommaren och hösten 2021 
har elpriset stundtals varit ovanligt 
högt för svenska förhållanden. Detta 
tas av många som ett kvitto på att 
elbristen är ett faktum då 
efterfrågan ökar och utbudet 
minskar. Att det oljeeldade 
reservkraftverket i Karlshamn kördes 
igång i september har också fått 
statuera exempel på att något inte 
står rätt till. Karlshamnsverket är 
bara tänkt att tas i drift när det inte 
finns annan kraft i systemet att tillgå. 
Fossilfri el går alltid in i första hand 
då den är billigast. Oljeeldad kraft 
brukar inte behövas förutom vid 
extremt kalla dagar. Men under 
några dagar i september gavs alltså 
Karlshamnsverket möjlighet att 
producera el.

Problemet var dock inte så mycket 
att det rådde brist på el i landet som

helhet. Det var bara det att 
tillgången på el fanns i norra Sverige 
och inte längst ned i söder. I vårt 
avlånga land är det med befintlig 
infrastruktur svårt att förflytta elen 
från norr till söder utan betydande 
kapacitetsbortfall. Och det är just 
bristen på överföringskapacitet som 
en majoritet av dem som svarat på 
Hill+Knowlton Strategies
undersökning anser vara den 
viktigaste frågan för Sveriges 
elförsörjning. 

– En vanlig missuppfattning är att vi 
har obegränsat med energi i norra 
Sverige som kan överföras till söder 
bara näten uppgraderas. Energin i 
norr kommer sannolikt att behövas 
där för att försörja den framväxande 
fossilfria industrin, menar en 
företrädare för ett energibolag med 
fokus på förnybar energi. 

Vilken är den viktigaste frågan för Sveriges elförsörjning

Bristen på överföringskapacitet

Kärnkraftens vara eller icke vara

Mer förnybar produktion

30,8%

23,1%

46,2%
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En annan faktor som energibolagen 
betonar är behovet av tillgång på 
planerbar elproduktion – det vill 
säga produktion som inte är 
väderberoende som vind- och 
solkraft. Detta är förstås viktigt 
utifrån leveranssäkerhet, men också 
för att elnäten inte klarar av stora 
svängningar. För att elnäten ska 
fungera ordentligt krävs en 
någorlunda jämn belastning.

– Det finns för lite förståelse för 
planerbar elproduktion och att 
kraftvärme till viss del kan avlasta 
elnätet. Flera politiker betonar att vi 
har tillräckligt med el i Sverige. De 
verkar inte förstå effekt-
/kapacitetsfrågan. 

Häromdagen (sommar 2021 red.) 
importerade Sverige polsk 
brunkolsel med hög kolintensitet till 
elområde 4 (Malmö red.). Och detta 
mitt i sommaren med ett generellt 
lågt elbehov. Elpriserna i södra 
Sverige låg runt 1kr/kWh samtidigt 
som de i de två nordligaste 
elområdena låg på omkring 25 
öre/kWh. De momentana orsakerna 
är bland annat 
överföringsbegränsningarna mellan 
elområde 3 (Stockholm red.) och 4, 
revision på kärnkraften och att det 
blåser för lite. Det är ett tydligt 
tecken på ett elsystem som inte är i 
balans längre, säger en vd för ett 
kommunalt energibolag.

7

”Det är ett tydligt tecken på ett 
elsystem som inte är i balans längre.”



Tillsammans med vattenkraften har 
kärnkraften utgjort grundstommen i 
den svenska elproduktionen. 
Diskussionen kring kärnkraftens vara 
eller icke vara är tämligen het. För 
många i Sverige kan det ibland låta 
som att kärnkraften är uträknad. 
Men en klar majoritet – så många 
som 86 procent av de svarande –
anser att kärnkraften har en plats i 
energisystemet även efter 2040. 

Dock tror de flesta att kärnkraftens 
andel kommer att ha minskat 
jämfört med hur energimixen såg ut 
2020, vilket är en naturlig effekt 
efter att flera reaktorer har stängts 
ned. Få tror att ny kärnkraft kommer 
att tillföras systemet då det helt 
enkelt är för dyrt att livstidsförlänga 
gamla reaktorer, eller för den delen 
att bygga nytt.

Kärnkraftens vara eller icke vara

Har kärnkraften en plats i energisystemet efter år 2040?

Ja

Nej

14,3%

85,7%

– Det är naivt att tro att kärnkraften 
kan ersättas till 100% av sol och 
vind, utan att importera fulel. Olika 
energislag kan aldrig ersätta 

varandra rakt av, anser en 
företrädare för ett grossistföretag i 
solenergibranschen.

”Det är naivt att tro att kärnkraften kan ersättas 
till 100% av sol och vind, utan att importera fulel. 
Olika energislag kan aldrig ersätta varandra rakt 
av.”
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År 2020 var mixen Vattenkraft 45%, Kärnkraft 30%, Vindkraft 17%, 
Kraftvärme 4%, Övrigt (inkl import) 4%. Hur kommer den svenska 
energimixen att se ut efter år 2040?

Det finns också de bland de 
intervjuade som anser att 
kärnkraftsfrågan får alldeles för stort 
utrymme i debatten och att 
alternativen, som lokal förnybar 
produktion, diskuteras för lite. 

– Kärnkraften är ett omöjligt projekt 
juridiskt och ekonomiskt. Istället 
borde man fokusera på en snabb 
omställning till lokal, förnybar 
produktion, säger en representant 
för ett företag med fokus på 
förnybar energi.

”Man borde fokusera på en snabb omställning 
till lokal, förnybar produktion.”

Oförändrat

Vattenkraft 45%, Kärnkraft 10%, 

Vindkraft 30%, Solkraft 5%, 

Kraftvärme 5%, Övrigt 5%

Vattenkraft 40%, Vindkraft 20%, 

Solkraft 2%, Kraftvärme 5%, Övrigt 

(import) 33%

Vattenkraft 50%, Vindkraft 40%, 

Solkraft 8% (Vind och sol 

kombinerat med lagring), 

Kraftvärme 2%

27,3%
9,1%

63,6%
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Hur ska elbehovet tryggas?

– Det är en stor missuppfattning att 
elsystemet fungerar väl i Sverige. 
Effektbristen är mer överhängande 
än de flesta tror och det är ett stort 
politiskt misslyckande de senaste 35 
åren, menar en företrädare för ett 
kommunalt energibolag.

Samtliga svarande på Hill+Knowlton
Strategies enkät ser läget för den 
svenska elförsörjningen som 
allvarligt. Majoriteten anser att mer 
förnybar produktion i kombination 
med batterilagring är sättet på vilket 
det ökade elbehovet ska tryggas. 

Med elektrifieringen av samhället ökar behovet av el. Hur ska behovet 
tryggas?

61,5%

38,5%

Livstidsförlänga och bygga ny 

kärnkraft

Mer förnybar produktion i 

kombination med 

batterilagring

Ökad import av el
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I debatten nämns ofta storskalig 
vind- och solproduktion som det 
som ska täcka upp på 
produktionssidan. En lösning som 
inte nämns lika frekvent är 
kraftvärme. Många kraftverk som 
används för att producera fjärrvärme 
kan även användas till att producera 
el. Genom ett bättre 
kapacitetsutnyttjande skulle man 
kunna kombinera fjärrvärme och

elproduktion effektivare.

– Det pratas för lite om strategin för 
hur omställningen ska gå till. Man 
fastnar i produktionsfrågan istället 
för att i sin helhet diskutera hur 
produktions- och elsystemen kan 
utvecklas för att möta de behov av 
tillväxt och omställning som finns i 
samhället, säger en företrädare för 
ett stort internationellt energibolag.

”Det är en stor missuppfattning att elsystemet 
fungerar väl i Sverige. Effektbristen är mer 
överhängande än de flesta tror.”

11
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Hur långt sträcker sig 
politikernas kunskap?

En överväldigande majoritet av de 
svarande anser att svenska politiker 
inte förstår de utmaningar Sverige 
står inför med elförsörjningen.

– En trygg, billig och säker 
energiförsörjning är grunden till hela 
den svenska industrin, inklusive vår 

konkurrenskraft internationellt. De 
(Politikerna red.) måste förstå 
behovet av reglerbar energi som 
kan möta de väderberoende 
energislagen, om man vill se en 
utbyggnad av vind, säger en 
företrädare för ett stort 
fjärrvärmebolag. 

”En trygg, billig och säker energiförsörjning är 
grunden till hela den svenska industrin, inklusive 
vår konkurrenskraft internationellt.”

12
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Vidare anser flera att politiker lätt 
fastnar i vissa frågor där det är lätt 
att ta politiska poäng istället för att 
anstränga sig och förstå helheten i 
utmaningen.

– Politiken väljer att plocka ut vissa 
frågor, exempelvis

produktionsfrågan, vilket förenklar 
hela utmaningen för mycket. 
Produktion, elnätsinfrastruktur, effekt 
och energibehov behöver diskuteras 
ihop för att helheten ska lösas, 
menar en representant för ett stort 
internationellt energibolag.

Förstår politikerna utmaningen med den svenska elförsörjningen?

85,7%

14,3%

Ja

Nej
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exempelvis produktionsfrågan, vilket förenklar 
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Kommunikation motströms

Men hur kommunicerar då 
energibolagen i den här frågan?

Den undersökning Hill+Knowlton
Strategies har gjort visar att 
energibolagen flitigt uttrycker sina 
farhågor gällande försörjningsläget 
och en stundande elbrist i direkta 
samtal med politiker. De gör det 
även i viss mån i egna kanaler och 
på debattplats i traditionell media. 

Men i den breda kommunikationen 
som når ut till konsumenterna lyser 
denna fråga helt och hållet med sin 
frånvaro. 

I reklamkampanjerna framställs det 
istället som att energibolagen har 
lösningen på alla problem och att 
denna stavas sol, vind och ibland 
vatten. Det brukligaste blir att 
adressera klimatutmaningen. 

14
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Klimatet tacksamt ämne

Det är såklart tacksamt för svenska 
energibolag att prata om klimatet 
då de fossila utsläppen från 
energiproduktion i Sverige är i stort 
sett obefintliga. Dessutom är det en 
fråga som ligger högt på agendan 
såväl politiskt som hos allmänheten 
och det är inte så tekniskt 
komplicerat att adressera i 
kommunikationen.

I sin breda marknadsföring 
kommunicerar energibolagen det de 
tror att kunderna och allmänheten 
vill höra. I sin strävan att visa att man 
ligger i framkant lyfts satsningar 
inom förnybart och batterilagring 
som lösningen på framtidens 
elförsörjning. Det verkar ”mossigt” 
att prata om storskalig 
energiproduktion som vatten- eller 
kärnkraft.

Inte en realistisk ekvation

Därmed skjuter energibolagen ofta 
över målet och hjälper till att 
förmedla en bild av att Sveriges 
elförsörjning kan tryggas med mer 
förnybar produktion och 
batterilagring. Samtidigt, när de får 
frågan, menar de att det inte är en 

realistisk ekvation. Inte ens med 
ökad överföringskapacitet i elnätet 
är det, enligt majoriteten av 
företrädarna för energibolagen, 
möjligt att trygga elförsörjningen 
samtidigt som man ska minska 
koldioxidutsläppen utan storskalig 
produktion i form av kärnkraft.

15
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Överföringskapacitet viktigast

Den viktigaste frågan för Sveriges 
elförsörjning enligt dem vi har 
intervjuat är bristen på 
överföringskapacitet. Även här är 
företrädare för energibolagen aktiva 
i sin kommunikation med politiker 
och i debattartiklar. Företrädare för 
industrin driver också frågan –
sannolikt understödda med 
argument från energibolagen. 

Men i den breda kommunikationen 
till allmänheten lyser såväl denna 
fråga som frågan om varför det är

viktigt med en fortsatt kärnkraftsdrift 
med sin frånvaro. 

Politikerna förstår inte utmaningen

Samtidigt menar en klar majoritet av 
dem vi har intervjuat att politiker 
inte förstår utmaningen med den 
svenska elförsörjningen. 

Det är allmänt känt att politiker 
lyssnar på vad väljarna tycker, men 
energibolagen riktar inte några 
kommunikationsinsatser på att nå 
konsumenterna – och därmed 
väljarna – i dessa frågor.

16
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Dubbla budskap skadar
trovärdigheten

Det är förstås naturligt att 
energibolagen precis som alla 
företag anpassar 
sina budskap utifrån olika 
målgrupper, men en förutsättning 
för att på sikt behålla och stärka sin 
trovärdighet som varumärke är att 
dessa budskap i grund och botten 
är förenliga.

Här är det svårt att blunda för att 
många energibolag passerat en 
gräns – och idag faktiskt uttrycker 
dubbla budskap. Detta riskerar att 
skada deras trovärdighet.

Kundkommunikation = positiv

En analys är att det finns en tradition 
som säger att kommunikation till 

kund ska omfattas av positiva 
budskap och målet är att sälja. Och 
för detta ändamål använder man 
främst köpt utrymme. Påverka 
opinion gör man via andra kanaler. 
Allmänhet och beslutsfattare nås via 
traditionella medier. 

Återspeglas i organisationen

Detta återspeglas också i hur de 
flesta energibolagen är 
organiserade. 
Kundkommunikationen sköts oftast 
av försäljningsverksamheten med 
målet att sälja fler elavtal. Att 
påverka i regulatoriska frågor sköts 
från den centrala 
kommunikationsavdelningen som 
inte förfogar över kundkanalerna.

Här borde energibolagen tänka om.

17



Kommunikation styrs av beteenden

Det går inte att leva kvar i en värld 
som utgår från ett mänskligt 
beteende som var dominerande för 
tjugo år sedan.

Informationsinhämtning för såväl 
kunder som allmänhet sker idag 
främst via sociala medier eller 
sökmotorer. Det spelar inte så stor 
roll om den ursprungliga källan är 
reklam eller traditionell media. 
Twitter, Facebook, LinkedIn eller 
Google utgör för majoriteten 
hubben där informationen hämtas.

Samma berättelse i samtliga kanaler

Oavsett om mottagaren är politiker,

kund eller väljare behöver 
energibolagen föra ut en och 
samma berättelse i köpta, 
förtjänade, delade och egna kanaler. 
Om de misslyckas står deras 
trovärdighet på spel.

Hög tid att göra problemet känt

Och om man som företag anser att 
det finns ett överhängande problem 
med landets elförsörjning som 
dessutom riskerar påverka 
affärsmodellen negativt är det hög 
tid att problemet blir känt hos 
samtliga intressenter med möjlighet 
att påverka.

Glöm inte: kunder är väljare och 
politikerna är ute efter deras röster.

61,5%

Photo by Thomas Kelley on Unsplash
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Om rapporten
Att kommunicera mot strömmen är en kvalitativ undersökning gjord 
av Hill+Knowlton Strategies. Fler än 30 personer på företag i 
energibranschen samt ett tjugotal politiker har fått ett frågeunderlag 
via mail. Därutöver har ett antal efterföljande intervjuer genomförts. 
Rapporten är inte statistiskt säkerställd utan återspeglar åsikter och 
värderingar hos de svarande.

Tack!
Ett stort tack till alla de medverkande från Fortum, Ystad Energi, 
European Energy, Stockholm Exergi, Otovo, Adven/Värmevärden, 
Vattenfall, Telge Energi, Trelleborgs Energi, E.ON Energidistribution, 
GodEl, Kraftringen Energi, Senergia samt riksdagspolitiker.

Bilder
Bilder hämtade från Unsplash. Alla fotografer nämnda vid respektive 
bild.

Team på Hill+Knowlton Strategies
Cecilia Magnusson
Åsa Mogerud
Daniel Nord
Max Olderius
Mikael Petrovic Wågmark

Design
Hill+Knowlton Strategies

Vill du veta mer? Maila mikael.petrovic.wagmark@hkstrategies.com

www.hkstrategies.se/se/sv

©Copyright Hill+Knowlton Strategies Sverige
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