
Resultat och värde

Tillgångar

• Cirka 100 TWh fossilfri el. 
• 6,9 miljarder SEK i betalda 

skatter. 
• Stöttar och uppmuntrar 

lokala leverantörer 
genom att organisera 
leverantörsutbildningar för att 
främja deltagande i anbud. 

• Erbjuder expertis för att driva 
på energiomställningen och 
hållbarhetsfrågorna. 

• Deltar i lokala projekt för 
bevarande av miljö och biologisk 
mångfald, och i andra lokala 
projekt och aktiviteter.

• Levererar säker, stabil och 
prisvärd energi med låga 
koldioxidutsläpp till ett stort antal 
kunder i sju länder.

• Gör det möjligt för våra kunder 
att delta i energiomställningen 
genom installation av 
decentraliserade lösningar som 
solenergi och värmepumpar. 

• Leder elektrifieringen av 
transporter och driver cirka 10 
500 laddpunkter.

• Levererar fossilfri el till 
energiintensiva industrier och 
stödjer elektrifiering av industrin, 
med samarbeten inom stål- 
och cementtillverkning och 
raffinaderier. 

• Samarbetar med städer och 
regioner för att utveckla och 
realisera deras planer för 
klimatneutralitet.

• Arbetsplats för nästan 20 000 
medarbetare med betoning på 
engagemang, mångfald och 
säkerhet.

• Cirka 1,9 dagars utbildning per 
anställd och år samt flera program 
för medarbetarutveckling och 
ledarskap.

• En utdelning på 2 miljarder SEK 
föreslås av styrelsen till vår ägare 
för 2018.

För samhälletFör kunder För samarbetspartners
För Vattenfalls ägare  

och medarbetare 

• Vattenkraft, 
vindkraft och  
solenergi 

• Kol och gas 

• Uran 

• Biobränsle, avfall 

Naturresurser

• Tillväxtinvesteringar 
i förnybar energi

• Underhålls-
investeringar (till 
exempel inom 
säkerhet) 

• Investeringar i 
energiomställning 
och smarta nät 

Finansiellt  
kapital

• Ingenjörs- och 
serviceskicklighet 

• Marknadsanalys, 
handel och 
kunskap om 
råvarumarknaden 

• Digital kompetens 
och teknisk 
innovation

• Affärsutveckling

Humankapital

• Förnybara kraftverk, 
värmekraftverk och 
kärnkraftverk

• Elnät 

• Decentraliserade 
lösningar 
såsom solceller, 
värmepumpar, 
batterier och smarta 
apparater 

Tillverkande  
kapital

• Kundrelationer

• Värderingar och 
varumärke

• Trovärdighet och 
förtroende 
 som partner och drivkraft 
för energiomställningen 

• Ansvarsfulla relationer 
med leverantörer 

• Aktiv dialog med 
lokalsamhällen, 
intresseorganisationer, 
investerare, m.fl.

Relationskapital

• Meteorologi 
(väderberoende 
energikällor) 

• Hållbarhetsramverk 
och integrering i 
verksamheten 

• Nya arbetssätt, 
strukturer och 
processer 

• Forskning och 
utveckling

Intellektuellt  
kapital

Vattenfalls verksamheter

Värden

~100 TWh
produktion av fossilfri el

>70 %
minskning av 
CO2-utsläpp 

från 2014

20 000
Medarbetare och  
19,2 miljarder SEK 

i personalkostnader

~10 miljoner
kunder inom distribution,  

el, gas, värme och 
energilösningar

3
Industriella partner- 
skap med möjlighet  
att minska koldioxid-

utsläppen med  
14 MtCO2e

 Elproduktion  Fjärrvärme

  Energitjänster och  
decentraliserad produktion

 Eldistribution

Kunder  
& Marknader

 El-, värme- och gasförsäljning


