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Vattenfall utsett till Sveriges grönaste 
energibolag 
 
Vattenfall har det grönaste varumärket bland landets elbolag, det visar 
en årlig ranking av olika branscher. De senaste sex åren har Vattenfall 
stadigt klättrat för att nu nå toppen. 
 
Sverige Grönaste Varumärke grundades 2008 för att spåra varumärkens position bland 
svenska kunder när det gäller hållbarhet. Varje år bedömer ett representativt urval från den 
svenska befolkningen 145 ledande varumärken i 13 utvalda branscher. 
 
Vattenfall har de senaste åren klättrat stadigt på listan. 2016 låg Vattenfall på 12e plats, förra 
året på andra plats och för att i år slutligen nå toppositionen bland elbolag i Sverige. 
 
– Att få den här utmärkelsen är oerhört glädjande och en stor ära eftersom det är Sveriges 
befolkning som röstat fram oss. Det är också ett kvitto på allt det hårda arbete vi gjort de 
senaste åren för att uppfylla vår målsättning att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, 
säger Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef. 
 
Även i den totala rankingen av alla bolagen befäster Vattenfall sin position och ligger på en 
16de plats, först av alla elbolag. 
 
– Vi försöker vara tydliga med att målet fossilfritt liv inte är ett hållbarhetsmål utan ett 
affärsmål för oss. Därför jobbar vi intensivt inte bara med vår egen verksamhet utan även 
tillsammans med våra kunder, leverantörer och i olika partnerskap, som till exempel 
samarbetet med SSAB och LKAB för att ta fram världens första fossilfria stål. Jag tror att 
allmänheten ser att vi arbetar medvetet och brett och att det nu återspeglas i rankingen av 
Sveriges Grönaste Varumärke vilket känns fantastiskt, säger Annika Ramsköld. 
 
För trettonde gången har folket fått säga sitt i undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke. 
Årets undersökning visar bland annat att en stor majoritet av svenska folket regelbundet gör 
aktivt hållbara val. 
 
– Den gröna trenden håller i sig. Det är tydligt att grönhet är en avgörande faktor vid 
köpbeslut och val av varumärke, då hela 35 procent av svenska konsumenter väljer bort 
varumärken som inte upplevs gröna. Vi ser även att en majoritet anser att det är viktigt att 
företag ägnar sig åt hållbart arbete, säger Fredrik Berggren på strategikonsultföretaget Differ, 
som genomfört undersökningen.  
 
Läs mer om rankningen av Sveriges Grönaste Varumärke Sveriges Grönaste Varumärke | 
Differ 
 
Läs mer om hur hållbarhet är en bärande del av Vattenfalls affärsidé Ett fossilfritt liv inom en 
generation - Vattenfall 
 
För ytterligare information kontakta: 
Heidi Stenström, Pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com 
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