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Sammanfattning 
 

Till följd av Vattenfalls uppmärksammade investeringar i fossilbränslebaserad 

energiverksamhet har vi genom att analysera den riksdagspolitiska debatten kring Vattenfall, 

sökt efter återkommande yttranden, genom vilka vi konstruerat diskurser som står för vad 

riksdagspolitiska aktörer anser i frågan om det statliga styret av Vattenfall. Vi kommer fram 

till att det inte helt oväntat går att skapa två övergripande diskurser, där de olika politiska 

blocken verkar inom varsin diskurs i frågan om hur Vattenfalls miljöintentioner ska uppnås.  
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

Genom att vara det första landet i världen att kalla till en internationell miljökonferens, 

Stockholmskonferensen 1972, tog Sverige tidigt på sig en roll som föregångsland inom 

miljöfrågan. Sverige var därför med och lade grunden för det internationella framtida 

miljöarbetet, då man under denna konferens fastslog att miljöfrågor var av lika stor vikt som 

fred och övrig utveckling (Löhman & Steinholtz, 2003). Då miljöfrågors fokus alltsedan dess 

ökat markant på den internationella arenan, är det än viktigare för Sverige att arbeta hårt 

med att lösa miljöproblemen för att bevara sitt anseende som ett föregångsland och som 

anvarstagande inom området. Ett steg för att verka som ett föregångsland är att upprätta 

riktlinjer och krav på de statligt ägda bolagen vad gäller miljö och socialt ansvar. Att ta socialt 

ansvar är något som blivit allt viktigare för industriella verksamheter, vilket idag gör att man 

ofta talar i termer om CSR (Corporate Social Responsibility) (Grafström et al. 2008).  Staten 

har därför involverat frågor kring miljö och socialt ansvar i ägarpolicyn för de statligt ägda 

bolagen, vilket betyder att dessa bolag har ett krav på sig gällande miljöhänsyn och 

uppföljning av detta (Finansdepartementet, 2011).  

Ett av Sveriges största statliga bolag är det energiproducerande företaget Vattenfall. 

Koncernen är det fjärde största energibolaget i Europa och hade för några år sedan 

andraplatsen när det kommer till mängden koldioxidutsläpp (Hansson, 2008). Riksdagen 

anger i det tidigare ägardirektivet1 att Vattenfall ”… inom ramen för affärsmässighet [ska] 

vara ledande i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt hållbar svensk 

energiförsörjning” (Proposition 10:179, 2009). Eftersom Vattenfall sedan cirka 10 år tillbaka 

ökat och utvecklat sin kolkraftproduktion och bland annat driver fyra kolkraftkraftverk som 

hamnat på Världsnaturfondens (WWF) Dirty thirty-lista (WWF 2007), har såväl Vattenfalls 

som den svenska statens miljöengagemang och ansvarstagande ifrågasatts. Denna 

verksamhet utgjorde ett av skälen till att ägardirektivet för Vattenfall sedermera 

omförhandlades till ”Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att 

                                                           
1
 Genom ägardirektivet framläggs ägarnas mål och visioner med företaget, något som företaget ska arbeta 

efter att uppnå. 
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affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder 

utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion” (Proposition 10:179, 2009). Det 

har alltså ändrats från att Vattenfall ska vara ledande till att tillhöra ett av de bolag som 

leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Genom att göra denna 

ändring öppnar riksdagen för en friare tolkning av ägardirektivet, vilket av oppositionen 

anses som ett steg tillbaka när det gäller ansvarstagandet (Interpellation 13:261, 2012). Att 

styret av Vattenfall även idag är ett omtalat ämne går att utläsa då Vattenfalls VD så sent 

som den 2013-04-22 gick ut i media och berättade om uppfyllandet av ägardirektivet och 

tankarna bakom Vattenfalls stora uppköp, något som indikerar att ämnet än idag är aktuellt 

(Dagens nyheter, 2013).  

 Vi har dessutom sett att frågan om Vattenfalls expansion av fossilbränslebaserad 

energiverksamhet på den Europeiska marknaden utgjort ett ständigt återkommande 

debattämne i riksdagen. Dessa diskussioner kan exempelvis handla om huruvida Vattenfalls 

expansion av kolkraftsverksamhet går ihop med ägardirektivet. När det diskuteras om 

utvecklingen av den fossilbränslebaserade energiverksamheten menar vissa politiska aktörer 

att detta placerar Sverige i en dubbel hållning inom Europas klimatpolitik. Detta då Sveriges 

regering själv kommer med krav på en radikalare miljöpolitik samtidigt som ett av svenska 

statens största företag köper upp stora delar av Europas fossilbränslebaserade 

energimarknad. Vi ser det på grund av detta som högst relevant att analysera de 

riksdagspolitiska diskussionerna kring hur Vattenfall ska styras och om Vattenfall följer 

statens vilja.  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med vår studie är att med bakgrund av Vattenfalls uppmärksammade investeringar i 

fossilbränslebaserad energiverksamhet undersöka riksdagsdebattens diskussioner kring hur 

statliga bolag bör styras med avseende på miljöfrågor och socialt ansvar. Genom att göra 

detta kan vi analysera och skapa diskurser angående vad olika riksdagspolitiska aktörer säger 

i frågan om hur de miljöpolitiska intentionerna efterlevs och bör vara utformade i Vattenfalls 

verksamhet. För att ge en förtydligande bild av vad som skall undersökas arbetar vi utifrån 

följande frågeställningar:  

 

 Vilka diskurser går att skapa vad gäller det statliga ägandet och styrningen av 

Vattenfall?  

 Vilka diskurser kan skapas kring huruvida Vattenfall i och med sin expansion av 

fossilbränslebaserad energiverksamhet uppfyller ägardirektivet? 

 

Tidigare forskning 

I denna del presenteras ett urval av tidigare forskning som på olika sätt berör 

företagsägande och företags ansvarsområden. Vi ger även exempel på tidigare forskning där 

den riksdagspolitiska debatten granskats.  

Statligt ägande kontra privatisering  

 

Tidigare forskning som berör styrning av statliga bolag handlar i merpart om 

effektivitetsskillnader mellan privatiserade och statliga bolag. Vi vill till en början tydliggöra 

att när man i dessa sammanhang talar om effektivitet, innefattas miljö- och 

hållbarhetsfrågor såväl som exempelvis ekonomiska aspekter eftersom miljö- och 

hållbarhetsfrågor får ett allt större inflytande på marknaden och är idag en viktig 

konkurrensfaktor. Även om denna forskning oftast inte går in på konkreta styrningssätt för 

statliga bolag, är denna forskning ändå högst relevant för vår analys. Detta då mycket av 

denna forskning lyfter fram såväl styrkor som svagheter med statligt styrda företag, vilket 

kan utforma olika förhållningssätt av hur sådana företag kan eller bör styras. Flera av dessa 

argument kan rimligtvis förväntas förekomma även i den svenska riksdagsdebatten. 
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Goldeng et al. (2008) presenterar i sin jämförande studie mellan statliga och privata bolag i 

Norge att det går att se skillnader mellan dessa vad gäller prestanda och lönsamhet. Till 

exempel menar Goldeng et al. (2008) att statligt ägda bolag i allmänhet har lägre ekonomisk 

avkastning än vad privata företag har. Detta förklaras med att privata företag har större krav 

på sig att prestera på marknaden, vilket i sin tur medför att de har effektivare målsättningar 

än vad statliga bolag har.  Dock ser Goldeng et al. (2008) att statliga bolag har en fördel då 

de inte är lika konkurrensutsatta då de exempelvis kan ha monopol på en viss vara eller 

tjänst. Arocena & Oliveros (2012) påvisar i en studie gjord på spanska företag att man även 

här kunnat se tydliga fördelar med att privatisera företag som tidigare varit under statligt 

ägande. Genom att studera olika företags effektivitet, har man kunnat se att de företag som 

gått från att vara statligt ägda till att privatiseras uppnått en högre effektivitet än under den 

tiden de varit under statligt ägande. Arocena & Oliveros (2012) menar dessutom på att man 

kunnat se en högre grad av effektivitet bland de företag som gått från att vara statliga till att 

privatiseras än bland de som varit privata under en längre tid, vilka legat kvar på samma 

effektivitetsnivå under tidsspannet för studien. De poängterar dock att ju lönsammare 

företagen varit medan de varit statliga, desto effektivare har de blivit när de privatiserats. 

Att privatisera ett statligt bolag leder alltså enligt Arocena & Oliveros (2012) inte per 

automatik till att de blir effektivare och mer lönsamma, utan för att se en stor förbättring 

bör det redan innan varit ett väl fungerande företag.   

Vi ser det i detta samanhang som viktigt att även beröra liberaliseringen av den Europeiska 

elmarknaden. Detta då Vattenfall utan denna liberalisering varken haft incitament eller 

möjlighet att utveckla sin verksamhet i utlandet, och därigenom börjat bedriva 

kolkraftsverksamhet. När det kommer till statligt ägda energibolag kan man enligt Pollitt 

(2012) se att en liberaliseringsvåg av dessa tog fart i början av 1990-talet. Vidare menar 

Pollitt (2012) att de stora monopolföretagen tjänade på den nya liberaliserade styrningen då 

detta medförde nya möjligheter att växa på marknaden. Dock såg man i många länder inte 

några direkta fördelar för de mindre privatkonsumenterna. 

Moreno et al. (2011) menar att en liberalisering av energimarknaden teoretiskt sett bör leda 

till lägre elpriser då marknaden blir mer konkurrensutsatt, vilket också var en av 

anledningarna till att EU 2007 liberaliserade hela den europeiska elmarknaden. Dock råder 

det enligt Moreno et al. (2011) en kontrovers kring huruvida liberaliseringsvågen verkligen 
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lett till att elpriserna sjunkit. Författarna kommer själva fram till att utbyggnationer av 

förnyelsebara energikällor, vilket ökat under liberaliseringen, snarare höjt priserna inom 

Europa.  Detta förklaras genom att elbolag, för att kunna bekosta utbyggnaden av 

förnyelsebara energiverksamheter, tvingas höja elpriserna för konsumenterna. Man 

poängterar dock att denna prisökning inte är nämnvärt hög om man slår ut det på varje 

privatkonsument samt att denna prisökning endast gäller för en tid framöver, och att 

expansionen av förnyelsebar energiverksamhet på sikt kommer att kunna sänka elpriserna. 

Vidare säger Moreno et al. (2011) att även om elpriserna under en tid går upp är detta en 

nödvändighet då de förnyelsebara energiverksamheterna blir ett viktigt verktyg för att nå 

upp till EU:s miljömål, vilket i längden gör att prishöjningarna är värt mödan. 

Trots att mycket forskning inom ämnet pekar på privatiseringens fördelar, finns det viss 

forskning som menar på det motsatta. Beladi & Chao (2006) visar i sin modell att företags 

negativa miljöpåverkan under vissa förutsättningar kan vara högre om de är privatiserade. 

De menar att dessa förutsättningar är miljöskattsrelaterade, och att privata företag släpper 

ut mer med färre eller icke befintliga miljöskatter då miljöfrågor hos dessa företag kan 

tendera att då prioriteras lägre. Cato (2008) menar på att företag som går från att vara 

statligt ägda till att privatiseras får nya fokusområden, och går från att lägga stor vikt på det 

sociala ansvarstagandet, där miljöarbetet är inkluderat, till att i högre grad fokusera på den 

egna ekonomiska vinningen. Detta innebär att bland annat miljöfrågor kan komma i 

skymundan då dessa inte anses möjliggöra samma grad av ekonomisk avkastning som övriga 

arbetsfrågor. 

 

CSR och hållbarhetsarbete  

 

Corporate Social Responsibility är ett begrepp som genom åren vuxit fram och blivit allt mer 

välkänt och Cramer (2002) säger att företag numera förväntas ta sitt ansvar, både på det 

sociala och miljömässiga planet. Vidare menar Cramer (2002) att dessa förväntningar mer 

eller mindre tvingar företag att upprätta hållbara handlingsmetoder. Det miljömässiga och 

sociala ansvaret ska alltså genomsyra företaget lika väl som det finansiella. Företagen tvingas 

då mer eller mindre att fokusera på områden som de själva kanske inte prioriterar, vilket har 



9 
 

medfört att begreppet CSR har fått mycket kritik. Vissa menar att CSR är en typ av 

greenwashing då företag självmant kan presentera CSR-rapporter som en strategi för att 

skapa ett intryck av att företaget tar sitt miljömässiga och sociala ansvar trots att de kanske 

inte gör det (Mahoney et al. 2012).        

Lombardo & D’Orio (2012) menar att staten i sitt CSR-arbete måste ha det sociala ansvaret i 

åtanke då statliga bolag måste fokusera på att genera en välfärd, inte bara för den 

nuvarande generationen, utan även för de kommande. Detta då de kommande 

generationerna ska ha samma förutsättningar som den nuvarande har. De menar med detta 

att staten har ett ofrånkomligt ansvar gällande den sociala välfärden på ett sätt som vanliga 

företag inte har.  Statliga bolag har eller tar inte heller samma risker som privata företag när 

det gäller marknadspåverkingar till följd av kostsamt CSR-arbete, vilket gör att staten har 

lättare för att implementera socialt ansvar inom sina verksamheter då statliga verksamheter 

har en bättre chans att överleva (Lombardo & D’Orio 2012).  

 

Det finns även viss forskning kring hur statliga bolag bör styras när det gäller miljö-och 

hållbarhetsarbete. Naturvårdsverket fastslår i en rapport kring statligt ägda bolag och deras 

miljöarbete att Sverige såväl som statliga bolag överlag bör agera som fördedömen när det 

kommer till miljö- och hållbarhetsarbete (Naturvårdsverket 2007). Hamnin & Xingxiu (2011) 

säger också att statligt ägda energibolag har ett stort ansvar då dessa verksamheter ofta kan 

medföra betydande negativa miljöeffekter. Det är därför mycket viktigt, menar Hamnin & 

Xingxiu (2011), att styrningen av dessa bolag sker korrekt och är utformad på ett sådant sätt 

att dessa negativa miljöeffekter minimeras i möjligaste mån. För att lyckas med detta menar 

forskarna att ett antal styrningsmekanismer med fördel kan implementeras, vilka om de 

följdes skulle leda till ett effektivare och en mer verkningsfull styrning av statliga 

energibolags miljö- och hållbarhetsarbete. Vad Hamnin & Xingxiu (2011) menar är viktigt är 

bland annat att staten upprättar bättre och tydligare regleringssystem för dessa bolag, att 

man är noga med att bolagets styrelse besitter den kunskap som krävs och att man inför 

tydliga incitament för varför miljöarbetet är minst lika viktigt som övriga ansvarspunkter för 

de statliga energibolagen.  

Det finns även tidigare forskning som behandlar Vattenfalls kolanvändning på olika sätt. 

Högeslius (2009) beskriver hur Sverige som ansåg sig vara ett föregångsland inom 
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utvecklingen av grön energi, med sitt statligt ägda energibolag Vattenfall började ta över den 

tidigare östtyska energimarknaden som i stort sett var helt baserad på brunkolsförbränning.  

Eftersom Vattenfall är en av svenska statens största inkomstkällor och generar stora summor 

till den svenska stadsbudgeten, menar Högselius (2009) att det inte är troligt att Vattenfall 

som företag kommer att privatiseras. Hansson (2008) tar i sin forskning kring CCS (metod för 

koldioxidavskiljning och lagring) upp att Vattenfall är en av de ledande aktörerna inom 

denna teknologi. Vattenfall har även tagit på sig en ledande politisk roll och bildat The three 

C inititative (CCC) som står för Combat Climate Change - A Buisness Leader´s Initiative. Enligt 

Hansson (2008) framgår att CCC-arbetet har sin grund i rapporten Curbing Climate Change 

från 2006 som innehåller Vattenfalls globala klimatplan, där CCS anses vara en av de främst 

prioriterade lösningarna för att uppnå deras miljömål. I och med att Vattenfall ser sitt CCS-

arbete som en metod för att göra den miljöbelastande kolkraftsbaserade 

energiverksamheten hållbar, menar bolaget att man bedriver CSR och tar ett socialt ansvar 

(Hansson 2008).  

Det råder dock tveksamheter kring hela CCS-teknologin, framförallt om den nu är en lösning 

på utsläppsproblemen. Rochon et al. (2008) skriver i en rapport på uppdrag av Greenpeace 

att CCS-teknologin medför att metoden att fånga koldioxidutsläppen kan tillåta 

uppbyggnaden av nya kolkraftsanläggningar samt att det inte finns några som helst garantier 

för att utsläppen kommer att minska. De anser inte att CCS är en tillförlitlig teknologi, och 

framförallt är det inte en konkret lösning på klimatproblemen. Om CCS-teknologin utvecklas 

storskaligt, menar Rochon et al. (2008) att vi riskerar att förlita oss på en oprövad teknik som 

medför en risk att vi hamnar i en energiframtid som helt misslyckas med att skydda klimatet. 

Kritiker anser därmed att CCS inte är en metod som gör företag hållbara.  

 

Tidigare forskning med den riksdagspolitiska debatten i fokus 

 

Det finns även viss tidigare forskning som både knyter an till vårt ämnesval och där forskare 

använt sig av liknande metoder i sin studie. Ann-Sofie Kall (2011) studerar den 

riksdagspolitiska debatten kring omställningen av energisystemet mellan 1980-2010 och 

väljer här, liksom vi, att använda sig av offentliga riksdagspolitiska dokument för att göra 

detta. Genom att analysera främst riksdagsprotokoll bygger hon upp empiri, som sedan 
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används för att visa hur debatten i Svensk energipolitik sett ut sedan man 1980 

folkomröstade för att ställa om energisystemet för att ge förmån till förnyelsebara 

energikällor. Hon beskriver att det efter folkomröstningen började råda tvivel om vad det var 

som skulle ställas om och till vad, och att tidigare fokus om att avveckla kärnkraften till 

förmån för förnyelsebara energikällor kom att ändras. Efter folkomröstningen handlade det 

enligt Kall (2011) istället om huruvida det var möjligt att avveckla kärnkraften, där många 

menade på att en avveckling av den skulle innebära en ökad användning av kol och olja. Kall 

(2011) kommer även fram till att det efter valet 2006, då alliansen tillträdde makten, 

skapades tydliga blockgränser inom energipolitiken. Detta medförde att tidigare 

blocköverskridande samtycken inom energifrågan kom att suddas ut och inte längre var 

möjliga. Det handlade nu istället om alliansen mot oppositionen, vilket gjorde att 

polariseringen var ett faktum, något som satte sina spår inom energipolitiken. 

 Även Anshelm (2000) väljer att ta del av offentligt riksdagsmaterial när han skriver om den 

offentliga kärnkraftsdiskursen i Sverige mellan 1945-1999. Till skillnad från såväl vår som 

Kalls (2011) studie utgör i Anshelms fall inte detta material hela empirin, utan är en del av 

det undersökta materialet där även vetenskapliga tidsskrifter, tidningsartiklar och 

facktidsskrifter ingår. Anshelm (2000) beskriver således offentligt riksdagsmaterial som en 

viktig del även när man tittar på den offentliga debatten i energipolitikfrågor. Anshelm 

(2000) kommer bland annat fram till att man på vägen mot en ekologisk modernisering inom 

kärnkraftsfrågan, vilket tog fart under 1970-talet, kan se att de som var emot att enbart 

förlita sig på ny teknologi, vilket många menade att kärnkraftsförespråkare gjorde, inte per 

automatik förkastade möjligheten till att utveckla ny teknologi. Inte minst sådan som med 

dagsaktuella kunskaper syftade till att gynna miljön. Detta innebar att satsningar på ny 

teknologi som skulle gynna miljö och välfärd var acceptabla tankegångar för samtliga parter 

inom kärnkraftsfrågan. 

 

Vattenfall genom tiden 
 

Vattenfall grundandes 1909 som ett statligt verk i samband med att den Svenska staten köpt 

upp vattenrätter i sydvästsverige med avseende att utveckla den nya tekniken för 

energiproduktion, vattenkraft. Detta följs upp av att Vattenfall under de nästkommande 
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åren utökar sitt vattenkraftsnät genom att bygga ett flertal stora vattenkraftsverk. Det är 

således vattenkraften som fortsätter att vara Vattenfalls signum fram tills mitten av 1970-

talet, efter att man bland annat 1951 inviger världens då största vattenkraftsanläggning. 

Efter en lång tids kontroversiella planer på att i Sverige utveckla den revolutionerande 

energimetoden kärnkraft, stod i mitten av 1970-talet Vattenfalls två första reaktorer färdiga 

för användning i Ringhals (Vattenfall, 2013). Vattenfall bedrev nu både 

vattenkraftproduktion och kärnkraftsproduktion, där inte minst den sistnämnda ofta lett till 

omfattande debatter inom såväl massmedia som på det riksdagspolitiska planet (Anshelm 

2000).  

Vad gäller styrningen av Vattenfall gick företaget 1992 från att vara ett statligt verk till att 

bolagiseras2 som ett aktiebolag (Vattenfall, 2013). Syftet med denna förändring var att 

effektivisera verksamheten, samt att ge Vattenfall möjlighet att konkurera inom den allt mer 

internationaliserade europeiska energimarknaden (Proposition 10:179, 2009). Det är ändock 

viktigt att förtydliga att staten även efter denna bolagisering, fortfarande äger alla aktier 

inom Vattenfall. 

Högselius (2009) tar i sin forskning upp hur Vattenfalls storskaliga kolkraftsanvändning i 

Europa började. Redan år 2000 blev det stora energiföretaget HEW i östra Tyskland uppköpt 

av Vattenfall. Dock var det inte officiellt att Vattenfall nu hade kontrollen över HEW. Att ta 

kontrollen över HEW, menar Högslius (2009), gav Vattenfall en chans att växa till ett av de 

största energibolagen i Europa. Vattenfall strävade fortfarande efter att växa och ett annat 

stort energibolag, BEWAG, var nu mycket eftertraktat av Vattenfall. Det enda problemet 

med detta var att BEWAGs systerbolag VEAG låg dåligt till, både materiellt i form av 

satsningar på ofördelaktig utvinningsteknik samt ekonomiskt (Högselius 2009). Ett av de 

största problemen var nämligen att VEAGs energiproduktion nästan helt uteslutande var 

baserad på förbränning av brunkol. Detta samtidigt som Sverige ville framstå som ett 

föregångsland inom utvecklingen av grön energi, vilket utgjorde en stor debatt i svenska 

medier när Sverige skulle ta över detta brunkolsbaserade energibolag (Högselius 2009).  

                                                           
2
 Bolagisering är en process som bland annat innebär att divisioner inom ett statligt ägt företag görs om till ett 

aktiebolag. I Vattenfalls fall innebar det att bolaget börsnoterades och fick en egen styrelse. 
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I februari 2009 köpte Vattenfall det holländska energibolaget Nuon3 för närmare 100 

miljarder kronor, vilket är den största kontantaffären som någonsin ägt rum i Sverige. Detta 

uppköp, som är känt som Nuon-affären, har fått mycket kritik då det menas att köpet var 

alldeles för dyrt då priset blev ca 30 % dyrare än planerat. Det varnades även för att affären 

låg långt under statens avkastningskrav, något som senare blev befogat då Nuon-affären 

hittills kostat Vattenfall över 15 miljarder kronor i ren förlust (Interpellation 13:297, 2012). 

Nuon-affären är något som på senare tid varit en mycket omdebatterad händelse, både i 

media och inom riksdagen. Utöver detta har det riktats skarp kritik mot att Nuons 

energiproduktion främst är baserad på fossila bränslen vilket, inte går hand i hand med 

statens eftersträvade miljöfokus. Nuon-affären är således en av de senaste stora 

händelserna som dragit mycket uppmärksamhet till Vattenfall. 

 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi förklara och motivera val av såväl empiri och insamlingsmetod som 

metod för analysen. Vi kommer även föra en kritisk reflektion över de styrkor och svagheter 

vi ser med de valda metoderna.  

Material och insamlingsmetod 
 

Vi kommer uteslutande analysera olika slags offentliga riksdagsdokument. Här innefattas 

sådant som debatter, motioner, propositioner, interpellationer samt utfrågningar i 

konstitutionsutskottet. Varför det är relevant att granska just riksdagsdokument beror på 

det faktum att Vattenfall är helstatligt ägt, och det är huvudsakligen i dessa dokument som 

de styrande aktörerna gör sina röster hörda angående Vattenfall. Det är således i riksdagen 

de för oss relevanta diskussionerna äger rum. Genom att använda oss av dessa politiska 

dokument, vilka är direkttranskriberade, anser vi liksom Kall (2011) att man då får en 

ordagrann framläggning av samtalen och inte en sammanfattad version där för oss viktiga 

delar kan ha uteslutits. Med andra ord ger denna metod oss en möjlighet att skapa diskurser 

där alla inblandade parters åsikter lyfts fram.  

                                                           
3
 Nuon är ett stort energiföretag, vars energi mestadel kommer från fossilgas.  
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Materialet till analysen kommer uteslutande inhämtas från riksdagens databaser. Detta då 

man genom att söka i dessa lätt får tillgång till alla de typer av dokument som vi ovan 

nämner. Då det inom dessa databaser går att få tag i en hel uppsjö av dokument där politiska 

aktörer gör sina röster hörda angående Vattenfalls styrning har vi valt att avgränsa våra 

sökningar till två ämnen. Genom en noggrann överblick över vilka händelser som under de 

senaste 10-tal åren verkar ha skapat stora debatter inom riksdagen, genom att ha använt 

enkla sökord som ”Vattenfall” i databaserna, har vi kunnat se att ändringen av Vattenfalls 

ägardirektiv samt uppköpet av det fossilbränslebaserade energiföretaget Nuon varit två väl 

uppmärksammade ämnen. Båda dessa händelser är väldebatterade och tar båda upp frågan 

om Vattenfalls styrning på en övergripande nivå, vilket gör detta till ett lämpligt material för 

oss. Detta genom att dessa debatter innefattar många riksdagsföreträdares viljor och åsikter 

i frågan om Vattenfalls styre. Båda dessa debatter har varit aktiva sedan 2009 tills idag, och 

det är under denna tidsperiod (2009-2013) vårt material är inhämtat från. Vi har sedermera 

fokuserat våra sökningar kring dessa händelser genom att använda sökord som ”Vattenfall + 

Nuon” samt ”Vattenfall + ägardirektiv”. Vi har sedan valt ut dokument som vi sett relevanta 

för vår analys, vilka tillsammans utgör ett material på drygt 80 sidor. 

Vi vill poängtera att vi är medvetna om att man genom att enbart hålla sig till 

riksdagsdokument går miste om övriga rösters åsikter i frågan. Exempelvis berör vi inte 

samhällsdebatten så som den yttrar sig i exempelvis massmedia, vilken i sig skulle vara 

intressant att analysera. Dels då den för sig utgör en stor röst i frågan om Vattenfall, men 

även då den har ett stort inflytande på politikers beslutsfattande. Många gånger gör sig även 

riksdagspolitiker hörda i massmedia. Dock finner vi inte att massmedia-artiklar vore ett 

lämpligt material för vår analys. Detta eftersom massmedia till skillnad från 

riksdagsdokumenten tenderar att måla upp bilder som inte helt stämmer överrens med 

verkligheten, eller att skillnader och kontroverser förstärks. Likaså vet man inte heller vilken 

politisk uppfattning författarna till massmedia-artiklarna har, vilket i sin tur kan påverka 

materialet. Detta gör inte materialet till en tillräckligt tillförlitlig empiri att bygga vår analys 

på.   

Man måste även ha i åtanke, vilket även Kall (2011) tydliggör, att man genom att enbart 

analysera skriftligt språk kan gå miste om underliggande samtalstoner av olika slag, som man 

kan fånga in vid en kvalitativ intervju. Däremot ser vi inte intervjuer som ett genomförbart 
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alternativ för vår valda studie då det hade krävts en för omfattande mängd sådana för att få 

fram ett material rikt nog att bygga en tillförlitlig empiri på. Dessutom finns det en risk att 

informanterna glömt för oss viktiga detaljer då diskussionerna kring Vattenfall kan vara flera 

år gamla, men även för att åsikterna i efterhand kan vara tillrättalagda då det för många 

fortfarande är en kontroversiell fråga.   

 

  

Analysmetod 

 

Vi har i denna uppsats valt att arbeta efter ett diskursanalytiskt angreppssätt. Detta då det 

övergripande syftet med analysen är att finna återkommande åsikter, genom vilka vi kan 

skapa diskurser, inom den riksdagspolitiska debatten angående styrningen av Vattenfall och 

deras utveckling av fossilbränslebaserad energiverksamhet. Bergström & Boréus (2005) 

menar på att diskuranalys i sig kan ses som en metod för att analysera texter. Vid Michel 

Foucaults (1969) arkeologiska angreppssätt av en diskursanalys söker man sig tillbaka till 

specifika händelser och tidpunkter för att därigenom kunna individualisera och beskriva 

diskursiva formationer. Eftersom vi ska granska riksdagsdokument knutna till två, i 

riksdagen, väl debatterade ämnen, kommer vi gå tillbaka till de tidpunkter där debatterna 

kring händelserna ägde rum och fokusera på att finna återkommande diskussioner och 

mönster inom debatterna, vilket skulle kunna liknas vid Foucaults arkeologiska angreppssätt. 

Bergström & Boréus (2005) menar vidare att diskursanalys i enlighet med en Foucaultiansk 

inriktning brukar beskriva det gemensamma och sammanhållna i diskurserna. Detta är 

relevant för oss då vi i denna analys fokuserar på att finna och urskilja återkommande 

ståndpunkter i vårt undersökta material, genom vilka vi skapar diskurser. Dock menar de att 

man i Foucaults arkeologiska angreppssätt inte i första hand är intresserad av vem eller vilka 

som gör uttalanden om ett ämne. Detta går emot vad vår analys syftar till då vi är 

intresserade av vad olika aktörer i riksdagen uttalar sig om angående Vattenfall, vilket 

innebär att vi i högsta grad ser till vem eller vilka som gör uttalanden angående Vattenfall. 

Bergström & Boréus (2005) menar att diskursanalys i enlighet med Laclau & Mouffes tankar 

är en lämplig metod när man ska granska politiska processer. Då vi anser att de 
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riksdagspolitiska debatterna kring Vattenfalls styre och agerande kan ses som en politisk 

process i sig, menar vi att Laclaus & Mouffes tankar kring diskursanalyser, som Bergström & 

Boréus (2005) framställer det, gör diskursanalys till en lämplig metod för vår analys. Dock är 

Laclau & Mouffe mer inriktade mot antagonism (motsättningar), vilket exempelvis Mouffe 

(2008) förtydligar genom att hävda antagonismens och konflikters outplånliga påverkan 

inom politiska diskurser och att dessa inte går att se bortom. Detta synsätt ser vi inte är 

förenligt med vår studie eftersom det går emot vårt angreppssätt att finna det 

återkommande och gemensamma inom diskussionerna för att skapa diskurser.  

Bergström & Boréus (2005) säger att diskursanalyser inte följer någon specifik 

metodinriktning eftersom det inte finns någon enhetlig mall att gå efter i och med att det 

finns så pass många diskursanalytiska inriktningar. Det är därför upp till forskaren att i stor 

utsträckning utveckla sitt eget analysverktyg när man utför diskursanalyser. Med bakgrund 

av detta har vi därför likt Jonas Anshelm i boken ”Kampen om klimatet” (2012) där han 

liksom vi, valt att ha ett diskursanalytiskt angreppssätt när han studerar miljöpolitiska 

motsättningar mellan åren 2006-2009, inte ha några diskursteoretiska ambitioner med vår 

analys. Detta eftersom vi likt Anshelm (2012) vill skapa vårt egna analysverktyg som är 

anpassat till vår studie. Vi kommer därmed inte använda oss av någon specifik 

diskuranalytisk inriktning, då vi har exempelvis varken sett Foucaults eller Laclaus och 

Mouffes teorier knutna till diskuranalyser helt optimala för vår analys.  

När vi analyserar vårt material kommer vi genom ett diskursanalytiskt angreppsätt sträva 

efter att lokalisera och urskilja innebörden av de återkommande diskussionerna, för att på så 

sätt möjliggöra skapandet av överskridande riksdagspolitiska diskurser kring styrningen av 

Vattenfall. Detta genom att leta efter återkommande yttranden i debatterna kring Nuon-

affären och ägardirektivet. Då det inom våra analyserade dokument talas brett angående 

ägardirektivet och Nuon-affären, har vi även valt att kategorisera diskussionerna i teman för 

att tydliggöra och särskilja de övergripande diskussionspunkterna. Dessa kommer till form 

genom olika underrubriker i analysen. I analysen har vi under dessa rubriker använt oss av 

citat och övriga framläggningar som är representativa för den övergripande diskussionen. 

Som slutdel i varje tematik har vi valt att sammanfatta och diskutera resultaten för att bringa 

en klarhet i vad diskussionerna handlar om. I diskussionsavsnittet skapar vi sedermera våra 

diskurser vars underlag utgörs av den tidigare analysen.  
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Förtydligande kring begreppet diskurs. 
 

Diskurs är enligt Sara Mills (1997) ett så pass brett begrepp att det inte finns en konkret 

definition på det. Hon menar ändå på att diskurs är en uppsättning av olika uttalanden som 

har någon form av påverkan. Som vi tidigare skrev menar Bergström & Boréus (2005) på att 

forskare måste forma sitt eget analysverktyg när det kommer till att skapa diskurser, just på 

grund av att det inte finns någon övergripande mall att följa då det finns väldigt många 

tolkningar av diskursbegreppet. Detta innebär således att det även är upp till forskaren att 

förklara hur man definierar diskursbegreppet. I vårt fall skapar vi diskurser genom att ta fram 

övergripande enigheter i frågan om statens styrande av Vattenfall, vilka vi anser har en 

påverkan på politiken. Alltså, diskurserna vi skapar från diskussionerna i riksdagsdebatten 

anser vi rimligtvis har påverkan på fenomenet som diskuteras, vilket i detta fall är styrningen 

av Vattenfall. Diskurserna skapas genom att analysera återkommande yttranden som sagts 

och skrivits inom riskdagen angående de händelser vi fördjupat oss i. Vi, likt Anshelm (2012), 

vill slutligen poängtera att det är vi som i forskningsprocessen skapar diskurserna, och att de 

från början inte ligger i vårt analyserade material och väntar på att bli hittade. Diskurser är 

därmed någonting som skapas av forskaren och inte någonting som hittas.  

 

Reliabilitet och validitet  

Det är i detta sammanhang viktigt att beröra hur vår studie förhåller sig till reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet avser enligt Bryman (2008) studiens tillförlitlighet och är ett sätt att 

mäta om resultaten skulle bli detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Det 

blir således ett sätt att försäkra sig om att resultaten inte påverkats eller speglats av 

någonting slumpmässigt eller tillfälligt avvikande. För att undersöka en studies tillförlitlighet 

menar Bryman (2008) att man därför måste reflektera över vilken data som använts, hur 

denna samlats in samt hur den bearbetats. I en studie med god reliabilitet har forskaren 

enligt Bergström & Boreus (2005) varit noggrann i undersökningens alla led, för att på så sätt 

minimera antalet potentiella felkällor. Vi har när vi valt ut vårt material varit noga med att 

detta ska spegla vilka övergripande diskurser som kan skapas inom riksdagens debatter när 

det gäller det statliga styret av Vattenfall. Vad som dock är den viktigaste 
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reliabilitetsaspekten vid textanalyser är enligt Bergström & Boreus (2005) hur noggrann man 

varit vid tolkningen av materialet, och att strategin man använt för detta är lämpligt 

anpassad för studiens syfte.  

Även om resultatet i denna studie är en följd av våra tolkningar av materialet (Anshelm 

2012), och att andra forskare vid analys av samma material i praktiken skulle kunna 

konstruera diskurserna annorlunda, ser vi ändå att vårt resultat har en hög grad av rimlighet, 

och troligtvis liknar det resultat som de flesta andra skulle få (intersubjektivitet). Detta 

genom att vi för det första tagit oss god tid att grundligt läsa och analysera vårt material. 

Vidare har vi inbördes dessutom fört en löpande dialog över hur vi sett på texterna och 

genom detta kommit fram till att bådas uppfattning över hur riksdagsdebatten kring 

Vattenfalls styre överensstämt. Detta inte minst genom att särskilt utpekade citat eller 

ståndpunkter som av den ena ansetts svara för kontentan av dokumenten har uppfattats 

likadant hos den andra författaren.  

I en studie med god validitet kopplar enligt Bryman (2008) studiens resultat och slutsatser 

väl till det som den ursprungligen ämnar undersöka. Bryman talar även i termer av extern 

validitet, och beskriver detta som hur väl en undersöknings resultat kan generaliseras över 

hela det undersökta områdets kontext. Då vår studie syftar till att skapa diskurser inom den 

riksdagspolitiska debatten kring Vattenfall vill vi påstå oss ha en god validitet då vi hämtar 

allt vårt material från riksdagen, där samtliga dokument innehåller sådant som skrivits eller 

sagts (vilket når oss genom direkttranskriberat material) av just riksdagspolitiska aktörer. Då 

vi dessutom använder oss av en stor mängd material, vill vi mena att de diskurser vi 

sedermera kommer skapa, bör ge en bild av de faktiska övergripande politiska uttalandena 

angående statens styre av Vattenfall. Som påtalats tidigare fångar vi dock inte in det som 

sagts i massmedia eller det som skulle kunna ha sagts vid kvalitativa intervjuer, men vi är av 

den meningen att det av störst politisk betydelse är det som yttrats i formella samanhang i 

riksdagen.  
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Analys 
Nedan följer en presentation av de tematiker vi sett finns inom riksdagsdebatterna kring 

Nuon-affären och Vattenfalls ägardirektiv. I varje avsnitt lyfts de främst återkommande 

diskussionerna kring ämnena fram, sedan avslutas varje del med att vi presenterar och 

tydliggör diskussionerna som utgör tematiken. Genom detta tillvägagångssätt visar vi tydligt 

på diskussionernas relevans och koppling till syftet. 

 

Diskussioner knutna till ägardirektivet 

Det råder oenigheter i riksdagen om Vattenfalls ägardirektiv, bland annat om ändringen av 

ägardirektivet var lyckad eller ej. Vi har även kunnat utläsa återkommande diskussioner kring 

huruvida Vattenfall lever upp till ägardirektivet. 

 

Oklara direktiv? 

Kent Persson (v) menar i interpellation 13:261(2012) att man med ändringen av 

ägardirektivet tog ett steg bakåt då man formulerade det som att Vattenfall ska tillhöra ”ett 

av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion”. I den 

efterföljande debatten kring interpellationen lyfter Kent Persson (v) fram att det är väldigt 

otydligt vad som menas med ”ett av de ledande bolagen”, hur detta ska mätas, och vad det 

egentligen är för mål (Svar på interpellation 2012/13:261 om Vattenfall och ägardirektiv Anf. 

45). Jens Holm (v) anser även han att det är ett otydligt ägardirektiv nu när det handlar om 

att vara ett av de ledande, är det exempelvis ett av alla Europeiska energibolag?(Svar på 

interpellation 2012/13:261 om Vattenfall och ägardirektiv Anf. 47)  

Jonas Gjörtler (m) hävdar i motsats till Kent Persson (v) att ägardirektivet blivit tydligare och 

bättre än vad det var innan. Gjörtler framför detta genom att beskriva det gamla 

ägardirektivet: ”Bolaget ska inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande 

företaget i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning.” 

Sedan förklarar han varför det gamla direktivet var sämre än det rådande såhär: 
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 Det säger sig självt att just denna formulering om att det är den svenska 

energiförsörjningen som ska vara ekologisk ställer dörren på vid gavel 

för att göra vilka investeringar man vill i fossilkraft så länge man gör dem 

utanför Sveriges gränser. (Svar på interpellation 2012/13:261 om 

Vattenfall och ägardirektiv Anf. 46)  

Mot bakgrund av detta menar Gjörtler (m) senare på att Vattenfall är på väg i rätt riktning 

när det gäller att minska investeringarna i kolkraft och istället öka dem i förnyelsebara 

energikällor.   

Peter Norman (m) menar att uttalandet att vara ”ett av de ledande” inte alls är otydligt och 

besvarar Jens Holms (v) fråga om vad som menas med ett av de ledande som ” Ett exempel 

på detta är att bolaget nu självt säger: Vi ska satsa mer på förnybart än vad andra gör. Det 

är ett svar på frågan varför man är ett av de ledande.” (Svar på interpellation 2012/13:261 

om Vattenfall och ägardirektiv Anf. 48) 

Diskussionen som äger rum i debatten kring Vattenfalls oklara ägardirektiv handlar i 

huvudsak om det nya ägardirektivet blev en förbättring eller inte. Det är framförallt 

omformuleringen från att tidigare vara ”det ledande” till ”ett av de bolag som leder 

utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion” som diskuterats mycket, i 

synnerhet ifall denna förändring medförde klarhet i ägardirektivet eller inte. Vi ser att 

oppositionssidan hävdar att denna formulering är ett stort tillbakasteg då man inte längre 

ska sträva efter att vara det ledande, utan att nöja sig med att vara ett av de ledande 

företagen medan allianssidan snarare hävdar att denna formulering både är en förbättring 

och en nödvändighet för direktivet. Vi förstår såväl kritiken som försvaret av det nya 

ägardirektivet. Givetvis kan det ses som en ambitionssänkning att gå från en strävan att vara 

”det ledande företaget” till att vara ”ett av de ledande”. Dock kan denna ändring motiveras 

av det faktum att Vattenfall i allt större skala breder ut sin verksamhet utanför Sveriges 

gränser och därmed konkurrerar med fler stora energibolag i arbetet mot en hållbar 

energiproduktion, vilket vi tror leder till att den nya formuleringen kan ses som en rimligare 

målsättning. Att från ägarens sida utforma tydliga direktiv som inte kan misstolkas, ser vi är 

av yttersta vikt för att statliga bolag som Vattenfall ska kunna uppfylla statens 

miljöambitioner. Att statliga energibolag har klara direktiv att gå efter är även någonting 
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som Hamnin & Xingxiu (2011) ser som en nödvändighet för att kunna minimera negativa 

miljöeffekter till följd av företags verksamhet i möjligaste mån.  

 

Uppfyllandet av ägardirektivet 

I interpellation 11:402 (2010) går Lise Nordin (mp) ut med att Vattenfall inte lever upp till 

ägardirektivet att: ”affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag 

som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion” och anser att den 

politiska styrningen av Vattenfall med detta direktiv är tydlig. Lise Nordin menar att 

Vattenfalls verksamhet går i en helt annan riktning då Vattenfall i sin årsredovisning 

presenterade följande: 

Under 2010 ökade Vattenfalls investeringar i fossilkraft med 25 procent 

jämfört med året innan. Investeringarna i fossilkraft stod vidare för den 

största delen av Vattenfalls satsningar i elproduktion. Jämförelsevis 

minskade investeringarna i vindkraft något och endast 1 procent av 

Vattenfalls elproduktion kommer från vindkraft (Interpellation 11:402, 

2010). 

Hon forsätter sedan och säger att Vattenfall vid tidpunkten för debatten ägde den enskilt 

största utsläppskällan för koldioxid i Europa genom det tyska kolkraftverket Jänschwalde. 

Vidare kommer Vattenfalls roll som den största ägaren av kolkraft i Tyskland att förstärkas 

då kolkraftverket Moorburg tas i drift år 2012.  

Lise Nordin (mp) anser att det är uppenbart att Vattenfalls utveckling snarare stjälpt än 

hjälpt Sverige och EU att nå målen om minskad klimatpåverkan och utvecklingen av förnybar 

energi. Med bakgrund av detta undrar hon sedan om närings- och energiminstern avser att 

utföra en granskning kring huruvida Vattenfalls investeringar i kolkraft strider mot de givna 

ägardirektiven (Interpellation 11:402, 2010).  

Peter Norman (m) svarar i den efterföljande debatten att Vattenfalls utveckling mot en 

miljömässigt hållbar energiproduktion är en viktig del av bolagets uppdrag. Han vill även 

poängtera att Lise Nordin (mp) har helt rätt i att Vattenfalls målsättning är att minska sin 
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koldioxidbelastning från 90 miljoner ton per år till 65 miljoner ton4 per år under perioden 

2010-2020. (Svar på interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls investeringar i kolkraft Anf. 

36) 

Peter Norman (m) vill dock poängtera att: 

… produktionen av kolkraft fortfarande en viktig del för Tysklands 

energiförsörjning. Det ägande som Vattenfall i dagsläget har i tyska 

kolkraftverk är i stor utsträckning följden av beslut om nybyggnad och 

förvärv som bolaget fattat under tidigare, miljöpartistiskt stödda 

regeringar. Satsningen på kolkraftsproduktion i Tyskland har således 

genomförts under en längre tidsperiod. (Svar på interpellation 

2010/11:402 om Vattenfalls investeringar i kolkraft Anf. 36) 

Norman menar att uppköpen av kolkraft alltså skett under en längre tid, då med stöd av den 

gamla regeringen som nu har kritik mot deras uppköp. Norman fortsätter sedan med att 

Vattenfall under nuvarande regering fått ett förtydligat uppdrag och att regeringen 

bedömde att EU2020-målen var en naturlig referenspunkt för Vattenfalls rapportering 

angående utvecklingen mot hållbar energiproduktion (Svar på interpellation 2010/11:402 

om Vattenfalls investeringar i kolkraft Anf. 36). 

Norman tydliggör sedan att Vattenfall är på väg i rätt riktning med uttalandet: 

En jämförelse mellan bolagets femåriga investeringsprogram för 

perioderna 2010–2014 respektive 2011–2015 visar dock att Vattenfall 

har minskat sina planerade kostnader för investeringar i fossil 

kraftproduktion med 37 procent. Samtidigt ökar de planerade 

investeringarna i bland annat vindkraftsproduktion. (Svar på 

interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls investeringar i kolkraft Anf. 

36) 

Norman har även fullt förtroende för att Vattenfall kommer agera helt i linje med de 

förändringar som skett inom bolagsordningen. Han tror även att Vattenfall kommer leva upp 

                                                           
4
 Detta är mer än hela Sveriges totala koldioxidutsläpp per år.  
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till sitt ägardirektiv om att vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en hållbar 

energiutveckling (Svar på interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls investeringar i kolkraft 

Anf. 36). 

Lise Nordin (mp) har likt många andra oppositionsföreträdare inte lika stort förtroende för 

att Vattenfall lever upp till ägardirektivet. Hon menar på att Vattenfall i sig är en nyckelaktör 

för både Sverige och EU i arbetet att uppnå de mål som satts angående minskade 

koldioxidutsläpp samt att öka den förnybara energin. Dock ser inte Lise Nordin att 

Vattenfalls utveckling lever upp till ägardirektivet då den går i en helt annan riktning. Hon 

understöder detta med att hänvisa till Vattenfalls årsredovisning, där det framgår att 

Vattenfalls investeringar i fossilbränslebaserade energiverksamheter under 2009 ökade med 

25 procent. Detta samtidigt som investeringar i vindkraft minskat, och utgör endast en halv 

procent av Vattenfalls totala energiproduktion. Hon anser på grund av detta att regeringen 

måste agera då Vattenfall är en av de största klimatbovarna i Europa, för att inte tappa 

Sveriges trovärdighet i klimatfrågorna (Svar på interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls 

investeringar i kolkraft Anf. 37).  

Vi ser det intressant att ställa Nordins (mp) siffor mot Normans (m) tidigare hänvisning till 

Vattenfalls framtida investeringsplaner om att minska investeringarna i fossilenergi med 37 

procent under perioden 2010-2015. Vad vi här anser värt att notera är att den planerade 

minskningen med 37 procent kommer året efter Vattenfalls, enligt Nordin (mp), 25-

procentiga ökning av fossilkraft. Om man ska tro dessa siffror, och förutsätter att de uppnås, 

skulle det innebära att Vattenfall år 2015 investerar 12 procent mindre i fossilkraft än vad 

man gjorde 2008. Vi ser det därför som viktigt att ha 2009 års inverteringar i fossilkraft i 

baktanke när man tar till sig den ambitiösa planerade minskningen på 37 procent.  

I debatten kring huruvida Vattenfall i och med sin utbredning av tysk 

kolkraftsverksamhet går ihop med ägardirektivet går Norman vidare med att 

påpeka att:  

Det tyska parlamentet har bestämt att ett antal tyska städer ska värmas 

upp med kol och att elektricitet ska alstras genom kolkraftverk. Vi kan 

tycka vad vi vill om detta, men detta är ändå ett demokratiskt 

fungerande land som i sitt parlament har beslutat att så ska det vara 
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(Svar på interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls investeringar i 

kolkraft Anf. 37). 

Norman (m) förtydligar även att den CCS-teknologi Vattenfall utvecklat fick ett stort bakslag 

när CCS-anläggningarna inte blev tillåtna på tysk mark. Detta var illa för Vattenfall eftersom 

denna teknikutveckling var en stor del av Vattenfalls framtidsstrategi för att minska 

kolkraftens negativa miljöpåverkan.  

Att det är just Vattenfall som är så pass verksamma som de är i Tyskland vill Norman se som 

en fördel. Om Vattenfall skulle lämna Tyskland skulle andra aktörer ta vid, aktörer som enligt 

Norman förmodligen skulle göra det sämre än vad Vattenfall gör och de fossila avtrycken 

skulle öka. Vattenfall skulle då visserligen kunna stoltsera med att man inte är med och 

stöttar den fossila energiverksamheten (Svar på interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls 

investeringar i kolkraft Anf. 44).  

Vi ser det värt att reflektera över hur Vattenfalls tyska energimarknad sett ut om regelverket 

inte haft krav på att viss mängd energi ska komma från kolkraft. Exempelvis kan man ställa 

sig frågan om nu Vattenfall verkligen hade satsat mer på förnyelsebar energiproduktion eller 

om man ändå hade bedrivit kolkraft i lika utbredd skala man gör idag. Vidare vore det 

intressant att följa utvecklingen av Vattenfalls CCS-teknologi om denna blivit tillåten på tysk 

mark. Då Vattenfall inte haft någon chans att visa hur långt man kommit inom denna 

teknologi och visa på dess effektivitet, är det svårt, eller rent utsagt omöjligt, att veta hur 

denna metod skulle påverkat Vattenfalls kolkraftsproduktion. Hade man dock fått klartecken 

att fortsätta sin utveckling och testa sin CCS-teknologi i en fullvärdig skala för att testa dess 

effektivitet hade det, beroende på utgången, kanske minskat den osäkerheten kring 

metoden som Rochon et al. (2008) beskriver finns i dagsläget.  
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Diskussioner knutna till Nuon-affären 

I diskussionerna kring Nuon-affären debatteras det kring huruvida det kostsamma uppköpet 

var lyckat eller ej samt vem som bär ansvaret vid stora statliga bolags affärer.  

  

Kostsamt uppköp 

 

Nuon-affären är den största kontantaffären som någonsin ägt rum i Sverige, och med en 

prislapp på ca 97 miljarder svenska kronor har detta uppköp, som ägde rum 2009, skapat 

stor debatt inom den svenska Riksdagen (Interpellation 13:297, 2012). Detta då priset anses 

vara alldeles för dyrt och att merparten av Nuons energi kommer från fossila 

bränslen(Motion 12: N221, 2011). De återkommande diskussionerna vi funnit under denna 

kategori härleder ofta till uttalanden om uppköpspriset, avkastningskrav och de varningar 

som utfärdades innan köpet blev till. 

Interpellationerna 13:297 (2012), 13:277 (2012) tar bägge två upp att prissumman på 97 

miljarder kronor var alldeles för hög för det fossilbränslebaserade energibolaget Nuon. 

Fredrik Olovsson (S) antyder i Interpellation 13:297 (2012) att: 

Inför förvärvet varnade näringsdepartementets tjänstemän för att 

affären var nära 30 miljarder kronor för dyr och att köpet inte ens på tio 

års sikt skulle leva upp till Vattenfalls avkastningskrav. Enligt Dag 

Klackenberg, ordförande i Vattenfall fram till 2008, blev priset ”runt 30 

procent” högre än förväntat. Även Merrill Lynch, den finansiella 

rådgivare som anlitades, pekade på att Nuonaffären låg långt under 

statens avkastningskrav. 

Denna varning kan man även utläsa i Interpellation 13:277 (2012), och de menar vidare i 

interpellationen att varningen var befogad då det i dagsläget visat sig att uppköpet av Nuon 

hittills kostat Vattenfall över 15 miljarder kronor i ren förlust.  

I en anmälan till konstitutionsutskottet (KU-1184-12/13)5 riktas det av miljöpartisten Per 

Bolund stark kritik mot dåvarande näringsministern Maud Olofssons (c) hantering i samband 

                                                           
5
  Riksdagsledamöter kan lämna in en anmälan till konstitutionsutskottet (KU) om att ett visst ärende eller vissa 

ministrar ska granskas.  
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med Vattenfalls uppköp av det fossilbränslebaserade energiföretaget Nuon. Detta då köpet 

genomfördes trots att det fanns varningar om att Nuon-affären inte ens på tio år skulle 

kunna leva upp till bolagets avkastningskrav. Detta betyder i sin tur att statens krav på 

bolaget äventyrades. KU-anmälan menar att”… Vattenfalls köp av Nuon inte varit förenligt 

med vare sig regeringens egna regler för styrning av statliga bolag, eller de avkastningskrav 

regeringen uppställt.” Det står inte utmärkt exakt vilka av regeringens egna regler för 

styrning av statliga bolag som inte efterföljs, dock verkar det rimligt att det är den 

miljöpåverkan Vattenfall har som avses då de får mycket kritik angående uppfyllandet av 

deras ägardirektiv. Om det nu är så att uppköpet av Nuon skett trots att varningar utfärdats 

som pekat på överpris och framtida ekonomiska förluster, ser vi det intressant att ställa 

affären mot teorier om statliga bolags sociala ansvar. Exempelvis går det hela inte hand i 

hand med Lombardos & D’Orios (2012) teorier om statens ofrånkomliga ansvar gällande 

nationens välfärd för kommande generationer. 

Det diskuteras om huruvida Nuon-affären ska ses som något positivt eller inte. Peter 

Norman (m), finansmarknadsminister tillika statsråd, lyfter i debatten kring dessa 

interpellationer fram att man inte efter så kort tid kan utvärdera om det hela var en dålig 

eller en bra affär, det är något som avgörs efter en längre tid. Han tydliggör att ” Vid 

tidpunkten för förvärvet förväntades den långsiktiga trenden för elpriset vara stigande.” 

vilket då pekade på att detta skulle bli en bra affär (Svar på interpellationerna 2012/13:277, 

278 och 279 om Nuonaffären, Anf. 74) 

Jonas Gjörtler (m) åsyftar till att priset för affären vid uppköpet var dyr men rimligt, då priset 

baserades på den information som rådde vid tidpunkten. Han anser vidare att det var 

omöjligt att förutspå att priset för kol och utsläppsrätter skulle gå ned så mycket som det 

gjorde. Jonas Gjörtler menar också likt Peter Norman (m) att Nuon-affären inte ska ses som 

ett försök till att göra snabba klipp. Det handlar snarare om att företaget ska bli mindre 

sårbart och att på lång sikt kan det visa sig vara en lyckad affär.( Svar på interpellationerna 

2012/13:277, 278 och 279 om Nuonaffären, Anf. 73).  

Per Bolund (mp) anser i ett senare anförande att: 

Min tolkning är att regeringen, när man godkände att Vattenfall köpte 

Nuon, spekulerade i att EU inte skulle göra allvar av sin klimatpolitik. 
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Man gick in och köpte ett bolag som hade ännu mer utsläpp per 

producerad kilowattimme el än vad Vattenfall hade från början. Man 

investerade i en kol- och utsläppsintensiv energiproduktion. Hade man 

trott att priset på utsläpp skulle stiga så som det skulle ha gjort om EU 

haft en radikal miljö- och klimatpolitik hade det givetvis inte varit någon 

bra affär. ( Svar på interpellationerna 2012/13:277, 278 och 279 om 

Nuonaffären, Anf. 75) 

Därefter tar Bolund upp att regeringen i EU-mötena sade att man ville ha en radikalare miljö- 

och klimatpolitik, dock menar Bolund att man med uppköpet av Nuon verkade i motsatt 

riktning. Han ser det som bekymmersamt att Vattenfalls investeringsprogram, som blivit 

godkända av regeringen, visar på att Sverige har en dubbel hållning i klimatfrågan (Svar på 

interpellationerna 2012/13:277, 278 och 279 om Nuonaffären, Anf. 75).  

Den övergripande debatten angående det kostsamma uppköpet av Nuon handlar i stor del 

om huruvida det var en bra affär eller inte. Diskussionen utspelar sig så att de olika 

hållningarna kommer med argument mot eller för uppköpet av Nuon, där oppositionssidan 

hävdar att köpet var alldeles för dyrt och inte lever upp till avkastningskraven, samtidigt som 

det placerar Sverige i en dubbel hållning i klimatfrågan. Det lyfts även en diskussion kring att 

Sverige går ut i EU med att de vill ha en striktare klimatpolitik, för att sedan själva gör 

uppköp med ett av sina största statliga bolag som tyder på det motsatta, vilket kan medföra 

att Sverige upplevs ha en dubbel hållning inom klimatfrågan. Vi kan här även ställa oss 

frågan hur Nuon-affären skulle bemötts om EU fört den striktare klimatpolitik som Sverige 

propagerat för. En strängare klimatpolitik inom EU hade kanske medfört att uppköpet av 

Nuon aldrig ägt rum, då det skulle ställt Sverige i en ännu sämre hållning än vad köpet gjort 

idag. Som många alliansföreträdare väljer att påpeka i debatterna, är det viktigt att ha i 

åtanke att Nuon-affären på sikt kan visa sig vara ekonomiskt lönsam, vilket skulle kunna vara 

en strategi för att få en ekonomisk grund som till viss del kan bekosta utbyggnaden av den 

förnyelsebara energiomställningen.  
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Vems ansvar?  

 

Som tidigare nämnts utgör Nuon-affären det största statliga uppköpet i Sveriges historia, och 

har enligt Per Bolund (mp) varit en riktigt dålig affär för såväl Vattenfall som för Sveriges 

skattebetalare (Interpellation 13:277, 2012). Mot bakgrund av detta har företrädare för olika 

oppositionspartier i interpellationer ställt frågor till regeringen angående vilka som varit 

delaktiga i godkännandet av detta uppköp. I interpellationerna 13:277, 13:278 och 13:279 

utfrågas stadsminister Fredrik Reinfeldt (m) samt finansminister Anders Borg (m) om de 

godkänt uppköpet av Nuon, om de någon gång blivit upplysta om de varningar man sägs ha 

fått att affären inte var affärsmässigt gångbar, samt om de har några avsikter att se över 

regeringskansliets hantering av stora statliga företagsaffärer.  

 

I den efterföljande debatten, i vilken regeringen genom statsrådet Peter Norman svarar på 

alla dessa tre interpellationer hänvisar Norman till aktiebolagslagen genom följande 

uttalande: 

 

Av aktiebolagslagen följer att ett bolags styrelse ansvarar för och fattar 

beslut i samtliga bolagsfrågor som inte ägaren på bolagsstämma givit 

särskilda anvisningar om. Det ankommer därmed på styrelsen att ta det 

fulla ansvaret för förvaltningen av bolagets angelägenheter och att 

bedöma bolagets risker och ekonomiska ställning. Mot denna bakgrund 

har regeringen inte fattat något beslut avseende Vattenfalls förvärv av 

Nuon. (Svar på interpellationerna 2012/13:277, 278 och 279 om 

Nuonaffären, Anf. 69). 

 

Norman går vidare med att säga att statliga bolags styrelser, i enlighet med statens 

ägarpolicy, är skyldiga att vid viktiga beslut, likt uppköpet av Nuon, föra en samordnande 

dialog med företrädare för ägaren, vilket har gjorts i detta fall. Dock är det i slutändan 

fortfarande bolagsstyrelsen som fattar och därmed har ansvar för besluten.  

 

Med anledning av näringsministerns handlande vid uppköpet av Nuon har man blivit 

anmälda till konstitutionsutskottet genom KU-anmälan 1184-2012/13. Detta av 
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miljöpartisten Per Bolund som är av uppfattningen att dåvarande näringsminister Maud 

Olofssons agerande i samband med Vattenfalls uppköp av Nuon bör granskas. Bolund säger 

att det finns uppsatta riktlinjer och regler när det gäller styrandet av statligt ägda aktiebolag 

och hävdar därför att:  

...Vattenfalls köp av Noun inte varit förenligt med vare sig regeringens 

egna regler för styrning av statliga bolag, eller de avkastningskrav 

regeringen uppställt. Förutvarande näringsministern synes ha varit fullt 

ut informerad om detta men underlåtit att agera. Ett agerande som nu 

kostat mycket stora pengar. (KU-anmälan 1184-2012/13, Dåvarande 

näringsministerns hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon). 

De till synes något oklara direktiv som finns gällande regeringens roll i statliga bolags affärer 

har föranlett att samme Bolund i interpellation 13:277 frågar statsministern om han, med 

Nuon-affärens kritik i bagaget, har för avsikt se över och förbättra regeringskansliets 

hantering av stora statliga företagsaffärer. Anledningen till att ansvarsdelningen ibland kan 

ses som otydlig, vilket vi tydligt kan se tecken på i debatten, ser vi skulle kunna bero på att 

Vattenfall befinner sig i något av en gråzon. Detta då Vattenfall å ena sidan är ett aktiebolag 

som ska följa aktiebolagslagen som säger att bolagets styrelse ska ha ansvar vid 

godkännande av affärer, samtidigt som bolaget är helstatligt ägt och därmed förväntas agera 

efter statens vilja. Skulle Vattenfall antingen vara ett statligt verk eller fullt ut privatiserat 

tror vi att dessa oklarheter inte skulle vara lika vanligt förekommande. 

Då det var alliansen som satt vid makten under tiden då Nuon-affären ägde rum faller det sig 

ganska naturligt att debatterna kring affären till stor del handlar om huruvida alliansen 

handlat rätt eller ej. Detta då man enligt många betalade ett överpris för det 

fossilbränslebaserade energiföretaget Nuon. Dock vill olika företrädare från alliansen i 

debatten även peka på att expansionen av Vattenfalls Europeiska kolkraftsverksamhet 

började medan den nuvarande oppositionen satt vid makten, bland annat genom massiva 

uppköp av tyska kolkraftverk, och att ansvaret därmed är delat i denna fråga. Till exempel 

menar moderaten Jonas Jacobsson Gjörtler att:  
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Ur Riksrevisionens rapport från 2004 kan man bland annat läsa att 

Vattenfalls investeringar i Tyskland innebär en markant förändring av 

bolagets tidigare verksamhetsinriktning och strategi samt ett i väsentliga 

delar ändrat ekonomiskt risktagande i förhållande till tidigare. Det 

betyder att vägskälet kring det ökade risktagandet gällande Vattenfall 

fanns redan före millennieskiftet, alltså under den dåvarande 

regeringen. (Svar på interpellationerna 2012/13:277, 278 och 279 om 

Nuonaffären, Anf. 73).  

När vi analyserat riksdagsmaterialet rörande Nuon-affären har vi kunnat se en tydlig 

diskussion gällande vem som bär ansvaret för att affären gick igenom. Regeringsföreträdare 

menar att det ligger på bolagsstyrelsens ansvar att besluta om och ansvara för vilka uppköp 

som skall göras. På andra sidan har vi oppositionen som hävdar att köpet av Nuon inte var 

förenligt med de uppsatta regler och riktlinjer som finns för statligt ägda bolag. Genom att 

läsa riksdagsdokumenten kan vi se att denna diskussion inte bara går att koppla ihop med 

Nuon-affären, utan att den även går in på ett större plan, där man mer övergripande 

diskuterar kring om det är bolagsstyrelser eller ägaren (staten) som har det yttersta ansvaret 

i olika frågor. Många hävdar att de uppsatta direktiven för detta är otydliga och svårtolkade, 

vilket gör att det i många fall uppstår meningsskiljaktigheter kring vem som egentligen bär 

ansvaret. Detta kan hämma arbetet med exempelvis miljöfrågor då otydliga direktiv kring 

vem som ansvarar för måluppfyllanden härleder till ett sämre utfört arbete. 

 

 

Statens inflytande över Vattenfall 

När vi analyserat riksdagsdokumenten rörande såväl Nuon-affären som ägardirektiven har vi 

lagt märke till att de återkommande diskuterar hur stort inflytande staten ska ha över 

Vattenfall.  

Privatiseras eller ej? 

 

Bolagiseringar av statliga företag, såsom Vattenfall genomgått, efterföljs ofta av en 

helprivatisering. Vi har i de analyserade dokumenten kunnat se att man återkommande 
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debatterar om hur stort inflytande staten ska ha över Vattenfall, och om man rent av ska 

privatisera företaget. Socialdemokraten Börje Vesterlund menar att det finns klara skillnader 

i hur alliansregeringen och oppositionen vill använda sig av Vattenfall genom att säga att den 

nuvarande Regeringen vill vara en passiv ägare och inte vill styra de statliga företagen (Svar 

på Interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall, Anf. 30). I 

kontrast till detta säger Vesterlund att man från de rödgrönas sida vill se statliga bolag som 

Vattenfall som verktyg för att driva den politik man vill, vilket innebär att regeringen bör ha 

ett stort inflytande på de statliga bolagen.  

 

Från alliansens håll kan det i debatterna låta annorlunda. Som svar på socialdemokraten Alf 

Erikssons uttalande om att den sittande regeringen saknar en långsiktig strategi för 

styrandet av Vattenfall svarar folkpartisten Gunnar Andrén med anförandet: 

 

om han absolut vill ha en oerhört långsiktig ägarstyrning av Vattenfall 

måste man kanske ändå privatisera företaget så att man inte har några 

val emellan där väljarna kan få inflytande över detta genom olika 

regeringar. (Svar på Interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om 

styrningen av Vattenfall, Anf. 23). 

 

Andrén vill här poängtera att han tycker att det nuvarande systemet regeringen har när det 

gäller styrningen av Vattenfall fungerar väl, men att om man likt Eriksson menar att man 

måste tänka väldigt långsiktigt, bör fundera på att privatisera företaget helt.  

 

Vi har genomgående i debatterna sett att det nuvarande systemet, där Vattenfall har relativt 

fria tyglar, är något som alliansens förespråkare anser är rätt väg att gå. Några vill rent av 

privatisera företaget, medan andra vill börja med att sälja ut vissa delar. Detta går helt emot 

oppositionens syn på styrningen av Vattenfall då de säger att ”För oss inom det rödgröna 

samarbetet är det självklart att Vattenfall ska kvarstå i helstatlig ägo, och vara ett modernt, 

affärsmässigt drivet och framåtsyftande bolag.” (Motion med anledning av prop. 

2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB).  
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Vad diskussionen handlar om är här tydligt. Frågan om hur hårt åtdragna tyglar regeringen 

ska ha på Vattenfall är något som vi genomgående sett genomsyrat debatterna. Överlag ser 

vi att oppositionsföreträdare är av uppfattningen att Vattenfall ska förbli statligt ägda, och 

därmed utgöra ett viktigt verktyg i Sveriges energiomställning. Oppositionen är av 

uppfattningen att man genom att ha ett stort inflytande på Vattenfall kan använda dem för 

att föra den politik man vill, och på så sätt kunna verkställa de miljöambitioner man har. 

Alliansens företrädare anser emellertid att staten inte ska gå in som en aktiv ägare, utan 

istället låta Vattenfall själva styra över sina affärer. Det talas här också om att en 

privatisering av företaget skulle vara positivt ur fler aspeker. Värt att notera är att åsikter 

kring graden av statligt inflytande över Vattenfall inte tycks vara lika sammanhållna bland 

alliansen som bland oppositionen. Dock är samtliga alliansföreträdare i diskussionen på det 

klara med att man inte vill se att staten får mer inflytande än den har idag. 
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Diskussion 
Nedan presenteras de diskurser vi skapat. Därefter ställer vi analysresultatet mot den 

tidigare forskningen. Avslutningsvis diskuteras vad vi kommit fram till och förslag på vidare 

forskning ges. 

 

Konstruerade diskurser 
 

Vi har genom vår analys kommit fram till att det ur den riksdagspolitiska debatten kring 

Vattenfalls styre gått att framställa två övergripande diskurser. Detta till följd av att vi i 

debatten sett en tydlig polarisering, där det inom diskussionerna allt som oftast framgått att 

det är oppositionen på ena sidan och alliansen på den andra. Det är således 

oppositionsföreträdare som i debatterna svarar för den ena diskursen och alliansföreträdare 

som svarar för den andra. I samtliga debatter har vi kunnat se att dessa övergripande 

diskurser genomsyrat merparten av såväl alliansens som oppositionens framläggningar i de 

analyserade riksdagsdokumenten. Även om de båda diskursernas mål och strävan, som de 

framställs i diskussionerna, är att nå en större miljönytta och en effektiv styrning av 

Vattenfall, är det sättet på vilket detta ska ske som skiljer dessa diskurser åt.  

Den första diskursen vi skapat, inom vilken oppositionen verkar, är att Vattenfall genom ett 

stort statligt inflytande bör användas som ett politiskt verktyg i arbetet med att nå en 

förnyelsebar energiomställning. Diskursens förspråkare anser således att man genom att låta 

staten styra över Vattenfalls affärer och strategier når största möjliga miljönytta. 

Företrädare inom denna diskurs menar därmed att det nuvarande ägardirektivet, där det ges 

utrymme för en friare tolkning, inte på långa vägar är så tydligt som det borde vara. Det sägs 

även inom diskursen att Vattenfall genom sin fortsatta expansion inom fossilbränslebaserad 

energiverksamhet inte lever upp till det direktiv man idag går under. Vad man inom 

diskursen anser behöver göras är därför att förtydliga ägardirektivet för att det inte ska 

lämnas utrymme för fler Nuon-liknande uppköp, där det ska framgå att det är staten som 

styr och bestämmer över Vattenfalls affärer. Vidare menas det att det yttersta ansvaret för 

Vattenfalls verksamheter och agerande ligger på dess ägare och att det därmed ligger på 

statens bord att föra Vattenfall dit man vill.  
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Vår andra skapade diskurs, vilken alliansföreträdare således verkar inom, handlar till skillnad 

från ovanstående diskurs om att bästa möjliga miljönytta för Vattenfall nås genom att 

Vattenfall låter sig utnyttja liberaliseringsvågens effektivare marknader genom en mindre 

grad av statligt inflytande. Man menar inom diskursen att man genom att ge Vattenfall friare 

tyglar och låta dem själva ansvara för sina affärer, ger företaget möjlighet att effektivisera 

sin verksamhet till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Inom diskursen går det även att 

utläsa åsikter om huruvida man rent av bör privatisera Vattenfall, där en del inom diskursen 

menar att staten inte ska ha något inflytande alls över vattenfall.  

Vad gäller statens uppdrag för Vattenfall anser man inom diskursen att det nuvarande 

direktivet fungerar väl då det ur miljösynpunkt ämnar till att Vattenfall ska vara ett av de 

ledande företagen inom utvecklingen av miljömässigt hållbar energiproduktion i Europa. Då 

EU2020-målen har satts som referenspunkt för ägardirektivets uppfyllande, har 

förespråkarna inom denna diskurs stort förtroende för att Vattenfall kommer leva upp till 

detta eftersom man i deras framtida investeringsplaner visar på ökade investeringar inom 

förnyelsebar energi, samtidigt som investeringarna i fossilbränslebaserade 

energiverksamheter minskar. Vidare anser dessa förespråkare att ansvaret för Vattenfalls 

verksamheter och affärer är och bör så ligga på bolagets styrelse eller på institutionerna och 

de regelverk som gäller i de länder där bolaget verkar. 

 

Resultatens koppling till tidigare forskning 
 

Efter genomförd analys kan vi göra kopplingar mellan våra skapade diskurser och den 

tidigare forskningen. Den tidigare forskningen pekar i merpart på att statliga bolag som 

privatiseras förbättrar sitt miljöarbete, men viss forskning pekar även på att statliga bolag 

kan bedriva ett bättre miljöarbete än vad privata företag gör. Detta då de statliga bolagen 

inte är lika utsatta på marknaden som de privata, vilket gör att staten därmed kan ställa 

andra krav på sina företag. Detta går att relatera till vårt resultat där det framgår att 

oppositionen genom ett högt statligt inflytande vill använda Vattenfall som ett verktyg för 

att föra den politik och nå de miljöambitioner man eftersträvar. Med en högre grad av 

statligt inflytande kan man därmed ställa högre krav. Ändå pekar merparten av forskningen 

på att miljöarbetet gynnas av att företag privatiseras då privata företag har högre krav på sig 
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att prestera på marknaden. Goldeng et al. (2008) tar exempelvis upp att dessa krav leder till 

att de privata företagen har effektivare målsättningar, vilket i sin tur leder till en bättre 

prestanda inom bland annat miljö och lönsamhet. Detta är även något vi sett att allianssidan, 

som vill dra nytta av liberaliseringens friare marknader, verkat efter i och med sin ändring av 

Vattenfalls ägardirektiv, där man med ändringen expanderade Vattenfalls ansvarsområde 

utanför Sveriges gränser. Vattenfall har efter sin bolagisering utfört stora miljöbelastande 

uppköp. Det är dock viktigt att nämna att Vattenfall alltid har varit och är helstatligt ägt och 

att dessa miljöbelastande uppköp således har skett av ett statligt bolag. Vårt resultat visar 

alliansens syn om att Vattenfall under statlig ägo inte medför en stor miljönytta, snarare 

tvärtom, vilket tydligt går att koppla till den tidigare forskningen som pekar på den 

liberaliserade elmarknadens miljömässiga fördelar. 

Tidigare forskning inom CSR-området visar på att CSR-arbetet kan bedrivas sämre av 

privatiserade företag eftersom företagen kanske inte prioriterar miljöarbetet lika mycket 

som den ekonomiska vinsten. Det sociala ansvaret inom statens CSR-arbete innebär även 

enligt Lombardo & D’Orio (2012) att staten måste generera en välfärd för kommande 

generationer. Om man ska koppla detta till våra skapade diskurser kan vi med Nuon-affären 

som exempel se olika perspektiv på huruvida staten i och med affären tar ett socialt ansvar 

eller inte. Den ena diskursen, vilken oppositionssidan verkar inom, skulle kunna hävda att 

regeringen inte lever upp till det sociala ansvaret då man genomför riskfyllda affärer som 

riskerar försämra ekonomin för kommande generationer. Den andra diskursen skulle dock 

kunna påstå att Nuon-affären visst är ett sätt att bedriva socialt ansvar på eftersom det på 

sikt kan visa sig vara en lönsam affär, och därmed gynna framtida generationer. Alliansen ser 

det alltså som en framtida investering.  

Att staten genomför dessa uppköp som med tiden kanske kan bli lönsamma, och att 

Vattenfall enligt Högselius (2009) i nuläget är en av svenska statens största inkomstkällor 

som generar stora summor till stadsbudgeten, gör det enligt Högselius (2009) inte troligt att 

Vattenfall kommer att privatiseras. Vattenfall är alltså enligt Högselius (2009) en för viktig 

inkomstkälla för Sverige, en inkomstkälla som staten inte har råd att privatisera.  Det 

sistnämnda tror vi utgör en av anledningarna till att oppositionsföreträdarna i debatten 

förespråkar ett större statlig inflytande i Vattenfall. Vi ser det även som anmärkningsvärt att 

vårt resultat visar att alliansföreträdare, även om de förespråkar friare tyglar för Vattenfall, 
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inte rakt ut säger att de i dagsläget anser att Vattenfall bör privatiseras helt. Detta kan föra 

tankar till att Högselius (2009) teorier om att Vattenfall i dagsläget är en för viktig 

inkomstkälla för statsbudgeten stämmer.  

Alliansens förespråkare menar, som vi många gånger varit inne på, tillskillnad från 

oppositionen att Vattenfall inte behöver ett större statligt inflytande för att uppnå statens 

mål och visioner. Genom vår analys ser vi att alliansen understödjer detta genom att hänvisa 

till bolagets femåriga investeringsprogram, som visar på att investeringar ökar inom förnybar 

energi samtidigt som investeringarna i fossilbränslebaserad energiproduktion minskar.  

Detta kan kopplas till vad Moreno et al. (2011) tar upp i den tidigare forskningen om hur 

liberaliseringsvågen av energimarknaden leder till en större miljönytta, då Moreno et al. 

(2011) pekar på att liberaliseringen av energimarknaden leder till ökad utveckling av 

förnyelsebar energi. Moreno et al. (2011) menar att denna energi med tiden kommer 

medföra ett lägre elpris och att denna liberalisering är nödvändig för att uppnå EU:s 

miljömål, något som vi ser att både oppositionen och alliansen återkommande lägger stor 

vikt vid att uppnå i riksdagsdebatten. 

Som Anshelm (2000) kommer fram till ansåg man inom kärnkraftsdebatten under 1970- och 

80-talet att ny teknologiutveckling rörande miljö och välfärd var en utveckling som samtliga 

parter stod bakom. Detta anser vi går att koppla till Vattenfalls utveckling av CCS-teknologi, 

vars syfte är att med nyast möjliga teknologi, minska kolkraftens miljöpåverkan. Vår analys 

har visat att det var ett stort bakslag när denna CCS-teknologi inte tilläts användas på tysk 

mark, där merparten av kolkraftsproduktionen äger rum. 

 

Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
 

Vi kan efter att ha analyserat den riksdagspolitiska debatten kring Vattenfall konstatera att 

debatten nästintill genomgående artar sig som så att oppositionen kommer med kritik mot 

alliansens styrning av Vattenfall. Detta är något som även Kall (2011) kommer fram till 

genomsyrar energipolitiken, och har så gjort alltsedan alliansen tillträdde 2006. Vi kan 

troligtvis även ana att om oppositionen suttit vid makten, hade den enda skillnaden varit att 

rollerna varit ombytta, och att alliansen då hade kritiserat liknande händelser som 
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oppositionen idag har invändningar mot, fast kanske med andra argument. Hansson (2008) 

har exempelvis illustrerat den kritik den socialdemokratiska regeringen fick av den 

dåvarande oppositionen i samband med Vattenfalls uppköp av kolkraftverk i Tyskland för 

snart tio år sedan. Vi anser därmed att den ökande polariseringen inom Sveriges riksdag 

medför att oppositionssidan måste komma med invändningar på regeringens arbete. Detta 

trots att båda sidorna allt som oftast har liknande ambitioner. Till exempel anser såväl 

alliansen som oppositionen i frågan om Vattenfalls miljöpåverkan att denna i möjligaste mån 

ska minskas, dock har man delade meningar i hur detta ska nås, i synnerhet med avseende 

på privatiseringsfrågan.  

Vidare har vi anmärkt att det inom debatten sällan nämns konkreta miljöstyrningsförslag, då 

dessa hamnar i skuggan för sådant som är av högre allmänt intresse såsom exempelvis 

ekonomi och maktfrågor. Genom en myriad av politisk retorik, där man måste anstränga sig 

för att urskilja miljöargumenten, har vi ändock lyckats konstruera de två ovanstående 

diskurserna gällande Vattenfalls styrning.  

Genom att ha kommit fram till att polariseringen är väldigt målande för hur 

riksdagsdebatten ser ut idag, ser vi det som både intressant och viktigt att, med vårt resultat 

i beaktande, i vidare forskning undersöka om det trots den rådande polariseringen finns 

några ideologiska skillnader inom svensk miljöpolitik på partipolitisk nivå.  
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