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Abstract

With the expansion onto the international market almost a decade ago, Swedish 
energy corporation Vattenfall began it's breaking and burning of coal on German 
soil. Criticism aimed at Vattenfall peaked in the mid 2000s with the revelation of 
large quantities of carbon dioxide emissions and the re-location of villages and 
graveyards in German states Brandenburg and Saxony. The purpose of this thesis 
is to show where the responsibility for these activities lie. By analyzing the history 
of, and the political debate surrounding, Vattenfall, I will show that the prevailing 
policies of right- as well as left-wing parties in the 20th century were all, regarding 
this matter, market oriented. I will also show that these market promoting policies 
made  possible  a  situation  where  the  transparancy  of,  and  state  control  over, 
Vattenfall were close to eliminated.  In using a perspective of Corporate Social 
Responsibility I shall also analyze measures taken by the corporation to secure  a 
sustainable  development,  and,  furthermore,  show how these  actions  taken  are 
inadequate as compensations for previous pollution and land exploitation, due to 
heavy reliance upon one single project that lacks scientific support. 
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1 Inledning

År  2001  förvärvade  Vattenfall  fyra  kolkraftverk  i  östra  Tyskland,  vars 
energiproduktion kom att utgöra huvuddelen av företagets distribution i Tyskland. 
Kritik mot Vattenfalls brytning av kol, förbränningens stora koldioxidutsläpp och 
företagets  ageranden  gentemot  lokalbefolkning  med  rivning  av  byar  och 
förflyttning  av  gravplatser  kom ett  par  år  senare  att  presenteras  i  svensk  och 
internationell media. 

1.1 Syfte 

Undersökningens  syfte  är  att  avgöra  var  ansvaret  för  Vattenfalls  ageranden  i 
Tyskland  ligger.  Syftet  är  alltså  inte  att  avgöra  huruvida  miljöförstöring  och 
negativa sociala effekter har ägt rum. Detta ses istället som en premiss för hela 
undersökningen. Belägg för detta ses i den rikliga mängd kritik som presenterats 
mot bolagets verksamhet, såväl från medialt som från vetenskapligt håll, och även 
i  företagets  nuvarande  miljöpolicy,  som  erkänt  kolförbränningens  skadliga 
effekter på miljön. 

1.2 Metod

Genom en  analys  av  Vattenfalls  historia  och  den  politiska  debatten  kring 
företaget under 1900-talet ur ett Accountabilityperspektiv kommer ett resonemang 
föras kring möjligheterna att ansvar för verksamheten i Tyskland kan vara spridd 
över  fler  aktörer  än  enbart  Vattenfalls  företagsledare.  Vidare  kommer  ett 
Corporate  Social  Responsibility-perspektiv  att  användas  för  att  analysera 
Vattenfalls planer för en framtida, hållbar utveckling av kolkraften. 

För den historiska delen av undersökninge kommer Anders Bergs avhandling 
Statens som kapitalist att användas för en översikt av affärsverkets framväxt och 
roll. Riksdagspropositioner som ger en bild av de politiska partiernas syn i frågan 
kommer  också  att  användas.  Då  det  självfallet  existerar  en  stor  mängd 
riksdagsdokument  som behandlar  frågan har därför avgränsningen till  ett  antal 
propositioner  gjorts  på  grund  av  deras  representativitet  för  de  huvudsakliga 
politiska aktörernas åsikter. 

1



Perspektiv på Accountability hämtas från Dominic Glovers studie  Monsanto 
and Smallholder Farmers: A Case-study on Corporate Accountability och Jeffrey 
Unermans NGO Accountability, där den senare tjänar det huvudsakliga syftet att 
redogöra för problem gällande anvarsutkrävande av fall  där ett visst avstånd finns 
mellan ägare och verkställande aktörer. Robert Keohane och Ruth W Grants text 
Accountability and abuses of power in world politics bidrar också med perspektiv 
på  Accountability.  CSR-perspektiv  hämtas  från  Ola  Löhmans  bok  Det 
ansvarsfulla företaget, David Vogels Market for virtue; The potential and limits of  
corporate social responsibility och Antologin  CSR: Företagsansvar i förändring 
av, bland andra, Maria Grafström. För generell information om Vattenfalls historia 
och  dess  uttalade  företagsmål  används  boken  Vattenfall  under  75  år,  samt 
Finansdepartementets skrift  Statens dolda kapital. I övrigt används ar en mängd 
artiklar  från  olika  medier,  såväl  svenska  som internationella,  och  information 
hämtad från Vattenfall. 
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2 Teori

Då denna undersökning består av dels en historisk (text-) analys, dels en analys av 
ett  företags  planer  för  framtida verksamhet,  är  det  nödvändigt  att  använda två 
olika perspektiv. Det perspektiv som kallas Accountability är en ren analysmetod 
och  lämpar  sig  för  den  historiska  analysen,  medan den,  så  kallade,  Corporate 
Social  Responsibilityteorin  används  för  analysen  av  företagets  ambitioner  för 
framtiden. Då det senare perspektivet är något mer komplext, exempelvis i fråga 
om frivilliga åtaganden, kommer presentationen av detta att vara märkbart större 
än det  förras  dito.  Detta  förhållande är,  som vi  kommer att  se,  det  motsatta  i 
presentationen och analysen av historia respektive framtid, av uppenbara skäl.

2.1 Accountability

Undersökningen  första  del  kommer  att  behandla  Vattenfalls  historia  och  den 
politiska debatt som föregick bolagiseringen av verket. Analysen av denna historia 
kommer  att  göras  genom ett  Accountabilityperspektiv,  vilket  innebär  den teori 
som handlar om ansvar, utkrävande av detsamma och hur man urskiljer rätt aktör 
som ansvarig. 

Jeffrey Unerman identifierar i sin bok NGO Accountability två huvudsakliga 
perspektiv  inom  Accountability;  Identity  Accountability  och  Relational 
Accountability. Då det förra perspektivet i huvudsak är applicerbart på individ- 
och  i  viss  mån  organisationsnivå,  kommer  vi  fokusera  på  Relational 
Accountability som Unerman definierar på följande sätt: ”people are required to 
explain  and  take  responsibility  for  their  actions  [...]  through  the  giving  and 
demanding  of  reasons  for  conduct”.1 Detta  perspektiv  representeras  av,  i 
huvudsak, tre olika företrädare. Vissa menar att ett företag har ansvar gentemot 
sina aktieägare,  andra menar  att  ansvaret  sträcker  sig  till  de som kan påverka 
företagets  resultat  och  ytterligare  andra  menar  att  ansvaret  bör  gälla  samtliga 
personer  som  kan  påverkas  av  företagets  produktion.2 Två  av  de  mest 
framträdande  representanterna  för  Accountabilityteori  är  Robert  Keohane  och 
Ruth W. Grant, som identifierar två perspektiv, som relaterar till de ovan nämnda. 
Enligt Keohane och Grant delas Accountabilityteori in i de två perspektiven, eller 
modellerna,  som  de  själva  kallar  dem,  Participation  och  Delegation.  Dessa 
fokuserar  på  de  som  påverkas  av  aktörens  handlande,  respektive  de  som 
auktoriserat aktörens makt..3  

1Unerman, Jeffrey, NGO Accountability. Emerald Insight, 2006, s. 54.
2Unerman, Jeffrey, NGO Accountability. Emerald Insight, 2006, s. 55ff.
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2.2 Corporate Social Responsibility

Corporate  Social  Responsibility,  CSR,  är  en  teori  som  behandlar  företags 
ambitioner att kompensera för all eller viss social och ekologisk påverkan som 
dess verksamhet genererar. CSR definieras som sociala åtgärder, tagna av företag, 
som går längre än vad lagen utkräver av företaget. Dessa åtgärder tas istället i 
direkt relation till upplevda viljor hos företagets intressenter.4 I sin bok Market for 
Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility identifierar 
David Vogel de tre huvudgrupper av intressenter som ett företag lyssnar till i fråga 
om åtgärder  med potentiell  negativ  inverkan på profiten.  Dessa tre  grupper  är 
konsumenterna,  arbetarna inom den aktuella  industrin  samt  aktieägarna.5 Detta 
utgör  grunden  för  CSR,  och  uttalas  också  av  Ola  Löhman  i  dennes  bok  Det 
ansvarsfulla företaget.6 

Löhman menar att företags ageranden följer marknaden och att inget annat är 
att vänta sig, om inte den viktigaste gruppen av intressenter, ägarna, gör gällande 
att man önskar ett annat handlande.7 Denna grupp av intressenter har dock inte, 
traditionellt sett, förmått ändra företagens agerande mot en starkt ansvarstagande 
riktning.  Detta  förklarar  Ekonomie  Doktorerna  Maria  Grafström och  Karolina 
Windell  med  de  senaste  decenniernas  avregleringar  av  de  olika  marknaderna, 
vilka ”gjorde det möjligt för investerare att ställa krav på företagens finansiella 
prestationer”,  och inte  främst  de sociala  och miljömässiga aspekterna.8 I  fallet 
Vattenfall  representerar  den  största  ägaren,  den  svenska  staten,  de  svenska 
medborgarna, vilka också utgör den största delen av företagets konsumenter. 

Inom ramarna för CSR-teorin kan man, menar Löhman, identifiera två typer 
av  arbetssätt  för  företag,  nämligen,  de  så  kallade,  Handlingssteget  och 
Ansvarssteget.  Dessa  arbetssätt  karakteriseras  av  en  mängd  motsatta 
förhållningssätt  till  den  egna  verksamheten  och  dess  bieffekter.  Där 
Handlingssteget  beskriver  ett  företag  med  fokus  på  marknadsaktivitet,  snabba 
resultat,  beslutstagande  av  VD  och  marknadschef,  kravlöshet  och  en  reaktiv 
hållning, beskriver Ansvarssteget, å andra sidan, företag inriktade på långsiktigt 
värdeskapande och resultat, beslutstagande av ledning och ägare, ansvarstagande 
och en proaktiv attityd.9 

3Grant, Ruth/Keohane Robert, American Political Science Review: Accountability and abuses of power in world 
politics. Vol. 99, No. 1, Feb. 2005, s.31.
4Löhman, Ola, Det ansvarsfulla företaget. Stockholm, 2003, s. 108.
5Vogel, David, Market for Virtue; The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington D.C., 
2006, s. 122.
6Löhman, Ola, Det ansvarsfulla företaget. Stockholm, 2003, s. 45.
7Ibid. s. 99.
8Grafström, Maria, mfl., CSR: Företagsansvar i förändring. Malmö, 2008, s. 33.
9Löhman, Ola, Det ansvarsfulla företaget. Stockholm, 2003, s. 110.
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Handlingssteget Ansvarssteget

Marknadsaktivitet Långsiktigt värdeskapande
Snabba resultat Långsiktiga resultat
Beslut tas av 

VD/Marknadschef

Beslut tas av ledning, styrelse 

och ägare
Företagspåverkan Samhällspåverkan
Riskdrivet Möjlighetsdrivet
Kravlöshet Ansvarstagande
Reaktivitet Proaktivitet
Punktinsats Helhet
Projektorienterat Holistiskt
Tidsbestämt ansvar Långsiktig tillförlitlighet
Märkningar Tredje parts certifieringar, 

redovisning och revision
Tycka Veta
Involverar kunder och 

anställda

Involverar samtliga 

intressenter
Information Dialog
Kort uppstartstid Lång uppstartstid
Utgår från affärsidé och 

vision

Påverkar affärsidé och vision

10 

Som kan utläsas ur denna tabell existerar en påtaglig skillnad mellan företag som 
arbetar  enligt  Handlingssteget  och  de  som  driver  sin  verksamhet  enligt 
Ansvarssteget.  Egenskaper som långsiktighet,  proaktivitet,  kunskap, dialog och 
reflexivitet är alla utmärkande drag för företag med fokus på mer än direkt profit, 
exempelvis socialt och miljörelaterat ansvar. Det som dock är viktigt att påpeka i 
fallet med dessa arbetssätt är att båda två är möjliga vägar för företag att agera 
enligt CSR-teori. Denna teori lägger själv inget värderande i vilken väg ett företag 
väljer att gå, eftersom CSR, som ovan nämnts, är ett frivilligt åtagande utöver vad 
lagen  kräver.  Dessutom  är  CSR  inget,  med  nödvändighet,  fullständigt 
ansvarstagande, utan kan väljas av företag inom såväl en eller två, som samtliga 
av företagets verksamheter och områden. Denna uppgift för CSR definieras inte 
bara  av  teorins  egna  företrädare  utan  återfinns  också  i  EU-kommissionens 
kommuniké om CSR från 2001, där följande står att läsa: ”De flesta definitioner 

10Löhman, Ola, Det ansvarsfulla företaget. Stockholm, 2003, s. 110.
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av  företagens  sociala  ansvar  beskriver  det  som  ett  begrepp  som  innebär  att 
företagen  på  frivillig  grund  integrerar  sociala  och  miljömässiga  hänsyn  i  sin 
verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.”11 

Utöver dessa aspekter på verksamheten finns det också en generell tanke inom 
CSR som menar att ett företag med intresse av socialt ansvar också måste förvissa 
sig om att satsningar på CSR görs med den egna verksamheten och omgivningen i 
åtanke.  Detta  innebär  att  CSR-satsningar  i  första  hand  måste  appliceras  på 
företagets kärnverksamhet för att dels vara effektivt, och dels erhålla trovärdighet. 
Som Grafström uttrycker det, måste företaget, helt enkelt, ta ”rätt” socialt ansvar.12 

The  Economist  har  i  en  analys  av  CSR  identifierat  tre  lager  som  utgör 
Corporate  Social  Responsibility.  Man  har  tagit  upp  ”Philantropy”,  ”Risk 
management” och ”Opportunities” som de tre grundläggande lagren i CSR. Att ge 
någonting tillbaka till  samhället,  förebygga ekonomiska nederlag och samtidigt 
hitta nya vägar till ekonomisk vinst är åtgärder som alla kan kopplas till idéerna 
om proaktivitet och långsiktighet från Ansvarssteget i tabellen ovan.13

11Grafström, Maria, mfl., CSR: Företagsansvar i förändring. Malmö, 2008, s. 39.
12Ibid. s. 159.
13The Economist, http://www.economist.com/specialreports/displayStory.cfm?story_id=10491077. 20081122, 
11:23.
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3 Bakgrund och historia

3.1 Affärsverksreformen

I  och  med  1899  års  riksdagsbeslut  om bildandet  av  Vattenfallskommittén, 
inleddes Vattenfalls historia och den svenska statens ägande av stora delar av den 
svenska energiproduktionen. Ett decennium senare, 1909, bildades den Kungliga 
Vattenfallsstyrelsen,  som kom att  fungera  styrande  över  samtliga  statligt  ägda 
vattenkraftsresurser.14 Historien bakom det nutida Vattenfall måste dock sökas i de 
svenska affärsverken som bildades med 1911 års budgetreform, innehållande den, 
så kallade, affärsverksreformen.15 Affärsverksreformen innebar ombildandet av de 
uppsatta målen för en rad svenska myndighetsverk där, bland andra, Televerket, 
Statens Järnvägar och Vattenfall ingick. Utmärkande för de nybildade affärsverken 
var  att  man,  till  skillnad  från  övriga  myndigheter,  skulle  ta  ut  en  avgift  för 
tillhandahållandet  av  sina  tjänster.  Med  andra  ord,  att  verken  skulle  drivas 
affärsmässigt,  alltså med syfte att generera profit.  Kungliga Vattenfallsstyrelsen 
kom här att  döpas om till  Statens Vattenfallsverk.  Statens Vattenfallsverks mer 
affärsmässiga karaktär var dock inte given utan ett resultat av att verkets växande 
storlek inom energibranschen kom att kräva en ny form av styrning.16 

Styrningen av affärsverken hade ända sedan bildandet av desamma varit mer 
eller mindre problematisk, då det funnits två typer av mål att förhålla sig till; dels 
de företagsekonomiska, dels de samhällspolitiska. De senare hade ofta visat sig 
verka hämmande på de förra, så som i exemplet med Statens Järnvägar, där SJ 
tvingats driva järnvägslinjer i områden som omöjligt kunnat generera ekonomisk 
vinning.17

3.2 Marknadsanpassningen

Under  1980-talet  genomfördes  i  Sverige  en  marknadsanpassning,  eller 
avreglering,  av  affärsverken.  En  viss  grad  av  marknadsanpassning  hade  dock 

14Statens Vattenfallsverk, Vattenfall under 75 år, Solna 1984, s. 17. 
15Berg, Anders, Staten som kapitalist, Marknadsanpassningen av de affärsdrivande verken 1976-1994, Uppsala 
Universitet, Uppsala, 1999. s. 42f.
16Ibid. s. 45.
17Ibid. s. 13ff.
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funnits ända sedan 1960-talet, då Statens Järnvägar erhållit direktiv som syftat till 
att styra verket mer företagsekonomiskt.18 

Inte heller debatten var ny, och från borgerligt håll hade man länge förespråkat 
en avreglering av, bland andra, Vattenfalls verksamhet med argument som gärna 
pekade på det orimliga i att affärsverken konkurrerade fritt på en marknad där de 
samtidigt  påtvingades  konkurrensnackdelar  av  statens  samhällspolitiska  mål.19 

Förslag om en bolagisering, om än inte privatisering, av Vattenfall hade dock lagts 
fram långt tidigare, nämligen 1953. Denna gång ledde det till en formell utredning 
av  frågan,  men  som rent  debattämne  hade  bolagiseringen  funnits  ända  sedan 
1930-talet och regeringen Hansson. När nu ämnet togs upp på nytt lät kritiken 
dock inte vänta på sig. Främst var det pressen som protesterade mot den brist på 
insyn i företaget och koncentration av makt kring en enda person, finansministern, 
detta beslut skulle leda till.20 

3.3 1980-talet och den politiska debatten

1979 lades en ny energiproposition fram, varefter ett nytt förvaltningsbolag, 
Vattenfalls energigrupp AB, skapades. I och med detta gavs nya möjligheter för 
Vattenfall  att  ansvara  för  egna  utlåningar  av  kapital  och  avtal  med 
underdistributörer  av  energi.  Ett  tydligt  steg  togs  här  i  fråga  om  att  skilja 
Vattenfalls verksamhet från fullständig statlig kontroll.  Också detta steg var en 
fråga som länge figurerat i debatten från såväl borgerligt håll, som från Vattenfalls 
egen  ledning.  Denna  anpassning  av  Vattenfall  mot  en  mer  autonom ställning 
gentemot staten låg helt i linje med de två borgerliga regeringar som regerade före 
och efter  1979. Mer överraskande var att  denna marknadsanpassning verkligen 
tog fart först efter Socialdemokraternas makttillträde 1982.21 Intressant att notera 
är  också  att  Vänsterpartiet  Kommunisterna  och  tidigare  regeringspartiet 
Centerpartiet delade uppfattningen att en renodling av Vattenfalls uppgifter var  att 
föredra med argumentet att Vattenfalls inflytande på svensk energipolitik skulle 
bli alltför stort. Uppenbarligen hade detta inflytande även tidigare varit stort, men 
då  som  representant  för  staten,  vilket  inte  skulle  förbli  fallet  om 
marknadsanpassningen fortsatte.22 

1988  togs  ett  riksdagsbeslut  för  större  autonomi  för  Vattenfall  gällande 
investeringar och styrning. Detta medförde fram för allt två stora förändringar mot 
tidigare. Den första innebar att riksdagen nu inte längre beslutade om Vattenfalls 
investeringar. Detta sköttes nu internt inom Vattenfall. Den andra konsekvensen 
av beslutet var att regeringen inte längre ansvarade för driften av verket, som nu 

18Ibid. s. 26f.
19Ibid. s. 27.
20Statens Vattenfallsverk, Vattenfall under 75 år, Solna 1984, s. 59f.
21Berg, Anders, Staten som kapitalist, Marknadsanpassningen av de affärsdrivande verken 1976.1994, Uppsala 
Universitet, Uppsala, 1999. s. 42f.
22Ibid. s. 104.
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kom att styras mer likt en traditionell företagskoncern.23 Man beslutade däremot 
om treårsplaner för att säkra ett visst inflytande för regeringen över Vattenfalls 
investeringar, ett beslut som i och med företagets upphöjande till juridisk person 
kom  att  få  svårtolkade  konsekvenser,  vilket  vi  skall  se  nedan.  Beslutet  om 
treårsplaner, taget av regeringen Carlsson, kom att utgöra grunden också för den 
nästkommande  regeringen  Bildt,  som  skulle  bygga  vidare  på  denna 
styrningsmodell.  Det  mest  intressanta  innehållet  i  beslutet  om  förändrad 
ekonomisk styrning för Vattenfall torde dock vara punkt 2.2.2 i propositionen, där 
de nya besluten om avkastningskrav presenterades. Här definierades de fortsatta 
ekonomiska lönsamhetskraven för Vattenfall som en motsvarighet till de privata 
konkurrenternas mål.24 

En  röd  tråd  genom hela  den  ovan  beskriva  tiden,  1979-1990,  var  att  den 
politiska debatten kring Vattenfall i princip var skiljd från debatten om kolkraft. 
Det senare ämnet togs upp i en handfull riksdagspropositioner, men framträdde 
där främst som ett alternativ till den ifrågasatta kärnkraften. I dessa debatter syns 
en  medvetenhet  om  kolkraftens  potentiellt  farliga  utsläpp,  men  tre  saker  är 
speciellt intressanta här. Den första är att en utbyggnad av kolkraften, utsläppen 
till trots, från regeringen Ullsten och framåt, konsekvent setts som helt nödvändig, 
om en nedrustning av kärnkraften skulle  genomföras.25 Denna mening delades 
också  av  Socialdemokraterna  under  denna  tid,26 vilka  redan  1983  föreslog  en 
introduktion av inhemsk kolbrytning, i ett första skede fram till 1990.27 Den tredje 
synnerligen intressanta aspekten av den politiska debatten under 1980-talet är att 
redan  regeringen  Carlsson,  1987,  uttalade  sitt  stöd  för  de  planer  på  renare 
kolförbränning som Vattenfall senare presenterat.28 

3.4 1990-talet och den nya regeringen

Nästa  stora  steg  i  Vattenfalls  historia  kom med  bolagsbildningen  1991-92. 
Regeringen Bildt menade att den växande internationella energimarknaden krävde 
att  Vattenfall  kunde  konkurrera  fritt.  Med  ovanstående,  socialdemokratiska, 
regeringsbeslut i åtanke förstår man att den borgerliga regeringen inte stötte på 
mycket motstånd när den utvidgade och spetsade till dessa, nya, ekonomiska mål 
för  Vattenfalls  internationella  verksamhet,  där  marknadsanpassning  av 
avkastningskraven sades utgöra en garanti för den fria konkurrensen.29 Industri- 
och Näringsminister Per Westerberg (m) menade att Vattenfalls produktion och 

23Berg, Anders, Staten som kapitalist, Marknadsanpassningen av de affärsdrivande verken 1976.1994, Uppsala 
Universitet, Uppsala, 1999. s. 129.
24Riksdagen, Regeringsproposition 1987/88:87.
25Riksdagen, Regeringsproposition 1979/80:75.
26Riksdagen, Regeringsproposition 1986/87:159.
27Riksdagen, Regeringsproposition 1983/84:158.
28Riksdagen, Regeringsproposition 1987/88:90.
29Larsson, Mats B-O/Stahl, Ted, Statens Dolda Kapital, Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. Stockholm, 1990, s. 
44f.
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verksamhet visserligen fungerat väl, också med internationella mått mätt, men att 
man,  genom konkurrens,  ändå  skulle  tvingas  öka  produktionen  internationellt. 
Detta för att säkra framtida export- och importmöjligheter.30 Det den borgerliga 
regeringen  dock  först  och  främst  behövde  få  klarhet  i,  var  den  framtida 
organisationsformen för det svenska stamnätet för elektricitet. Stamnätet utgjorde 
Vattenfalls kraftnät i större delen av landet upp till älvarna Ume älv och Skellefte 
älv. Skulle Vattenfall ha fortsatt kontroll över detta vore det uppenbarligen mycket 
problematiskt  att  privatisera  företaget.  Man  valde  därför  att  inrätta  ännu  ett 
affärsverk; Svenska Kraftnät. Syftet med detta var att säkerställa att 

”en successivt ökande effektivitet i det svenska kraftsystemet [kunde] förenas med en fortsatt 
hög levnadssäkerhet.”31

Detta  var  den  borgerliga  realpolitiken  vid  årsskiftet  1991-92,  som  dock  inte 
stämde  överens  med  den  politiska  viljan  hos  alla  regeringsrepresentanter.  Per 
Westerberg uttalade sig ett år tidigare i frågan och menade att en privatisering av 
Vattenfall  var  en  naturlig  följd  av  bolagiseringen  av  detsamma.  Denna  syn 
försvarades också av medlemmar av Centerpartiet och Folkpartiet.32 Kritikerna av 
denna process var fortfarande Vänsterpartiet, som nu fått en ny sympatisör i det 
nya riksdagspartiet Miljöpartiet de Gröna.

Konsekvenser av denna bolagisering av Vattenfall innebar att regeringen nu 
inte längre hade möjlighet att utfärda direktiv till företaget, även om man behöll 
rätten  att  utse  styrelse,  deltaga  vid  bolagsstämma,  skriva  avtal  gällande  vissa 
politiska mål och lämna förslag till eventuella ändringar i bolagsordningen. Den 
största och mest kontroversiella skillnaden gällde dock den juridiska förändringen. 
Denna innebar nämligen att Vattenfall efter bolagiseringen nu kom att betraktas 
som  en,  juridiskt  sett,  enskild  person.  Enligt  svensk  grundlag, 
Tryckfrihetsförordningen, kapitel 2, 2§, inskränks offentlighetsprincipen om det 
gäller just 

”skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden”.33

Detta innebar att Vattenfalls ägare, det svenska folket, nu inte längre hade rätt att 
begära  ut  offentliga  handlingar  gällande  företagets  verksamheter,  investeringar 
och finansiella  status.  Så sent som året  innan,  1990, hade regeringen Carlsson 
beslutat att öka regeringens inflytande över Vattenfalls finansiella verksamhet, ett 
beslut vars effekter nu grumlades.34

Kritiken mot denna förstärkning av Vattenfalls autonomi lät inte vänta på sig, 
och denna framfördes tydligast av Vänsterpartiet som fortfarande var oroade över 
att Vattenfalls makt på energimarknaden skulle bli för stor. Bolagiseringen sågs 
som ett tydligt steg mot en privatisering av företaget och partiets representant Rolf 
L Nilsson framförde sin kritik mot att Vattenfall nu kunde agera självständigt och 

30Riksdagen, Regeringsproposition 1991/92:49.
31Ibid. s. 158.
32Ibid. s. 160.
33Riksdagen, Regeringsformen, 1974:152, Kapitel 1, 2§. 
34Riksdagen, Regeringsproposition 1990/91:2.
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utan  möjlighet  till  insyn  gällande  investeringar.  Nilsson  var  här  orolig  för  att 
Vattenfall skulle komma att göra betydande investeringar inom kärnkraft. Kritik 
kom dock också från Socialdemokraterna, där Hans Stenberg argumenterade mot 
en eventuell privatisering av Vattenfall, som han menade hade en grundläggande 
allmännyttig funktion i landet.35 Enligt Stenberg var denna process 

”inte  en  ansvarsfull  ekonomisk politik,  eftersom det  innebär  att  statens  inkomster  på  sikt 
kommer  att  minska.  Som  exempel  kan  nämnas  att  enbart  Vattenfall  gav  ett  överskott  till 
statskassan på 750 miljoner under 1990.”36 

Skärskilt skarp kritik mot Vattenfalls bolagisering uttalades av Miljöpartiets Lars 
Norberg i Riksdagen, då denne yttrade följande: 

”Huvudanledningen  till  vårt  förslag  är  inte  att  Vattenfall  enligt  vår  mening  mer  eller  mindre 
systematiskt har saboterat den energipolitik som riksdagen beslutat, även om det är en bidragande 
orsak. [...] Vattenfall har enligt vår uppfattning genom sin politik byggt fast Sverige i en alltför stor 
och  oekonomisk  elproduktionsapparat,  som under  70-  och  80-talen  har  varit  helt  inriktad  på 
kärnkraft. Samtidigt har man på ett effektivt sätt bromsat energihushållning, kraftvärmeutbyggnad, 
vindkraft m.m. Särskilt förrädiskt har varit att man parallellt med detta, för att tillmötesgå sin ägare 
staten, har bedrivit visst arbete inom dessa områden. [...]  Nu vill  jag inte antyda att Vattenfall 
skulle  vara  en  organisation med särskilt  onda  eller  intriganta  ledare.  Jag vill  bara  ha  sagt  att 
Vattenfall uppträder som varje stor organisation. Den lever sitt eget liv och söker främja sina egna 
syften i fråga om makt och tillväxt. Och man har gjort det skickligt. Staten i form av regering och 
riksdag har på intet sätt varit mäktig att styra Vattenfall. I stället har det varit Vattenfall som styrt 
staten”.37

De förslag Norberg här talade om är knappast det, för oss, relevanta inslaget i 
detta  stycke.  Det  är  istället  kritiken  mot  Vattenfall  och  anklagelserna  om  att 
företaget skulle arbetat på ett sätt som dess ägare inte varit medveten om som är 
intressant. Dessutom gör Norbergs påståenden om maktkoncentration att kritiken 
knyts an till den som fördes fram redan på 1950-talet, då han menade att Regering 
och Riksdag inte varit starka nog att styra företaget. Dessutom pekade Norberg på 
ett relevant antagande om marknadsaktörers grundläggande funktion och uppgift, 
i relation till ansvarsutkrävande.

35Berg, Anders, Staten som kapitalist, Marknadsanpassningen av de affärsdrivande verken 1976.1994, Uppsala 
Universitet, Uppsala, 1999. s. 170.
36Riksdagen, Näringsutskottets betänkande 1991/92:N23.
37Riksdagen, Protokoll 1990/91:44.
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4 Vattenfall idag

I Vattenfalls bolagsordning, under paragraf 3 , står följande att läsa:

”Bolaget skall inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen 
till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning och direkt eller genom dotter- 
och intressebolag bedriva energiverksamhet samt tillhandahålla och bedriva handel med produkter 
och  tjänster  inom  områden  som  befrämjar,  stödjer  eller  kompletterar  energiverksamheten, 
företrädesvis  inom  data-  och  telekommunikationsområdena  samt  abonnemangsrelaterade 
produkter och tjänster. Därutöver skall Bolaget bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom 
främst energiområdet. Bolaget skall vidare direkt eller genom dotter- och intressebolag äga och 
förvalta  dels  fastigheter,  dels  aktier  och  andra  värdepapper  med  anknytning  till  nämnda 
verksamheter. Därjämte skall Bolaget bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.”38 

Vidare skall, enligt Finansdepartementets skrift  Statens dolda kapital, statens 
primära uppgift  som ägare till  affärsverken, och alltså även Vattenfall,  vara att 
”definiera målen och förutsättningarna för verken och deras bolag samt att följa 
upp  verksamheten  och  vid  behov  vidta  nödvändiga  åtgärder”.39 Dessa 
verksamhetsdirektiv  skall  idag  utgöra  grunden  för  samtliga  besluta  tagna  av 
Vattenfall, ett företag som idag är ett av Europas största energibolag, såväl i fråga 
om geografisk spridning som energiproduktion. Under 2000-talet har man varit en 
av  de  fem största  energiproducenterna  i  Europa,  med  en  årlig,  internationell, 
energiproduktion  på  167,6  Twh,  terawattimmar40,  och  den  allra  största 
producenten av värme.41 Företaget har under 2000-talet haft en stabilt uppgående 
ekonomisk kurva och omsätter idag årligen totalt 143,639 miljoner kronor utanför 
Sverige,  varav  77,471  miljoner  kronor  i  Tyskland.42  Vattenfall  är  tydligt  ett 
exempel  på  hur  ett  affärsverk  trots  en  historia  av  hårda  satsningar  på 
samhällspolitiska  mål,  lyckats  skapa  en  lönsam affärsverksamhet  i  konkurrens 
med privata aktörer på en öppen marknad.43 

38Vattenfall, 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819774v
xrx/862881orga/884926bola/1017799feb/P02.pdf, 20081121, 14:36.
39Larsson, Mats B-O/ Stahl Ted, Statens Dolda Kapital, Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. Stockholm, 1990, s. 
9.
40Vattenfall, http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/365787ourxc/365819keyxf/365947opera/index.jsp. 20081110, 
12:25.
41Vattenfall, http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/522894vatte/index.jsp. 
20081110, 11:53.
42Vattenfall, http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/365787ourxc/365819keyxf/index.jsp. 20081110, 12:06.
43Statens Vattenfallsverk, Vattenfall under 75 år, Solna, 1984, s. 10. 
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4.1 Vattenfall i Tyskland

Vattenfalls tyska verksamhet är huvudsakligen koncentrerad kring energiutvinning 
ur brunkol. 80 procent av den totala strömproduktionen i Tyskland kommer från 
förbränningen  av  brunkol  vid  Vattenfalls  fyra  kolkraftverk44,  Lippendorf  och 
Boxberg i Sachsen, samt Jänschwalde och Schwarze Pumpe i Brandenburg nära 
den polska gränsen.45 
Jänschwalde togs i drift 197646, Boxberg redan 197147 medan Schwarze Pumpe48 

och Lippendorf49 blev driftsklara 1998 respektive -99. Under 1990- och 2000-talet 
har tillbyggnader och restaurationer också genomförts på de två äldre kraftverken. 
2001 sålde ägaren VEAG de fyra kraftverken till Vattenfall, som då blev ensam 
ägare till dessa.

4.1.1 Landåverkan

De  senaste  åren  har  såväl  svenska  som  internationella  medier  rapporterat 
frekvent om den miljöåverkan som Vattenfalls tyska kolkraftverk, och då främst 
verken Jänschwalde och Schwarze Pumpe, genererar. Byar som Haidemühe och 
Horno har redan utraderats för att ge plats för den framtida brunkolsbrytningen, 
och byn Proschim kommer snart, enligt lokala rapporteringar, att gå samma väg, 
liksom samhällena Atterwasch, Grebko och Kerkwitz.50 I fallet Horno byggdes ett 
nytt samhälle, Neu-Horno, upp en mil från den ursprungliga byn där invånarna 
erbjöds bostäder. Efter att invånarna i Haidemühe tvingats flytta byggdes dock 
inga  nya  hus.51 Utvidgningen  av  Vattenfalls  brunkolsbrytning  var  länge  en 
stridsfråga i delstaten Brandenburg. De tre ovan nämnda samhällena Atterwasch, 
Grebko och Kerkwitz tillsammans med övrig landsbygd och natur skulle, förutom 
risken för rivning av bebyggelsen, utsättas för de kraftiga koldioxidutsläpp som 
brunkolsbrytningen orsakar. Denna utvidgningsfråga fick dock sin lösning efter ett 

44Vattenfall Europe, 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/225583xberx/225613dasxu/225933bergb/226503kerng/226173kraft/index.jsp. 
20081110, 12:30.
45Vattenfall Europe, 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/Bergbau_und_Kraftwerke/P0275192.
pdf . 20081111, 15:01.
46Vattenfall Europe, 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/Bergbau_und_Kraftwerke/P0275185.
pdf. 20081110, 13:01.
47Vattenfall Europe, 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/Bergbau_und_Kraftwerke/P0276666.
pdf. 20081110, 14:35.
48 Europaticker, Umweltruf, http://www.umweltruf.de/ticker/news_druck.php3?nummer=7309. 20081010, 09:01. 
49Vattenfall Europe, 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/Bergbau_und_Kraftwerke/P02115219
.pdf. 20081110, 15:57.
50Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=718563. 20081112, 16:23.
51Fokus, http://www.fokus.se/2007/10/vattenfall-skovlar-byar/. 20081112, 22:42.
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gemensamt beslut  taget av Vattenfalls VD Lars G Josefsson och Brandenburgs 
premiärminister  Matthias  Platzeck,  efter  att  den  förre  garanterat  ett  kraftigt 
reducerat  koldioxidutsläpp  efter  att  företagets  nya  CCS-projekts  startats  under 
2008. Då Vattenfalls koldioxid i Östtyskland varit och är större än motsvarande 
utsläpp i hela Sverige är det lätt att förstå tyngden hos detta löfte.52 Här ledde 
alltså Vattenfalls största projekt för hållbar utveckling till en direkt utvidgning av 
just kolkraften.53 

4.1.2 Koldioxidutsläpp

Världsnaturfonden, WWF International, publicerade år 2006 listan som kommit 
att  kallas  The  Dirty  Thirty,  en  rangordnad  tabell  över  Europas  trettio  mest 
förorenande kraftverk. På den lista tar Vattenfalls tyska kolkraftverk upp platserna 
5, 11, 16 och 19, med kraftverket Jänschwalde i topp. På samma lista återfinns 
Vattenfalls kraftverk som fyra av de nio mest förorenande verken i Tyskland. 54 

4.2 Carbon Capture and Storage

I  september  2008  startade  Vattenfalls,  så  kallade,  CCS-projekt  vid 
kolkraftanläggningen  i  tyska  Schwarze  Pumpe.  Detta  projekt  är  en  del  av 
Vattenfalls arbete för en hållbar, och konstnadseffektiv, utveckling. Projektet går i 
stora  drag  ut  på  att  avskilja  koldioxiden  från  de  utsläpp  som  genereras  vid 
kolkraftverken,  omvandla  dessa  gaser  till  flytande  form för  att  sedan förvaras 
minst 800 meter under jord. Projektet kommer att testas i Schwarze Pumpe under 
tre år. Dessa, inledande, tester omfattar dock endast själva tekniken för Carbon 
Capture  and  Storage.  Efter  de  första  tre  åren  kommer  två,  icke  fullskaliga, 
demonstrationskraftverk  att  byggas,  där  Vattenfall  avser  analysera  den  rent 
kommersiella  driftspotentialen  hos  CCS.  Dessa  demonstrationsanläggningar 
kommer  att  byggas  vid  tyska  Jänschwalde  och  danska  Nordjyllandsverket. 
Förutsatt  att  såväl  teknik- som driftstester  faller  väl  ut,  satsar  Vattenfall  på en 
kommersiell driftstart av kraftverk med den nya CCS-tekniken år 2020.55

4.2.1 Kritik mot Carbon Capture and Storage

52Nyheter24, http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/24062-vattenfall-skovlar-tyska-byar. 20081113, 11:21.
53Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=718563. 20081112, 17:00.
54WWF International, http://assets.panda.org/downloads/dirty30rankingfinal260905.pdf. 20081101, 10:29.
55Vattenfall, 
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819774v
xrx/875877fors/P02135768.pdf. 20081031, 13:44.
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Kritiken mot Vattenfalls CCS-projekt lät inte vänta på sig och utdelades från 
en  bred  samling  opinionsbildare.  Liberala  Dagens  Nyheter  och  Expressen, 
traditionellt konservativa Svenska Dagbladet, socialdemokratiska Aftonbladet och 
syndikalistiska tidningen Arbetaren har alla framfört kritik mot Vattenfalls CCS-
projekt.  Svenska Dagbladet presenterar i sin debattavdelning Brännpunkt kritik 
framförd av EU-parlamentarikerna Elisabeth Schroedter och Carl  Schlyter,  Die 
Grüne respektive Miljöpartiet  de Gröna.  Schroedter  och Schlyter  pekar  på det 
orimliga i att kalla sin forskning för miljösatsningar när man överhuvudtaget inte 
kommer kunna veta om tekniken fungerar förrän tidigast år 2020. Schroedter och 
Schlyter pekar vidare på att Vattenfall nyligen köpt tre nya brunkolsfält och där 
avser fortsätta kolkraftsdriften fram till år 2030.56 

Utöver  detta  har  Vattenfall  nyligen,  efter  långa  förhandlingar,  erhållit 
klartecken från Hamburgs Bundesland att bygga ett nytt kolkraftverk i Moorburg i 
Hamburg.57 Tidningen  Arbetaren  rapporterar  att  Vattenfall  i  diskussioner  med 
Freie und Hansestadt Hamburg hotat med en stämning på 10 miljarder kronor om 
byggnationen av detta kraftverk ej tillåtits.58 Svante Axelsson, generalsekreterare 
på Svenska Naturskyddsföreningen, kritiserar i Aftonbladet Vattenfalls planer på 
att utöka kolkraften innan den nya CCS-tekniken testats framgångsrikt. I samma 
artikel tas också farorna med den ekonomiska lönsamheten för tekniken upp. Då 
Vattenfall är ett affärsverk är lönsamheten, som vi sett, prioriterad och först 2020 
kommer man att kunna avgöra om denna teknik inte bara fungerar utan också är 
lönsam och alltså värd att fortsätta använda.59

Anders Hansson, professor i reglerteknik vid Linköpings Universitet, menar i 
Dagens Nyheter att CCS-tekniken bidrar till en motsägelsefull miljöpolitik: ”Ett 
genomgående mönster är att ju hårdare klimatmål, desto större utrymme får CCS, 
och därmed också kolanvändningen. Det är en paradox.”. Som visats ovan är detta 
vad som hänt i Brandenburg.60

Civilingenjör  Leif  Widén  skriver  i  ett  inlägg  på  Svenska  Dagbladets 
Brännpunkt att CCS-tekniken är ett dödligt hot mot människor i dess omgivning. 
Med hänvisning till  den tragedi  som utspelade sig i  Kamerun 1986, där  1700 
kvävdes efter att koldioxid strömmat upp från en sjö, påpekar Widén farorna med 
underjordisk  förvaring  av  denna  gas  i  Stockholms  och  Malmös 
innerstadsområden,  vilket  Vattenfall  ansökt  om  tillstånd  för.  Vidare  kritiserar 
Widén  den  marknadsföring  Vattenfall  använts  sig  av  gällande  CCS-tekniken. 
Tekniken  är  som  bäst  90-procentigt  ren,  men  också  upp  till  14  procent 
ineffektivare  än  traditionell  brunkolsförbränning,  vilket  i  sin  tur  kräver  att 
produktionen ökas för att inte förlora energi och inkomst. Denna uppgift bekräftas 
av Greenpeace, som dock menar att effektiviteten kan minskas med upp till 40 
procent.61 Kritiker  har  också  påpekat  att  energin  som  krävs  för  att  rena 
koldioxidutsläppen i sig utgör en ansträngning för miljön, och en kostnadsfråga 

56Svenska Dagbladet, Brännpunkt, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1910811.svd. 20081102, 13:23.
57Miljöaktuellt, http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.182844. 20081108, 14:27.
58Arbetaren, http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20080416. 20081109, 20:10.
59Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article3267465.ab. 20081109, 21:02.
60Dagens Nyheter, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=775259. 20081107, 19:34.
61Forbes, http://www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/09/09/afx5403414.html. 20081114, 11:20.
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för Vattenfall som måste kompenseras.62 Vidare ställer sig Widén kritisk till att 
Vattenfalls  VD  Lars  G  Josefsson  av  Sveriges  regering  utsetts  till  ledamot  i 
Kommissionen för hållbar utveckling, där Josefsson ej överhuvudtaget tagit upp 
de exempel på CCS-förvaring som redan gjorts. Här nämns de försök som gjorts i 
Texas, USA, där kemiska förändringar i den förvarade gasen lett till nedbrytning 
av omgivande berggrund och cement.63  

The Economist skriver i en artikel om CCS att kostnaden är det stora problem 
man måste ta itu med om man lyckas få tekniken att fungera. Problemet ligger här, 
menar man, i att kostnaden för ny teknik i regel aldrig sjunker förrän tekniken i 
sig blir kommersialiserad och eftertraktad. En större spridning av CCS-teknik är 
alltså inte att vänta förrän, paradoxalt nog, tekniken fått spridning.64 

62Deutsche Presse-Agentur, Monsters and critics, 
http://www.monstersandcritics.com/news/business/news/article_1429661.php/Vattenfall_commissions_pilot_zero
-CO2_plant_in_Germany_. 20081115, 11:55.
63Svenska Dagbladet, Brännpunkt, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_919197.svd. 20081110, 15:00.
64The Economist, Dirty King Coal, http://proquest.umi.com.ludwig.lub.lu.se/pqdlink?
Ver=1&Exp=10-26-2008&REQ=1&Cert=lXu3PbBnxTzlrF7ZLHL04vTPSFbjpPSRoP0qt7habI9jgm9Yq4qrPKI
%2fi9WCStPl&DID=1280675151&cfc=1. 20081112, 15:03.
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5 Analys

5.1 Vattenfalls historia ur ett Accountabilityperspektiv

Vattenfalls första sekel var, som visats ovan, kantat av politiska debatter och 
dragkamper.  Inrättandet  av  ett  avgiftsfinansierat  energibolag  betydde  att 
samhällspolitiska  mål  var  tvungna  att  slåss  mot  de  rent  företagsekonomiska 
motsvarigheterna. De politiska förespråkarna för de respektive målen var länge 
uppdelade efter den traditionella politiska skalan, med vänstern som förespråkare 
för de samhällspolitiska målen och högern för de företagsekonomiska. 

Den första förvandlingen av Vattenfall i riktning mot den bolagsform vi idag 
känner började redan med omvandlingen av Statens Järnvägar under 1960-talet, 
och  fortsatte  sedan  under  de  borgerliga  regeringarna  under  1970-talet.  Som 
noterats ovan var det dock under Olof Palmes regering i början av 1980-talet som 
marknadsanpassningen, paradoxalt nog, tog fart på allvar. Det är också här som 
ansvarsfrågan börjar  bli  mer komplex,  då en gråzon mellan ledning och ägare 
börjar infinna sig. 

Ett grundläggande drag för Accountabilityteori är att företaget har en närhet 
till sina medlemmar, eller ägare. Utan denna närhet uppstår ett glapp mellan bas 
och topp inom företaget och ansvar för dess agerande blir svårare att fastställa.65 

Ett annat karakteristiskt drag är att krav från just ägare och allmänhet kan styra 
företagets agerande, vilket hör samman med det förra draget..66 Här finner vi dock 
ett socialdemokratiskt styre som tydligt, i åtminstone denna fråga, hade glidit åt 
höger. Detta var ingenting som deklarerades i valkampanjer, offentliga debatter 
och  liknande,  utan  något  som  skedde  under  de  mer  neutrala  termerna 
”marknadsanpassning” och i synnerhet ”avpolitisering”. I debatten kring de två 
konkurrerande målen för affärsverken, allmännytta och profit, var endast det förra 
ett politiskt mål. Det senare, trots att detta företräddes av de borgerliga partierna, 
diskuterades  överhuvudtaget  inte  som ett  politiskt  mål,  varken av högern eller 
vänstern. 

Med  denna,  medvetna  eller  inte,  begreppsförvirring  i  åtanke  är  det  högst 
relevant att diskutera allmänhetens roll i ansvarsutkrävandet i Vattenfallfrågan. I 
och med det ovan beskriva skeendet är det inte längre helt klart att allmänheten, 
Vattenfalls  ägare,  var  medvetna  om  vilken  politik  det  egna  partiet,  här 

65Ibid. s. 38.
66Glover, Dominic, Monsanto and Smallholder Farmers: A Case-study on Corporate Accountability. Brighton, 
2007. s. 11.
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socialdemokraterna, förespråkade. Detta tyder också på att den nämnda närheten 
mellan  medlemmar  och  beslutande  organ  minskat  då  den  socialdemokratiska 
realpolitiken inte längre motsvarade den traditionella uppfattningen om partiets 
ideologiska hemvist. Detta kan liknas vid Unermans studie av NGOs, där det höga 
antalet ”supporters”, till skillnad från aktiva medlemmar, gör det svårt att utkräva 
ansvar för organisationernas handlingar.67

När  så  Vattenfall  efter  1980-talets  debatt  kring  privatisering  kontra  statlig 
bolagisering gav sig ut på den internationella marknaden gjorde man detta som ett 
affärsverk vars tidigare målsättning till femtio procent förändrats. Borta var nu de 
samhällspolitiska  mål  som  präglat  affärsverkens  tidiga  verksamhet  och  kvar 
återstod ett lönsamhetskrav samt ett underordnat direktiv som talade om att leda 
arbetet mot en ekologiskt hållbar utveckling. Ambitionerna bakom detta direktiv 
är dock svåra att uttyda, då man, som vi sett, samtidigt försäkrade sig om att insyn 
i och kontroll över företaget i princip eliminerades och koncentrerades till  just 
Vattenfall självt, som nu skulle drivas likt en traditionell affärskoncern. Detta var 
dock  inget  överraskande,  utan  faktiskt  en  kompromiss  i  socialdemokratisk 
riktning, då de borgerliga under 1980-talet, som också visats ovan, förespråkade 
en  veritabel  privatisering  av  Vattenfall.  Denna  lösning  var  alltså  snarast  en 
socialdemokratisk seger och torde inte ha kommit som något överraskande steg 
till höger. 

Där  Vattenfall  nu,  i  början av 1990-talet,  befann sig  kan man knappast  få 
företaget att passa in i något av de perspektiv på Relational Accountability som vi 
presenterat. Att de människor som potentiellt kunde drabbas av konsekvenser av 
företaget  produktion  eller  som haft  kraft  att  påverka  denna  var  uteslutna  från 
ansvarsfrågan  var  redan  tydligt.  När  Vattenfall  expanderade  utanför  Sveriges 
gränser  fanns  inga  dylika  betänkanden  med  i  bilden,  vilket  bekräftas  av  de 
diskussioner företaget kommit att föra med lokala politiker i Tyskland. Det var 
alltså  inga  folkomröstningar,  varken  i  Sverige  eller  Tyskland,  som  styrde 
Vattenfalls beslut att bryta brunkolet ur marken i Tyskland. Det som däremot var 
nytt var att man nu såg till att utesluta också ägarnas inflytande, i och med att man 
marginaliserade  dessas  insyn  i  och  kunskap  om  företagets  verksamhet  och 
finanser. Denna marginalisering av ägarnas inflytande om förstärktes också i och 
med Vattenfalls utlandsverksamhet, som i huvudsak kom att skötas av dotterbolag 
som Business Group Central Europe, Business Group Norden, Vattenfall Trading 
Group och Vattenfall Europe AG.68 I likhet med varje form av byråkrati innebar 
detta  en  uppstyckning  av  makten  och,  följaktligen  också,  ansvaret.  Man 
konstruerade med andra ord en längre beslutskedja med olika ansvarsområden. 

Enligt de perspektiv av Accountability som företräds av Keohane och Grant 
kan vi identifiera två särskilt intressanta tidsperioder. Under 1980-talet skedde en 
tydlig förändring i den socialdemokratiska politiken. Det finns, som vi sett,  ett 
flertal  exempel  på  detta,  och  tydligast  är  antagligen  den  proposition  om  ny 
ekonomisk styrning som lades fram av regeringen Carlsson 1988, då denna kom 
att  utgöra  grunden  även  för  den  borgerliga  regeringen  Bildt.  Denna  situation 
analyseras lättast genom ett Delegationperspektiv. Om väljarna delegerat makten 

67Unerman, Jeffrey, NGO Accountability. Emerald Insight, 2006, s. 39.
68Vattenfall, http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/index.jsp. 20081130, 13:10.
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att agera på detta sätt, finns det goda skäl att flytta fokus för vår ansvarsanalys ett 
steg bakåt, till själv väljarkåren. Det är förstås uppenbart att delegeringen skedde 
innan regeringens beslut togs, men inte heller vid nästa val kom representanter för 
en annan politik att röstas fram till regeringsposition. Den efterföljande regeringen 
Bildt hade ju varit en aktiv förespråkare av en privatisering av Vattenfall,  men 
nöjde sig nu med mindre modifieringar av den socialdemokratiska vägen. 

Den andra tidsperioden måste anses vara 2000-talet, där både Delegation- och 
Participationperspektiven  är  applicerbara.  Invånarna  i  östra  Tyskland,  och  i 
synnerhet Brandenburg, är ju de människor som direkt kommit att påverkas av 
Vattenfalls  kolbrytning.  Vi  går  här  överhuvudtaget  inte  in  på  de  potentiella 
effekterna  i  Polen,  då  en  begränsning  i  omfattningen  av  undersökningen  är 
nödvändig. 

De  boende  i  närheten  av  de  tyska  kraftverken  skulle  på  basis  av  ett 
Participationperspektiv kunna argumentera att ansvaret för den landåverkan som 
Vattenfall orsakat ligger hos samtliga aktörer som medverkat i utformningen av 
Vattenfalls internationella verksamhet. Detta skulle dock medföra en orimligt stor 
skara individer som sträcker sig från bolagiseringsförespråkarna under 1980-talet, 
genom företagets hela chefshierarki och vidare till dagens regeringsmedlemmar. 

Ett  mer  realistiskt  angreppssätt  vore  att  även  här  använda  ett 
Delegationperspektiv. Det direkta ansvaret för kolbrytningen, förbränningen, dess 
utsläpp,  de  förstörda  byarna  och  uppgrävda  gravarna,  skulle  genom  detta 
perspektiv ligga hos de personer som delegerats makt av de boende i de drabbade 
områdena. Det är uppenbarligen hos de lokala politikerna som ansvaret, utifrån 
detta  perspektiv,  ligger.  Vi känner  till  att  två av kraftverken togs i  drift  under 
1970-talet,  medan  de  andra  två  invigdes  under  1990-talet.  Det  ursprungliga 
ansvaret för de äldre kraftverken är självklart mycket svår att utreda, och det är en, 
minst sagt, känslig fråga, då detta utspelade sig i det gamla DDR. Det vi istället 
får fokusera på genom Delegationperspektivet är de makthavare som delegerats 
makt sedan 1990-talet. Vi finner då att ansvaret hos väljarkåren måste anses vara 
taget, då man satt sitt förtroende till de lokalpolitiker som ömsom lovat ett stopp 
för utvidgningen av kolbrytningen, ömsom uttalat sitt  stöd för de jobbtillfällen 
som Vattenfalls närvaro skapar. Löften har dock brutits och jobbtillfällen uteblivit, 
enligt uppgifter från boende i Brandenburg och Sachsen.69 

5.2 Vattenfalls planer för kolkraft ur ett CSR-
perspektiv

Utifrån vår kunskap om Vattenfall kan vi relativt enkelt konstatera att företagets 
verksamhet legat mycket nära, det så kallade, Handlingssteget; höga chefer har 
lett  beslutstagandet  och till  och med setts  som auktoriteter  på området  av den 

69Sydsvenskan, 20081125, s. 14-16.
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svenska  regeringen,  man  har  agerat  reaktivt  på  uppkomsten  av  miljökritik, 
projektorientering leder fortfarande arbetet och man har undvikit en öppen dialog 
och  vetenskapligt  baserad  kunskap  till  förmån  för  argumentation,  eller 
”tyckande”. Här kan nämnas att det nya CCS-projektet kan ses som ett exempel 
på långsiktighet och lång uppstartstid, men också viss reservation kring det ovan 
nämnda problemet med kunskap och isolering genom punktinsatser. Oavsett syn 
på var Vattenfall bäst passar in i mallen för bolagsbeteende kommer vi dock här 
att utgå från att företaget de facto ägnar sig åt någon form av CSR.

Vattenfall befinner sig idag i en helt annan situation än man gjorde vid skiftet 
mellan 1980- och 1990-tal. Den politiska polariseringen mellan höger- respektive 
vänsterblock är, i miljöfrågan, om inte helt så åtminstone till stor del utraderad. 
Människans inverkan på klimatet är numera ett erkänt faktum oavsett politisk färg 
och  i  synnerhet  i  partiprogrammen.  Likaså  är  miljömedvetenheten  hos 
allmänheten utan tvekan större idag. Detta har lett till  en förändrad attityd hos 
såväl Vattenfalls ägare, det svenska folket, som dess representant, regeringen. Just 
ägarattityden är, som vi ovan sett, en aspekt av CSR-frågan som betonats starkt av 
teoretiker inom ämnet.

Även om termen Corporate Social Responsibility existerade för tre decennier 
sedan,  växte  teorin  och  medvetenheten  fram relativt  parallellt  med  Vattenfalls 
slutliga avreglering i början av 1990-talet. Det finns därför all anledning att påstå 
att  förutsättningarna  för  att  ta  beslut  för  en  hållbar,  framtida  utveckling  för 
Vattenfall är goda. 

Som ovan nämnts är en viktig aspekt av CSR-arbetet att företaget fokuserar 
sina, långsiktiga, satsningar kring sin kärnverksamhet och direkta omgivning. Hur 
vårt fall passar in i denna form är dock något svårt att svara på. Å ena sidan ser vi 
långsiktiga  planer  för  att  rena  koldioxidutsläpp  med  upp  till  nittio  procent, 
effektivitetskompensationen dock ej  att  förglömma,  som också fokuseras kring 
Vattenfalls  kärnverksamhet.  Vi  bör  här  påminna  oss  själva  om fokus  för  vår 
studie, nämligen bolagets verksamhet i Tyskland, där kolförbränningen de facto 
utgör den huvudsakliga verksamheten. 

Å andra  sidan  måste  vi  betänka  frågan gällande  företagets  omgivning.  Då 
denna  analys  berör  framtiden  kan  vi  för  tillfället  lägga  undersökningens 
grundantagande,  att  miljöåverkan vid de  tyska  kolkraftverken faktiskt  skett,  åt 
sidan.  Istället  finner  vi  ett  stort  problem gällande det  Vattenfalls  motiv för att 
starta det pågående CCS-projektet, nämligen att fortsätta använda kolkraften även 
i framtiden. Som ovan nämnts planerar Vattenfall kolbrytning vid ett flertal nya 
fält, samtidigt som man nyligen fått tillstånd att bygga kolkraftverket Moorburg i 
Hamburg utöver den utbyggnad av Boxberg som redan beslutats. 

CSR-teorins  grundantaganden  baserar  sig  på  att  företag  är  villiga  att 
kompensera  för  sin  egna  verksamhet  och  dess  skadliga  effekter  på  natur  och 
människa. En enkel analys av exemplet Vattenfall tyder dock på att en verkligen 
satsning  på  detta  inte  ägt  rum.  Kritik  har,  som  vi  sett,  framförts  gällande 
kompensation  orsakad  av  CCS-reningens  effektivitetsreduktion,  den  långa 
testperioden  för  projektet,  liksom  den  högst  relevanta  invändningen  att 
koldioxiden som skall förvaras faktiskt är ett farligt gift. När då dessa potentiellt 
negativa  effekter  förstärks  av  medvetna  beslut  att  utöka  kolförbränningen  till 
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andra delar av landet och dessutom förstärka den befintliga koldriften i det hårdast 
exploaterade området, blir även en vid tolkning av CSR-teorin svår att kombinera 
med Vattenfalls framtidssatsningar. 
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6 Avslutande diskussion

Syftet med denna undersökning har inte varit att undersöka den påstådda miljö- 
och  stadsförstöringen  i  Brandenburg  och  Sachsen  eller  om  dessa  effekter 
verkligen existerat såsom de framställts i media. Istället har en allmänt utbredd 
uppfattning  bland miljöorganisationer,  medier  och politiker  tagits  som skäl  att 
anta dessa effekter på miljön och städerna som en premiss för hela den egentliga 
undersökningen. Syftet har istället varit att avgöra om ansvaret för de negativa 
effekterna  på  miljö  och  städer  av  Vattenfalls  verksamhet  i  dessa  regioner  kan 
sägas ligga helt hos företagsledningen. Mer specifikt har vi sökt visa hur yttre 
förutsättningar  under  1900-talet  kan  ha  påverkat  Vattenfalls  situation  så  pass 
mycket att ansvar också kan utkrävas av andra aktörer. Vidare har vi analyserat 
Vattenfalls planer för en framtida utveckling av kolkraftsverksamheten, och här 
sökt visa hur man, trots en gynnsam utgångspunkt, ej lyckats visa hur man skall 
bygga  en  hållbar  utveckling  för  kolkraften.  Vi  skall  nu  se  på  de  analyserade 
aktörernas olika roller och, framför allt, ansvar i Vattenfallsfrågan. 

6.1 Socialdemokraterna

Mellan  åren  1936  och  1976  hade  Sverige  som bekant  socialdemokratiska 
regeringar,  för  vilka  förvisso  samhällspolitiska  mål  var  en  viktig  del  av 
affärsverkens utformning. En mycket grundläggande idé inom socialdemokratin 
vände sig mot  en styrning av för samhället  centrala funktioner utifrån ett  rent 
företagsekonomiskt  perspektiv.  Vi  har  dock  sett  hur  tendenser  till 
marknadsliberalisering  existerat  i  den  socialdemokratiska  affärsverkspolitiken 
åtminstone sedan 1950-talet,  och vi vill också argumentera för att den neutrala 
terminologi som i sammanhanget användes är ett, inte oviktigt inslag. Det vore 
rimligt att här påstå att man länge använde sig av en borgerlig terminologi, där 
samhällspolitiska  mål  ställdes  mot  företagsekonomiska  och  där  termer  som 
marknadsanpassning,  avreglering,  avpolitisering  och  konkurrensnackdelar 
återfinns  frekvent  i  den  politiska  debatten.  Där  socialdemokratin  argumenterat 
mot  en  avpolitisering  av  affärsverken  och  mot  det  borgerliga  påståendet  att 
konkurrensnackdelar  påtvingades  Vattenfall,  borde  istället  det  rimliga 
tillvägagångssättet varit att dels argumentera att en avreglering utgjorde ett minst 
lika  politiskt  mål  som  samhällsnytta,  och  dels  att  fri  konkurrens  påtvingade 
Vattenfall nackdelar för detta samhällsnyttiga arbete man utförde. Detta hade varit 
en traditionellt socialdemokratisk hållning i frågan. 
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Likaså   är  det  på  sin  plats  att  argumentera  mot  den  politiska  linje  som 
socialdemokraterna redan 1953 valde, då man sökte genomföra en bolagisering av 
Vattenfall. Detta förslag blev, som vi sett, hårt kritiserat i pressen och lades på is. 
Detta var en klassisk borgerlig idé som togs över av socialdemokraterna. 

När  så  socialdemokraterna  återfick  makten  i  landet  efter  fyra  borgerliga 
regeringar  under  åren  1976  -  1982  var  det  en  ny  affärsverkspolitik  som 
presenterades av regeringen Palme. Den marknadsanpassning som de föregående 
borgerliga  regeringarna  hade  arbetat  förr  visade  sig  nu  vara  en  kärnfråga  hos 
socialdemokraterna  som  ville  se  en  stärkt  autonom  ställning  för  Vattenfall. 
Motståndarna inskränkte sig länge till Vänsterpartiet Kommunisterna, i vissa fall 
också  Centerpartiet,  och  senare  det  nybildade  Miljöpartiet.  Dessa  tre  partier 
utgjorde sannolikt litet motstånd för marknadsförespråkarna och 1988 togs också, 
av regeringen Carlsson, beslut om en ny ekonomisk styrning för Vattenfall, vilket 
innebar  just  en  större  autonomi  för  verket  och  inte  minst,  att  inflytande  över 
verksamheten inte längre gavs till Riksdagen.

6.2 De borgerliga

Den borgerliga affärsverkspolitiken var länge en fråga om motioner och debatter. 
Först  1976  gavs  de  borgerliga  partierna  en  reell  möjlighet  att  som 
regeringsmedlemmar diktera villkoren för Vattenfalls verksamhet. När det första 
beslutet för ett mer självständigt Vattenfall togs 1979 var det ett steg i en riktning 
som stöddes av en majoritet av riksdagspartierna och, beroende på det politiska 
medvetandet hos väljarkåren, också en majoritet av det svenska folket. 

När de borgerliga, med moderaterna i spetsen, så återvände till makten 1991 
var det med en politik som, gällande Vattenfall,  inte nämnvärt  skiljde sig från 
politiken hos den tidigare socialdemokratiska regeringen. Man byggde vidare på 
den styrmodell som tagits fram under regeringen Carlsson med tillägget att man 
nu  fullbordade  bolagiseringen  av  Vattenfall,  vilket,  som  vi  sett,  betydde  att 
ägarnas inflytade över och insyn i bolagets verksamhet nu, i princip, utraderades. 

6.3 Vattenfall

Förvisso har vi  undersökt  vilka aktörer som bidragit  till  de konsekvenser  som 
Vattenfalls  tyska  verksamhet  lett  till.  Däremot  har  syftet  ingalunda  varit  att 
negligera  företagets  egen  roll  i  detta,  och  vi  har  därför  analyserat  Vattenfalls 
planer  för  kolkraftens  framtid.  Vi  har  här  valt  att  fokusera  på  framtidsplaner 
eftersom  Vattenfall  för  ett  drygt  decennium  sedan  befann  sig  i  en  gynnsam 
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situation där CSR-teorier började bli vanligare och möjligheterna till ett arbete för 
hållbar utveckling var annorlunda än tre decennier tidigare. 

Vi har dock här visat hur Vattenfall valt att satsa på en teknik som ej ännu har 
testats,  som kommer reducera effektivitet  hos kraftverken,  innebära lagring av 
gifter  under  den svenska  huvudstaden och som inte  kommer  kunna tas  i  drift 
förrän tidigast år 2020. VI har här också pekat på hur kompensation för förlorad 
effektivitet måste göras, att ekonomisk vinning är en förutsättning för teknikens 
fortlevnad, samt att tester som visar på projektets bräcklighet undvikits i debatten 
från Vattenfalls håll. I fråga om de framtida planerna för Vattenfalls kolkraft är det 
enligt denna undersöknings uppfattning inget tvivel om att man bär ett stort ansvar 
för eventuella framtida skador på miljö och människor. 

6.4 Folket

Folket är i vår undersökning ett väldigt vitt begrepp. Vi har talat som såväl det 
svenska som det tyska folket, som befinner sig i väldigt olika situationer i denna 
fråga. För att  inleda med den enklaste fråga skall vi diskutera folket,  alltså de 
boende, i Brandenburg och Sachsen. Det är väldigt svårt att argumentera för att 
ansvar för miljö-, land- och stadsförstöring skall vila på de drabbades egna axlar. 
Tvärtom har man tagit sin chans att rösta fram lokala politiker som lovat bättring 
till  makten,  vid  de  två  tillfällen  man  haft  sedan  Tysklands  enande  och 
transformation till förbundsrepublik. Dessa löften har dock brutits och istället för 
ett stopp för kolkraftens utökning har man låtit Vattenfall köpa än fler kolfält och 
dessutom har  nu lokalpolitiker  i  Hamburg tillåtit  företaget  att  expandera dit.  I 
fallet Hamburg är det dock för tidigt att diskutera folkets ansvar för detta. 

När vi talar om det svenska folket är situationen mer komplicerad, då man inte 
direkt har drabbats av dessa skadliga effekter av kolkraften men däremot formellt 
är  ägare  till  Vattenfall,  i  egenskap  av  svenska  medborgare.  Vi  har  tidigare 
argumenterat att den tidiga socialdemokratiska affärsverkspolitiken varit långt mer 
marknadsorienterad  och,  om  man  så  vill,  högervriden  än  partiets  officiella 
ideologi.  Med  goda  skäl  vill  vi  alltså  påstå  att  den  större  delen  av 
socialdemokraternas väljarkår under  lång tid  varit  omedveten om delar av den 
politik som det egna partiet fört. Här torde det vara uppenbart att vi vill överföra 
ansvaret till de styrande inom det socialdemokratiska partiet. 

Det är dock orimligt att påstå att detta skulle varit fallet under hela 1900-talets 
andra hälft, i synnerhet under 1980-talet då socialdemokraterna förvisso skärpte 
sin  affärsverkspolitik  i  en  riktning  som  motsvarade  de  borgerligas 
marknadsliberala  inställning.  Istället  bör  man  anta  att  det  svenska  folket  från 
1970-talets mitt och framåt de facto föredragit en marknadsanpassad politik, då 
man först röstade fram flera borgerliga regeringar följt av regeringen Palme, för 
att sedan välja Carl Bildt till statsminister 1991. Regeringen Bildt förändrade inte 
affärsverkspolitiken nämnvärt åt höger, utan byggde enbart vidare på den starka 
grund som Ingvar Carlssons regering några år tidigare cementerat. Det var inte 
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heller någon hemlighet att de borgerliga ville privatisera Vattenfall, så när verket 
omformades till ett statligt aktiebolag var det, som vi tidigare påpekat, snarast en 
seger för socialdemokraterna. I det tidigare citerade stycket från Näringsutskottets 
betänkande 1991/92:N23 uttrycker Miljöpartiets Lars Norberg det klart när han 
påpekar att Vattenfall agerar precis som man kan förvänta sig av ett stort företag, 
och  att  detta  är  dess  huvudsakliga  funktion  och  syfte.  Vårt  argument  här  är 
uppenbarligen  att  då  bolagiseringen  innebar  att  ägandet  av  Vattenfall  förblev 
statligt ledde detta till att bolaget inte kunnat agera lika cyniskt och profitfokuserat 
som fallet  hade  varit  om ägandet  fördelats  på  privata  aktörer.  Då  Vattenfalls 
situation ej blev lika liberaliserad som det svenska folket önskade, är det knappast 
rimligt  att  kritiserade dess agerande utan att  först rannsaka sig själva och sina 
egna beslut. Slutsatsen blir alltså att det svenska folket såväl i egenskap av ägare 
som  väljarkår  måste  anses  bära  det  huvudsakliga  ansvaret  för  Vattenfalls 
kolbrytning  och  -förbränning  i  Tyskland  och  dess  konsekvenser.  Först  när  ett 
initiativ  tagit  av  väljarkåren  mot  en  hållbar  utveckling  kan  ett  företag  som 
Vattenfall förväntas agera i samma riktning. 

Om  det  socialdemokratiska  partiet  övertog  den  traditionellt  borgerliga 
affärsverkspolitiken vid början av 1980-talet, kan vi med goda skäl påstå att det 
svenska  folket  tagit  över  den  socialdemokratiska  marknadsliberalismen  från 
Ingvar Carlssons tid som statsminister, för att sent omsider, likt Vattenfall självt, 
svara  reaktivt  på  de  problem  som  uppmärksammats.  I  fallet  med  de  lokala 
politikerna i Brandenburg och Sachsen står det klart att ansvar kan och bör läggas 
på dessa, men då detta ändå får anses vara ett senare led i ansvarskedjan bör detta 
inte frånta det svenska folket dess ansvar. 

6.5 Slutsatser

Som vi  har visat  kan Vattenfall  som bolag och dess ledning ingalunda fråntas 
ansvar  för  verksamhetens  konsekvenser,  allra  minst  gällande  dess  planer  för 
kolkraftens  framtid.  Dock  kan  och  bör  en  stor  del  ansvar  läggas  på  tidigare 
socialdemokratiska regeringar, tyska lokalpolitiker och främst det svenska folket 
som de facto utser sina representanter baserat  på dess sympatier  för partiernas 
politik. Det enda undantag vi vill göra i ansvarsutkrävandet gäller, möjligen något 
överraskande,  de  mest  marknadsliberala  av  de  politiska  aktörerna,  alltså  de 
borgerliga  regeringarna.  Detta  av  den  enkla  anledningen  att  deras 
affärsverkspolitik  aldrig  varit  dold  för  väljarkåren.  I  de  fall  som  borgerliga 
regeringar utsetts har vi goda skäl att anta att väljarna varit fullt medvetna om de 
borgerliga partiernas ståndpunkter i frågan. 
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