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Abstract 

The purpose of this study is to explain the decision of the Swedish green party, 

Miljöpartiet, in the deal of the brown coal. A deal in which the state-owned 

company Vattenfall got permission from the Swedish government to sell their 

brown coal business. Miljöpartiet had a clear stand on the issue of brown coal 

during the electoral campaign for the parliamentary elections of 2014. The study 

recognizes the problems that can occur in a coalition government containing none 

even sized parties, but also those occurring between the government parties and 

there electoral pledges while in a coalition government. In order to carry out my 

study I have chosen to use qualitative content analysis as my method to understand 

my material. This material consists of statements in newspapers and records of 

parliamentary debates, which is analysed on the basis of my rational choice theory 

together with the assumptions of office, policy and votes. My main result in this 

study is that my analysed material implies that Miljöpartiet decided to approve the 

deal because it would show the party’s ability to act in difficult political issues.  
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1 Inledning 

Under slutdebatten i september 2014 hade Gustav Fridolin med sig en bit brunkol, 

i en debatt där han sa ”det handlar om det här [brunkolsbiten, min anm.] – vill du 

verkligen få ett eftermäle som Sveriges sista kolbaron, Fredrik Reinfeldt” (svt.se, 

2014). Sverige försöker många gånger utmärka sig som ett land där klimatfrågan 

spelar en central roll men frågan är om denna bild av Sverige kan upprätthållas när 

det väl uppkommer problematiska frågor som berör klimatet? Den svenska 

regeringen valde under sommaren 2016 att inte stoppa Vattenfalls försäljning av 

den tyska brunkolsverksamheten. Beslutet blir ännu mer intressant då regeringen 

innehåller ett grönt parti som under hela valrörelsen varit emot en försäljning av 

brunkolet. Det kommer alltid svåra politiska frågor under en regerings tid vid 

makten. Politiska frågor vars slutgiltiga handling som inte följer regeringens 

politiska linje. Denna problematik syns tydligare när fallet gäller en 

koalitionsregering med två icke jämnstora partier, vilket stämmer överens i min 

undersökning om Miljöpartiets beslut att inte stoppa försäljningen av Vattenfalls 

brunkol i Tyskland. 

 Mindre regeringspartier oroas över att bli dominerade av en regeringspartner, 

vilket inte är en oro för ett större parti. Partiers ställning inom en koalition påverkar 

chansen för deras politik att bli förverkligad, särskilt i viktiga frågor där det finns 

meningsskiljaktigheter (Bolleyer 2007, s. 126). Regeringsställning ökar pressen på 

alla de inkluderade partierna men de mindre partiernas svaghet i kombination med 

förekomsten av kompromisser gör att pressen ökar än mer på de mindre partierna 

(O’Malley, 2010). Med hjälp av mina utvalda och analyserade uttalanden från 

flertalet huvudpersoner rörande brunkolsaffären har jag kunnat besvara min 

frågeställning. Miljöpartiet beslöt, utifrån de analyserade uttalandena, att godkänna 

affären då den visade handlingskraften från partiets sida samt tillbakavisade 

påståenden om att vara ett ”enfrågeparti”. Jag inser dock att det är enklare för 

brunkolsaffärens huvudpersoner att tala om hur Miljöpartiet tog politiskt ansvar 

snarare än att erkänna att beslutet togs för att värna om samarbetet med 
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Socialdemokraterna. Brist på detta material innebar dock att denna slutsats inte 

kunde dras men med framtiden kan bevisen finnas för just en sådan slutsats. 

 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att förklara Miljöpartiets agerande vid Vattenfalls 

försäljning av sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Jag tänker förklara Miljöpartiets 

agerande genom att ta del av uttalanden och riksdagsprotokoll från riksdagsdebatter 

för att bringa förståelse till det slutgiltiga beslutet om att inte stoppa försäljningen 

av brunkolsverksamheten. Med hjälp av rational choice-teorin och de inkluderade 

antagandena om ämbete, politik och röster ska jag analysera och förklara 

Miljöpartiets beslut i frågan om Vattenfalls försäljning av sin brunkolsverksamhet. 

Som jag tidigare nämnt ökar intresset för fallet eftersom regeringen innehåller ett 

grönt parti samt att den svenska väljarkåren listade miljö- och energifrågor högt 

inför riksdagsvalet 2014 (Statistiska Centralbyrån, 2015). Uppsatsen behandlar 

därmed problematiken mellan regeringspartier och deras vallöften väl i en 

koalitionsregering. Tiden innan riksdagsvalet 2014 stod Miljöpartiets språkrör 

Gustav Fridolin med en kolbit i handen under partiledardebatterna.  Väljarkåren 

fick en tydlig uppfattning om partiets ställningstagande i frågan men ändå valde 

regeringen att inte stoppa försäljningen. Därför anser jag att det är viktigt att förstå 

utfallet för att erhålla kunskap om problematiken med vallöften väl i en 

koalitionsregering. 

 

Min frågeställning lyder: Varför beslöt Miljöpartiet att godkänna brunkolsaffären? 

 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mitt empiriska material till sådant som skapats efter att 

Vattenfall fick ett bud av EPH i april 2016. Jag anser att detta kan ha påverkat på 

de riksdagsprotokoll från politiska debatter och intervjuer som jag valt att nyttja 

mig av i undersökningen. Vidare används endast material med uttalanden av 

politiker och personer inom regeringen, allt eftersom dessa har med hög 
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tillförlitlighet fått tillstånd att tala å partiets och regeringens vägnar. Detta innebär 

att om jag kan använda mig av en socialdemokratisk minister eller statsministerns 

uttalande eftersom jag antar att de två koalitionspartierna då är eniga med varandra. 

Vidare anser jag att personer som arbetar inom politiskt styrda organisationer, vars 

arbete påverkas av regeringen, kan ge information som inte ges utav 

regeringspolitiker.  

 Disposition 

I min inledande del introduceras uppsatsens syfte och frågeställning samt 

avgränsningar. I mitt andra kapitel presenterar jag bakgrunden till det fall som står 

i fokus för min uppsats. Sedan redogör jag, i kapitel tre, för den tidigare forskningen 

inom ämnet samt beskriver min valda teori som ska hjälpa mig att analysera och 

förklara Miljöpartiets beslut. Därefter, i kapitel fyra, klargör jag för mitt utvalda 

material samt metodologiska tillvägagångssätt. Kapitel fem består av min empiriska 

analys där mitt utvalda material presenteras samt analyseras. Min uppsats avslutas 

sedan med ett kapitel där jag diskuterar och drar slutsatser utifrån min empiriska 

analys. 
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2 Bakgrund 

De brunkolsanläggningar i Tyskland som ingick i brunkolsaffären köptes av 

Vattenfall 2001, vilket resulterade i en kostnad på omkring 70 miljarder för 

kärnkrafts- och brunkolsanläggningar i både Tyskland och Polen. Under denna tid 

fanns det skilda åsikter om Vattenfalls investeringar och miljömässiga 

tillvägagångssätt inom den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Åren efter 

köpet fick företaget kritik av riksrevisionen då det ansågs olämpligt med 

investeringar i kol- och kärnkraft samtidigt som Vattenfall hade i uppdrag att arbeta 

för att omställa det svenska energisystemet. Brunkolet skulle dock rädda Vattenfalls 

vinst under 2005, en vinst som resulterade i 1871 miljoner kronor för de statliga 

finanserna och utvecklingen var väldigt positiv för företaget. Tyskland stoppade all 

kärnkraft efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011, vilket innebar att Vattenfall 

ville öka kolbrytningen i landet. Vid tillsättandet av en ny styrelseordförande 

uttrycktes dock vikten av omställning till miljömässigt hållbara alternativ till 

brunkolet som energikälla. Efter valet 2014 ville den nya regeringen att Vattenfall 

skulle avbryta expansionen av brunkol och att företaget skulle vara ledande inom 

energiomställningen. Regeringen ville även att Vattenfall skulle öka andelen 

förnybar energi men ingen av partierna antydde att gruvorna helt skulle stoppas, 

vilket tidigare varit ett krav från Miljöpartiet (SvD.se, 2016c). Ett krav som sedan 

kom att uppfyllas i oktober 2014 då den nya regeringen valde att avbryta Vattenfalls 

expansion av brunkol som ”Fredrik Reinfeldt […] tillåtit” (Miljöpartiet de gröna, 

2014). 

September 2015 inledde Vattenfall försäljningen av hela sin tyska 

brunkolsverksamhet vilket var en stor sektor av företaget och som stod för 10 

procent av den tyska elförsörjningen. En sådan officiell inbjudan till anbudsgivare 

kunde ses som om företaget hade problem att få sin verksamhet såld (svt.se, 2015). 

I april 2016 kom Vattenfall och det tjeckiska företaget EPH överens om ett 

försäljningsavtal av brunkolsverksamheten, vilket sedan godkändes av regeringen i 

juli månad. En affär vilken näringsminister Mikael Damberg beskrev som av 

strategisk vikt för Vattenfall samt att det var det bästa finansiella alternativet. 
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Företagets brunkolstillgångar värderades till 30 miljarder kronor och försäljningen 

innebar en förlust på flera miljarder kronor men en utebliven försäljning skulle 

innebära en ännu större förlust. Beräkningarna kring affärens innebörd för 

Vattenfall var att företaget fick skriva ned värdet på sina tillgångar som tillsammans 

med förra årets nedskrivning på 15 miljarder gav ett utfall på runt 40 miljarder 

kronor. EPH har kritiserats på grund av bristande klimatambitioner och att företaget 

ska ha motverkat korruptionsutredningar. Kritiker menade att det tjeckiska 

företaget därmed inte var den optimala köparen av Vattenfalls brunkolsverksamhet. 

Ett riksdagsbeslut som togs 2010 menade att Vattenfall skulle vara ledande i 

klimatomställningen och att företaget inte fick öppna nya brunkolsgruvor. 

Försäljningen till EPH innebar dock att det tjeckiska företaget kunde välja att öppna 

nya gruvor, vilket skulle strida mot Vattenfalls tidigare riktlinjer. Regeringen 

menade att det inte fanns en möjlighet att stoppa affären på grund av ägardirektiven 

och kunde därmed inte neka en affär som blivit marknadsmässigt godkänd (svt.se, 

2016b). 

Enligt Svenska dagbladet hade antalet jurister argumenterat att ”regeringen äger 

100 procent och mycket väl kan säga nej med en klimatmotivering. Inför dagens 

besked fanns ingen majoritet i riksdagen för att ändra ägardirektiven och på så sätt 

försöka stoppa affären” (SvD.se, 2016d). Men Joakim Nergelius, professor i 

konstitutionell rätt vid Örebro universitet, menade att regeringen kunde ändra 

ägardirektiven utan att gå till riksdagen med frågan. ”Om regeringen skulle ändra 

ägardirektivet1 och till exempel säga att Vattenfall inte får sälja 

brunkolstillgångarna vore det formellt giltigt” (Göteborgs-Posten, 2016b). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
1 Termen ”ägardirektiven” används i olika former av mitt insamlade material men innebörden är densamma. 
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 Miljöpartiets ställningstagande 

Sverige ska vara ledande i att minska den mänskliga påverkan på klimatet. Vi är ett 

av de länder som industrialiserades tidigt, och vi har ett historiskt ansvar för de utsläpp 

som genererades när vi byggde upp vårt välstånd. Vi orsakar fortfarande betydligt 

högre utsläpp per person än vad som är globalt hållbart. Sverige har också unikt goda 

förutsättningar att leda omställningen till ett hållbart samhälle och visa möjligheterna 

till en annan utvecklingsmodell. Då får vår omställning långt större effekt än bara våra 

egna utsläppsminskningar. Sverige ska ha en pådrivande roll i internationella 

klimatförhandlingar och utveckla klimatsamarbetet mellan länder, samtidigt som vi 

visar solidaritet i handling genom kraftfullt stöd till fattigare länder. För att vi ska vara 

trovärdiga krävs att Sveriges utsläpp av växthusgaser per person snarast minskar till 

en globalt hållbar nivå (Miljöpartiet de gröna, 2013). 

 

Under slutdebatten i september 2014 hade Gustav Fridolin med sig en bit brunkol, 

i en debatt där han sa att ”det handlar om det här [brunkolsbiten, min anm.] – vill 

du verkligen få ett eftermäle som Sveriges sista kolbaron, Fredrik Reinfeldt” (svt.se, 

2014). Vid Expressens partiledardebatt ville alla partiledare förbjuda Vattenfall att 

utveckla kolkraften i Tyskland. Moderaterna förtydligade sitt uttalande dagarna 

efter debatten och menade att partiet var redo att se över en försäljning av den 

europeiska delen av Vattenfall. Allianspartiernas ställningstagande och 

Moderaternas kommentar i frågan kritiserades av Miljöpartiets dåvarande språkrör 

Åsa Romson, som menade att ”det här är jättepinsamt av alliansen. Man har varit 

med och byggt ut kolkraften i Tyskland men nu försöker man två sina händer” 

(Expressen, 2014).  

Alla partiledare vet att Vattenfall står i anspråk att utöka kolkraften med nya kolgruvor 

i östra Tyskland. Det är helt enkelt så svårt att försvara en linje som just nu drivs av 

regeringen att man helt enkelt valde att ljuga […] Man försöker förespegla från 

alliansregeringen att man inte står bakom den utökning av kolkraften i Tyskland som 

Vattenfall står i färd med att göra, och det är ren lögn helt enkelt (Expressen, 2014).  

 

Romson menade att Vattenfall var ”en av Europas värsta klimatbovar” och att 

företagets kolkraftverk var ”en av Europas i särklass största utsläppskällor” 

(Nyheter24.se, 2014). 



 

 7 

 Relevanta politiska omständigheter 

Jag anser att det är relevant att uppmärksamma politiska omständigheter som skulle 

kunna påverka Miljöpartiets beslut. I slutet av 2015 presenterades 

Migrationsverkets nya prognos om antalet sökta asyl för 2015 och 2016, vilken 

innebar att regeringens underlägg för 2016 års budget helt utraderades. 2016 

beräknades kostnaderna öka med 29 miljarder kronor vilket resulterade i att 

migrations- och flyktingpolitiken kostade uppemot 70 miljarder kronor. Kort efter 

Migrationsverkets prognos meddelade statsministern att den svenska 

migrationspolitiken anpassades efter EU:s miniminivå (Sverigesradio.se, 2016). 

Den 13:e april presenterades vårens regeringsbudget 2016 i vilken regeringen valde 

att skjuta till 31 miljarder kronor för att hantera flyktingsituationen. Det som skiljde 

budgeten från den tidigare under hösten ansågs vara den pågående 

flyktingsituationen som gjorde att underskotten växte, tillsammans med ökade 

anslag till migrationsverket, kommuner och landsting (svt.se, 2016c). Denna 

situation skulle kunna inverka på svaret till min frågeställning. Därför har jag valt 

att inkludera detta stycke i min bakgrund för att sedan föra en diskussion i fall 

omständigheterna kan vara av relevans. 
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3 Litteraturöversikt och teori 

I detta kapitel återger jag den tidigare forskning som gjorts inom forskningsfältet 

samt beskriver det teoretiska ramverk som kommer att styra min analys. I 

kommande teoridel innefattas även hypoteser vilka berör min forskningsfråga. 

 Litteraturöversikt 

Partier kan sägas inneha egna särskilda frågor på ett sätt som gör att inget annat 

parti verkar mer kunnig i just den typen av frågor, likt ett grönt parti äger 

miljöfrågan. Om en fråga är framträdande bland väljarkåren är det viktigt för ett 

parti att verka kompetent i frågan (Eijk & Franklin 2009,s.166-167). Om 

folkopinionen inte reagerade på regeringens politik skulle det inte heller finnas 

anledning för regeringen att bry sig om opinionen. Om ingen skulle notera i fall 

partier och regeringar utförde sina löften skulle antagandet om att ställa dem till 

svars vara betydelselöst. Även om en kan höra hur politiker menar att ingen märker 

vad de faktiskt gör, vilket om det vore sant skulle innebära att partier och politiker 

totalt skulle kunna ignorera de löften som tidigare lovats (Eijk & Franklin 

2009,s.170-171). Efter ett val är frågan i många länder vilken regering som ska 

formeras. En typ av regering är en koalitionsregering som kräver att minst två 

partier kan komma överens om en politisk linje. En sådan linje innebär 

kompromisser, vilket leder till att inte alla löften från var parti kan inkluderas (Eijk 

& Franklin 2009,s.75-76) 

Det måste finnas en balans för ett koalitionsparti mellan att kompromissa bort 

egna politiska mål och att vara för motsträvig i att vilja kompromissa. Tar 

förhandlingarna allt för lång tid kan ett parti bli anklagat för att vara 

oförhandlingsbara och därmed förlora stöd. Även om partiet inte vill ge upp allt för 

mycket av sin politik i förhandlingarna kan det dock bli helt utan politiskt inflytande 

om partiet inte vill göra kompromisser. Därav försöker partier visa sig 

tillmötesgående och regeringsdugliga, till den grad som de samtidigt kan nöja sina 
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väljare (Eijk & Franklin 2009,s.79). Forskare har menat att partier idag inte är lika 

bekymrade över den politik de driver för att införskaffa makt jämförelsevis med hur 

det var förr. Samtidigt som studier visat att antalet löften i valmanifest blivit allt fler 

men utan förklaring. Det går anta att politiska partier använder vallöften av 

strategiska skäl för att uppnå olika mål på olika områden. Löften inom den 

partipolitiska arenan handlar om att hålla ihop partiets olika grupper. Löften inom 

den parlamentariska arenan fungerar som en grund för den framtida politiken och 

för koalitionsförhandlingar. Idag är väljarkåren flyktigare då den inte likt för 

decennier sedan var mer förutsägbar om vilka röster ett parti skulle få. Nu känner 

människor inte sig lika kopplade till en viss grupp i samhället såsom arbetare eller 

bönder. Därmed har väljare blivit mer självständiga från deras tidigare 

representanter och allt mer krävande gentemot de politiska partierna. Det innebär 

att partier får anstränga sig allt mer för att dra till sig väljare, vilket lägger grunden 

för allt fler vallöften då det ger tydlighet för de osäkra väljarna (Håkansson & 

Naurin 2014, s. 393-394). Naurins analys stödjer slutsatsen att ett gemensamt 

valmanifest främjar förverkligandet av vallöften, tillskillnad från koalitionspartier 

som använder egna valmanifest. I hennes svenska fall bevisar studien att partier 

tjänar på att vara självständiga i riksdagen eller att samarbeta med samma 

valmanifest om de vill fullfölja sina vallöften, vilket innebär att samarbeten mellan 

partier med olika valmanifest inte rekommenderas (Naurin 2013, s. 1061). Även 

om ett regeringsavtal inte är juridiskt bindande, vet partierna att ett misslyckande i 

att genomföra den överenskomna politiken kan resultera i att även den egna 

politiken utesluts. Därav är avtalet en chans för partierna att forma den politik som 

ska komma att bli huvudsaklig under ämbetstiden (Mansergh & Thomson 2007, s. 

319). 

Laver och Shepsle menade att ministerposter påverkar vilka områden som 

partierna har något att säga till om i en koalitionsregering. En ministerpost skulle 

kunna tolkas som ett av partierna i koalitionen får ett större inflytande inom det 

valda området. Detta tillbakavisades av flertalet studier som menade att det inte 

gick att förvänta ett sådant samband. Men en studie antydde att i både Irland och 

Nederländerna fanns det samband mellan ministerposter och troligheten att ett 

vallöften uppfylls (Mansergh & Thomson 2007, s. 321-322). Ansvar för ett stort 

antal departement och politiska ansvarsområde är av vikt för mindre partier men 

sättet koalitionspartier interagerar med varandra är viktigt att ha förståelse för. 
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Mindre regeringspartier oroas över att bli dominerade av en regeringspartner, vilket 

inte är en oro för ett större parti. Partiers ställning inom en koalition påverkar 

chansen för om deras politik ska bli förverkligad, särskilt i viktiga frågor där det 

finns meningsskiljaktigheter (Bolleyer 2007, s. 126). Regeringsställning ökar 

pressen på de inkluderade partierna men de mindre partiernas svaghet i kombination 

med förekomsten av kompromisser gör att pressen ökar än mer på de mindre 

partierna. Enligt Eoin O’Malley behövde inte regeringsställning vara negativt för 

mindre partier eftersom dessa partier lär från andras och sina egna misstag. Han 

drar slutsatsen att där ett mindre parti kan behålla sin identitet kan den undvika att 

bli överkört och därmed få ökat stöd av väljare (O’Malley, 2010). 

 Teori 

För att jag ska förklara Miljöpartiets beslut i brunkolsaffären använder jag mig av 

rational choice-teorin och antagandena om ämbete, politik och röster. Därmed 

skapar jag en teorianknytning mellan min uppsats och min valda teori, vilket 

innebär att uppsatsen och resultatet kan användas i en generell diskussion (Teorell 

& Svensson 2007,s. 44). I detta kapitel ska jag således redogöra för teorin och sedan 

presentera mina hypoteser. Jag kommer härmed referera till rational choice med 

förkortningen ”RC”. 

3.2.1 Rational choice-teorin 

RC-teorin uppkom ur mikroekonomisk teori och uppfattas som ett ekonomiskt 

synsätt på politik. Teorin kopplas ihop med behaviorism även om den inte är ett 

behavioristiskt tillvägagångssätt. Allt eftersom den utgår från deduktiva slutsatser 

när det kommer till antagande om agenters motiv, övertygelser, incitament och 

anledningar till deras rationella handlande. Studier som nyttjade RC-teorin uppkom 

under 1950- och 1960-talen av ekonomer med ekonomiskt tillvägagångssätt, där en 

statsvetare vid namn William Riker blev central. En annan känd statsvetare med 

samma tillvägagångssätt, Anthony Downs, skrev ”An Economic Theory of 

Democracy”, i vilken han analyserade partikonkurrensen som ett resultat av 

rationell röstmaximering. Hans arbete fick stort inflytande inom detta fält av 
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statsvetenskaplig forskning. En viktig del av forskningen inom teorin berör 

incitamentsstrukturerna i det politiska och byråkratiska systemet, vilket är ett fält 

som kallas för ”public choice”. De flesta arbeten inom RC-teori karaktäriseras av 

antaganden att agenter har principfasta preferenser och är nyttomaximerande. 

Denna nytta ses som deras egna intressen och de beräknar kostnaderna samt 

förmånerna när beslut ska fattas. Dessa antaganden beskriver sedan 

incitamentsstrukturerna som möter agenterna i olika situationer och försöker förutse 

vilka som blir utfallen från dessa situationer. Allt utifrån vad som vore rationellt för 

agenterna med utgångspunkt i det tidigare nämnda nyttotänkandet (Eriksson 2011, 

s. 3-6). 

3.2.2 Ämbetsinriktade partier 

De ämbetsinriktade partierna försöker maximera sin kontroll över fördelarna med 

politiska uppdrag, vilket ges till de ansvariga vid de statliga ämbetena. Antagandet 

om de ämbetsinriktade partierna kan främst härledas ifrån studiet av 

regeringskoalitioner i parlamentariska demokratier. Enligt Riker försöker partier 

vinna kontroll över den verkställande makten eller åtminstone så mycket av makten 

som möjligt, vilket kan likna dessa ämbetsinriktade partier. Även om idén att 

partiledare strävar efter ämbete är väl erkänd finns det fortfarande mindre 

överensstämmelse kring deras underliggande skäl (Ström & Müller 1999, s. 5). 

We can defend in two ways the assumption that those involved in the coalition 

bargaining are motivated by the desire to get into government. In the first place, the 

rewards of office may be valued intrinsically, in and for themselves. In the second 

place, office may be valued only instrumentally for the ability that it gives to influence 

policy outputs (Ström & Müller 1999, s. 5). 

 

Vad som bör tilläggas är att partiledare värderar ämbetstid högt då det kan vara till 

hjälp för framtida val. Det kan innebära att partier strävar efter en högre statligt 

statstjänst eftersom deras ledare helt enkelt vill erhålla de förtjänster som 

tillkommer vid kontroll av makten. Dessa förtjänster kan användas på ett sätt som 

gör att partiet kan påverka det politiska utfallet men även dra till sig nya väljare. 

För de politiker som vill påverka politiken är det nästan alltid bättre att vara vid 

makten än vid sidan om. Även om den befintliga regeringen vunnit erkännande blir 

de dock lastade med flertalet skyldigheter, vilket kan vara negativt för de 
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kommande valresultaten (Ström & Müller 1999, s. 5-6). För att kunna identifiera 

ett ämbetsinriktat beteende behövs det en simpel operationell definition, vilken 

skulle innebära att partiets beteende är ”’aimed at increasing the party’s control of 

executive office benefits, for whatever reason, even if it means sacrificing policy 

objectives or our prospects in the next election?’”(Ström & Müller 1999, s. 6). 

 Huvudhypotes 1: Miljöpartiet valde att acceptera Vattenfalls försäljning av 

brunkolsanläggningar då partiet ville visa sig regeringsdugligt och bevara 

samarbetet med Socialdemokraterna. 

Jag valde denna hypotes då Miljöpartiet aldrig suttit i en regering tidigare, 

utan endast varit en samarbetspartner med tidigare regeringar. Nu har partiet fått 

sin chans att bevisa sin villighet att samarbeta och visa sin regeringsduglighet, vilket 

skulle kunna gynna framtida politiska förhandlingar med Socialdemokraterna. Om 

Miljöpartiet tydligt visar sin regeringsduglighet kan det ge en positiv bild av partiet 

och därmed öppna dörrar för samarbeten med övriga partier. För att jag ska kunna 

besvara denna hypotes kommer jag att undersöka de uttalanden som fokuserar på 

”regeringsduglighet”, vilket jag anser är bland annat villigheten att kompromissa 

för att nå ett politiskt beslut. Jag fokuserar även på uttalanden som vill betona 

Miljöpartiets samarbetsvillighet, allt för att bevisa att partiet kan sitta i en svensk 

regering. Dessa uttalanden skulle kunna ses som signaler till andra partier att 

Miljöpartiet går att lita på och är därmed regeringsdugligt. 

3.2.3 Politiskt inriktade partier 

Den andra modellen menar att partier är politiskt inriktade och försöker maximera 

sin inverkan på politiken, vilket innebär att politiska överväganden är det främsta 

av vikt. Likt ämbetsinriktningen kommer antagandet om politiskt inriktade partier 

från koalitionsteorin. Den utvecklades som en konsekvens av antaganden som 

menade att partier var icke-politiskt inriktade. Framgång för partiets egen politik 

handlar främst om att kunna förändra den politiska dagordningen i riktning mot 

partiets ställningstagande eller helt enkelt motverka oönskade förändringar. Partier 

kan även uppleva politiska uppoffringar när de står bakom politik som avviker från 

politiska löften, vilket kan synas efter att koalitionsförhandlingarna slutförts. En 

viktig fråga är hur partiledarna ser på överenskommelser och om de ser dessa som 

politiska framgångar eller misslyckanden. En partiledares uppfattning bestäms av 
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partiets egna väljare. De flesta ledare anser att deras partier ger dem handlingsfrihet 

för att komma fram till politiska överenskommelser, vilket förtydligar ledarens 

möjligheter till politiska framgångar och motgångar (Ström & Müller 1999, s. 7). 

Jag anser att Miljöpartiet är ett politiskt inriktat parti och det baserar jag på 

tidigare politiska beslut samt partiets partiorganisation. Under mandatperioden 

1988-1991 fick Miljöpartiet en chans att få politisk makt då den socialdemokratiska 

regeringen bjöd in till förhandling angående ett ekonomiskt krispaket. Partiets 

gruppledare lutade sig mot att acceptera erbjudandet men andra inom partiet ansåg 

att det skulle innebära kompromisser för partiets ideologiska principer. Det 

resulterade i att Miljöpartiets riksdagsgrupp fick lämna över en kravlista med 17 

punkter, vilken den socialdemokratiska regeringen nekade och förhandlingarna 

avslutades (Berlin & Lundqvist 2012, s. 132-133). Partiets gräsrotsprincip innebär 

att viktiga beslut som fattas i riksdagen ska förankras hos medlemmarna, vilket 

bidrar till en problematik i parlamentariska överläggningar som förs bakom stängda 

dörrar. När partiet nu tagit plats i en koalitionsregering kommer partiets principer 

om deltagardemokrati och medlemsinflytande att utmanas ytterligare (Lagergren & 

Oskarson 2015, s. 193-194). 

Under valrörelsen framhöll Miljöpartiet att man hade för avsikt att driva de gröna 

frågorna inom ramen för en koalitionsregering vilket i någon mening innebär att man 

öppnade för kompromisser. Trots det drev partiet specifika frågor som man visste 

skulle bli problem att få igenom i regeringsförhandling med Socialdemokraterna 

(Lagergren & Oskarson 2015, s.197). 

 

Sammanfattningsvis anser jag att en hypotes om att partiets beslut togs utifrån den 

egna politiska linjen vore helt osannolik. 

3.2.4 Röstinriktade partier 

Den tredje modellen handlar om röstinriktade partier, vilket innebär att partier 

försöker maximera sitt väljarstöd för att kunna sitta i regering. Enligt Anthony 

Downs utformade partier politik för att vinna val och därmed inte vinna val för att 

forma politik. Han menade vidare att politiker motiverades av längtan efter makt, 

prestige och avkastning, därför är deras huvudmål att bli förtroendevalda 

ämbetsman. Även om det kan tyckas särskilt passande i ett tvåparti-system vägde 

Downs in detta även i ett flerpartisystem. Då ju fler röster ett parti får desto större 
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är chansen att ingå i en koalition. Det innebär mer makt åt partiet i fall det väljer att 

ingå i en koalition, vilket leder till att personer från partiet kan ta del av olika 

positioner i regeringen. Partier är därav inte endast röstsökande utan även 

röstmaximerande, vilket innebär att partiledaren helst föredrar ett utfall där partiet 

får så många röster som möjligt. Tvärtemot ämbets- och politik inriktade antagande 

kan röster endast rimligen vara ett instrumentellt mål då partier söker röster för att 

erhålla politiskt inflytande, förtjänsterna som ämbetet har att erbjuda, eller helt 

enkelt båda två. Antagandet om det röstinriktade partierna kan dock ge oss 

slutsatser av heuristiskt värde (Ström & Müller 1999, s. 8-9). 

Huvudhypotes 2: Miljöpartiet accepterade Vattenfalls försäljning av 

brunkolsanläggningar då en sådan affär visade på handlingskraft från partiets sida 

samt tillbakavisade påståenden att vara ett ”enfrågeparti” då partiet gav efter i en 

ideologisk fråga. 

Med beslutet i brunkolsfrågan uppvisade Miljöpartiet att i regeringsställning 

krävs handlingar som avviker från den politiska linjen, vilket kan ses som bevis på 

att partiet försökte avstå från bilden av att vara ett ”enfrågeparti” som med sin 

agenda bidrar till att vara ett oförhandlingsbart parti. Det gav partiet en chans att 

bredda sin väljarskara då väljarna vet att partiet kan förhandla med andra partier 

även om det går emot partiets politiska linje. Miljöpartiet kan fortfarande göra 

anspråk över miljöfrågorna men har även visat sig vara realistisk i sina 

förhandlingar med andra partier. Jag kommer försöka besvara denna hypotes genom 

att söka efter uttalanden som betonar Miljöpartiets handlingskraftighet. Det innebär 

att partiet tar ett politiskt ansvar vilket ska attrahera den svenska väljarkåren. De 

uttalanden som jag anser vara kopplat till denna hypotes bevisar att partiet vill visa 

ansvarstagande och mognad till väljarna. 
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4 Metod och material 

I detta kapitel återfinns mitt valda tillvägagångssätt för att jag ska kunna besvara 

min forskningsfråga. Min materialdel beskriver det material som jag kommer att ta 

del av i mitt uppsatsarbete. 

 Metod 

Min undersökning är en förklarande fallstudie som ger mig möjligheten att 

undersöka vilka faktorer som påverkade Miljöpartiets beslut i Vattenfalls 

brunkolsaffär. I mitt val av metod har jag valt att använda mig av kvalitativ 

innehållsanalys för att försöka tolka och förstå mitt insamlade material. Detta ger 

mig möjligheten att kunna besvara min forskningsfråga och tillkommande 

hypoteser om Miljöpartiets agerande i försäljningen av. Mina hypoteser grundar sig 

i rational choice-teorin och de inkluderade antagandena om ämbete, politik och 

röster. Min valda teori möjliggör för en analys av partiets ställningstagande i frågan 

om Vattenfalls brunkolsförsäljning. Jag har kommit fram till att beroende variabeln 

är Miljöpartiets agerande och den oberoende variabeln är 

anledningen/anledningarna till partiets agerande, vilket kan ses som ett ännu okänt 

värde. 

 Material 

”Om direkt observation, enkäter och intervjuer vore de enda datainsamlingsmetoder 

vi hade att förlita oss till skulle samhällskunskapen vara ett materialfattigt ämne” 

(Teorell & Svensson 2007,s. 91). Det finns dock andra typer av källor såsom 

statistik, arkivtexter, dokument och tidningar. Även den tidigare forskningen inom 

ämnet kan vara till användning för sin egen undersökning. De muntliga och digitala 

källorna blir allt vanligare, samt riksdagen och regeringskansliet är datoriserad 
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(Teorell & Svensson 2007,s. 91). För att jag ska kunna undersöka och analysera 

Miljöpartiets beslut utifrån mina hypoteser som berör rational choice måste jag 

insamla ett material som kan ge mig denna möjlighet. I min uppsats använder jag 

mig av primärmaterial såsom protokoll från riksdagsdebatter. Mitt 

sekundärmaterial berör tidigare forskning inom ämnet, min valda teori samt artiklar 

med uttalanden från huvudpersoner rörande brunkolsaffären. Jag anser att mina 

valda källor, vars material har en central roll i min undersökning, är tillförlitliga och 

kan därmed användas. Uttalandena inhämtas från kända och oberoende källor som 

därav kan anses godkända att använda i en uppsats likt min. 
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5 Empirisk analys 

I min empiriska analys presenteras det material som jag anser vara av vikt. 

Materialet ska jag analysera och slutligen dra slutsatser utifrån, i hopp om att kunna 

besvara min forskningsfråga. Jag har valt att dela upp de olika uttalandena från 

politiker i tre avdelningar. Inte eftersom jag ska jämföra utan snarare då det ger 

bättre struktur till min undersökning och integrerade analys. 

 Uttalanden före regeringens officiella beslut 

Den 18:e april 2016 meddelande näringsminister Mikael Damberg att Vattenfall 

mottagit ett försäljningsförslag som regeringen skulle granska och sedan lämna 

besked om. Han förklarade att regeringen med hjälp av rådgivare ville undvika en 

Nuonaffär. Damberg förtydligade att hans parti var överens med Miljöpartiet i 

frågan om försäljning och att affären gav företaget möjligheten att satsa på förnybar 

energi (SvD.se, 2016b).  

”Nu tar vi hjälp av externa rådgivare, det är en komplicerad finansiell 

transaktion. Jag är mycket mån om att detta inte blir någon Nuon-process” – Mikael 

Damberg (SvD.se, 2016b). 

Efter att det bekräftats att Vattenfall fått ett försäljningsförslag på sina 

brunkolstillgångar fick företaget främst kritik av Vänsterpartiet och 

miljödebattörer. I september 2015 menade Åsa Romson att det skulle vara omöjligt 

att stoppa en försäljning då det inte fanns en majoritet i riksdagen att ändra 

ägardirektiven. Detta ansåg även Miljöpartiets energipolitiska talesperson, Lise 

Nordin, som antydde att: ”i direktivet är det målet om affärsmässighet som kommer 

att avgöra, så det kommer inte vara möjligt för MP [Miljöpartiet, min anm.] i 

regering att säga nej till en affär av klimatskäl” (Göteborgs-Posten, 2016a). 

Förövrigt menade hon även att det inte skulle förändra något i fall båda 

regeringspartierna var överens om att stoppa affären på grund av klimatskäl. Då 
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”regeringen inte har möjlighet att agera på något annat sätt än vad ägardirektiven 

ger utrymme för” (Göteborgs-Posten, 2016a).  

Näringsminister Mikael Damberg betonade vikten av att regeringen tog hjälp 

av externa rådgivare för att undvika en Nuon-process, samtidigt som han 

förtydligade att regeringen var överens och pengarna skulle användas i satsningen 

på förnybar energi. Med detta sagt signalerade Damberg att regeringen tog ett 

politiskt ansvar för att affären inte skulle stå de svenska skattebetalarna dyrt, likt 

Nuonaffären vilken alliansregeringen slutförde. Att regeringen meddelade vart 

pengarna skulle investeras gavs som bevis för den svenska väljarkåren att 

regeringen fortsatte med sin linje om politiskt ansvarstagande. Regeringens enighet 

i frågan belyste regeringsdugligheten och Miljöpartiets vilja till att kompromissa. 

Jag anser dock att den viktigaste meningen från näringsministern är den om hur en 

försäljning av brunkolet inte skulle bli en förlustaffär som Nuonaffären. Regeringen 

underströk därmed sin handlingskraft genom att tala om hur statliga affärer skulle 

skötas samt att pengarna investerades i förnybar energi. När Miljöpartiets 

energipolitiska talesperson refererade till Vattenfalls ”affärsmässiga direktiv” ges 

en bild av partiet som regeringsdugligt, då de valde att följa de skrivna 

affärsdirektiven istället för att lämna regeringen. Lise Nordins uttalande gör andra 

partier medvetna om att Miljöpartiet är villigt att hålla avtal även om frågan går mot 

den egna politiska linjen. Det kan även locka nya väljare då detta bevisar att partiet 

är redo att göra ideologiska uppoffringar, följer avtal och därmed visar ett politiskt 

ansvarstagande. 

I SVT:s program ”Rakt på” ställdes Gustav Fridolin till svars angående partiets 

tuffa period. Han erkände att han inte kunnat stå upp för de kompromisser som 

gjorts på ett sätt som krävs när en sitter i regering. Han menade även att han skulle 

varit tydligare med målen och inte fokuserat allt för mycket vid att förklara detaljer. 

”Vi blev […] så glada när en miljöfråga kom upp att vi gick fullt in i den utan att 

överväga vilka chanserna var att ro den i land hela vägen. Då skapar man en bild av 

att ’om vi bara kom i regering så löser allt sig’” (svt.se, 2016a). Fridolin ansåg att 

bilden av att partiet blev överkörda i förhandlingarna med Socialdemokraterna inte 

alls stämde. Vidare ansåg Fridolin att ett regeringsarbete inte kunde ses som att en 

part var vinnaren och den andra förloraren. ”Att vi ska sitta med i regering är väldigt 

förankrat inom Miljöpartiet. Jag gillar inte att det gång på gång kommer upp 

diskussioner kring hur vi ska klara nästa svåra beslut. […] Om vi bara diskuterar 
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frågor där vi kommer få kompromissa så skymmer det våra segrar” (svt.se, 2016a). 

Enligt uppgifter från en tjänsteman från regeringskansliet, knuten till Miljöpartiet, 

ska det skett en uppgörelse mellan koalitionspartierna om brunkolsförsäljningen. 

Partiet ska ha insett att det skulle förlora i frågan och att det fanns en chans att 

regeringen skulle bli nedröstade i fall ett förslag om att neka affären hade 

uppkommit. Tjänstemannen menade att om Miljöpartiet valt att fullfölja sin 

politiska linje i frågan, hade det politiska priset blivit väldigt högt. Det hade 

inneburit att partiet inte fått igenom något annat under resterande mandatperiod. 

Detta dementerade partiets språkrör, Isabella Lövin, som menade att en uppgörelse 

inte hade kunnat ske förrän det kommit ett försäljningsförslag. Lövin ansåg att ”det 

som är avgjort är vilka regler och ramverk vi har att förhålla oss till och då kan vi 

inte på egen hand av politiska skäl gå in och ändra i ägardirektiven” (SvD.se, 

2016a). 

Vidare berättade språkröret Gustav Fridolin att:  

vi som enskilt parti inte kan köra över Sveriges riksdag utan vi måste utgå ifrån de 

ägardirektiv som finns. Det är inte det ägardirektiv som vi vill ha och det som 

Miljöpartiet jobbat för, men som vi måste anpassa oss efter. […] Vi gör allt vi kan för 

att så mycket kol och olja som möjligt i världen att stanna i marken (SvD.se, 2016a). 

 

När Gustav Fridolin erkände att partiet varit för optimistiskt i miljöfrågor 

signalerade denna insikt att partiledaren blivit mer realistisk i sina förväntningar. 

Partiet hade nu fått erfara vad det innebar att ingå i en samarbetsregering och vad 

partiet kunde åstadkomma i en sådan. Av resterande partier kan detta uttalande 

tolkas som om Miljöpartiet, i och med sin regeringsställning, nu ”vuxit upp” och 

etablerat sig som ett parti bland de andra. Fridolins uttalande görs även innan 

beslutet att sälja brunkolet blev officiellt, vilket bekräftar att partiet blivit mer 

realistiskt redan innan affären färdigställts. Denna realistiska insikt kan locka 

partier till ett framtida samarbete men även locka de väljare som tidigare varit 

osäkra ifall de bör rösta på partiet. Allt eftersom Miljöpartiet kunde ses som ett parti 

vilket inte ville ge efter i sina huvudfrågor. Därför anser jag att uttalandet kan 

kopplas till min första hypotes om partiets vilja att visa sig regeringsdugliga och 

bevara sitt samarbete med Socialdemokraterna. Fridolins ord kan även kopplas till 

min andra hypotes då partiet är beredda att bevisa sin handlingskraft och därmed 

tillbakavisa påståenden om partiet som ett ”enfrågeparti”. När Fridolin ansåg att 
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regeringsarbetet inte kunde delas in i vinnare och förlorare skulle det kunna ses som 

att partiet förstår vad det faktiskt innebär att ingå i ett regeringsarbete. Jag tolkar 

även det som att partiet är villigt att kompromissa och därmed bevisa sin 

regeringsduglighet för samtliga partier. Detta rör min första hypotes. Jag anser även 

att det kan handla om att Miljöpartiet vill visa ett politiskt ansvarstagande för den 

svenska väljarkåren. Med Fridolins uttalande visade han partiets vilja att handla 

istället för att lämna en regeringen när den politiska linjen inte går i uppfyllelse. 

Därför menar jag att detta ger vidare stöd för min andra hypotes.  

I artikeln från Svenska dagbladet menade tjänstemannen att ifall Miljöpartiet 

valt att fullfölja sin politiska linje i frågan hade det politiska priset blivit högt, vilket 

jag tolkar som att det hade ansträngt samarbetet med Socialdemokraterna. Detta 

hade kunnat skapa en bild av partiet som icke-regeringsdugligt av de andra 

partierna, allt eftersom Miljöpartiet i så fall inte varit villigt att göra tuffa 

kompromisser som mindre parti. Därmed valde partiet att värna om samarbetet med 

Socialdemokraterna men även skicka en signal till övriga partier att Miljöpartiet vill 

samarbeta och går att lita på när svåra frågor uppkommer. Detta talar för min första 

hypotes. Frågan är nu vad detta innebär för min andra hypotes? Men även vad 

språkrörens dementerande av tjänstemannens uttalande innebär för min första 

hypotes om språkrören talar sanning? Jag bedömer att artikeln skulle kunna besvara 

min frågeställning och bestämma vilken hypotes som verkar mest trolig. Det går 

dock inte att avgöra vem som talar sanning i artikeln och därav kan den inte heller 

bringa ett svar till frågeställningen. När språkrören dementerade uppgifterna väljer 

de att diskutera affärsdirektivens inverkan på Miljöpartiets ställningstagande, vilket 

är ett upprepande mönster som går att finna i tidigare skriven empiri. De 

förtydligade även att Miljöpartiet som enskilt parti inte kan ”köra över” riksdagen, 

utan måste anpassa sig till de nuvarande ägardirektiven. Språkrören understryker 

vikten av att regler följs och därmed tar partiet politiskt ansvar, vilket kan tilltala 

den svenska väljarkåren. Det kan även tilltala väljare då de på grund av 

ägardirektiven tillbakavisade påståenden om att partiet var ett ”enfrågeparti”.  

Den 24:e maj hölls det en debatt i riksdagen om just Vattenfalls 

brunkolsverksamhet och klimatet. Här fokuserar jag främst på regeringens 

företrädare och deras inledningsanföranden. Mikael Damberg berättade att 

Vattenfall är en väldig tillgång för det svenska folket. Han tillade även att respekten 

för svenska folkets tillgångar inte alltid funnits utan pekade då på Nuonaffären. En 
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affär som kommer att påverka företaget negativ under lång tid. Damberg menade 

att ”samarbetsregeringen beslutade därför att det var dags för ett omtag i styrningen 

av Vattenfall. […] Ett haveri likt Nuon ska inte ske igen. Det är vi skyldiga det 

svenska folket” (Protokoll 2015/16:110 Anf.2). Han gick sedan vidare med att 

diskutera den ekonomiska delen av affären och påpekade att om Vattenfall väljer 

att behålla brunkolsverksamheten skulle det negativa resultatet blivit ännu större än 

vid en försäljning. Därefter poängterade han hur ägardirektiven, som riksdagen 

föreslagit, lägger vikt vid affärsmässighet. Vattenfall står inför flera utmaningar 

däribland målet att företaget är helt klimatneutralt 2050 (Protokoll 2015/16:110 

Anf.2). 

 

Jag har hört människor säga att regeringens ambitiösa klimatpolitik inte spelar någon 

roll och att det enda som spelar roll är om Vattenfall äger tysk brunkol eller inte. Inget 

kunde vara mer fel. Sverige som föredöme och som vägvisare mot en fossilfri 

välfärdsnation är viktigare än någonsin. Jag är stolt över svensk miljöpolitik. […] Den 

här debatten handlar om Vattenfall. Jag vill avslutningsvis slå fast att Sverige behöver 

ett starkt Vattenfall, inte bara för att trygga energiförsörjningen utan också för att vi 

som land även fortsatt ska kunna vara ledande i klimatomställningen (Protokoll 

2015/16:110 Anf.2). 

 

Lise Nordin förklarade att regeringen och Vattenfall kommit överens om att 

expansionen av brunkolsbrytning skulle avbrytas samt att det var Vattenfall som 

föreslagit försäljningen av brunkolsverksamheten. Hon ville även förtydliga saker 

och ting då hon menade att det finns de som ville svartmåla Miljöpartiet. Hon 

underströk att partiet ville att kolet skulle stanna i marken och att regeringen kunde 

antingen tacka ja eller nej till affären. Regeringens svar influerades av 

ägardirektiven, vilka gavs av riksdagen till Vattenfall under alliansregeringens tid. 

”Alla partier har ett ansvar. Vattenfalls styrning är inte en fråga för Miljöpartiet 

ensamt eller bara för regeringen. Det parlamentariska läget gör att alla riksdagens 

partier har ett ansvar” (Protokoll 2015/16:110 Anf.5). Hon ville även påminna om 

att Vattenfall tog initiativet till Nuonaffären samt genomförde den under 

alliansregeringen. Hon ställde sig sedan frågande till hur mycket den dåvarande 

regeringen verkligen visste när den tog sitt beslut i Nuonaffären (Protokoll 

2015/16:110 Anf.5). 
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 Damberg gjorde en koppling mellan Vattenfall och det svenska folket. 

Regeringen skulle ta ansvar för affären, vilket inte varit fallet i Nuonaffären. 

Ansvarstagandet för skattebetalarnas pengar är något som går att följa i många av 

regeringens uttalanden. Detta ansvarstagande förstärks av att regeringen tyckte att 

det var dags för ett ”omtag” i styrningen av Vattenfall och att det fanns en 

skyldighet till svenska folket att ta ansvar för de svenska finanserna. Vidare menade 

Damberg att om kolet inte såldes innebar det fortsatt negativa ekonomiska resultat, 

vilket var en anledning till att visa regeringens handlingskraft. Även ägardirektiven 

avser att företaget ska ledas av affärsmässighet och som togs fram av riksdagen. 

Med detta syftade Damberg på att ägardirektiven togs fram genom en demokratisk 

process och det vore därför odemokratiskt av regeringen att inte följa 

ägardirektiven. Slutligen talade han om hur stolt han var över den svenska 

miljöpolitiken och försökte släta över problematiken med affären. Jag anser därför 

att ovanstående kan kopplas till min andra hypotes som berör Miljöpartiets 

handlingskraft. Damberg nämnde även i sitt uttalande att det var regeringen 

tillsammans som ville förändra Vattenfall. Detta visade att Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna fortsatt ville samarbeta, vilket kan kopplas till min första 

hypotes. Nordin betonade inverkan som ägardirektiven kom att ha på regeringens 

slutgiltiga beslut, vilket förstärker det mönster jag tidigare beskrev. Vidare 

förklarade Nordin att ägardirektiven blev till i riksdagen under alliansregeringens 

tid, något jag tolkar som en anklagelse mot den tidigare regeringen. Nu måste 

regeringen, på grund av alliansen, genomföra denna komplicerade och hemska 

affär. Eftersom Miljöpartiet ville visa handlingskraft, och därigenom politiskt 

ansvar, biter partiet i det sura äpplet och förblir ett seriöst parti. För övriga partier 

är Miljöpartiets ”ansvarstagande” ett bevis att partiet kan hantera motgångar och 

därmed vara samarbetsvilliga. Därför anser jag att Nordins anförande talar för båda 

mina hypoteser. 
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 Regeringens officiella beslut 

Regeringens officiella beslut, som tillkännagavs den andra juli 2016, innebar att 

koalitionsregeringen inte stoppade försäljningen av Vattenfalls 

brunkolsverksamhet. Mikael Damberg förklarade att ”affären är både av strategisk 

vikt för företaget, och att det är det finansiellt bästa alternativet” (svt.se, 2016b). 

Lövin menade att regeringen tog ställning om ett ja eller nej till affären och kunde 

inte bestämma om Vattenfall skulle avveckla sin brunkolsverksamhet. Lövin 

underströk även att om regeringen tackat nej till affären skulle det svenska folket 

fortsatt äga brunkolet, vilket inte hade gjort någon skillnad för klimatet. Det fanns 

helt enkelt inga formella skäl för regeringen att säga nej till en affär (svt.se, 2016b). 

Det var aldrig ett alternativ att behålla och avveckla eftersom då skulle regeringen 

få gå till riksdagen för att ändra ägardirektiven. Hon menade att en ändring av 

ägardirektiven inte skulle accepteras av majoriteten i riksdagen då en avveckling 

anses vara kapitalförstöring av svenska folkets ägodelar. Men genom denna 

försäljning kan inkomsten användas till företagets satsning på förnybar energi 

(Aftonbladet, 2016b).  

Dambergs uttalande om att en försäljning var av finansiell och strategisk vikt 

kan ses som om han försökte vinkla affären till något positivt. Det svenska folket 

skulle vara medvetna om att beslutet togs till hänsyn för de svenska skattebetalarna. 

Även om affären innebar en väldigt negativ påverkan på klimatet var affären det 

enda rätta ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv. Jag anser att Damberg 

försökte bevisa handlingskraft och därmed ett politiskt ansvar inför de svenska 

skattebetalarna. Därför anser jag att näringsministerns utlåtande berör min andra 

hypotes kring hur Miljöpartiet vill bevisa sin handlingskraft genom denna affär. 

Lövin försökte verkligen fokusera vid att ett nej till affären inte inneburit 

avvecklandet av brunkolsverksamheten. Det hade endast resulterat i att det svenska 

folket fortsatt hade ägt denna verksamhet och detta hade verkligen inte gjort någon 

skillnad för klimatet. Det fanns inte heller några formella invändningar för att 

stoppa affären. Lövins fokus låg vid vad regeringen kunde göra och inte kunde göra, 

vilket gav en bild av regeringen som en som gjort allt den kunnat. Om regeringen 

fått igenom denna bild skulle kritiken mot Miljöpartiet förmodligen minskat då de 

flesta vet att det inte fanns något för partiet att göra. Lövin underströk även att ett 
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nej hade gjort det svenska folket till fortsatt ägare av brunkolet och jag anser att 

Lövin försökte utnyttja svenskens moral. Säljer regeringen brunkolet utesluts en 

moralisk konflikt, en konflikt som skulle kunnat bli fallet om det hade fortsatt ägts 

av Vattenfall. Jag betraktar detta som en del av Miljöpartiets plan i att utmåla sig 

som ett parti som tar politiskt ansvar i politiskt tuffa situationer, särskilt i sådana 

frågor som anstränger den egna politiska linjen. Därav berör hon min andra hypotes 

angående handlingskraft och tillbakavisande av påståendet om att vara ett 

enfrågeparti. Lövin menade även att det inte fanns en tanke att försöka förändra 

ägardirektiven då en majoritet i riksdagen inte hade varit för ett sådant förslag, 

vilket är ett försök från Lövin att beskriva den aktuella komplicerade sitsen för 

minoritetsregeringen. Hon fortsatte sedan med att förklara hur en försäljning av 

brunkolet ger finansiellt stöd för företagets satsning på förnybar energi, något jag 

tolkar som en strategi från Lövin att försöka uppmärksamma de få positiva utfall av 

brunkolsförsäljningen. Ännu en gång la vice statsminister Lövin fokus vid 

Miljöpartiets handlingskapacitet, vilket kan kopplas till min andra hypotes. Vidare 

uppmärksammar jag även ett mönster bland mina utvalda uttalande vilka nämner 

hur det parlamentariska läget innebär att ägardirektiven förblir oförändrade. 

 Uttalanden efter regeringens officiella beslut 

Efter regeringens officiella beslut att inte stoppa Vattenfalls försäljning av den tyska 

brunkolsverksamheten skrev språkröret Isabella Lövin och miljöminister Karolina 

Skog en debattartikel i Dagens Nyheter. Lövin och Skog menade att debatten om 

kolverksamheten inte hade varit helt ärlig. Regeringen hade inte valet varit att välja 

mellan stänga eller sälja verksamheten, utan regeringen hade varit mer begränsade 

än så. Vidare menade de att alliansens sätt att hantera Nuonaffären ledde till en 

principdiskussion som betonade att regeringen skulle göra bedömningar utifrån 

kriterier i ägardirektiven. Därmed skulle lagar och regler följas, inget godtycke fick 

gälla (DN.se, 2016).  

Vissa experter har i debatten pekat på att regeringen kan stoppa en affär. Det är sant i 

teorin, om regeringen finner tillräckliga skäl enligt gällande lagstiftning att göra det. 

Men att stoppa affären för att istället behålla och avveckla verksamheten skulle enligt 

vår bedömning inte anses affärsmässigt, och är därför inte förenligt med det 

ägardirektiv som har beslutats av Sveriges riksdag (DN.se, 2016). 
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Ministrarna skrev att då en majoritet av riksdagen inte ville förändra ägardirektiven 

kunde inte en minoritetsregering gå emot detta beslut. De underströk att en sådan 

handling skulle få sina konsekvenser. Ett stopp för affären skulle inte anses vara att 

bedriva en affärsmässig verksamhet och det skulle innebära att företaget haft kvar 

stora mängder brunkol. Konsekvensen av detta skulle vara att brunkolet tog fokus 

från att bidra till en omställning till förnybar energi. ”Framgångsrik politik handlar 

om att ständigt söka nya vägar framåt, att hitta nya sätt att ta steg närmare målet. 

Det är det som är klimatpolitik på riktigt” (DN.se, 2016). Fridolin menade, i en 

intervju med Aftonbladet, att riksdagen inte gett rättigheter till regeringen för att 

den skulle kunna avstå affären. Vidare menade han att ett nej skulle innebära att 

Vattenfall fortsatt skulle drivit verksamheten, inte stängt ned den. Han förklarade 

att Miljöpartiet krävde en ändring av ägardirektiven men fick aldrig en majoritet för 

detta i riksdagen. Detta eftersom de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna 

var emot att stoppa Vattenfalls affär. Han tyckte att det var i sin ordning att det 

fanns skilda åsikter till försäljningen inom partiet men poängterade ”att man inte 

alltid får precis som man vill” (Aftonbladet, 2016a). Vidare tyckte han att det inte 

fanns anledning till att lämna regeringen då det med säkerhet hade ökat kol- och 

oljenyttjandet.  Även om utfallet inte blev som han önskat ansåg han att det var 

betydligt bättre att göra skillnad ”än att stå utanför och tycka rätt” (Aftonbladet, 

2016a).  

När man tar ansvar i en regering, särskilt i en svår parlamentarisk tid och en svår 

omvärld, då vet man att det man blir är mognare som parti. Man kommer inte vara ett 

protestparti längre, man kommer vara de som faktiskt gör skillnad (Aftonbladet, 

2016a). 

 

I en intervju med tidningen Dala-demokraten underströk Lövin att partiet borde 

vara självkritiskt över hur kommunikationen sköttes i valrörelsen då Miljöpartiet 

förmedlade en bild av att allting hängde på en fråga, såsom Vattenfallsfrågan. Lövin 

menade att frågan var av vikt men att det inte var den enda som var betydande för 

klimatet. Fokus på enstaka sakfrågor, menade hon, gjorde att väljare trodde att 

partiet skulle förverkliga dessa frågor ifall Miljöpartiet ingick i en regering. Men 

som ett mindre parti i en koalitionsregering kan det ”påverka riktningen men det är 

inte alltid så att man når hela vägen” (Dalademokraten.se, 2016). Hon trodde att 

väljarna skulle förstå att det inte hjälpte att vägra vara med i en regering endast för 
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att partiet inte fick igenom allt sin politik. Hon menade även att Miljöpartiet inte 

kunde kräva allt såsom ett parti kan göra ifall det står utanför en regering 

(Dalademokraten.se, 2016). 

 I sin debattartikel fokuserade Lövin och Skog på den roll som den misslyckade 

Nuonaffären hade för affären. Allt efter Nuonaffären inleddes en principdiskussion 

som skulle resultera i att bedömningar skulle göras utifrån flertalet kriterier i 

ägardirektiven. Därmed lade Lövin och Skog en del skuld på den tidigare 

alliansregeringen, vilka ses som skyldiga till ägardirektiven. De menade även att 

om regeringen skulle stoppa affären var det inte förenligt med ägardirektiven som 

beslutades i Sveriges riksdag. Detta tolkar jag som om de båda menade att om 

regeringen går emot riksdagens beslut vore det odemokratiskt, vilket även har 

framförts och belyst i tidigare uttalanden. Regeringen var därför bunden till att följa 

det demokratiskt fastslagna beslutet och bevisa ett politiskt ansvarstagande, vilket 

berör min andra hypotes. Fridolin svartmålade allianspartierna och 

Sverigedemokraterna när han, i intervju med Aftonbladet, menade att riksdagen inte 

gett regeringen möjligheten att stoppa affären. Även om ett stopp endast inneburit 

att Vattenfall hade fortsatt att äga brunkolet. Ännu en gång underströk en 

regeringsrepresentant att riksdagen nekat regeringen möjligheten att stoppa affären. 

Därmed tog regeringen sitt ansvar och fullföljde affären på ett demokratiskt vis. 

Vidare ville han fokusera på partiets politiska ansvarstagande när han påpekade att 

det inte alltid går ens väg samt att det inte fanns någon anledning att lämna 

regeringen. Han tyckte det var bättre att göra skillnad än att stå vid sidan om, ett 

klargörande av partiets mognad och ansvarstagande. Inte heller är partiet längre ett 

protestparti utan ett parti som faktiskt kan göra skillnad, något som jag anser vara 

ett försök att bevisa för den svenska väljarkåren att partiet inte längre är ett 

”enfrågeparti”. Jag anser därför att större delen av Fridolins uttalande berör min 

andra hypotes. Men att partiet inte ser någon mening med att lämna regeringen och 

hellre gör skillnad kan tolkas som om partiet vill värna om sin bild som ett 

samarbetsparti. Därmed kan uttalandet även kopplas till min första hypotes. Lövin 

försökte, i sin intervju med Dala-demokraten, ta bort fokus från brunkolsaffären 

och diskuterade klimatpolitikens bredd. Hon menade att partiet kunde påverka 

riktningen på politiken men att det inte alltid lyckades. Hon hoppades att väljarna 

skulle förstå att det inte hjälpte att lämna regeringen bara för att den politiska linjen 

inte följs samt att det var bättre att stanna i en regering och ha möjligheten att 
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handla. Jag anser att hon försökte visa partiets politiska ansvarstagande då partiet 

inte ville lämna regeringen bara för att det gick mindre bra för partiets egen politik. 

Lövin ville även, enligt mig, bevisa partiets regeringsduglighet och samarbetsvilja 

för andra partier. Hon hoppades att väljare ska kunna relatera till Miljöpartiets 

situation och därmed förstå partiets agerande. Jag anser därför att hennes uttalande 

kan kopplas till mina två hypoteser. 
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6 Slutsatser 

Utifrån de uttalanden jag har analyserat i min undersökning har jag funnit flera 

genomgående mönster. Jag har uppmärksammat att ägardirektiven spelade en 

central roll i flertalet uttalanden som jag studerat. Ägardirektiven beskrevs som en 

anledning till att regeringen inte kunde tacka nej eller avveckla Vattenfalls 

brunkolsverksamhet. Hade regeringen tackat nej till affären, med nuvarande 

ägardirektiv, skulle det endast inneburit att det svenska folket fortsatt ägt brunkolet. 

Ägardirektiven uppkom efter Nuonaffären, vilket även spelade en stor i många 

uttalanden. Nuonaffären, som genomfördes av den dåvarande alliansregeringen, 

innebar storförlust för svenska skattebetalare och därefter fördes diskussioner om 

hur regeringen skulle göra bedömningar för statliga affärer. Det beslutades att lagar 

och regler skulle följas, inget godtycke skulle gälla. Detta bestämdes av riksdagen 

och i olika uttalanden ansågs detta blockera regeringens chans att förändra 

ägardirektiven. Därmed betonade mina utvalda uttalanden att det vore 

odemokratiskt att inte lyda utfallet från riksdagen. Joakim Nergelius, professor i 

konstitutionell rätt vid Örebro universitet, menade att regeringen hade kunnat ändra 

ägardirektiven utan att gå till riksdagen med ärendet. Frågan är då varför regeringen 

inte valde att göra det i så fall? Jag tror att det finns flera faktorer till detta, vilka jag 

nämnt tidigare. En faktor till varför regeringen inte ändrade ägardirektiven tror jag 

handlade om hur det hade påverkat opinionen. Ett sådant beslut skulle kanske blivit 

kritiserat och beskyllts som en odemokratisk handling då regeringen i så fall valt 

att inte följa riksdagens beslut. En annan faktor till varför regeringen genomförde 

affären skulle vara budgetunderskottet och en ekonomisk medgång skulle därmed 

kunnat gynna regeringen. Även om inga uttalanden uppmärksammar dessa möjliga 

faktorer anser jag att de skulle kunna vara tänkbara faktorer som ingen politiker vill 

erkänna offentligt. 

Vidare argumenterade mina huvudpersoner att det parlamentariska läget var en 

annan anledning till varför ägardirektiven inte förändrades. Skulden lades ännu en 

gång vid de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna som orsak till denna 

klimatfarliga affär. Mina analyserade uttalanden pekar på en problematik som 
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återfinner sig i min undersökning. De uttalanden som gjorts, av huvudpersoner med 

koppling till brunkolsaffären, fokuserade till stor del endast vid min andra hypotes. 

Denna hypotes menade att Miljöpartiet accepterade Vattenfalls försäljning av 

brunkolsverksamhet då en sådan affär visade på handlingskraft och tillbakavisade 

påståendet av att partiet var ett ”enfrågeparti”. Uttalanden från några av 

Miljöpartiets viktigaste personer runt affären pekade på hur deras parti tog det 

politiska ansvaret när resterande partier stoppade ett klimatvänligt avslut på affären. 

Istället för att lämna regeringen valde Miljöpartiet att stanna, bita i det sura äpplet 

och visa sitt ansvarstagande då det är så ett seriöst parti agerar. Detta är ett enklare 

erkännande än att förklara hur partiet valde att genomföra affären då Miljöpartiet 

ville bevisa sin regeringsduglighet samt bevara samarbetet med 

Socialdemokraterna, vilket kan kopplas till min första hypotes.  Min frågeställning 

lyder: ”Varför beslöt Miljöpartiet att godkänna brunkolsaffären?”. Mitt svar till 

denna fråga finns, enligt mitt ihopsamlade material, i min andra hypotes. Dock 

menar jag att det kan finnas ett svar i min första hypotes, rörande regeringsduglighet 

och värnandet av ett samarbete med Socialdemokraterna, till min frågeställning. 

Men brist på sådant material innebär att en sådan slutsats ej kan dras. Jag tror att 

med tiden kan mer material påträffas vilket kan stödja min första hypotes. 

Miljöpartiet har aldrig suttit i regeringsställning och därmed kan det vara ett rimligt 

antagande att partiet kunde tänkas göra stora uppoffringar för behålla och säkra en 

sådan ställning i framtiden, vilket min första hypotes uppmärksammade. 

När jag uppmärksammade min första hypotes möjlighet att ge ett giltigt svar, 

inser jag att mitt tidigare argument mot min andra hypotes kan ifrågasättas. Med 

facit i hand kan Miljöpartiets beslut anses gå emot allt som tidigare sagts från 

partiets toppolitiker och därmed kan kritiken ses som väntad. Men utan ett facit i 

hand kan min andra hypotes vara ett lämpligt svar till min frågeställning då affären 

skulle kunna ge partiet möjligheten att vara ett grönt parti för ett större antal väljare. 

Miljöpartiet visade att det inte väljer att lämna en regeringen endast på grund av att 

partiets politik inte förverkligades i frågan. Det pekade även Gustav Fridolin på när 

han, i en intervju med Aftonbladet, menade att partiet inte längre var ett protestparti 

utan ett parti i regeringsställning som tog ansvar och gjorde skillnad. Därmed kan 

affären ses som det slutgiltiga provet för Miljöpartiet att bli ett parti likt de andra. 
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