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Abstract 
 
Staten förvaltar tillgångar i bland annat bolagsform, till exempel 
Vattenfall AB. Förvaltningen kan ses såväl som en ren förmögen-
hetsplacering som ett sätt att genomföra olika politiska mål. För-
valtningen av Vattenfall AB har givit upphov till frågor om de 
rättsliga gränserna för regeringens utövande av förvaltning och 
kompetensfördelningen mellan regeringen och riksdagen. 
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1 Inledning 
Vattenfall AB (publ.) (”Vattenfall”) är ett helägt statligt aktiebolag. 
Vattenfall innehar brunkolstillgångar i Tyskland, vilka för närva-
rande är föremål för en försäljningsprocess. Försäljningen av brun-
kolstillgångarna har kritiserats av hållbarhets- eller miljöskäl och 
fråga har uppkommit vilka möjligheter regeringen har att, om den 
så önskar, stoppa försäljningen. 
 I denna uppsats avser jag utreda de rättsliga förutsättningarna 
för regeringen att agera med avseende på brunkolsaffären. Jag tar 
inte ställning till om en försäljning i och för sig är lämplig eller 
olämplig eller om den i media förekommande tilltänkte förvärvaren 
är en lämplig förvärvare. Uppsatsen är kasuistisk såtillvida att den 
diskuterar en aktuell fråga i Vattenfall, men dess slutsatser torde gå 
att tillämpa också i andra situationer beträffande andra statliga bo-
lag. 
 
 
2 Regler för statliga bolag 
Statliga bolag är aktiebolag och lyder i den meningen under aktie-
bolagslagen (”ABL”). Enligt aktiebolagslagen skall ett aktiebolag ha 
en bolagsordning som bland annat skall innehålla bolagets verk-
samhetsföremål och, om annat syfte än att skapa vinst till fördel-
ning mellan aktieägarna skall gälla, bolagets syfte. Bolagets verk-
samhetsföremål anger i huvuddrag den verksamhet som bolaget 
skall bedriva, till exempel att producera energi, och bolagets syfte 
anger det önskvärda resultatet av verksamheten, till exempel vinst.  
 Innehållet i bolagsordningen beslutas på bolagsstämman. För 
statliga bolag gäller att riksdagen skall besluta om uppdraget till 
bolaget efter förslag från regeringen. I praktiken sker det genom att 
riskdagen beslutar bifalla en proposition från regeringen, varvid 
uppdraget manifesteras i propositionen. I propositionen kan ett 
förslag till verksamhetsföremål ha intagits, vilket bland annat är 
fallet beträffande Vattenfall.1 I statens ägarpolicy uttrycks förhål-
landet mellan uppdraget och bolagsordningen på följande sätt: 
 

1 Prop. 2009/10:179. 
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”I bolagsordningen anges föremålet för bolagets verksamhet som har sin 
grund i det uppdrag som riksdagen har beslutat om.”2 
 
Det finns anledning att påpeka – saken kommer att utvecklas be-
träffande Vattenfall i avsnitt 4 – att det som anges i bolagsordning-
en efter att riksdagen godkänt bolagets uppdrag i själva verket kan 
vara att uppfatta som såväl syfte som verksamhetsföremål. Detta 
konstaterande har betydelse eftersom frånvaro av reglering av bo-
lagets syfte i bolagsordningen innebär att bolaget har vinstsyfte en-
ligt 3 kap. 3 § ABL. 
 Bolagsordningen, och i synnerhet syfte och föremål för verk-
samheten, skall tolkas enligt särskilda principer. Dessa principer har 
utvecklats under lång tid i bolagsrätten och kan i sammanfattning 
sägas vara att tolkningen inte skall ske strikt enligt ordalydelsen, 
utan tillåta anpassningar som bland annat beror på tekniska och 
ekonomiska landvinningar och hur bolaget i praktiken tillämpat 
syfte och föremål.3 Flexibiliteten i tolkningsmetoderna visas inte 
minst av att enligt en allmän associationsrättslig princip skall en 
överträdelse av syfte och verksamhetsföremål vara uppenbar för att 
kunna föranleda något ansvar.4 
 Majoritetsuppfattningen5 i den juridiska litteraturen är dessutom 
att bolagsorganen vid sitt beslutsfattande måste ta hänsyn till ak-

2 Satens ägarpolicy, avsnitt 1.2. 
3 Eklund och Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 117 f. 
4 A.a., s. 361. Jfr NJA 1987 s. 394. 
5 I finsk rätt konstaterar Taxell, Aktiebolagets organisation, s. 102, att någon oskriven 
skyldighet att underställa stämman beslut inte finns, Taxell har stöd i det finska kom-
mittébetänkandet 1969:A 20, på s. 100. I dansk rätt synes frågan vara omdiskuterad, jfr 
t.ex. Werlauff, Selskabsret, s. 610 ff. I tysk rätt föreligger däremot en underställandes-
kyldighet i speciella fall – se BGHZ 1983, s. 122 (Holzmüller) BGH uttalade att „[b]ei 
schwerwieginden Eingriffen in die Rechte und Intressen der Aktionäre, wie z.B. der 
Ausgliederung eines Betriebs, der den wertvollsten Teil des Gesellschaftsvermögens 
bildet, auf eine dazu gegründete Tochtergesellschaft, kann der Vorstand ausnahmsweise 
nicht nur berichtigt, sondern auch verpflichtet sein, gemäß § 119 (2) AktG eine Ent-
schiedung der Hauptversammlung herbeizuführen […]“. Rättsfallet har kommenterats i 
tysk doktrin, se t.ex. Schmidt, Gesellschaftsrecht, s. 870 ff. med hänvisningar. I svensk 
doktrin har Johansson (Bolagsstämma, s. 157 ff.) kommenterat domen i anslutning till 
diskussion om oreglerad exklusiv bolagsstämmokompetens. Åhman diskuterar saken 
utförligt (Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten, s. 537 ff.). Slutsatsen blir att 
”beslut och verkställighet om försäljning av samtliga bolagstillgångar inte genom ana-
logi till 13:1 1 st. skall anses utgöra en stämmofråga utan alltid omfattas av förvalt-
ningsbegreppet i 8:6 1 st. första meningen”. 
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tieägarnas förutsättningar för att vara aktieägare enligt principen 
om så kallad oreglerad (eller oskriven) bolagsstämmokompetens. 
Denna princip innebär att om ett beslut riskerar att rubba aktieä-
garnas förutsättningar skall det hänskjutas av bolagsstyrelsen till 
ägarna på bolagsstämman. Jag har tidigare beträffande offentligt 
ägda bolag6 anfört att grundläggande offentligrättsliga principer, 
politiska beslut och politiska policies kan vara av sådan dignitet att 
de skall ses som förutsättningsfrågor som fordrar att ägarens in-
ställning inhämtas på bolagsstämman.7 På ett konkret plan skulle 
det bland annat innebära att motiven till riksdagens beslut om upp-
drag till statliga bolag och viktigare sektorspolitiska mål, i detta fall 
miljöpolitiska ställningstaganden, beslutade av riskdagen kan an-
vändas som tolkningsdata för statliga bolags bolagsordningar. 
 Riksdagen beslutar om det statliga uppdragen i form av att risk-
dagen godkänner ett förslag från regeringen. Det som uttrycks i 
riksdagsbeslutet bildar ett tolkningsunderlag vid regeringens styr-
ning av statliga bolag. Det kan jämföras med ett direktiv till rege-
ringen att agera på visst sätt. Uppdraget uttryckt i propositionen 
som ligger till grund för riksdagens beslut är emellertid inte ett di-
rektiv till bolaget. För att uppdraget skall bli bolagsrättsligt bin-
dande det följas upp med ett beslut på bolagsstämman enligt 8 kap. 
41 § 2 st. ABL.  
 
Detta kan jämföras med att vid kommunal och landstingskommunal bolags-
styrning beslutar fullmäktige ofta om ägardirektiv som sedan fastställs på 
bolagsstämman. Därmed uppkommer en lydnadsplikt för bolagsstyrelsen.8 
 
För bolagets del kommer uppdraget i stället till uttryck i formule-
ringen om bolagets ändamål, det vill säga syfte och föremål för 
verksamheten, så som det uttrycks i bolagsordningen. Uppdraget 
från riksdagen blir då, som konstaterats ovan, endast tolkningsdata 
för bolagsordningen.  
 Utöver uppdraget från riksdagen har staten en så kallad ägarpo-
licy. Statens ägarpolicy är ett försök att skapa bolagsstyrningsprin-
ciper för de statligt ägda bolagen och består i huvudsak av kortfat-

6 Stattin, Kommunal aktiebolagsrätt, s. 20. 
7 Härtill kommer 3 kap. KL, men det är en annan sak och inte tillämpligt på statliga 
bolag. 
8 Stattin, Kommunal aktiebolagsrätt, s. 44 ff. 
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tade uttalanden om hur statliga bolag skall agera i vissa avseenden 
samt ett återtryck av Svensk kod för bolagsstyrning. Svensk kod för 
bolagsstyrning reglerar sådana aktiebolag vars aktier tagits upp till 
handel på en marknadsplats och gäller för bolagen genom avtal 
mellan marknadsplatsen och bolagen. Av ägarpolicyn framgår att 
regeringen utgår från att den ”gäller” för de statliga bolagen, men 
det finns ingen mekanism som gör att ägarpolicyn är juridiskt bin-
dande. I praktiken har detta sannolikt mindre betydelse, även om 
det kan uppfattas som såväl bolagsrättsligt som statsrättsligt otill-
fredsställande. 
 Slutligen förekommer i stor utsträckning att staten har infor-
mella styrningskontakter med de statliga bolagens styrelser och fö-
retagsledningar. Ansvaret för sådana kontakter torde i det enskilda 
fallet i första hand åvila den så kallade bolagsförvaltare i regerings-
kansliet som har ansvar för det bolag gentemot vilket regeringen 
vill utöva informell styrning.  
 
 
3 Kompetens att utöva bolagsstyrning 
Som framgått uttalar sig riksdagen om uppdragen till de statliga 
bolagen. Uttalandet sker i form av att riksdagen tar ställning till en 
proposition som regeringen avlämnat. För riksdagens medverkan 
torde vara 9 kap. 9 § regeringsformen (”RF”), som lyder som följer: 
 
”Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet över 
statens tillgångar. Riksdagen kan också besluta att en åtgärd av ett visst slag 
inte får vidtas utan att riksdagen har medgett det.” 

 
Medan riksdagen skall besluta om grunderna för förvaltningen av 
statens tillgångar är det regeringen som enligt 9 kap. 8 § RF utövar 
förvaltningen: 
 
”Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgångar, om de inte avser 
riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till särskild förvaltning. Rege-
ringen får inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lån eller göra andra 
ekonomiska åtaganden för staten.”  
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Av intresse i detta sammanhang är första meningen i 9 §. Där 
framgår att regeringen förvaltar statens tillgångar. I förarbetena 
påpekades att med ”statens tillgångar” inte avsågs de statliga bola-
gens tillgångar: 
 
”Statens medel och övriga tillgångar står enligt 9 kap. 8 § RF till regeringens 
disposition. Tillgångar som ägs av de statliga bolagen eller stiftelserna är 
offentligrättsligt sett inte statliga och omfattas således inte av bestämmelsen 
([prop. 1973:80] s. 347). Med begreppet disposition avses både förvaltnings-
åtgärder – såväl rättsliga som praktiska – och förfogandeåtgärder, t.ex. av-
händelse och pantsättning.”9 
 
Uttalandet i förarbetena om att de statliga bolagens tillgångar inte 
står till regeringens förfogande är korrekt, men något kortfattat. De 
statliga bolagens tillgångar utgör visserligen inte statliga tillgångar, 
men de statliga bolagen eller snarare aktierna i dem är en del av 
statens tillgångar. Med andra är inte Vattenfalls brunkolstillgångar 
statliga tillgångar, men aktierna i Vattenfall är det. Regeringen har 
med andra ord rätt enligt 9 kap. 8 § RF att förvalta de statliga bola-
gen, det vill säga att utöva bolagsstyrning. Vid regeringens förvalt-
ning har regeringen skyldighet att iaktta sådana riktlinjer som riks-
dagen beslutat.10 
 Regeringens offentligrättsliga förvaltningskompetens, det vill 
säga att regeringen är det offentliga organ som utövar statens 
funktion som aktieägare, styrs av regeringsformen. Hur förvalt-
ningen kommer till uttryck är emellertid en bolagsrättslig fråga. 
Regeringens bolagsrättsliga forum att utöva direkt förvaltning är 
bolagsstämman i det statliga bolagen, enligt 7 kap. 1 § ABL. Bo-
lagsstämma behöver emellertid inte vara detsamma som bolags-
stämmosammanträde, utan bolagsstämma kan genomföras per 
capsulam genom upprättande av ett protokoll.11 Genom att fatta 
beslut på bolagsstämma – genom sammanträde eller per capsulam 
– kan regeringen i egenskap av att agera som aktieägare på statens 
vägnar fatta rättsligt bindande förvaltningsbeslut i de statliga bola-
gen.  

9 Prop. 2009/10:80, s. 234. 
10 Prop. 1973:80, s. 346. 
11 Stattin, Företagsstyrning, avsnitt 4.2. 
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I praktiken räcker det inte med den direkta förvaltningsrätt som 
tillkommer regeringen på bolagsstämman. Åtskilliga ärenden be-
träffande de statliga bolagen behöver hanteras underhand genom 
kontakter mellan bolagsstyrelse eller företagsledning och regerings-
kansliet.  
 
 
4 Innebörden av Vattenfalls bolagsordning 

och uppdraget till Vattenfall 
 
4.1 Normunderlaget 
Uppdraget till Vattenfall och de delar av bolagsordningen där upp-
draget kommer till uttryck godkändes av riksdagen.12 I bolagsord-
ningen återfinns den relevanta uppdragsbeskrivningen i § 3. § 3 har 
fått rubriken ”[v]erksamhet” och innehåller i övrigt det följande: 
 
”Föremål för bolagets verksamhet är att generera en marknadsmässig av-
kastning genom att, direkt eller genom dotter- och intressebolag:  
 (a) affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de 
bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion,  
 (b) tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom 
områden som befrämjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten, 
företrädesvis inom data- och telekommunikationsområdena samt abonne-
mangsrelaterade produkter och tjänster,  
 (c) bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom främst energiom-
rådet,  
 (d) äga och förvalta dels fastigheter, dels aktier och andra värdepapper 
med anknytning till nämnda verksamheter,  
 (e) för koncernens räkning bedriva kapital- och likviditetsförvaltning 
samt handel med värdepapper,  
 samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.” 

 
§ 3 kan vid första påseende uppfattas enbart som en beskrivning av 
verksamhetsföremålet. I så fall skulle Vattenfall ha ett renodlat 
vinstsyfte enligt 3 kap. 3 § ABL eftersom inget annat syfte tagits in i 
bolagsordningen. Emellertid är det en för enkel analys av § 3. Ett 
verksamhetsföremål skall bestämma arten av den verksamhet som 

12 Prop. 2009/10:179. 
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ett aktiebolag skall utföra för att uppnå sitt syfte. Det skall alltså 
inte fastställa vad som är syftet, målet, med verksamheten. § 3 in-
nehåller förutom en bestämning av arten av Vattenfalls verksamhet 
skrivningar som är av målkaraktär. Min bedömning är därför att     
§ 3 – tvärt emot vad som tycks ha föresvävat den som formulerat 
den – är en reglering av Vattenfalls syfte och verksamhetsföremål. 
 Syftesdelarna av § 3 känns igen på att de är beskrivningar av hur 
verksamheten skall bedrivas, det vill säga att det skall ske så att 
”marknadsmässig avkastning” genereras, på ett ”affärsmässigt” sätt 
så att verksamheten blir ”miljömässigt hållbar” i vart fall när det 
gäller energiproduktion. De citerade lokutionerna kan inte vara en 
beskrivning av verksamhetsföremål för Vattenfall eftersom ingen 
verksamhet kan vara affärsmässig, miljömässig eller liknande i sig 
själv utan enbart kan bedrivas på så sätt eller för att uppnå sådana 
mål.  
 Av betydelse i detta sammanhang är den första delen av § 3, det 
vill säga första satsen och punkten (a). I första satsen anges att 
verksamheten skall generera marknadsmässig avkastning och av 
punkt (a) att energiverksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor så 
att Vattenfall bidrar till en miljömässigt hållbar energiproduktion. 
En utgångspunkt för tolkningen är att Vattenfalls verksamhet i all-
mänhet skall bedrivas för att generera marknadsmässig avkastning 
(eftersom avkastningskravet finns i den första satsen som omfattar 
hela paragrafen), medan energiverksamheten skall bedrivas såväl 
affärsmässigt som miljömässigt hållbart (eftersom affärsmässighet-
en och miljömässigheten återfinns i punkt (a)). Så långt kan konsta-
teras att det föreligger en normkonflikt mellan olika syften med 
verksamheten.  
 Den nuvarande lydelsen av Vattenfalls bolagsordning godkändes 
av i och med att riksdagen beslutade bifalla regeringens proposition 
2009/10:179. I propositionen finns uttalanden som kan användas 
som tolkningsdata för hur § 3 skall uppfattas i Vattenfalls verksam-
het. I motiveringen till sitt förslag klargör regeringen sin syn på 
Vattenfalls verksamhet: 
 
”Mot denna bakgrund anser regeringen att ägarens uppdrag till Vattenfall 
bör vara att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt 
bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder 
utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion. En sådan inrikt-
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ning överensstämmer med regeringens strävan att de grundläggande värde-
ringar om miljöhänsyn och globalt ansvar som vägleder Sverige i klimatpoli-
tiken och politiken för global utveckling också ska gälla när svenska staten 
uppträder i rollen som bolagsägare. Därför ska Vattenfall, bland jämförbara 
europeiska bolag, tillhöra de bolag som leder utvecklingen mot en miljö-
mässigt hållbar energiproduktion. […]”13 

 
Vad regeringen anför kan ses i en utveckling med avseende på Vat-
tenfalls mål från bolagiseringen 1992 då affärsmässighetstänkandet 
stod i förgrunden, via justeringar som avsåg medverkan i den 
svenska omställningen till hållbar energiproduktion 1997 fram till 
dagens reglering.14 
 Utöver bolagordningens och proposition 2009/10:179:s lydelse 
har andra ställningstaganden kring sådana frågor som berör Vatten-
falls verksamhet betydelse för tolkningen av Vattenfalls uppdrag. 
 
4.2 Tolkning 
Som konstaterats innehåller bolagsordningens § 3 en målkonflikt. 
Målkonflikten kan antingen uppfattas som en generell målkonflikt 
mellan marknadsmässig avkastning, affärsmässighet och miljömäss-
ighet, eller som en specifik målkonflikt mellan affärsmässighet och 
miljömässighet beträffande energiproduktion. Vid en lexikalisk läs-
ning av § 3 framgår att kravet på marknadsmässighet finns i första 
satsen, som preciseras av punkterna (a) till (e), medan begreppspar-
tet affärsmässighet och miljömässighet endast förekommer i punkt 
(a) Enligt min uppfattning måste det uppfattas som att punkt (a) är 
en bestämning beträffande energiproduktion. Det innebär att just 
beträffande energiproduktion skall en avvägning göras mellan af-
färsmässighet och miljömässighet, medan det för övriga punkter 
räcker om Vattenfall genererar en marknadsmässig avkastning. 
 Slutsatsen av detta är att vi i den fortsatta diskussionen kan 
lämna kravet på marknadsmässig avkastning i första satsen därhän. 
Det kan emellertid först konstateras att kravet på marknadsmässig 
avkastning påminner starkt om det vinstsyfte som enligt 3 kap. 3 § 
ABL. Inte ens ett vinstsyfte innebär emellertid att ett aktiebolag 
alltid måste fatta det beslut som för stunden genererar mest pengar, 
utan det finns ett betydande utrymme för bolagsstyrelsen och före-

13 Prop. 2009/10:179, s. 10 f. 
14 En djupare analys av detta finns i RiR 2004:18, s. 21 ff. 

11 
 

 



Daniel Stattin 

tagsledningen att fatta beslut som på kort sikt kan te sig förlust-
bringande, men som på sikt kan generera vinst till bolaget, till ex-
empel behålla olönsam verksamhet som kan komma att behövas 
för en möjlig framtida order eller vidta åtgärder som medför kost-
nader men som gynnar bolagets varumärke.15 
 När vi nu konstaterat att den första satsen inte påverkar målkon-
flikten som finns i punkt (a) återstår att försöka identifiera möjliga 
tolkningsresultat. 
 Utformningen av punkt (a) ger ingen omedelbar lösning på mål-
konfliktsproblemet. I den allmänna diskussionen har det, tydligen, 
hävdats att det faktum att affärsmässighet står före miljömässighet 
skulle innebära att affärsmässighet går först. En sådan tolkning är 
felaktig. Det finns för det första ingen juridisk tolkningsprincip 
som säger att det som uttrycks först alltid skall ha försteg. För det 
andra skulle ett försteg för affärsmässighet framför miljömässighet 
på den grunden att det står först i punkt (a) innebära att miljömäss-
ighet aldrig fick någon betydelse vid beslutsfattandet i Vattenfall. 
En sådan tolkningsprincip kan därför utan vidare avfärdas. 
 Om avsikten med punkt (a) hade varit att låta affärsmässighet 
vara det avgörande kriteriet för vilka beslut som borde fattas i Vat-
tenfall kunde punkt (a) ha formulerats så att den klargjorde att be-
slut skulle fattas på affärsmässig grund, men om flera tänkbara be-
slut kunde fattas skulle det bästa ur miljösynpunkt väljas. Detta 
eller andra former av bestämningar av prioritetsordningen mellan 
de två syftena hade kunnat införas i bolagsordningen, men så har 
inte skett. Det tycks därför närmast som att den som utformat bo-
lagsordningen inte önskat skapa en klar prioriteringsordning, utan 
snarare önskat ge Vattenfall ett utrymme att göra avvägningar mel-
lan affärsmässighet och miljömässighet. 
  Av betydelse för tolkningen av punkt (a) är också det identifie-
rade tolkningsunderlaget. I propositionen uttalade regeringen unge-
fär detsamma som kommit till uttryck i § 3 i bolagsordningen. Re-
geringen uttalar sig egentligen bara om energiproduktion, sannolikt 
eftersom Vattenfalls andra verksamhetsgrenar framstår som jämfö-
relsevis mindre viktiga, och konstaterar att ett marknadsmässigt 
resultat skall uppnås (på metanivå) genom affärsmässig och miljö-
mässig verksamhet (på mer konkret nivå). Regeringens uttalande 

15 Eklund och Stattin, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, s. 109 ff. 
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härefter, att ”[…] de grundläggande värderingar om miljöhänsyn 
och globalt ansvar som vägleder Sverige i klimatpolitiken”, är emel-
lertid av visst intresse eftersom det tydligt anger att regeringen an-
ser att andra miljömässiga aspekter kan vägas in i hur Vattenfalls 
uppdrag skall uppfattas. Genom att bifalla regeringens proposition 
torde riksdagen anses ha instämt i detta. 
 Riksrevisionen har vid ett par tillfällen konstaterat att Vattenfalls 
uppdrag så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och 
riksdagens beslut kan uppfattas på olika sätt. I samband med att 
sådan kritik anförde Riksrevisionen år 2004 beträffande relationen 
mellan affärsmässighet och miljömässighet att 
 
”En möjlig tolkning (A) är att båda målen är lika viktiga och hänsyn ska tas till 
båda. Vattenfall ska sträva efter att nå både affärsmässighetsmålet och det 
miljö- och energipolitiska målet. Det går inte att kompensera bristande 
måluppfyllelse med avseende på det ena målet med uppfyllelse av det andra. 
 En annan möjlig tolkning (B) är att affärsmässighet uppnås genom strategier 
som också uppfyller det miljö- och energipolitiska målet. Det affärsmässiga målet är 
kvantitativt viktigare, men det andra målet lägger restriktioner på hur det ska 
nås. Bolaget måste välja bort affärsmässiga strategier eller investeringar som 
inte också bidrar till det miljö- och energipolitiska målet. 
 
[…] 
 
Ingenting tyder dock på att riksdagen har ändrat uppfattning om Vattenfalls 
uppdrag. Tvärtom har riksdagen […] tydligt markerat att Vattenfall ska ha 
ett uppdrag inom ramen för omställningen av energisystemet. Inga förtydli-
ganden av vilka eventuella krav eller begränsningar ett sådant uppdrag för 
med sig för bolagets och ägarförvaltningens agerande har dock presenterats 
av riksdagen. 
 Riksrevisionen bedömer att alternativ A och B ovan är de tolkningar som 
bäst stämmer in på hur riksdagen ser på relationen mellan målen.”16 

 
Riksrevisionens bedömning av är numera mer än 10 år gammal, 
men den ger ända uttryck för hur olika nuvarande § 3 kan uppfatt-
tas. Mer direkt av relevans är att Riksrevisionen bedömer att riks-
dagen i vart fall när rapporten skrevs synes ha uppfattat att det i 
Vattenfalls uppdrag ingick att göra avvägningar mellan affärsmäss-
ighet och miljömässighet.  
Min slutsats av den förda diskussionen är att det inte finns någon 
tydlig prioritetsordning mellan affärsmässighet och miljömässighet. 

16 RiR 2004:18, s. 25. 
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Det innebär att Vattenfalls bolagsstyrelse och företagsledning får 
göra avvägningar vid sitt beslutsfattande i det enskilda fallet. Det 
öppnar också för regeringen i egenskap av att vara det organ som 
utövar ägarskapet att göra detsamma. 
 
 
5 Regeringens och bolagsstyrelsens hand-

lingsmöjligheter 
Från den ovanstående diskussionen är i första hand två konstate-
randen av intresse för frågan om regeringens handlingsmöjligheter. 
För det första är det regeringen som förvaltar de statliga bolagen, 
det vill säga utöver ägarrollen i förhållande till dem. För det andra 
skall Vattenfalls syfte uppfattas som en avvägning mellan affärs-
mässighet och miljömässighet. Det innebär enligt mitt förmenande 
att regeringen kan göra en avvägning mellan affärsmässighet och 
miljömässighet när den tar ställning till om Vattenfalls brunkolsaf-
fär skall genomföras. Om affären framstår som affärsmässigt lämp-
lig – det skall enligt uppgift i affärspressen finnas en rapport från 
en corporate finance-aktör som talar för det – behöver regeringen 
inte godta att affären genomförs om regeringen finner att vägande 
miljömässiga hållbarhetsskäl talar för att det vore bättre att av-
veckla brunkolsverksamheten i egen regi. Regeringen har alltså 
möjlighet att utifrån det aktuella normunderlaget ta olika ställning 
utifrån vilken avvägning regeringen gör. 
 Om regeringen vill stoppa brunkolsaffären kan regeringen göra 
detta genom att hålla en bolagsstämma per capsulam i Vattenfall. 
Det kan – som jag uttryckt det i media – ske genom att ett proto-
koll upprättas på näringsministerns kontor. Med andra ord är det 
en utomordentligt enkel åtgärd att vidta om regeringen så önskar. 
 Om regeringen finner att den bör underställa riksdagen beslutet 
om huruvida brunkolen borde säljas kan regeringen i stället på 
samma sätt lägga ett moratorium över affären genom ett bolags-
stämmobeslut så att riksdagens uppfattning kan inhämtas. Såvitt jag 
förstår det konstitutionella rättsläget föreligger inget behov av att 
inhämta riksdagens inställning,. Men regeringen kan naturligtvis 
trots det välja att låta riksdagen ta ställning av politiska eller demo-
kratiska skäl. 
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Det som sagts från regeringsföreträdare att regeringen inte kan 
agera i frågan är således enligt min uppfattning inte en korrekt be-
skrivning av rättsläget. 
 
 
6 Sammanfattande slutsatser 
Mot bakgrund av diskussionen i uppsatsen drar jag följande sam-
manfattande slutsatser avseende rättsläget och regeringens hand-
lingsmöjligheter i den uppkomna situationen: 
 (1) I Vattenfalls bolagsordning och i det övriga normunderlag 
som kan användas som tolkningsdata för riksdagens uppdrag till 
Vattenfall finns en målkonflikt mellan affärsmässighet och miljö-
mässighet beträffande bolagets energiproduktion. Målkonflikten 
kan inte lösas genom juridiska prioriteringsregler, utan förutsätter 
att den som fattar beslut om Vattenfalls verksamhet gör en avväg-
ning mellan affärsmässighet och miljömässighet. 
 (2) Eftersom regeringen förvaltar de statliga bolagen, det vill 
säga är det organ som kan utöva ägarskap, kan regeringen fatta be-
slut om att både genomföra och avbryta den nu aktuella brunkols-
affären (eller fatta andra liknande beslut i framtiden). 
 (3) Regeringen kan agera genom att utfärda ägardirektiv på en 
bolagsstämma per capsulam. 
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