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Under NOG-seminariumet på ÅF den 19 februari höll Adolf Lundin, Lundin Petroleum, och 
Staffan Riben, som arbetat en lång tid inom Statoil – senast som VD för Statoil Venezuela, 
varsitt anförande under rubriken ”Internationella oljemän om oljeläget”. De närvarande fick 
bland annat höra om Adolf Lundins syn på oljevärlden idag och hur den kan komma att 
utvecklas under de kommande tio åren samt hur situationen ser ut inom Rysslands olje- och 
gassektor. Staffan Riben redogjorde för den aktuella och något instabila politiska situationen i 
Venezuela. I detta referat sammanfattas vad som sades under eftermiddagen. 
 
 
I augusti 2001 såldes Lundin Oil AB till det kanadensiska Talisman Energy. 
Aktieägarna i Lundin Oil fick vid försäljningen omkring 400 miljoner US$ samt en 
aktie per gammal i det nystartade bolaget Lundin Petroleum AB. Vid försäljningen till 
Talisman behöll det nya bolaget tillgångar i Sudan och Iran. Från detta utgångsläge har 
därefter Lundin Petroleum, där Adolf Lundin är hedersordförande, bedrivit en aktiv 
expansion. Bolaget är idag, två år senare, större än det tidigare Lundin Oil.   
 
Idag har Lundin Petroleum en diversifierad portfölj med produktion av drygt 15.000 fat 
råolja per dag i Venezuela, Tunisien, Frankrike, Indonesien och Nederländerna. De 
totala reserverna uppskattas till 115 miljoner fat oljeekvivalenter. Av dessa reserver 
finns mer än hälften i Sudan, där ingen produktion ännu sker. ”I Sudan finns enorma 
möjligheter, men reserverna ligger vid gränsen av ett inbördeskrig”, sade Adolf Lundin 
som är optimistisk till att kriget kan få ett slut under detta år. ”För tillfället råder 
vapenstillestånd i området och starka internationella politiska krafter har engagerat sig i 
konflikten för att få tillstånd ett varaktigt fredsavtal.” Adolf Lundin bedömde 
sannolikheten för att en varaktig fred ska kunna slutas i området under det kommande 
året, och att produktionen från regionen därmed skulle kunna öka, till över 90 procent. 
Även i Iran och Albanien, där Lundin Petroleum är delaktig i explorering, finns stora 
möjligheter. Vid nyår 2003 fick Lundin Petroleum även en viss närvaro på norsk 
kontinentalsockel, då man köpte upp mindre ägarandelar i fälten Brage och Njord. ”Med 
dessa nya tillgångar och möjliga produktionsökningar kan företagets produktion komma 
att fördubblas inom de närmaste åren”, sade Adolf Lundin.  
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En gyllene tidsålder 
Adolf Lundin betraktar de kommande 20 åren som en gyllene tidsålder för aktiva 
oljebolag. ”Vi står inför en stor kris. Oljan håller på att ta slut. Varje år konsumerar vi 4-
5 gånger mer än vad man hittar globalt.” Idag ligger den dagliga globala produktionen 
och konsumtionen på omkring 75 miljoner fat. Det är osäkert hur länge produktionen 
kan hålla jämna steg med efterfrågan. ”Vi befinner oss idag tidsmässigt nära The Great 
Rollover, när världens produktion av råolja inte längre kan tillfredställa konsumtionen. 
När denna kommer vet vi inte. Kanske är den så nära som 1-2 år”, sade Adolf Lundin. 
År 2010 kan efterfrågan enligt flera bedömare ha stigit till cirka 90 miljoner fat 
oljeekvivalenter per dag, bland annat tack vare en snabb efterfrågeökning i Asien. 
Samtidigt åldras befintliga oljefält. I snitt sjunker ett fälts produktion med 5 procent per 
år. Den producerade volymen i befintliga fält kan, enligt Adolf Lundin, ha svårt att 
hänga med denna efterfrågeökning och ligger kanske år 2010 på omkring 50 miljoner 
fat oljeekvivalenter per dag. ”Här finns således möjligheten till ett gap mellan 
producerad och efterfrågad volym råolja om 8 år på i storleksordningen 40 miljoner fat 
per dag.” Idag finns inte så stor reservproduktionskapacitet. Saudiarabien, som idag är 
det enda landet med någon nämnvärd reservkapacitet, uppges ha upp till 3 miljoner fat 
per dag i extra kapacitet. Dessa siffror är dock omdiskuterade. ”I Saudiarabien är det 
statliga oljebolaget trött. Detta är allvarligt då det står för en stor del av världens 
råoljeproduktion. Egentligen vet man inte om reservkapaciteten finns, eller hur stor den 
i så fall är”, sade Adolf Lundin. 
 
”Vi kan se stigande oljepriser fram till en punkt när entreprenörer börjar ersätta oljan 
med andra bränslen. För att detta ska ske krävs höga oljepriser och en försäkran om att 
priserna ska vara höga under längre tid.” Han trodde att det krävs långvariga perioder 
med oljepriser över 50 US$ för att flytande bränslen från tjärsand och andra 
råvaruresurser ska vara ekonomiskt fördelaktiga att utveckla.  
 
Industri i förändring 
Oljeindustrin förändras idag i snabb takt. De stora bolagen som BP och Shell är inte 
längre rena oljebolag. De är istället ”monetära institutioner som prospekterar mindre 
och har svårt att öka sin produktion”. ”Vad gör de då istället?”, frågade Adolf Lundin 
retoriskt och svarade själv med att påstå att ”de eliminerar sig själva!” Han 
exemplifierade med ExxonMobil som under 2002 köpte tillbaka egna aktier till ett värde 
av 6 miljarder US$ samtidigt som de delade ut 5 miljarder US$ till befintliga ägare. 
Under samma år satsade bolaget endast 3 miljarder US$ på ny prospektering. ”Det är 
kvartalskapitalismen som styr denna elimineringsprocess. Det pågår en kraftig reduktion 
av prospektering bland de stora oljebolagen.” Han sade också att de stora bolagen ibland 
även säljer sina befintliga fält för att finansiera nya verksamheter. Efter denna 
förändring bland flera av de större bolagen finns utrymme för mindre, oberoende 
oljebolag som fortfarande aktivt prospekterar. Exempelvis har Norge anpassat sig till 
denna nya situation och har börjat släppa in mindre aktörer på den norska sockeln. 
Lundin Petroleum har nyligen, som omnämns ovan, gått in som aktör på norsk sockel.  
 
”När de stora bolagen säljer sina fält i övriga världen är Ryssland det stora 
glädjeämnet”, fortsatte Adolf Lundin. Där har skett en privatisering av oljesektorn sedan 
landet ”kom tillbaka till världen” efter 70 års isolering. Privatiseringen skedde under råa 
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kapitalistiska former, men har lett till en ökad oljeproduktion i landet. På 1980-talet var 
produktionen av råolja omkring 12 miljoner fat per dag. Denna var under mitten av 
1990-talet nere på 5-6 miljoner fat per dag men håller nu på att återhämta sig, med en 
ökning på 8-9 procent per år. Adolf Lundin trodde att produktionen i Ryssland på längre 
sikt kan komma att öka till cirka 10 miljoner fat per dag, vilket skulle göra det till 
världens största oljeproducerande land. Han fortsatte att beskriva utvecklingen i 
Ryssland. ”Den ryska ekonomin är oroväckande stark. Det växer så det knakar och man 
har minskat sin utlandsskuld i relation till BNP. Den ryska ledningen har medvetet 
agerat för tillväxt i produktion och export av olja för att reducera sårbarheten för 
oljepriset.” Ryssland behöver år 2003 ett oljepris på 17-18 US$ per fat för att 
statsfinanserna ska vara balanserade. Motsvarande behov år 1997 var 28 US$ per fat. 
”Så lågt som 17 US$ kommer oljepriset inte att bli.” Man är samtidigt mycket beroende 
av sin olja. ”Om 3-4 år kan volymen av Rysslands oljeproduktion gå om Saudiarabiens, 
för att därefter aldrig senare understiga denna igen.”  
 
Rysk tillväxt 
Återhämtningen och tillväxten i Ryssland baseras på olja, devalvering av rubeln, 
produktivitetsförbättringar, skattereformer, stabilitet och ett ökat förtroende och 
spenderande bland rysslands konsumenter. Ryska bolag håller för närvarande cirka 160 
miljarder US$ i utländska bankkonton. Det finns även cirka 40 miljarder US$ 
undanstoppade av den ryska allmänheten som inte finns tillgängliga i det ryska 
banksystemet. Dessa pengar börjar plockas fram i och med att förtroendet för det egna 
systemet ökar.  
 
Ungefär hälften av den ryska oljan går på export och resterande andel används inom 
landet. ”Just nu dumpas oljepriset på den ryska lokala marknaden”, då flera exportrutter 
inte kan användas till sin fulla kapacitet1. I januari 2003 såldes rysk råolja på den 
nationella marknaden för 20 procent av priset för Brentolja. Även våren 2002 upplevde 
den ryska oljesektorn problem med dumpade priser inom Ryssland. Den nationella 
råoljemarknaden är inte så stark så att en reduktion av exporten kan mötas av en 
stigande nationell efterfrågan. Idag är en stor flaskhals för exporten den begränsade 
kapaciteten genom Bosporen. Ryssland måste därför utveckla sin exportinfrastruktur om 
man vill kunna öka produktionen ytterligare. Möjliga infrastrukturella projekt för att öka 
exportkapaciteten som nämndes av Adolf Lundin är en förlängning av ”the Baltic 
Pipeline System” till Murmansk där man genom en ny oljehamn skulle kunna exportera 
olja med supertankers till bland annat USA2, en exportrutt från Angarsk till Nahodka 
och en annan från Angarsk till Daqing i Kina. Dessutom finns i dag även outnyttjad 
exportkapacitet i Ventspils3.  
 
Ryska olje- och gasaffärer 
Trots en värdeökning av de ryska bolagen på senare tid är de fortfarende, enligt Adolf 
Lundin, lågt värderade. I internationella bolag som BP och ExxonMobil värderas 

                                                   
1 Exempelvis har hamnarna i Östersjön delvis frusit. 
2 Ryssland har idag inga möjligheter att lägga till med supertankers vid någon av sina exporthamnar. 
3 Under NOG-seminariet ”Rysslands Olja och Gas” den 1 oktober 2002 berättade Carl Fredriksson om 
Rysslands satsningar på bland annat snabb utbyggnad av flera exporthamnar i Finska viken. 



 
 

- 4 - 
 
M:\4680\2001\Energimyndigheten\472447.cbd\Möten-seminarier\2003-02-19\Referat\Referat NOG 030219 - Internationella oljemän.doc  

oljereserver till omkring 10 US$ per fat. För de ryska bolagen är motsvarande siffra 
under 2 US$ per fat. ”Anledningen är att folk är rädda för Ryssland”, sa Adolf Lundin. 
Den ryska olje- och gassektorn är dock på väg tillbaka till kapitalmarknaden. Längst i 
arbetet med konsolidering, optimering och internationalisering har bolaget Yukos 
kommit. Detta är det högst värderade av de ryska oljebolagen, och har på cirka två år 
gått från ett värde på 1 miljard US$ till över 20 miljarder US$. Största bolag i Ryssland 
är dock Gazprom. Det är världens största ”kolväte”-företag med reserver på knappt 130 
miljarder fat oljeekvivalenter4, vilket kan jämföras med det största oljebolaget 
ExxonMobils reserver på drygt 22 miljarder fat oljeekvivalenter. Gazproms produktion 
(framförallt naturgas) är på knappt 3 500 miljoner fat oljeekvivalenter per år, vilket är 
drygt två gånger mer än vad ExxonMobil producerar årligen. Gazprom är ett ytterst 
viktigt bolag för Ryssland och svarar för hela 11 procent av Rysslands skatteintäkter. 
Det levererar 30 procent av Europas naturgas och äger hela det ryska gasnätet. 
 
”Hur är det ryska affärsklimatet i allmänhet? Det är 25-50 stora affärsgrupper som 
sköter Ryssland”, sade Adolf Lundin. ”Alla i dessa grupper är ryska. I varje grupp är det 
några få personer som kontrollerar 60-90 procent av aktierna.” Det finns, fortsatte Adolf 
Lundin, fyra olika typer av affärsmän i Ryssland. För det första de organiserat 
kriminella, som nu håller på att försvinna från scenen kring ägandet av den tyngre 
industrin. Dessa återfinns dock fortfarande inom metallsektorn. För det andra de som 
var chefer under de sista åren av kommunisttiden. Även dessa håller på att försvinna. 
Den tredje större gruppen är oligarkerna. Dessa finns kvar men ”börjar bli lite för fina 
för att göra oljeaffärer”. Den fjärde gruppen utgörs av de ”unga vargarna” som är i 30-
34-årsåldern. Dessa är både aktiva och mycket aggressiva i sina affärsmetoder. ”Om du 
ska göra större affärer i Ryssland måste du ha ryska partners. Ryska affärsmän har ett 
stort försprång då de vet hur man ska handskas med regionala guvernörer, 
uppsägningar, kriminaliteten, teknologin och produktionen.” De affärshemligheter som 
man behöver känna till kan bara ryssarna själva. För att göra affärer krävs att man har 
mycket goda kontakter med många inom det politiska skiktet, på alla nivåer. 
 
”Förra veckan hände något mycket intressant inom den ryska oljesektorn”, fortsatte 
Adolf Lundin. Då gick BP in och köpte 50 procent av TNK för 6,75 miljarder US$. I ett 
svep ökade BP sina reserver till cirka 5-9 miljarder fat, beroende på källa. Trotts att BP i 
relation till ryska förhållanden betalade ett högt pris per fat olja i befintliga reserver (3,2 
US$) var det ur ett internationellt perspektiv ett mycket lågt pris. ”Genom denna affär 
har BP blivit nästan lika stora som Shell i fråga om reserver. Nu sitter alla andra 
internationella bolag och räknar på hur de ska kunna köpa de andra ryska bolagen”.  
 
Adolf Lundin tror att Kazakstan kan bli nästa riktigt stora oljeland. De bevisade 
reserverna i Kaspiska havet är begränsade, men de möjliga tillgångarna är enorma. 
Kazakstan producerar nu cirka 1 miljon fat per dag men kan troligen öka denna till 4 
miljoner fat per dag och hålla sig på den nivån under en lång tid framöver. För att detta 
ska fungera krävs dock ytterligare en stor pipeline från området. Det var Adolf Lundins 
uppfattning att många av de krig och den politiska instabilitet som råder i detta område 
var oljerelaterade. 

                                                   
4 Se även referat från ”Rysslands Olja och Gas”, från den 1 oktober 2002.  
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Adolf Lundin avslutade där han började, med att berätta om sin övertygelse om att de 
kommande två årtiondena kommer att vara en guldålder för oljeindustrin. ”Även om de 
globala oljereserverna så småningom tar slut finns mycket pengar att tjäna under dessa 
kommande år.”  
 
Venezuela i kris 
Under andra halvan av eftermiddagen berättade Staffan Riben om den aktuella 
utvecklingen i Venezuela. Föredraget var till stora delar en fortsättning på 
nätverksseminariet den 23 april 2002, som genomfördes i samband med den 
misslyckade statskuppen i Venezuela.  
 
Venezuela är till ytan cirka två gånger så stort som Sverige och har omkring 25 miljoner 
invånare. Enligt officiell statistik är landets konventionella oljereserver omkring 77 
miljarder fat och återfinns huvudsakligen i tre regioner5. Vid normal produktion är 
landet världens 5:e största råoljeproducent och den 4:e största exportören. 
Petroleumsektorn står normalt för 80 procent av exporten och 50 procent av 
statsinkomsterna. Merparten går till USA. 
 
Den nuvarande politiska krisen i Venezuela beror till stor del på den konflikt som 
uppkommit i landet på grund av den politik som förts av president Hugo Chávez sedan 
han kom till makten. Hugo Chávez är en tidigare militär och politisk uppkomling med 
ett misslyckat kuppförsök och några år i fängelse bakom sig. Han valdes till president, 
med 58 procent av rösterna, i december 1998 på en våg av missnöje med den gamla 
ordningen. Efter valet steg sympatierna för honom ytterligare, när han påbörjade sitt 
reformprogram. Chávez politik, eller ”politiska revolution”, har social rättvisa som mål. 
I detta begrepp lägger Chávez total uppgörelse med det ”gamla systemet” och en statlig 
ledning av ekonomin där privat ägande – hellre små nationella företag än stora 
internationella – främst ses som ett komplement till statligt ägande. Han är starkt 
nationalistisk och inspirerad av Castro på Kuba ville han genom sin egen gräsrotsrörelse 
aktivera massorna. Hösten 2000 hade Chávez stöd av cirka 80 procent av landets 
befolkning. Konsekvenserna av hans första år vid makten blev dock en ekonomisk 
kräftgång och kapitalflykt, en koncentration av den politiska makten till en mindre 
grupp tidigare militärer, främst gamla vänner till Chávez. Han har medvetet utmanat 
USA:s politiska hegemoni, vilket lett till att Venezuelas relationer till USA numera är 
ansträngda.  
 
Med Chávez makttillträde skiftade Venezuelas oljepolitik. Produktionen var på väg upp, 
samtidigt som oljepriset var på väg ner, när han tillträdde. Chávez bestämde sig för att, 
tvärtemot tidigare förd politik, ”ställa in sig i OPEC-ledet” och från att ha varit ett av de 
länder som var minst strikta när det gällde att efterleva tilldelade produktionsvolymer 
inom OPEC:s kvotsystem blev Venezuela ofta den mest följsamma inom 
organisationen. I Chávez nya politik prioriteras högt pris framför marknadsandel. Detta 

                                                   
5 För en något utförligare beskrivning av reserver av konventionell olja och ytterligare reserver av tyngre 
fraktioner, se referat ”Venezuela – Oljeland i kris” från den 23 april 2002. Förutom dessa reserver finns 
en offshoreprovins vid Trinidad där gas kan produceras (och konverteras till LNG). 
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har visserligen lett till högre oljeinkomster för staten, men till priset av minskad 
ekonomisk aktivitet i landet och ett försvagat PDVSA. 
 
Chávez revolutionära retorik har ökat klassmedvetandet i Venezuela och det politiska 
klimatet har blivit alltmer polariserat samtidigt som konflikter har kommit upp till ytan. 
Missnöjet med Chávez som president växte sig starkare, och stödet för honom hade 
sjunkit till omkring 30 procent vid slutet av 2001. I mars 2002 bestämde sig Chávez för 
det avgörande steget att ta total politisk kontroll över PDVSA. Han avsatte den 
professionella ledningen och tillsatte politiker i dess ställe. Det var detta som var 
upphovet till den föregående misslyckade kuppen mot honom i april 2002, som varade i 
knappt två dygn6. Militärens agerande i samband med kuppförsöket visade att den var 
mycket splittrad, vilket den fortfarande är. Inom militären anses cirka 70 procent vara 
”professionellt opolitiska” och inställda på att underordna sig den civila politiska 
makten (konstitutionalister). Ungefär två tredjedelar av den mindre gruppen på 
resterande 30 procent är uttalade motståndare till president Chávez, och en tredjedel 
stödjer honom aktivt. Att militären avstått från att kliva in och påverka utgången av de 
oroligheter som rått under det senaste året beror på att konstitutionalisterna utgör en 
majoritet. 
 
Konsekvenser av kuppförsöket 
”Vad blev konsekvenserna av den misslyckade kuppen och att president Chávez kom 
tillbaka till makten?”, frågade Staffan Riben retoriskt. ”De grundläggande 
motsättningarna fördjupades, och det var rätt tydligt att något skulle hända. Nu har detta 
hänt!” Venezuela är ett delat land. Efter kuppen initierades en dialog mellan presidenten 
och hans motståndare som inte gav några resultat.  
 
Den 2 december 2002 utlystes ett civilt stopp (generalstrejk). Oppositionen tog över 
gatorna och Venezuela stod stilla i två månader. Bland annat gick PDVSA:s anställda ut 
i strejk, och oljeproduktionen minskade drastiskt. Venezuela hade före strejkerna en 
OPEC-kvot på cirka 2,8 miljoner fat per dag och en något högre faktisk produktion 
(cirka 3,2 miljoner fat). När krisen var som värst var den dagliga produktionen nere på 
några hundra tusen fat. Oppositionens ledare trodde att regeringen skulle vara tvungen 
att vika efter några veckor, men regeringen stod fast. Tillslut blev priset av uteblivna 
inkomster som oppositionens industrialister och arbetare fick betala alltför högt. 
Strejken avblåstes under de första dagarna i februari 2003, utom inom oljeindustrin. 
Chávez ser sig som segrare i denna konflikt. Han anser att de strejkande agerade 
olagligt. Dessa i sin tur rättfärdigade strejken med bestämmelser i den nya konstitution 
som Chávez själv står bakom. Då han betraktar strejkerna som olagliga har Chávez sagt 
upp de strejkande inom oljesektorn från PDVSA. Totalt har hittills 12 000 personer 
avskedats, vilket avsevärt försämrar landets möjligheter att återhämta sig när det gäller 
produktion av råolja.  
 

                                                   
6 För en utförlig beskrivning av bakgrunden till den nuvarande krisen i Venezuela, se referat från 
seminarium ”Venezuela – Oljeland i kris” den 23 april 2002. Där beskrivs den historiska utvecklingen 
fram till det kuppförsök som genomfördes under april månad 2002, vid vilket president Hugo Chávez 
avsattes för att senare inom två dagar återkomma till makten. 
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Strejkens konsekvenser för Venezuela 
”Det är idag osäkert hur stor den faktiska oljeproduktionen i Venezuela är. Regeringen 
hävdar att man återigen ökat produktionen till omkring 2 miljoner fat per dag. Andra 
säger att dagens produktion ligger kring 1,3 miljoner fat per dag.” Även optimistiskt 
sett, om de strejkande oljearbetarna så småningom tillåts gå tillbaka till sina tidigare 
arbetsplatser kommer det att ta lång tid för produktionen att stiga till tidigare nivåer. 
Också i detta fall kommer strejken och den lägre oljeproduktionen att innebära ett 
genomsnittligt produktionsbortfall av i storleksordningen 800 000 fat per dag för 
Venezuela under 2003. Om regeringens linje kvarstår, och oljearbetarna inte får gå 
tillbaka till sina jobb, kommer återhämtningen gå långsammare och det resulterande 
produktionsbortfallet bli än större. 
 
På kort sikt har Chávez stärkt sin politiska position på bekostnad av oppositionen. Dock 
har det internationella engagemanget för vad som försiggår i Venezuela ökat. 
Venezuelas rykte som pålitlig oljeleverantör har skadats rejält, vilket kommer att få 
kommersiella effekter i framtiden. Chávez har fått full politisk kontroll över PDVSA 
men till en stor kostnad av avskedanden, lägre produktion och ett större beroende av 
utländskt privat kapital. Objektivt sett rimmar detta illa med hans egna uttalade 
önskemål att ha stark nationell kontroll över oljeproduktionen i Venezuela. 
 
De strejkande är ekonomiskt utmattade och de ekonomiska konsekvenserna i landet från 
strejken märks tydligt. ”Ekonomin krymper med mellan 12 och 22 procent och den 
officiella arbetslösheten har stigit och ligger över 20 procent. Inflationen ligger på 45-50 
procent. Den Venezuelanska valutareserven sjönk och landet har idag både en officiell 
och en inofficiell växelkurs.” 
 
Vilken väg tar då Venezuela ut ur den nuvarande krisen? ”Omvärldens tryck främjar en 
konstitutionell lösning och ett samlande alternativ skulle kunna vara en folkomröstning i 
augusti-september 2003, som eventuellt följs av nyval i slutet av detta år”, sade Staffan 
Riben. En klar möjlighet finns då att en ny politisk fas kan inledas, men vissa hävdar att 
Chávez har chans att bli omvald då oppositionen idag är splittrad. ”Oppositionen måste 
samla sig och ställa upp med rimliga alternativ, annars kan Chávez trots låga 
opinionssiffror bli omvald”, fortsatte Staffan Riben. Omvärldens allt större 
påtryckningar är en viktig faktor. Bland andra stödjer 2002 års nobelfredspristagare 
Jimmy Carter och Organisationen av Amerikanska Stater försoningssamtal. ”Det lutar 
idag åt att regeringen kommer att acceptera en folkomröstning senare i år”, sade Staffan 
Riben. Han pekade även på två mindre lyckosamma scenarier för framtiden. Alternativ 
till nyval är nya kuppförsök eller att Chávez styr alltmer repressivt över en försvagad 
Venezuelansk ekonomi. 
 
”Oavsett vad som händer den närmaste tiden kommer Venezuela framöver att vara ett 
sargat land och en svagare oljeexportör”, avslutade Staffan Riben. 
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