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Förord 
 
Olja är världens största handelsvara men i Sverige är kännedomen om denna handel 
på många håll liten. NOG-seminariet den 27 maj gav en inblick i handeln med olja 
och dess olika aktörer. Föredragshållare var Tommy Nordin vd för Svenska 
Petroleum Institutet, Thor-Inge Willumsen chef för Statoil internationell handel med 
råolja, LPG och dess produkter, Johan Dicksved analytiker på Stockholm Chartering 
och Leif Nilsson chef för Preems varuförsörjning och raffinering.  
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Inledning 
 
Tommy Nordin är Vd för Svenska Petroleum Institutet och har jobbat i den svenska 
oljebranschen i många år. Svenska Petroleum Institutet (SPI) är branschorganisation 
för oljebolagen i Sverige och har som ändamål att tillvarata och befrämja 
oljebranschens intressen. SPI arbetar inte med frågor som rör priser eller 
konkurrensen mellan medlemsföretagen. 
 
De svenska oljeleveransernas historia 
 
Vid mitten av 40-talet var leveranserna till Sverige ca 2 miljoner kubikmeter jämt 
fördelade mellan bensin och eldningsoljorna. Vid början av 50-talet steg leveranser 
kraftigt i en 20-års period och var i början på 70-talet ca 30 miljoner kubikmeter. 
Främst ökade eldningsoljorna men även i viss mån bensin. Efter några år i med 
kraftigt ökade priser på oljeprodukter minskade leveranserna i början på 80-talet till 
ca 15 miljoner kubikmeter. De var framförallt eldningsoljorna 2-6 som minskade mest 
men även eldningsolja 1. Sedan dess har leveranserna av oljeprodukter varit relativt 
konstant med ca 5 miljoner m3 bensin, ca 4 miljoner m3 diesel, ca 1 miljoner m3 
flygbränsle, ca 3 miljoner m3 eldningsolja 1 och ca 2 miljoner m3 eldningsolja 2-6. 
Förbrukningsmönstret sedan 1979 till 2003 är att bensin och diesel ökar något, 
flygbränsle är oförändrat och eldningsoljorna minskar kraftigt. 
 
De faktorer som dominerat den svenska oljemarknaden är att det på 50- och 60-talet 
ökade volymerna kraftigt då olja ersatte kolet samt att det i landet byggdes upp ett 
betydande krigslager. På 70-talet steg priserna på oljeprodukter så kraftigt att det 
betecknades som de första ”oljekriserna”. Frågan om försörjningstrygghet kom upp 
på agendan. På 80-talet minskade volymerna då oljan till stor del av el. Volymerna 
minskade därmed. Staten initierar de första miljökraven och tar även över krigslagren 
vars ansvar hittills varit på industrin. På 90-talet ökar miljökraven med bland annat 
miljöklassade bränslen. Staten avvecklar även krigslagren. På 2000-talet dominerar 
diskussionerna om alternativa drivmedel samt försörjningstrygghet.  
 
De svenska oljeföretagen 
 
1975 fanns det i Sverige 15 större detaljistföretag medan år 2004 var de 7. Det har 
alltså på dessa knappa 20 år skett flera uppköp och sammanslagningar. Främsta 
skälet till det är den kraftigt minskade marknaden genom en halvering av 
oljeleveranserna under från 70-talets nivå.   
 
Råoljeimport  
 
År 2003 importerades 23,6 miljoner kubikmeter råolja till Sverige. Den kom 
huvudsakligen från Norge, Ryssland, Danmark och Iran. Import skedde även i mindre 
skala från Storbritannien och Venezuela. 
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Länder Andel av import 2003 (%) 
Norge 38 
Ryssland 19 
Danmark 18 
Iran 15 
Storbritannien 5 
Venezuela 4 
Övriga 1 
Tabell 1. Råoljeimport år 2003 fördelat på länder. 
 
Världens oljereserver 
 
Ett sätt att mäta hur länge olja kommer att räcka i framtiden är R/P-kvoten, dvs 
världens bevisade reserver ett år genom årets produktion. Kvoten blir ett värde på 
hur många år av produktion som finns kvar. Denna kvot har sedan 1976 ökat från 
knappt 30 år till att nå maximum år 1990 på ca 44 år. År 2002 var R/P-kvoten 40,6 år. 
R/P-kvoten varierar väldigt mycket per region och är mellan 10 och 15 år i 
Nordamerika, Europa och Eurasien samt Sydostasien medan den är knappt 30 år 
Afrika och drygt 40 år i Syd- och Mellanamerika. Klart högst värde har Mellanöstern 
med ca 90 år. 
 
Pris 
 
Råoljepriset har sedan 1861 varierat mellan cirka 10 och 30 $ per fat förutom vid två 
perioder. Det första tillfället var på 1860-talet som priset steg till drygt 90 $ per fat då 
det blev stor efterfrågan på olja i Pennsylvania i USA. Det andra tillfället var på 1970-
talet då priset steg till knappt 80 $ per fat. Detta berodde på revolutionen i Iran och 
dess förlorade produktion.  
 
Råoljekartellen OPEC har haft som mål att hålla priset mellan 22 till 28 $ per fat en 
längre tid. Priset på den råolja som handlas i London, som kallas Brent, steg under 
1999 från 10 till 25 $ per fat. Under åren 2000 till 2003 varierade priset mellan 17 och 
33 $ per fat. Under 2004 har priset fortsatt upp mot 40 $ per fat. 
 
Det genomsnittliga bensinpriset i Sverige har sedan 2002 varierat mellan 9,17 och 
10,00 kr per liter. De senaste månaderna har priset fortsatt mot 11 kr per liter. Priset 
till består till ca 70 procent av olika skatter, 20 procent av produktionskostnader och 
10 % av bruttomarginal. 
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Inledning 
 
Thor-Inge Willumsen är Senior Vice President i Statoil och chef för koncernens 
internationella handel med råolja, LPG och produkter. Statoil är en av världens 
största nettosäljare av råolja och handlar med mer än två miljoner fat/dag. Handeln 
sker från kontor i Stavanger, London, Stamford, Connecticut i USA och Singapore. 
 
Utbud och efterfrågan i världen år 2003 
 
Världens efterfrågan på olja per dag är 79 miljoner fat år 2003. Av dessa står USA 
enbart för 20 miljoner fat eller 25 % av världens efterfrågan. Övriga stora 
konsumenter är EU på 16 miljoner, Latinamerika på nästan 7 miljoner, Japan och 
Kina på 5,5 miljoner och f.d. Sovjetunionen på knappt 4 miljoner fat per dag.  
 
När det gäller utbud se det helt annorlunda ut. Av de 79 miljoner fat som 
producerades per dag år 2003 står Mellanöstern för 23 miljoner, f.d. Sovjetunionen 
och Latinamerika för drygt 10 miljoner, USA för knappt 8 miljoner, Afrika för knappt 9 
miljoner och EU för 6,5 miljoner fat per dag. Övriga producenter är Kina och övriga 
Asien. 
 
Skillnaden mellan utbud och efterfrågan per region blir behovet av import eller 
möjligheten till export. De regioner som måste importera är USA med 13 miljoner, EU 
med knappt 10 miljoner, Japan med drygt 5 miljoner, övriga Asien med knappt 7 
miljoner och Kina med drygt 2 miljoner fat per dag. De regioner som exporterade var 
Mellanöstern med knappt 18 miljoner, f.d. Sovjetunionen och Afrika med ca 6 
miljoner och Latinamerika med drygt 3 miljoner fat per dag. 
 
Under de senaste 2 åren har efterfrågan ökat i USA och Asien, främst i Kina. Under 
samma period har produktionen ökat i Mellanöstern och f.d. Sovjetunionen. 
 
För att förstå storleken på oljehandeln i världen berättade Thor-Inge att hela världens 
oljeproduktion är värd cirka 6500 miljarder kr per år, dvs cirka 9 gånger Sveriges 
statsbudget. 
 
Från råolja till raffinerade produkter 
 
I ett uppgraderat genomsnittsraffinaderi omvandlas råolja till de färdiga produkterna 
LPG (0,8%), Nafta (3,4%), bensin (38,1%), jetbränsle (9,6%), diesel (31,7%) och 
tunga eldningsoljor (10,6%). Dessa produktionsandelar varierar beroende på vilken 
sammansättning och därmed pris råolja har. I de utgifter ett raffinaderi har så står 
inköp av råolja för 86 %, drift och finansiering för knappt 6 % och vinsten är knappt 3 
%.  
 
Prissäkring 
 
Producenter, transportörer, mäklare och inköpare av råolja och övriga oljeprodukter 
utsätts för en betydande prisrisk med det ibland kraftigt varierande oljepriset. Det 

T h o r - I n g e  W i l l u m s e n ,  S t a t o i l  
 



 
6  

finns många aktörer vilket ger osäkra förutsättningar. För att hantera denna prisrisk 
har oljebörserna i världen en viktig roll genom att aktörernas prissäkring i olika 
finansiella instrument så som ”futures”. ”Futures” är en avtal om pris på olja in i  
framtiden men är inte en bra indikation på hur priset kommer att utveckla sig.  
 
Investmentbanker gör långtidsprognoser, som inte bygger på oljebörsernas ”futures”, 
på råoljepriset för projektfinansiering. Dessa pekar mot prisnivåer under 2005 på 32 
$, 2006 på 30 $, 2007 på 29 $, 2008 på 30 $ och 2009 på 31 $.  
 
OPEC 
 
I oljekartellen OPEC ingår Venezuela, Algeriet, Libyen, Nigeria, Saudiarabien, Irak, 
Iran, Kuwait, Qatar, Förenade arabemiraten och Indonesien. Dessa länder står för 38 
% av oljeproduktionen och för 78 % av oljetillgångarna. Detta ger OPEC en stark 
ställning på oljemarknaden idag och kommer förmodligen att få en ännu starkare 
ställning i framtiden på grund av sina stora oljetillgångar.  
 
När OPEC ökar sin produktion av råolja flyttas jämviktpriset mellan utbud och 
efterfrågan och priset sjunker.  Minskas produktionen stiger priset på motsvarande 
sätt. Detta gäller i ett kort perspektiv då markanden är oflexibel att ändra sin 
efterfrågan. 
 
Lager 
 
Rapporter om nivån på oljelager i USA, EU och Japan kommer regelbundet. 
Marknadens fokus ligger på oljelagren i USA och dess nivå. Det finns en korrelation 
mellan oljelagren i USA och prisnivån. Låg nivå på oljelagren brukar ge ett högre 
oljepris och tvärtom. 
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Inledning 
 
Johan Dicksved är före detta sjökapten men jobbar nu med marknadsanalys vid 
Stockholm Chartering som är Sveriges största tankfartygsmäklarfirma. Tidigare 
utgjorde framträdande stortankrederier i Stockholm basen för verksamheten.  Sedan 
slutet av 1990-talet är dessa borta. Idag utgörs merparten av kundbasen av bolag 
som National Iranian Tanker Co, Frontline, Preem m.fl. Stockholm Chartering 
bedriver även nybyggnadskontraktering; nyligen har bl a två stycken 
produkttankfartyg avsedda för nord- och östersjöfart samt Vänern kontrakterats vid 
ett varv i Turkiet. 
 
 
Oljetillgång: en fråga om sjötransport 
 
Råolja transporteras huvudsakligen i stora tankfartyg; VLCC, Suezmax och Aframax. 
 

– VLCC lastar typiskt ca 270 000 ton (2 million barrels). Ca 440 st finns. 
– Suezmax lastar typiskt 140 000 ton (1 million barrels). Ca 300 st finns. 
– Aframax lastar typiskt 80 000 ton (0,5 million barrels). Ca 600 st finns 

 
Största enskilda marknaden är utan konkurrens Mellanöstern; 80% av VLCC lasterna 
kommer därifrån. VLCC kan endast passera Suez i ballast, ej med full last. 
VLCC marknaden står och faller med oljeexport från Mellanöstern. 
 
För Suez- och Aframax marknaderna är det något annorlunda. För dessa utgör 
Mellanöstern  endast  10%-15%   av  marknaden;  Svarta-  och  Medelhavet, 
Västafrika, Nordsjön  och  Baltikum,  Karibien  och Mexikanska Golfen samt Fjärran 
Östern utgör andra delmarknader för dessa segment. 
 
Råoljans flöden 
 
Betydande sjötransportsvolymer av råolja är från Mellanöstern till Fjärran Östern med 
Kina, Japan, Sydkorea och Indien i spetsen samt till EU och USA. Västafrikansk 
export går framförallt till USA och EU men även till Fjärran Östern. Betydande 
transporter kommer även från Svarta havet och Baltikum. Andra signifikanta 
tankfartygsmarknader inkluderar t.ex. Venezuela/Mexico till USA, Algeriet/Libyen till 
EU, och för att nämna några av de viktigaste. 
 
Historisk intjäning 
 
Den historiska intjäningen för tankfartyg har varierat under åren lopp. "Breakeven"  
för de olika tankfartygen kan ligga runt 27 000 $ för VLCC, 22 000  $  för  Suezmax  
och  18  000  $ för Aframax. Under 1988 till 1999 låg förtjänsten för VLCC, Suezmax 
och Aframax mellan 10 000 - 30 000 $ per dag. Under år 2000 gick det upp till 30 
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000 - 55 000 $ per dag för att sedan året därpå sjunka ner till 20 000 $ per dag. 
Under det senaste året har det återigen stigit och ligger nu på mellan 40 000 - 70 000 
$ per dag. Den historiska intjäningen följer produktionsnivåerna i Mellanöstern. Ju 
mer produktion desto mer transporter och mer förtjänst. 
 
Drivande faktorer i tankmarknaden 
 
De drivande faktorerna i tankmarknaden är oljepriser, oljeproduktion, efterfrågan, 
lager och tillgången på tanktonnage. Pris driver produktion inom framförallt OPEC 
och påverkar transportflödena mycket påtagligt; ökande produktion ökar efterfrågan 
på tanktonnage. Detta ger stort utslag i tankmarknaden.  Låga råoljelager ger 
volatilitet i pris vilket ger utslag i tankmarknaden. 
 
Tillgången på tanktonnage styrs av leveranser av nybyggen kontra skrotning av äldre 
tonnage. För närvarande sker en utfasning av äldre enkelskrovstonnage, beställt 
tonnage förefaller dock vara tillräckligt. Nybyggnadskontraktering ökar alltid då 
fraktmarknaden är god, detta trots leveranstider på upp till flera år. 
Enkelsskrovstonnaget skall enligt lag fasas ur tankflottan. Detaljerna i reglerna är 
komplicerade, men säger lite förenklat att alla fartyg utan dubbelskrov skall vara 
borta per 2010, 25 års ålder eller i vissa fall 2015. För stortankflottan innebär det att 
ca 35%  av  flottan måste ersättas fram till 2010, eller cirka 170 st VLCC, 80 st 
Suezmax och 170 st Aframax. Efter flera år av relativt svag tillväxt har efterfrågan 
tagit fart ordentligt. 
 
Kostnad för transport 
 
Kostnaden för transport av 1 fat olja från Persiska viken till Europa har sedan 1987 till 
2000 pendlat mellan 0,6 – 2,7 $. De senaste åren har priset haft toppar upp mot 4 – 
4,5 $ och dalar på 1 $. 
 
Fartygspriser 
 
Både nybyggnadspriser och andrahandspriser på tankbåtar har ökat kraftigt det 
senaste året. Nybyggnadspriser är resultatet av fulla orderböcker vid varven.  Flera   
sjöfartssegment  har  gått  bra  samtidigt,  bl.a. bulk, container, tank vilket ökat trycket 
varvsmarknaden. 
 
Andrahandsmarknaden har ökat ännu mer proportionellt. Låga räntor inbjuder till 
ytterligare investeringar. Däremot visar historien att marknaden kan svänga snabbt 
och ett felaktigt ingångsläge kan vara ödesdigert för den som investerar i tankbåtar. 
 
Stortankflottan 
 
VLCC flottan börjar nu växa efter att ha varit i princip statisk under 1990-talet och 
fram till i fjol. Aframax har befunnit sig i tillväxt sedan slutet av 1990-talet, segmentet 
har fått stöd av ökad Rysk oljeexport. Suezmax gynnas också av den ökade Ryska 
oljan, och flottan har börjat växa sedan något år tillbaka. 
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Inledning 
 

Leif Nilsson är affärsansvarig för varuförsörjning och raffinering på Preem. Leif har 
arbetat med oljehandel i ca 20 år. Preem är Sveriges största oljeföretag och svarar 
för tre fjärdedelar av den svenska raffinaderikapaciteten och en fjärdedel av den 
nordiska. Totalt raffineras 15 miljoner ton vid de båda helägda raffinaderierna Preem 
Raffinaderi i Göteborg och Scanraff i Lysekil. Båda raffinaderierna räknas till de 
modernaste i Europa. 
 
Att köpa en bil utan att veta priset 
 
Att köpa olja är som att köpa en bil utan att veta priset. Om du vill t ex köpa en Volvo 
så får du priset i relation till hur mycket en SAAB kostar minus eller plus en 
förhandlad kostnad (prisdifferential). Ungefär så är det att köpa olja. Om Preem vill 
köpa olja från t ex Ryssland får de priset i hur mycket Brentolja kostar plus eller 
minus en prisdifferential.  
 
Från råolja till färdig produkt 
 
Preem köper mellan 50 000 – 60 000 kubikmeter råolja per dag för leverans till deras 
två raffinaderier. Råoljan går genom raffinaderiets process för att ge de färdiga 
produkterna bensin, gasolja och tjockolja. För var och en av dessa huvudgrupper 
finns 5 – 10 kvaliteter. Hela systemet drivs av och innehåller 2 miljoner kubikmeter 
olja och blivande produkter. De stora volymerna gör det väldigt viktigt för Preem att 
hålla reda på inkommandeprisnivåer, produktnivåer och utflöde av produkter. Det är 
också viktigt att hålla konstant nivå, det vill säga sälja lika mycket som köps in. 
 
Inköp av råolja 
 
Preem köper ca 50 % av sin råolja från Nordsjön. Resterande del kommer från 
Ryssland och Mellanöstern.  Att köpa råolja från Mellanöstern karakteriseras av 
långa kontrakt, stora laster, lång prissättning (ca 1 månad) och ensidig 
prisbestämning. Prissättningen är relaterad till IPE, oljebörsen i London. Att köpa 
råolja från Nordsjön karakteriseras av prissättning mot publicerade 
prisuppskattningar av t.ex. Platts och Brentpriset samt en förhandlad prisdifferential. 
Prisnivån bestäms genom ett medelvärde av 2 dagar före och efter 
lastningsdagensBrentpris plus prisdifferentialen. Köpen sker av de stora företagen 
Statoil, Norsk Hydro, Shell, BP och Esso och andra. Eventuellt överskott av olja på 
Nordsjön exporteras ofta till USA eller Canada. Att köpa råolja från Ryssland liknar 
sättet som används på Nordsjön med skillnaden i att prissättningen sker genom ett 
medelvärde av Brentpriset 5 dagar efter lastning plus prisdifferential. De stora 
företagen i Ryssland är Lukoil, Yukos, Sibneft, Surgut och TNK-BP.  Ibland händer 
det att råoljeleverantörer från andra regioner så som Västafrika och Indonesien vill 
leverera till den svenska marknaden. Västafrika har fördelen genom sin geografiska 
position mitt mellan stora förbrukarregioner att kunna på ett effektivt sätt kunna byta 
och snabbt leverera till den marknad med bäst pris, s.k. swingsupplier. 
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Prissäkring 
 
De finns 4 olika sätt att via referenskvaliteten Brent prissätta sina leveranser eller 
inköp av råolja. Dated Brent är spotpriset på de fysiska leveranser som sker. 
Forwardlaster är prissättning på fysiska leveranser i framtiden i månader framöver, 
maximalt 36 månader, på 600 000 fat. Futures IPE är handel med "lots" om 1000 fat 
på oljebörsen i London (IPE) men som aldrig resulterar i en fysisk leverans. När 
leveransdatum förfaller nollställs leveransen och ett uträknat pris betalas baserat på 
Forward Brent. Den sista varianten är Partials som är delar om ca 50 000 fat av 
Forwardlaster. 
 
För prissäkring av produkter sker det delvis på ett annorlunda sätt. Publikationen 
Platts sätter pris på de olika petroleumprodukterna 1 gång per dag. Under dagen 
handlas produkterna till olika priser för att sedan 18:30 samlas ihop till prisnivån vid 
denna tidpunkt (s.k. Market on close) vilket blir den publicerade prisnivån den dagen. 
Det finns för varje produktslag en forwardmarknad s.k. swaps och produktmarknaden 
har även en futuresmarknad på gasolja med fysisk leverans i Rotterdamområdet. 
Produkter handlas även ofta med fastprissättning. Varje onsdag klockan 16:30 
släpps USA lagersiffror som ofta ger stora svängningar på kort tid på spotpriset. 
 
 
 
 
 


