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Sasja Beslik är chef på Nordea för Ansvarsfulla investeringar.

Macondo-olyckan har på ett radikalt sätt förändrat finansvärldens sätt att se på 
oljeindustrin. Tydligare och mer omfattande information och transparens på en 
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oljeindustrin. Tydligare och mer omfattande information och transparens på en 
helt ny nivå efterlyses vid värdering av risker avseende investeringar i 
oljebranschen.

Nordea har tagit fram en analys efter händelserna i Mexikanska Golfen, där man 
tittat konsekvenserna för industrin om något likande skulle inträffa igen. 25 
stycken företag som borrar olja på djupt vatten har utvärderats. Resultatet är att 
6 företag bedömts som högriskföretag att investera i på grund av bristande 
hantering av olyckstillbud och antal miljö- och hälsoincidenter. 



De företag som agerar på oljemarknaden är medvetna om riskerna men de är 
sent ute och det går sakta. Det som krävs är att företagsledningarna i dessa bolag 
strävar efter ökat fokus på planer och åtgärder för att minimera risker genom att 
ta ett tydligare ansvar vad gäller hälso- och säkerhetsaspekterna i och med att 
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ta ett tydligare ansvar vad gäller hälso- och säkerhetsaspekterna i och med att 
tidigare riskbild nu ändrats.
Efter Macondo ligger BP:s aktie stilla i väntan på den utredning Obamas
administration gör som fastställer skadeståndsnivåerna för olyckan. 
Förväntningarna från finanssektorn är att denna utredning kommer innebära 
strängare restriktioner och krav på ökat risktänkande från oljeindustrins sida. 
Olyckan är ett slag för BP men kan även fungera som en vändpunkt i likhet med 
Exxon som visade att de lärt sig sin läxa och idag står i framkant vad gäller risk-
och sårbarhetsarbete. 
Avslutningsvis ställer sig Sasja frågan hur länge vi kommer att komma ihåg denna 
olycka? Om vi avgränsar frågan till att omfatta finansvärlden, så tror han att de 
inte kommer att glömma eftersom det handlar om stora mängder kapital.



Statoil arbetar för att utvinna energiresurser på ett miljömässigt hållbart sätt. 
Statoils övergripande strategi bygger på tre ben: 
• Maximera värdet inom Norsk kontinentalsockel
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• Maximera värdet inom Norsk kontinentalsockel
• Ökad global tillväxt
• Förnybar energi

Statoils globala oljetillgångar uppgår till 2 miljarder fat, varav 600 000 fat olje-
och gasekvivalenter per dag produceras utanför norsk kontinentalsockel. 
Utvecklingen från att fokusera på ett område till att bredda sig både geografiskt 
och till andra källor, som oljesand och  djuphavsborrning, är strategisk och har 
skett inom Statoil den senaste decennierna. 



Statoil bedömer att de efterföljande konsekvenserna från olyckan i Mexikanska Golfen 
kommer att påverka följande områden:
• Finansiella

- Större ekonomisk ansvars exponering
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- Större ekonomisk ansvars exponering
- Ökade avgifter, skatter och royalty
- Ökade anläggningskostnader

• Politiska
- Inga större fundamentala förändringar 

• Operativa
- Striktare säkerhets standards
- Fokus på säkra operationer
- Planer på förebyggande- och saneringsåtgärder viktigt

• Möjligheter
- Mindre konkurrenter
- Operatörer som skött sina hygienfaktorer kommer att premieras
- Tonvikt på teknologi och HSE (?)

Peter avslutade med att konstatera att det är viktigt att oljeindustrin tar samma ansvar 
över hela världen när det gäller miljö och säkerhetsaspekter.



Svante inledde med att konstatera att dagens diskussioner hållit sig kring 
skadeverkaningarna av oljeutsläppet och de miljömässiga konsekvenser som 
följde men att ingen har talat om de fossila bränslenas roll och 
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följde men att ingen har talat om de fossila bränslenas roll och 
klimatförändringarnas effekter.
Han menar att vi måste vidga vårt synsätt och se även atmosfären som en resurs. 
En resurs som det idag råder en knapphet på. 
Om vi ser atmosfären som om den har ett tak, så har vi 1600 miljarder ton CO2 
kvar att släppa ut fram till 2050 innan taket är nått. Med nuvarande 
utsläppsnivåer når vi detta tak redan om 20 – 25 år. Till denna nivå kan vi till 70 
procent sannolikhet komma under 2-graders höjning av den globala 
atmosfärstemperaturen. 
Naturskyddsföreningen förordar därför nollutsläpp från industrin till år 2030. Det 
finns även stora möjligheter att kombinera fattigdomsbekämpning och 
klimatåtgärder via exempelvis regnskogsskyddet för att minimera utsläppen av 
koldioxid till atmosfären. 



Den mest effektiva kombinationen för att lyckas ställa om energisystemet är via 
lågt pris på energi (ger lågt initiativ till investeringar) samt en hög skatt (ger 
minskad konsumtion). Det finns en affärsidé i att skapa lönsamhet för företag 
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minskad konsumtion). Det finns en affärsidé i att skapa lönsamhet för företag 
genom hållbara investeringar.
Idag finns det tyvärr en debatt kring fossilgasens förträfflighet och dess 
framgångar har enligt vissa bedömare lett till att investeringar i förnybart 
uteblivit. Naturskyddsföreningens ståndpunkt är att Sverige ska bort från en 
infrastruktur och beroende av naturgas och hoppas att via opinionsbildning även 
påverka investeringsbeslut i denna riktning. 
För att vända inriktningen mot ett hållbart samhälle bör man sätta fart på 
investeringarna i Afrika och i förnybar elproduktion. I Afrika saknar cirka 1,5 
miljarder människor tillgång till elektricitet och här finns ett stort behov av nya 
investeringar. 
För Sveriges del så behöver vi satsa mer på energieffektivisering och dess stora 
potential. Detta är något som känns mycket angeläget och samtidigt skapar ökad 
sysselsättning.



Jonas inleder med att berätta att en precis likadan olycka som Macondo
inträffade i Mexikanska Golfen 1979. Då läckte olja ut under 8 månaders tid. 
Dessa fakta var i stort sett helt okända hos media och frågan är varför? 
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Dessa fakta var i stort sett helt okända hos media och frågan är varför? 
Enligt Jonas är svaret enkelt: internet fanns inte, d.v.s. begränsad tillgång till 
digitaliserad information. 
Han menar att vi måste bli bättre på att lära oss av tidigare erfarenheter trots att 
det är svårt och människan funkar så att man glömmer fort.
Jonas fortsatte därefter med att resonera kring varför riskerna med oljeborrning 
tycks glömmas bort och där han menar att bidragande orsaker är:
• Mängden borrhål. 

- Under årens lopp har det borrats cirka 49 000 hål runt om i Mexikanska Golfen 

och antalet olyckor har varit relativt få.

• I USA anses oljeborrning som en ”Cowboy bransch”. 
- En tuff bransch där man inte är rädd för lite smuts och hårt arbete.



Vid olyckan i Macondo användes en rad olika bekämpningsmetoder
för att minimera skadorna av oljeutsläppet, dessa var:
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Till sjöss Vid land

• Dispergering
- naturlig
- kemisk

• Bränna

• Upptagning
- pumpning från botten
- skimmers
- absortion

• Styrning

• Spolning

• Upptagning
- maskinell
- manuell
- absorption

• Nedbrytning

• Bränna

I efterhand har det visat sig att 17 % av oljeläckaget togs upp vid botten, 5 % 
procent brann upp, 3 % lyckades tas upp med hjälp av skimmers, 25 % har 
upplösts eller avdunstat, 8 % har dispergerats kemiskt, 16% har dispergerats 
naturligt medan hela 26 % fortfarande är kvar i miljön.
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• När det gäller skador på miljö och samhälle så sammanfattas dessa konsekvenser i 
punkterna nedan:

• skador på vilda djur • stopp för turism/rekreation• skador på vilda djur
• förgiftade miljöer
• stopp för yrkesfiske

• stopp för turism/rekreation
• utmattade organisationer
• negativ PR

Kostnaderna för oljeutsläppet i Mexikanska golfen är idag okända men väntas bli 
omfattande. Tidigare oljeutsläpp har kostat samhället:

Exxon Valdez, Alaska, 1989: 15 miljarder kr

Prestige, Spanien, 2002: 90 miljarder kr

Jonas menar att nuvarande och planerade åtgärder för att skydda samhället och miljön 
inte är tillräckliga utan behöver skärpas ytterligare. Det behöver bli dyrare att släppa ut 
olja och man behöver förstärka skyddet för de mest känsliga områdena. Dessutom bör 
man tänka utanför boxen på vad som skulle kunna hända och öva för det riktigt stora 
utsläppet. 


