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Sammanfattning 

 

Titel   En alternativ investering - fallstudie om olja 
 
Författare   Faye Flensburg och Louise Öberg Axelson 

Institution   Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och 
Finans  

Examensummer  188 

Handledare  Han-Suck Song 

Nyckelord  Olja, direktinvesteringar etc. 

 
Bakgrund: Olja är en av världens viktigaste råvaror. Oljan är en viktig flytande energiform 

där det under nästan 100 år byggts en världsomspännande väl fungerande struktur för dess 

distribution. Investeringar i olja är mer aktuellt än någonsin, dels för att efterfrågan idag är 

större än utbudet och dels för att ny oljeborrningsteknik möjliggör fler och större oljefynd.  

Metod: Metoden utgjordes av en studieresa till Oklahoma och Texas. Två intervjuer och två 

seminarier samt artiklar, litteratur och internetsidor har även använts. 

Avgränsning: Fallstudien har avgränsats till att omfatta direktinvestering i oljeborrning i 

Texas och Oklahoma.  

Resultat och slutsats: I Sverige är vi mer hemmastadda med andra energiformer. Vi vet inte så 

mycket om investeringar i oljeutvinning eftersom vi inte har denna resurs inom våra gränser. 

Faktum är emellertid att oljerelaterad verksamhet är världens största affärsform. Uppenbart är 

att det finns många fina investeringsmöjligheter för den som vet och kan hur en sådan 

investering skall göras. Det är väl värt att lära känna detta spännande investeringsalternativ 

mer i detalj.  
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Abstract 

 

Title   An alternative investment – case study in oil 
 
Author   Faye Flensburg and Louise Öberg Axelson 

Department  Department of Real Estate and Construction Management Centre 
for Banking and Finance  

Thesis number  188 

Supervisor  Han-Suck Song 

Keywords  Oil, direct investments etc. 

 
Background: Oil is one of the world's most important commodities. Oil is an important liquid 

energy and for almost 100 years a worldwide well-functioning structure for the distribution 

oil has been built. Investments in oil are more relevant than ever, partly because the demand is 

currently outstripping supply and partly to new oil drilling technologies allow for greater oil 

discoveries. 

Method: The main method of this report is a field trip to Oklahoma and Texas. Two 

interviews and two workshops, articles, books and Internet sites have also been used. 

Delimitation: The case study has been limited to focus on direct investments in oil drilling in 

Texas and Oklahoma.  

Result and conclusions: In Sweden we are more comfortable with other forms of energy. We 

do not know much about investments in oil exploration because we do not have this resource 

within our borders. But the fact is that oil-related activities are the world's largest business 

form. Obviously, there are many great investment opportunities for those who know how such 

an investment can to be made. It is well worth getting to know this exciting investment option 

in more detail. 

 

 



 
 
 

 
 

 4 

Förord 
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kandidatprogrammet Fastighet och Finans vid Centrum för bank och finans på Kungliga 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Om världen vore en människa skulle olja vara dess blod. Olja är en av världens viktigaste 

råvaror och får det dagliga samhället att fungera. Idag används över 80 procent av alla 

oljeprodukter till transportsektorn. Ett stort problem är dock att efterfrågan är större än 

utbudet. Ny oljeborrningsteknik i USA möjliggör att större kvantiteter olja lättare hittas och 

snabbare pumpas upp. Denna nya utvinningsteknik kommer snabbt att sprida sig till andra 

länder jorden runt. Som resultat av den nya tekniken kommer förmodligen även den 

nuvarande geopolitiska världskartan att i viss mån ritas om. Dessa faktorer visar på att 

investeringar i olja är mer aktuella än någonsin.  

Svenska Oljeinvesteringar grundades 2010 av Peter Flensburg, Torsten Helgemo och Fredrik 

Prans. Företaget skall erbjuda investerare attraktiva, långsiktiga direktinvesteringsobjekt i 

form av delägarskap i oljekällor i främst Texas och Oklahoma. Hitintills har Svenska 

Oljeinvesteringar borrat 15 horisontella källor och beräknas under de kommande åren att 

borra 100 källor. 

1.2 Syfte   
 
Denna studie är en fallstudie skriven åt Svenska Oljeinvesteringar, som ämnar klargöra oljans 

egenskaper ur ett investeringsperspektiv. Samt mer specifikt undersöka hur en 

direktinvestering i oljeborrning kan gå till i USA. Vidare har olika risker med att investera i 

olja tagits upp och analyserats. Slutligen har en diskussion förts omkring hur lönsamheten kan 

se ut i ett sådant projekt. 

1.3 Metod 
 
För att kunna utföra en fallstudie i ämnet olja utifrån ett investeringsperspektiv har många 

olika källor använts. Studien startade med en informativ studieresa till Oklahoma och Texas, 

USA. Resan ägde rum mellan 2013-05-01 och 2013-05-09. Städerna som besöktes var bland 

annat Oklahoma City, Dallas och Houston. Under denna resa besöktes oljekällor samt 

oljeriggar på plats och informativa möten med branschkunniga människor genomfördes. Här 

skedde även en intervju med Greg McDonald, en geolog vid Husky Venturas, ett oberoende 
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gas- och oljeproduktionsbolag baserat i Oklahoma. Denna resa gav stor förståelse i 

oljebranschens uppbyggnad och insyn i hur en oljeborrning går till. 

Vidare i Sverige har ytterligare en intervju genomförts med Peter Flensburg, delägare i 

Svenska Oljeinvesteringar. Två informativa seminarier har besökts och fullständig litteratur, 

internetsidor samt artiklar har använts.  

Arbetet inleds med en allmän beskrivning om olja och dess historia med fokus på USA. 

Därefter redogörs mer specifikt världens tillgång och användning av olja. Sedan har olika sätt 

att investera i olja tagits upp med fokus på direktinvesteringar. Därnäst har studien smalnats 

av till hur oljeborrning går till i delstaterna Texas och Oklahoma, för att sedan gå djupare in 

på hur den nya tekniken har revolutionerat oljeindustrin. Därefter har de mest väsentliga 

riskerna i en oljeinvestering behandlats. Slutligen har möjligheten att direktinvestera i Texas 

och Oklahoma analyserats. 

1.4 Avgränsning 
 
Studien har avgränsats för att endast omfatta oljeborrning i USA och mer specifikt delstaterna 

Texas och Oklahoma. Dels för att Svenska Oljeinvesteringars verksamhet sker i dessa 

områden men även för att dessa delstater utgör navet av den nya teknikboomen. Vidare har 

uppsatsen begränsats till att undersöka en direktinvestering i en oljekälla där den nya tekniken 

horisontell hydraulisk frackning använts.  
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2. Oljeindustrin 
 

2.1 Oljans bakgrund  
 
Råolja, som ibland även kallas för petroleum, är en mörk vätska som finns nere i jordens 

berggrund. Den kan variera i både form och färg. Olja är flytande och innehåller ringar av 

kolatomer. Trä innehåller till skillnad mot olja fast kol som är formade som långa kedjor av 

kolatomer. Den sista formen av kol är gasformiga kolatomer. Dessa tre kolformer är grunden 

till vår civilisation.  

Under miljoner år har organiskt material, ej förmultnade döda djur och växter, lagrats i 

berggrunden. Genom högt tryck och värme har det organiska materialet långsamt förvandlats 

till kolväten. Denna process bildar så kallade fossila bränslen; råolja, kol och naturgas. 

Råolja är en icke förnyelsebar energikälla vilket betyder att människans förbrukningstakt är 

snabbare än bildningsprocessen.  

 
2.2 Raffinering av råolja 
 
Råolja som borras ur marken är inte användbar innan den bearbetats på ett oljeraffinaderi, då 

den innehåller hundratals olika storlekar av kolväten mixtrade tillsammans.1 Genom att 

raffinera olja separeras kolväten så att rätt storlek grupperas tillsammans genom upphettning, 

i så kallade fraktioner. Denna process kallas fraktionerad destillation. När oljan är tillräckligt 

varm pressas den vidare in ett så kallat fraktioneringstorn.  

Eftersom kolväten i råolja har olika storlekar tar det därmed olika lång tid för dem att 

förångas. De minsta kolvätena förflyttar sig till toppen av raffineringstornet, där det även är 

kallast. I successiv grad blir molekylerna större och större ju längre ner i tornet man kommer. 

Längst ner, där kokpunkten är som högst, grupperas de största.2 

 

 

 

 
                                                        
1 Chevron, 2011  
2 BBC, 2013 
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Vid de olika kokpunkterna bildas: 

• Asfalt, även kallat Bitumen, är en solid fast olja. Den används mestadels för att bygga 

vägar. 

• Tjockolja, även kallad Heavy Fuel Oil, är en trögflytande olja som främst används till 

fartygsmaskinerier och industrier.  

• Dieselolja är en typ av drivmedel som används till motorer. Den tänder på 

kompression istället för gnista. Exempel på fordon som använder dieselolja är bussar, 

lastbilar och traktorer. 

• Flygfotogen, även kallat jetbränsle, är ett bränsle för flygplan som drivs med 

jetmotorer och för helikoptrar som drivs med turbinmotorer.  

• Bensin användas framförallt som drivmedel till bilar men kan i andra fall användas 

som lösningsmedel. 

• Gasol är ett gasformigt bränsle och använts i industrier, men även som uppvärmning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Visar vilken produkt som bildas vid upphettning av olja. 

Bild 1, källa: BBC, 2013 

 
 
 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nsle
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flygplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jetmotor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helikopter
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2.3 En liten oljehistoria från Texas 
 
År 1901 kom att bli ett viktigt oljeår för Texas. Arbetare, bland annat en kroatisk ingenjör vid 

namn Anthony Lucas, hade under åtta års tid förgäves försökt få upp olja ur marken i den 

sydöstra byn Spindletop utan framgång. Anthony Lucas hade studerat i Österrike och där lärt 

sig av europeiska geologer att samband fanns mellan olja och förekomsten av salt, svavel och 

naturgas. Eftersom de tre sistnämnda tillgångarna bevisat fanns i Spindletop så gav Lucas 

inte upp. Han kom den 10 januari år 1901 att få rätt. En dag började jorden plötsligt skaka 

under de hemmabyggda borrtornen.  Tonvis med grönaktig råolja sprutade ur marken och 

skapade en pelare, närmare 60 meter hög och 20 centimeter i diameter bred, rakt upp i luften. 

Oljekällan kom att kallas Lucasgejsern. 

Eftersom olja vid på den tiden främst användes som smörjmedel och för tillverkning av 

fotogen blev lokalbefolkningen rasande över att deras präriemark och by dränktes i olja. 

Under nio hela dagar fullkomligt sprutade oljan ur jordens inre utan att man kunde få stopp 

på den, ingen hade tidigare stött på en så stor oljekälla. Anthony Lucas kontaktades dagligen 

av företag som kunde erbjuda att stoppa oljeflödet, men dessa avstod han ifrån då det skulle 

bli för dyrt. I stället tillverkade en av hans borrare en ny, julgransliknande ventil som till sist 

stoppade oljeströmmen. Den var gjord av kraftigt trä runt ett tjockt rör och den förankrades 

med hjälp av två järnvägsskenor. Den 19 januari år 1901 slutade Lucasgejsern att spruta 

olja. Då hade 800 000 fat (ca 127 miljoner liter) olja forsat ut på prärien. 

Spindletop’s oljefynd skapade rabalder. Redan dagen efter var den lilla staden översvämmad 

av lyckosökare. För vanligt folk fanns det extremt mycket pengar att tjäna inom oljeindustrin. 

Lönerna var tredubblade jämt emot andra yrken och något vidare anställningskrav fanns inte. 

På bara några veckor hade traktens antal innevånare ökat från 9 000 till 50 000. 

Lokalbefolkningen blev först skräckslagna av den kraftiga tillväxten men insåg att de kunde 

tjäna pengar på de nyinflyttade.    

Välbärgade personer och oljebolag köpte upp mark kring Spindletop. Mark som före 

oljefyndet kostade 150 dollar, såldes nu för 100 000 dollar. I slutet av år 1901 var inte 

mindre än 600 oljebolag verksamma i trakten. Många företag sålde falsk mark, falska 

arrendekontrakt och falska aktier. Spindletop fick öknamnet Swindletop. 
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Innan Spindletops oljefynd var Texas produktion av olja cirka 800 000 fat om året i 

jämförelse med USAs ungefärliga produktion på 60 miljoner fat per år. På ett år producerade 

Spindletop 18 miljoner fat. Men sagan tog snabbt slut. Produktionen minskade snabbt och på 

fem år blev Spindletop öde.3  

2.4 Oljans historia  
 
Redan på 300-talet borrade man efter olja i Kina, då användes dock olja enbart vid 

saltproduktion. Annars var oljeanvändning i världen vid denna tidpunkt väldigt primitiv. Där 

olja flöt upp på marken användes den bland annat som medicin i olika indianstammar. Andra 

folkslag använde olja till att isolera hyddor och båtar med. Det sägs att Marco Polo år 1264 

bevittnade utvinning av sipprande olja i medeltida Persien. 

 

Den första oljekällan grävdes för hand år 1594 i Baku, Persien och var 35 meter djup. 

Oljeletandet fortsatte och år 1735 utvann man olja i Alsace, Frankrike. 

Så tidigt som år 1848 borrades den första oljekällan per maskineri i världen, i Asien. På 1850-

talet borrade man efter olja ibland annat i Tyskland, Polen och Rumänien. Då efterfrågades 

olja för användning till lysfotogen. Vilket var den vanligaste typen av lampa vid denna tid. 

 

År 1859 lade den före detta tågkonduktören Edwin Drake grunden för den moderna 

oljeindustrin. Den 27 augusti år 1859 hittade Drake olja på drygt 20 meters djup vid 

borrningar i Titusville, Pennsylvania, USA. 

Åren dessförinnan hade konduktören   inte haft några större framgångar med sitt projekt. 

Hans problem var att han inte kunde gräva ned de långa rör som oljan skulle pumpas upp med 

tillräckligt djupt. Han bestämde sig därför i stället för att borra sig ned. Men sidorna i det 

djupa borrhålet föll in. Därför uppfann Drake ett så kallat borr-rör som han slog tio meter ned 

i marken tills det träffade berggrunden. Därefter sänktes borren ned genom röret och efter 

  att ha borrat ytterligare elva meter stötte han på en spricka i berggrunden som oljan kunde 

pumpas upp genom. Edwin Drake fick aldrig patent på sin borrteknik. Vid hans död år 1880 

var han därför utfattig samtidigt som hans teknik och borrningsmetod kopierades över hela 

USA.4 

                                                        
3 Världens historia, 2011 
4 Texas Almanac,,2012 
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Oljefyndet skapade dock något som kan liknas vid en guldrusch till Titusville och ett drygt år 

efter upptäckten fanns 75 producerande källor i området. Vid denna tid användes olja främst 

till lysfotogen och tyvärr mötte inte marknaden det ökande utbudet så priset på olja rasade 

från 10 dollar per fat till 10 cent per fat. Detta gjorde dock att olja snabbt blev den största 

produkten att använda sig av vid belysning. 5 

Efter det amerikanska inbördeskriget startade oljeboomen på allvar, med grundaren till 

Standard Oil, John D. Rockefeller i spetsen. Standard Oil skulle komma att bygga upp ett 

monopol på oljedistributionen och dominera exporten utomlands. Genom sin 

monopolställning kunde Standard Oil kontrollera oljepriset under lång tid. År 1911 satte dock 

de amerikanska antitrustmyndigheterna ner foten och krävde avskaffning av Standard Oil för 

att stoppa deras monopolställning.  

Oljans ställning på belysningsmarknaden fick konkurrens i form av elektricitet men i början 

av 1900-talet tog bilindustrin fart och expanderade kraftigt. Olje-industrin var fortfarande en 

USA-dominerad industri och det skulle förbli så ända fram till första världskriget. 

År 1930 producerades olja i många andra länder, bland annat Mexiko, Venezuela, Iran, Irak 

och Ryssland hade satt igång sin produktion igen efter kriget. Utbudet gjorde att priserna 

pressades. Många storföretag försökte även utnyttja prissänkningarna för att få 

marknadsandelar. Allt lägre priser hotade hela oljeindustrin. De tre största oljeföretagen i 

världen vid denna tid kom överens om att upprätthålla priset på olja.6 

USA var fortfarande den största oljeproducenten. I USA skedde alltså utbyggnaden av oljefält 

på marknadens villkor. Detta blev till ett problem på 1930-talet då utvinningen blev 

ineffektiv. Oplanerad produktion skapade med jämna mellanrum billig olja, då det 

producerades för mycket för vad man då hade användning för. Därför skapades Texas 

Railroad Comission som statligt reglerade oljeproduktionen ända fram till 70-talet och såg till 

att oljan skyddades mot prissänkningar.7  

 

Efter andra världskriget var olja viktigare än någonsin, tack vare den ökande bilindustrin och 

världskrigen som varit. USA kontrollerade nu utländsk olja med hjälp av importrestriktioner i 

                                                        
5 Lindstedt, G., 2005 s. 67-70 
6 History, 2013 
7 Lindstedt, G., 2005 s. 67-70 

http://www.history.com/topics/oil-industry
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landet samt produktionskvoter. Europa hade nu kommit igång på allvar med olja och var en 

stark köpare. Trots att USA var världens dominerande oljeproducent så innebar en snabb och 

allt mer tilltagande konsumtion i USA att mer och mer olja ändå måste importeras. År 1948 

var året då USA blev en större importör av olja än exportör. Inom de närmaste åren skulle 

maktförhållandena i världen förändras då andra delar och framförallt mellanöstern blev de 

största exportörerna av olja. USA såg dock till att behålla inflytande genom att bygga upp 

relationer med oljeproducerande länder. Oljan kom att forma västvärlden och skapa 

konsumtionssamhället och välfärden så som vi känner den idag.8 

 

                                                        
8 Lindstedt, G., 2005 s. 83 
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3. Reserver, producering och förbrukning av olja i världen  
 
3.1 Reserver  
 
Olja produceras i många länder. I Mellanöstern finns uppskattningsvis 50 procent av världens 

kända oljereserver. Övriga reserverna finns i Sydamerika, Afrika, Nordamerika, Sydostasien, 

Australien och delar av Europa.9  

En oljereservmåste ha flera kriterier uppfyllda. Olja ska vara uppumpningsbar under normala 

omständigheter, det vill säga både operationellt som ekonomiskt. Uppumpningen måste även 

ske med hjälp av erkänd beprövad teknik. Om inte beslut tas att fyndigheten kommer sättas i 

produktion inom en rimlig framtid betecknas reserven som en resurs.10  

Tabell 1, källa: BP, 2011 

 

Dock anses den korrekta tillgången på olja vara osäker och endast antaganden är gjorda.11 Det 

beror dels på tekniska svårigheter, exempelvis vilken typ av geologisk data som undersökts 

vid värderingen. Det kan även bero på politiska maktspel mellan länder.12 

Det uppdagades år 1985 att oljeproducerande länder som är medlemmar i OPEC13 justerade 

upp sina reserver utan belägg. Detta då OPEC använde sig av ett kvotsystem där länderna  

                                                        
9 Vattenfall, 2012 
10 Pa Resources, 2013 
11 Energimyndigheten, 2013 
12 Pa Resources, 2013 
13 OPEC världsledande kartellen inom oljeindustrin. OPEC grundades i Bagdad, Irak år 1960. 
Medlemsländerna är Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabien, Venezuela, Qatar, Indonesien, Libyen, 

Världsdel Landet med störst reserv i världsdelen Total uppskattad reserv i 
världsdelen 

Mellanöstern Förenade Arabemiraten (16,1%) 48,1 % 

Nord Amerika USA (10,6 %) 13,2 % 

Syd & Central Amerika Venezuela (17,9 %) 19,7% 

Europe & Eurasia Ryssland (5,3 %) 8,5 % 

Asien & Pacific Kina (0,9 %) 2,5 % 

Afrika Libien (2,9 %) 8,0 % 
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Enbart fick producera en viss kvot olja utifrån de reserver de sade sig ha. Vid en uppskrivning 

av oljereserver fick man alltså producera mer olja. Idag, 20 år senare, är dessa reservsiffror 

oförändrade.  

 
 
3.2 Produktion och kvalitet 
 
Olja klassificeras beroende på vilken kvalitet den har. En kemisk undersökning görs där 

viktiga beståndsdelar mäts. Egenskaperna som mäts är råoljans densitet, detta för att avgöra 

om den är lätt eller tung, samt även oljans svavelinnehåll. Det är svårare och kostar mer att 

producera tung olja, då den oljan innehåller tyngre beståndsdelar och därför strömmar 

långsammare i reservoaren. Den förorenar även mer vid förbränning. Till skillnad mot lätt 

olja som enklare raffineras och förorenar mindre vid användning. 

Olja som borras av Svenska oljeinvesteringar AB en gravity på 4214, vilket betyder att den 

håller mycket hög kvalitet och färgen är grön tunnflytande.  

West Texas Intermediate (WTI), North Sea Brent Crude (Brent) och UAE Dubai Crude 

används som måttstock till prissättning på råoljekvaliteter för hela oljeindustrin. När olja 

pumpas upp mäts därefter kvalitén på olja från just det enskilda fältet. Prissättning sker 

därefter i relation till priset på antingen WTI, Brent eller UAE.15  Olja som borras av USA 

mäts mot WTI. 

Olika länder producerar olika mycket olja och använder sig av olika tekniker, som i sin tur 

kostar olika mycket att genomföra.  

I Mellanösterns öknar är det billigt att utvinna olja eftersom oljan ofta kommer upp till ytan 

med hjälp av självtryck istället för borrning. Offshore utvinning av olja, det vill säga från 

plattformar på djupt vatten, i exempelvis Nordsjön är mycket dyrare. Utvinning under arktiska 

förhållanden är också väldigt dyrt. 

 

                                                                                                                                                                             
Förenade Arabemiraten, Algeriet, Nigeria, Ecuador, Gabon och Angola. 
14 McDonald, G., 2013 
15 PA Resources, 2013 
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Tabell 2, källa: BP, 2011 

 

3.3 Förbrukning  
 

Olja används idag främst som drivmedel för motordrivna fordon. Över 80 procent av alla 

oljeprodukter används inom transportsektorn. Där inkluderas vägtrafik, bantrafik, lufttrafik 

och sjötrafik. Olja används också till uppvärmning. Idag värms ungefär fyra procent av 

Sveriges småhus upp av olja.16 Olja används även till framställning av en mängd olika 

produkter. Det finns tusentals exempel på produkter som tillverkas av olja, här är några: 

Tabell 3, källa: PBS, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Vattenfall, 2012 

 

Plastpåsar Fuskpäls 

Polyester Mobiltelefoner 

Tandborstar Spelkort 

Nagellack Tennisbollar 

Strumpbyxor Hårborstar 

Deodorant Sugrör 

Platsgalgar Tejp 

Raklödder Radergummin 

Skosnören Papperskorgar 

Schampo Parfym 

Världsdel Landet med störst produktion i 
världsdelen 

Total uppskattad produktion i 
världsdelen 

Mellanöstern Förenade Arabemiraten (13,2 %) 32,6 % 

Nord Amerika USA (8,8 %) 16,8 % 

Syd & Central Amerika Venezuela (3,5 %) 9,5 % 

Europe & Eurasia Ryssland (12,8 %) 21,0 % 

Asien & Pacific Kina (5,1 %) 9,7 % 

Afrika Nigeria (2,9 %) 10,4 % 
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I Sverige står olja för ungefär 30 procent av energiförbrukningen. 2012 gjorde Sverige av med 

i genomsnitt 301 000 fat per dag.  

Idag ökar oljeförbrukningen ständigt och framförallt i länder så som Kina och Stilla 

havsområdet. I Kina ökade oljekonsumtionen mellan 2008 till 2012 med ca 20 procent och 

Kina gjorde år 2012 i genomsnitt av med 9 324 000 fat per dag. Under samma period ökade  

Indiens konsumtion med ca 17 procent. USA står för den enskilt största oljekonsumtionen i 

världen och gjorde 2012 i genomsnitt av med 18 555 000 fat per dag vilket är ca 19 procent 

mer än hela Europa gjorde av med per dag under samma år.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4, källa: BP, 2011 

 

 
 

 

 

                                                        
17EIA, 2012 

 

Världsdel Landet med störst förbrukning i 
världsdelen 

Total uppskattad 
förbrukning i världsdelen 

Mellanöstern Förenade Arabemiraten (3,1%) 9,1 % 

Nord Amerika USA (20,5 %) 25,3 % 

Syd & Central Amerika Brasilien (3,0 %) 7,1 % 

Europe & Eurasia Ryssland (3,4 %) 22,1 % 

Asien & Pacific Kina (11,4 %) 32,4 % 

Afrika  3,9 % 
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Bild 2, källa: EIA, 2012
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4. Oljeinvesteringar 
 
Svenska Oljeinvesteringar direktinvesterar i oljekällor i Texas och Oklahoma.   

Det är möjligt att investera i olja på flera olika sätt. Här nedan beskrivs skillnaden mellan 

direktinvesteringar och några ytterligare typer av oljeinvesteringar.  

Direktinvestering i olja är en investering där den som investerar har full kontroll över själva 

investeringsobjektet. Detta uttrycker sig ofta i direkt delägarskap i oljekällor. Vid en 

direktinvestering anses risken vara stor eftersom den initiala investeringen sker innan 

oljefyndigheter hittats. Man risker alltså att förlora hela sin insatta investering. I relation till 

många andra investeringssätt blir avkastningen högre om projektet lyckas. Direktinvestering 

är ett riskfyllt men lärorikt sätt att lära känna oljebranschen bättre.18  

Att köpa aktier i ett börsnoterat oljebolag är ett annat sätt att investera i olja. Det finns många 

oljebolag på börsen idag och man bör därför undersöka de olika alternativen före köp. 

Exempel på börsnoterade oljeföretag är Lundin Petroleum, Africa Oil, Statoil och 

Blackpearl.19 

Det är viktigt att se över hur företaget sprider sina risker innan köp av aktier genom att ta reda 

på mer om vilken typ av oljeborrning företaget är specialiserade på samt vilken teknik de 

använder sig av. Man kan även investera i börsnoterade bolag i oljebranschen som själva inte 

borrar efter olja. Detta genom företag som tillverkar borrmaterial och utvecklar 

borrningstekniken. Exempel på detta är Haliburton och Weatherford.  

Med hjälp av fonder är det även möjligt att investera i råvaran olja. Det finns statliga 

oljefonder som exempelvis Norska oljefonden och Abu Dhabi Investment dit respektive lands 

egna oljeinkomster går. Statliga oljefonder är oftast hårt reglerade och det medför en relativt 

låg risk för investeraren. Privata investerare är emellertid utestängda från att investera i de 

stora statliga oljefonderna.  

Exchange Traded Funds, oljecertifikat och spot trading är ytterligare sätt att investera i olja 

och andra råvaror. ETF: er är fonder som handlas via börsen och de följer oftast ett visst 

index. Inom oljehandel är det framförallt oljepriserna West Texas Intermediate och Brent 

                                                        
18 Svenska oljeinvesteringar, 2013 
19 Aktiespararen, 2013 
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Crude som indexet följer.20  På detta sätt undviker man bolagsrisken då investeringen alltid 

kommer följa utvecklingen av oljepriset, men man kan heller inte påverka investeringen när 

den är gjord. 

                                                        
20 ETF, 2012 

http://www.blogg.etfsverige.se/borsen/basta-sattet-att-investera-i-olja-etf
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5. Oljeborrning i Texas och Oklahoma 
 

5.1 Lagar, landsfördelning och fastighetsbildning i Texas och Oklahoma  
 

I USA fungerar ägandet av mark annorlunda än i Sverige. Mark ägs oftast av privata 

markägare. Staten Texas äger en mindre del mark. I andra länder ägs marken oftast av staten. 

 

Enligt Oklahoma och Texas lag delas markägandet in i två typer av markrättigheter. Surface 

Estate är yt-fastigheten, alltså rättigheten till marken på ytan av fastigheten. Mineral Estate är 

mineralfastigheten, alltså den delen av fastigheten under mark där oljefyndigheterna finns.  

I och med Homestead Act i USA år 1862 hade varje nybyggare rätt att förvärva en bit jord. 

Tack vare detta har yt- och mineralfastigheten historiskt sett alltid ägts av samma person. Idag 

är det dock vanligt att de ägs av flera personer, särskilt i områden där det historiskt sätt 

utvunnits mycket olja och gas. Detta betyder att yt- och mineralfastigheten kan ägas av olika 

personer. 

Enligt lag är mineralfastigheten den dominanta fastigheten. Detta betyder att den som äger 

mineralfastigheten har rätt att använda sig av ytfastigheten utan att behöva tillfråga dennes 

ägare. 21 Handel sker med mineralfastigheter under jord precis på samma sätt som man 

handlar med vanliga markfastigheter ovan jord. 

 

När man ska bedriva oljeprospektering är det vanligaste sättet att hyra mineralrätten i en så 

kallad lease. En lease är en överenskommelse som ger oljeföretaget en tidsbegränsad rätt att 

undersöka och borra i marken i utbyte mot att ägaren till mineralrätten får en summa pengar. 

När sedan olja och gas väl produceras från marken har mineralrättsägaren även rätt till en viss 

royalty, alltså en viss procentsats av produktionsmängden. 22 Vid kontraktering av en lease 

äger operatören rättigheten att borra i vanligtvis tre år, med möjlighet till förlängning i 

ytterligare 2 år. Om oljefyndigheter hittas har operatören rättighet till leasen tills dess att 

oljekällan slutar producera.  

                                                        
21 Railroad Commission of Texas, 2011 
22 Geology, 2012 
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Rättigheten för den som hyr mineralfastigheten för att använda marken utan yt-

fastighetsägarens tillstånd limiteras dock något då man exempelvis måste betala för viss skada 

man orsakar på marken etc.23  

 
 
5.2 Texas och Oklahoma idag 
 
I varje stat måste det finnas en statlig myndighet som reglerar olje-och gasindustrin. I Texas 

heter den Texas Railroad Commission och i Oklahoma heter den Oklahoma Commission. 

Myndigheten reglerar även gas och rörledningar i den aktuella staten.  

Olja är staten Texas samt Oklahomas största inkomstkälla, och kontrollen omkring 

oljeprospektering och produktion är mycket detaljerad och rigorös.  

Texas inkasserar en oljeskatt på ca 4,6 procent per fat utvunnen olja. Medan Oklahomas 

motsvarande skatt är ca 7 procent. I Oklahoma får dock oljeföretagen en reduktion ifall 

oljepriset per fat skulle vara under 17 dollar, vilket inte hänt på mer än tio år i Cushing 

Oklahoma, ett stort tradingställe i USA. Priset per fat har varit över 90 dollar länge. 24 

Myndigheterna i Oklahoma vill emellertid uppmuntra borrningar med den nya tekniken och 

ger av den anledningen ”rabatt” på skatten om till den som pumpar upp olja med denna 

teknik. 

 

I jämförelse med alla andra amerikanska stater är Oklahomas oljeskatt bland de tio högsta 

medan Texas oljeskatt ligger strax under dessa. Texas är idag den största oljeproducerande 

staten i hela USA vilket gör att staten tjänar stora summor på oljan trots en något lägre skatt. 

Detta har gjort att Texas inte behöver ha någon inkomstskatt av privatpersoner och Oklahoma 

har en ytterst låg inkomstskatt.25  

 

År 2012 producerade Texas ca 31 procent av USAs totala oljeproduktion på land, varav 

motsvarande siffra året innan var 26 procent.  I Oklahoma producerades både år 2011 och 

2012 ca 4 procent av den totala oljeproduktionen i landet.26   

 

                                                        
23 Railroad Commission of Texas, 2011 
24 EIA, 2013  
25 Politifact, 2013 
26 EIA, 2013 
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5.3  Hydraulisk frackning 
 
Oljeborrning sker oftast på flera 1000 meters djup. Frackning är en process som startas efter 

att man borrat ett hål. Det sker i en förlängning av borrhålet i horisontell riktning utifrån 

lägsta borrdjup. Under högt tryck injiceras en väldigt stor mängd vatten blandat med sand och 

kemikalier, oftast vanlig utspädd saltsyra. Det horisontella borröret består av både ett järnrör, 

oftast 4,5 tum i diameter som omsluts av en så kallad casing gjord av cement. Man börjar med 

att skjuta hål i rör och casing i olika riktningar med hjälp av små explosiva laddningar som 

förs ner till exakt utmätta ställen utmed det horisontella röret. Sedan vidtar 

frackningsmomentet. I berget utanför finns oftast mängder av naturliga sprickor. Först trycks 

en dos saltsyra ut genom de uppskjutna hålen. Saltsyran används dels för att lösa upp kalken 

som finns från cementrören, dels för att luckra upp den naturliga kalksten som skall utsättas 

för frackning.  Genom de uppsprängda hålen skjuts en blandning av vatten och sand ut under 

ett enormt högt tryck. På så sätt utvidgas de naturliga sprickorna och även nya sprickor 

skapas. Sand håller sprickorna öppna så att olja kan fortsätta att rinna ut.  Kemikalier, bland 

annat saltsyran skickas ner vid frackning för att förhindrar att kalklager bildas som en 

beläggning i sprickorna.  

 

Det vatten som skjuts ner vid frackningen är vanligt sötvatten. Oftast får man detta vatten från 

bäckar eller floder som finns i området. Sanden är en specialsand som är mycket finkornig 

och dyr. Nere där det horisontella röret ligger finns det naturligt vatten. Detta vatten 

innehåller många olika salter och är helt otjänligt uppe på markytan. Så fort man fått upp detta 

saltvatten (när oljan kommer upp, det är en blandning av olja och saltvatten man får upp) 

skiljs saltvattnet av och pumpas ner i jorden igen. 
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Bild 3, källa: Svenska Oljeinvesteringar, 2013 

Grundvattnet går nästan aldrig djupare än 60 m under markytan. Lagstiftningen är mycket 

sträng i USA för att skydda grundvattnet och den som borrar efter olja måste av den 

anledningen skydda röret med flera varv järnrör och cement ned till 400 m djup.27 

 
5.4 Den nya tekniken 
 

Vad är egentligen oljeutvinning med hjälp av ”den nya tekniken”?  

Den nya tekniken består av flera olika delar: 

 

• Borrning av vertikala borrhål med ett långt horisontellt ben 

• Hydralisk frackning i många steg 

• Förbättrade seismiska metoder 

• Förbättrad borrutrustning och borrteknik 

• Analys av var oljan finns med hjälp av persondatorer 

                                                        
27 McDonal, G.,2013 
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Hydraulisk frackning är ingen ny metod att utvinna fossila bränslen på. Första gången det 

användes i en olje- och gasproduktion var 1949 i Duncan, Oklahoma. I över 60 år har denna 

teknik alltså använts i över en miljon källor.28  

Vad som idag har förbättrats är tekniken att använda hydraulisk frackning. Till skillnad från 

konventionell borrning, som går ut på att borra ett vertikalt hål rakt ner till den flytande oljan, 

så borrar man först vertikalt och sedan horisontellt.  

I slutet av 90-talet började man använda hydraulisk frackning kombinerat med att borra 

horisontellt. Dock gjorde det låga oljepriset vid den tiden att tillväxten lät vänta på sig till 

slutet av 00-talet då oljepriset steg kraftigt och detta blev lönsamt.29  

 

Utveckling av datorer är nyckeln till den stora förändringen och ”den nya tekniken”. Genom 

denna har operatörer som borrar efter olja, geologer och petroleumingenjörer fått nya verktyg 

att använda sig av. I USA har det historiskt borrats cirka 3,5 miljoner oljekällor. Det finns en 

lagligskyldighet att ansöka om tillstånd att borra efter olja och registrera de loggar som 

registrerar alla data under hela borrprocessen. All dessa data finns förvarade i delstatliga arkiv 

som vem som helst har tillgång till.  

 

Bild 4, källa: EIA, 2013 

 

 

                                                        
28 Frackfocus, 2012 
29 Aktiespararen, 2013 
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Genom att digitalisera data in i vanliga persondatorer kan gamla borresultat analyseras och på 

så sätt växer det fram en bättre bild av var oljan finns under marken. Persondatorn används i 

nästan alla steg av processen (borrningen, loggning av borrhålet, styrning av borrningen) vid 

oljeutvinningen inte bara analysen. 

 

International Energy Agency är en oberoende organisation som jobbar med att garantera säker 

och ren energi till sina medlemsländer där bland annat Sverige och USA är med. I slutet av 

2012 släppte de en rapport där de prognostiserar att USA kan vara självförsörjande år 2035. 

IEA tror även att USA redan år 2020 kommer att vara det största oljeproducerande landet och 

alltså gå om Saudiarabien. Det är främst den nya tekniken som är anledningen till detta.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Bild 5, källa: Råvarumarknaden, 2012 

 

 

Det kan därför komma att ske ett enormt geopolitiskt skifte om USA i framtiden skulle bli 

självförsörjande.31 USAs konflikter i Afghanistan och Irak, där anledningen påstås ha varit att 

säkra energidepåer i form av oljetillgångar, kan därför i framtiden komma att undvikas. 

                                                        
30 IEA, 2012 
31 Guardian, 2012  
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6. RISKER  
 
 
Det är viktigt att identifiera risker med att investera i olja. Vi har valt att koncentrera oss på en 

direkt investeringsmetod nämligen att köpa in sig i en oljekälla. Att investera direkt i en 

oljekälla ger ökad risk i jämförelse med att exempelvis köpa aktier i ett noterat oljeföretag 

eller köpa in sig i en aktivt förvaltad oljefond. Eftersom värdet i en oljeinvestering oftast 

baseras på ännu inte uppumpad olja så finns det ett stort antal osäkerheter som måste 

behandlas.  

 

För ett prospekteringsprojekt är risken för total förlust hög och chansen till stor framgång är 

liten. I ekonomiska sannolikhetstermer råder dock bättre balans. Detta beror på att den initiala 

insatsen som går förlorad vid bom är väldigt liten i jämförelse med vinsten man kan göra vid 

ett lyckat oljeprojekt, detta kan jämföras med ett lotteri.32 Det är av den anledningen mycket 

viktigt med riskspridning. 

 
6.1 Tekniska risker 
 
I själva borrningsprocessen finns risker att beakta såsom sannolikheten att man borrar torrt, 

borrar fel eller har mekaniska problem med borrningen. Den mänskliga faktorn kan också ha 

stor påverkan under själva oljeborrningen eller så kan geologerna räkna fel i 

prospekteringsfasen som helt bygger på sannolikhetsbedömningar. Inga metoder finns för att 

till hundra procent fastställa hur mycket olja det finns på ett ställe.33  

Det kan ske olyckor i själva produktionsfasen vid antingen oljekällan eller i raffinaderierna.  

Utomstående faktorer kan också påverka, såsom naturkatastrofer exempelvis tornados som är 

relativt vanliga i Texas och Oklahoma på grund av att vädret i dessa områden ofta växlar 

kraftigt på kort tid. Över den mexikanska gulfen bildas ofta orkaner och detta kan ge skador 

på oljeinstallationer och raffinader.34 Eftersom frackning kräver stora mängder vatten, kan en 

långvarig torka begränsa vattentillgången och därmed vara en risk. 

 
 

                                                        
32 Aktiespararen, 2013 
33 Finansinspektionen, 2013  
34 SVD, 2012 
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6.2 Prisrisken 
 
Oljepriset är volatilt. Det är riskfyllt att anta att olja kommer ha ett visst pris i framtiden när 

man pratar om en så långsiktig investering som det är att investera i olja. Priset på olja styrs 

av makroekonomiska faktorer, utbud och efterfrågan. Enskilda aktörer kan påverka oljepriset 

på kort sikt, exempelvis genom åtstramning av källor.  Länder kan strama åt produktionen av 

olja, så att utbudet minskar vilket ofta relaterar i ett högre oljepris. Dock är detta inte hållbart i 

längden, då de grundläggande marknadskrafterna alltid är starkare.  

 

Det finns andra faktorer som påverkar oljepriset kortsiktigt. 

Ändrade skatteregler i ett oljeproducerande land kan skapa mindre eller mer lönsamhet. Detta 

i sin tur skapar en över eller underproduktion av olja och därmed påverkar oljepriset.  

Spekulation kan också påverka oljepriset. Fonder tillför kapital till branschen, men kan också 

påverka oljepriset så att toppar och dalar blir mer extrema än vad de annars skulle vara. 

Konjunktursvängningar i världsekonomin påverkar vardaglig oljekonsumtion hos människan, 

vilket i sin tur påverkar oljepriset. Oljepriset kan påverkas negativt, ifall det råder ett 

försvagat konjunkturläge eller allmän pessimism på marknaden kan direktavkastningskraven 

på oljeinvesteringar höjas.35 

 
6.3 Alternativ till olja 
 
Efter oljekrisen på 70-talet togs utvecklingen av alternativa energikällor fart på riktigt. Detta 

utgör en risk för oljan på längre sikt. Det finns ständigt en diskussion om att utveckla 

förnyelsebara energikällor för att främja miljön. Sol, vind och vatten är de enda nu tänkbara 

långsiktigt förnybara energikällorna.36 

De förnyelsebara energikällorna som är de mest framstående är idag bioenergi, solceller, 

vattenenergi och vindkraftverk. Som tidigare nämnts används 90 % av all olja till 

transportsektorn. Det alternativa bränsle som därför skulle kunna hota olja på riktigt måste 

därför vara ett transportbränsle. Mycket forskning läggs ner på utveckling av bränsleceller, 

det vill säga att med hjälp av solenergi omvandla vanligt vatten till väte och syre och därefter 

låta dessa grundämnen reagera i en motor. Idag har man bland annat börjat utveckla alternativ 

till bilar som drivs på bensin. Exempel på utvecklade energikällor är biobränslena etanol och 
                                                        
35Finansinspektionen, 2013  
36 Vattenfall, 2013 
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metangas som användas som drivmedel. Elektricitet är även ett drivmedel under utveckling. 

Vissa länder skapar incitament, däribland Sverige, för att fler ska använda sig av mer 

miljövänliga bränslealternativ37. 

 

6.4 Omvärldsrisk 
 
Krig och konflikter mellan länder har påverkat oljeförsörjningen och därmed oljepriset i 

världen många gånger.  Den mest kända konflikten var oljekrisen under 1970-talet. Egypten 

och Syrien anföll år 1973 Israel och västvärlden ställde sig på Israels sida. OPEC-länderna sa 

ifrån genom att strypa försörjningen av olja till västländerna som hjälpt Israel och oljekrisen 

var ett faktum. Priserna på olja steg väldigt. Konsekvenserna som följde var genomgripande i 

hela världens ekonomi och den lågkonjunktur som redan hade inletts förstärktes i hela 

världen.38 På grund av oljepriset och hög inflation rasade världens börser samman och 

tillväxten stagnerade i många länder.39 Organisationen OPEC säger sig ha 77 procent av 

världens bevisade reserver och är fortfarande den organisation som koordinerar oljeutbudet 

och lagerhållningen.40 Inget västerländskt land finns representerat som medlem i OPEC och 

detta kan anses vara en risk för västvärlden då inflytande saknas. 

 

Den nuvarande osäkerheten i Mellanöstern skapar risk för krig. Detta skulle leda till åtstramad 

export från de krigsdrabbade länderna och lägre utbud i resten av världen.  

Hit hör även risken för bojkottning och embargon då olja är en så viktig råvara i världen att 

många länder kan använda sig av politiska strategier.41 Exempelvis bojkottar USA all olja 

från Iran idag och även Europas oljeembargo mot Iran trädde i kraft 1a juli 2012.42  
 

 
 
 
 
6.5 Valutarisken 
                                                        
37 Europaparlamentet, 2012  
38 Handelns Historia, 2013 
39 SVD, 2012 
40 BP, 2011 
41 SVD, 2006 
42 Europeiska kommissionen, 2013 
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Valutarisken uppkommer när växelkursen mellan två valutor förändras och det kan ske till 

investerarens bas valutas nackdel.43 

Vid en investering av olja i USA kommer intäkterna uteslutande bestå av amerikanska dollar 

och även utgifterna samt kostnaderna kommer att betalas i USD. Därför uppkommer en 

osäkerhet i framtida valutakurser, och detta kan påverka vad man tjänar på olja om 

valutakursen utvecklas negativt.44  

 
6.6 Miljörisk 
 
Det finns en risk i att hålla på med oljeexploatering och utvinning eftersom det har en 

miljöpåverkan. I USA är detta förknippat med ett omfattande lag och regelverk på nationell 

och statlig nivå. Dessa lagar kan komma att förändras och det kan bli kostsamt om man inte 

uppfyller vissa krav etc.45 

Det finns risker med all typ av utvinning av naturresurser, något som dock blivit 

uppmärksammat som en växande miljö-hälsorisk runt om i värden är hydraulisk horisontell 

frackning. Kritiker till detta sätt att utvinna olja och gas menar att grund- och ytvattnet kan 

förorenas av de kemikalier man använder sig av. 46 

Även då det inte finns några tillräckliga belägg för att det skulle finnas några miljörisker så 

utgör denna okunskap om hydraulisk frackning ändå en risk. Om miljörörelsen skulle vinna 

mer mark i exempelvis USA skulle detta vara ett hot mot den nya tekniken. 

 

                                                        
43 Finansväsen, 2013 
44Finansinspektionen, 2012  
45 Finansinspektionen, 2013  
46 Enviro Health Matters, 2012  
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7. En stegvisprocess hur man direktinvesterar i olja 
 

 
I detta kapitel framförs en sammanställning av information som inhämtats från studieresan på 

plats i Oklahoma och Texas.  Intervjun, en genomgång av alla steg i ett oljeborrningsprojekt, 

genomfördes med geologen Gregory McDonald. Oljeborrningsprojektet är indelat i tre olika 

faser.  

 
I prospekteringsfasen undersöks geologiska och tekniska förutsättningar som leder till 

identifiering av så kallade prospekt. Denna fas avgör om oljeprojekt skall fortskridas.  

 

1. Review maps, check acreage - Geologen tittar i samarbete med operatören på 

befintliga kartor över områden för att hitta potentiella oljefyndigheter.  

2. Prepare geology maps - När man hittat ett potentiellt område gör geologen ytterligare 

omfattande undersökningar där jordens geofysik och geologi mäts på ytan. Detta för 

att ytterligare säkra möjligheterna att finna olja. Denna undersökning kallas geologisk 

loggning och är en visuell undersökning av stenar och materia på markytan. 

Ekonomiska beräkningar görs även för att se om projektet skulle vara lönsamt.   

3. Check courthouse - Operatören stämmer av med tingshuset ifall något av de 

undersökta områdena är tillgängliga för borrning samt uppgifter om markägare.  

4. Negotiate for lease- Förhandling sker mellan operatör och markägare för 

mineralrätten. Detta för att operatören hyr mark av markägaren, en så kallad lease.  

5. Check title on lease – Operatören anställer en lantmätare för att utföra en title opinion. 

Alla dokument som rör den aktuella leasen undersöks då tillbaks i historien, detta för 

att klargöra vilka som har rättigheter i den aktuella mineralrätten. Exempelvis kan 

servitut och domstolsförbud uppkomma. Med undersökningen uppnår man en clear 

title vilket betyder att det är säkert för operatören att hyra marken av markägaren. 

6. Pay off on lease- Operatören betalar markägaren för lease. 

7. Prepare participation and get investment for the well - Operatören ser över 

finansieringen och kontaktar potentiella investerare för kapital till det kommande 

oljeprojektet.  
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8. Letter agreement - Förbindande till investering sker. Här klargörs även samtliga 

investerares rättigheter och skyldigheter. När tillräckligt med kapital insamlats kan 

projektet påbörjas. 

9. Stake location - Fastställ geologisk plats med hjälp av en loggning, en metod för 

prospektering av jordskiktets egenskaper, med hjälp av ultraljudsvågor. 

 

I uppbyggnadsfasen ska produktionsprocessen komma på plats och uppumpning av olja och 

gas startas.  

 

10. Prepare location and drill well - När plats fastställts påbörjas borrning.  

11. Log the well: Under borrning görs ytterligare tester. Bland annat testas typ av 

berggrund, porositet, radioaktivitet och bergart. Tester görs även kontinuerligt av lera 

som borras upp.  

12. Casing - När borrningen är avslutad förs en skyddande hylsa, ett case, ner i borrhålet. 

Casingen finns bland annat till för att minimera explosionsrisken, separera 

grundvatten från borrhålet, minimera att olja blandas med lera och för att olja inte 

skall absorberas av jorden vid uppumpning.  

13. Fracturing - Horisontell hydraulisk frackning av oljekälla sker. Det tar cirka 2 

månader för en källa att färdigställas. 

14. Set production facilities - Uppumpning av olja och gas startas. Det tar cirka 14 dagar 

för produceringen att komma igång. 

15. Gather lines and set tanks batteries - Gas pumpas ut i ledningar, så kallade pipelines, 

och olja hämtas regelbundet av tankbilar. 

16. File paperwork with Gourvernement agencies - Staten kräver att få reda på hur mycket 

källan producerar. Operatören måste även presentera denna information till Texas 

Railroad Commission.  

 

 

I Produktionsfasen ska belöningen komma med kassamässiga överskott som används för 

återbetalning till finansiärer och investeringar i nya projekt. 
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17. Begin oil gas sales - Operatören påbörjar olja och gas försäljning. Det är nu projektet 

börjar generera pengar.  

18. Bring abstracts up to date - Operatören uppdaterar kontinuerlig stat och investerare 

med produktionsinformation. 

19. Attorney prepares division order for operator - Operatörens jurister förbereder division 

order, kontrakt, till huvudinvesterarna. Division order är ett instrument som klargör 

hur vinsten i projektet ska fördelas proportionellt sett till ägarfördelningen. 

20. Billing statement - Avkastning betalas ut till investerarna månadsvis med två 

månaders fördröjning. Exempelvis för produktionsmånad januari får man billing 

statement i slutet av mars. I billing statement redovisas intäkter minus kostnader och 

skatt för varje enskild investerares ägarfördelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild över hur pipelines, rör som transporterar olja och gas, är dragna under jord i USA.  

Bild 6, källa: Svenska Oljeinvesteringar, 2013 
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8. Analys och slutsats 
 
Olja är en livsviktig resurs i världssamhället. Sedan industrialiseringen har samhällets 

beroende av olja bara ökat. Vårt sätt att leva styrs idag av olja.  

Ur ett mikroekonomiskt perspektiv använder du och jag olja varje dag. Maten vi äter 

produceras med hjälp av olja, bilen vi kör drivs av olja. Även ur ett makroekonomiskt 

perspektiv styrs världen av olja. Länder krigar på grund av olja, det politiska samhället styrs 

av olja och världsekonomin är beroende av olja. Detta är ingenting som kommer förändras 

inom en snar framtid och därför anser vi att en investering i olja har stor chans att bli lönsam. 

 

Direktinvesteringar i olja ger dig stor närvaro i själva investeringen, något som i sin tur ger en 

mer kontrollerad investering och förhoppningsvis en långsiktig utdelning. Som vi tidigare 

nämnt finns det även andra sätt att investera i olja på. Exempelvis via börsnoterade oljebolag. 

Det finns en säkerhet med att investera i ett stort väletablerat företag. Dock är det, vid 

köp av aktier i ett stort företag, svårare att tjäna pengar då det krävs mer av marknaden 

för att kunna göra stor vinst.  

När du istället investerar i en oljekälla så kallas det en direkt investering av en 

anledning. Investeringen görs då direkt i antingen en oljekälla eller i en grupp oljekällor. 

Investeringen är då mer fokuserad på produktionen av olja istället för drivandet av ett 

stort börsnoterat oljebolag. Investeringen kommer ha en chans att växa snabbare och bli 

större när den är mer fokuserad, istället för att vara en liten komponent i ett stort 

maskineri.  

 

Visst finns det risker med denna typ av investering. Vi kommer nu detaljerat gå in och 

motbevisa dem i den utsträckning det går.  

 

8.1 Tekniska Risker 
 

Det är sant att det inte finns några metoder för att till hundra procent fastställa om 

oljefyndigheter finns. Tekniska risker minimeras dock i takt med att tekniken utvecklas. 

Sedan persondatorn uppfanns har tekniken förbättrats på många plan. Persondatorn har bland 
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annat underlättat under prospekteringsfasen exempelvis vid geologisk och geofysisk loggning. 

Den nya tekniken gör även att risken för felbedömningar reduceras. 47  

Gamla fält omprövas då den nya tekniken ofta gör så att det är lättare att komma åt 

oljefyndigheter som förblivit oupptäckta.  

Direkta oljeinvesteringar ligger i teknikens framkant och i takt med att den nya tekniken 

utvecklas kommer tekniska risker fortsätta minimeras. 

 

8.2 Prisrisken 
 

 

Oljeproducenter gynnas rejält av prisökning på olja eftersom man kan fortsätta utvinna råolja 

till en relativt konstant kostnad. Detta blir gynnsamt för att intäkterna, men även marginalerna 

och därmed vinsten ökar.48 

 

Spekulationer och prognoser kring vilka faktorer som kommer att påverka oljepriset är 

många. Befolkningsgrad och inkomstutvecklingen är dock de två viktigaste långsiktiga 

komponenterna bakom efterfråga på energi i världen. Hög efterfråga leder till ökat pris på 

olja.  

Inom de närmsta 20 åren förutspås en fortsatt global integration där 

medelinkomstekonomierna fortsätter att öka. Inom de kommande 20 åren förväntas de reala 

                                                        
47 McDonald, G., 2013 
48 Råvarumarknaden, 2013  

Bild 7 källa: EIA, 2013 
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inkomsterna öka med 100 procent och befolkningsgraden förväntas att öka med 1,4 miljarder 

personer. 

Den främsta utvecklingen i framtiden står länderna utanför OECD49 för, med en förväntad 

energianvändning som är 68 procent högre än idag. Medan OECD-länderna själva förväntas 

ha en ökning på 6 procent totalt.50 

 

Med det ökade energibehovet kan man, utan att spekulera kring andra faktorer, anta att olja 

kommer efterfrågas mer som energikälla i framtiden.  

 

Gasen man nu utvinner genom den nya tekniken har redan fått stor påverkan på USA:s 

energimarknad då det blivit så mycket lättare att utvinna gas. Detta har medfört ett prisfall på 

gas på den amerikanska marknaden och att den historiska relationen mellan priserna på 

amerikansk gas och olja brutits. Vissa undrar om detta även skulle kunna påverka oljepriset 

negativt i USA och världen men detta har knappast någon effekt eftersom gas, till skillnad 

från olja, inte kan exporteras från USA till exempelvis Europa.51 

 

Eftersom olja är en oelastisk produkt kommer den konsumeras oavsett hur oljepriset 

utvecklas. Att därför investera i direkta oljekällor kommer troligtvis ge stor lönsamhet. 

 

8.3 Alternativ till olja 
 

Alternativa energikällor till bränsle är under ständig utveckling, dock finns inga belägg för att 

det inom de närmsta åren kommer skapas ett tillräckligt bra alternativ till olja. Exempelvis har 

elbilar svårt att lagra energi vilket betyder att bilens räckvidd idag blir för kort. Man måste 

därför alltid ha tillgång till en station där den kan laddas.  

Etanol ger höga utsläpp av cancerframkallade ämnen vid kallstart och det finns ytterligare 

bevis om etanols faktiska miljöpåverkan. Ett annat problem är odlingsytor som krävs för 

                                                        
49 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Bildades 1960 och har 
trettio medlemmar bland annat Sverige. De flesta Europeiska länder är medlemmar samt 
USA, Mexiko, Kanada, Australien.  
50 Bp, 2011  
51 Aktiespararen, 2013 
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produktion av etanol. För att alla Sveriges bilar skall kunna drivas med etanol som bränsle 

skulle det krävas veteåkrar som täcker hela Götaland och Svealand.52 

 

Det finns alltså belägg för att nya drivmedel på marknaden inte är så hälsosamma och 

praktiska som de marknadsförs.  

 

8.4 Omvärldsrisker 
 

Om krig uppstår i oljeexporterande länder kan det tänkas att dessa länder stryper 

oljetillförseln till resten av världen. När utbudet minskar kommer efterfrågan på befintlig olja 

att öka vilket gör att oljepriset går upp. Om USA skulle dras in i krig eller till och med bli 

utsatt för en oljeblockad ökar efterfrågan på inhemsk producerad olja. Eftersom USA är ett av 

världens mest oljeberoende länder skulle amerikanska efterfrågan fortsätta vara hög i relation 

till minskat utbud. Risken att krig skulle ha inverkan på direkta oljeinvesteringar i USA är 

därför relativt liten.  

 
8.5 Valutarisken 
 

Olja säljs enbart i USD över hela världen.53 Detta minskar valutarisken då man enbart handlar 

och säljer i en valuta. Det går att jämföra med andra investeringar som involverar 

internationella komponenter, då man kanske har investerat i flera valutor eller i instrument 

som handlar med flera valutor. I en oljeinvestering är det enbart den grundläggande 

investeringen, det vill säga kronor som växlas in till dollar som är någon form av risk. Resten 

av investeringsperioden växlar inte valutan eftersom alla transaktioner sker i USD. 

Sannolikheten att USD i framtiden skulle förlora i värde mot svenska kronan är osannolikt. 

Internationella Valuta fonden spår en tillväxt på 1,9 2013 men redan 3,0 till år 2014. 54 Den 

allmänna uppfattningen är att USA är på väg att återhämta sig från den finansiella krisen år 

2008. Detta kommer leda till en starkare dollar i framtiden.  

                                                        
52 FOF, 2007 
53 Svenska Oljeinvesteringar, 2013 
54 IMF, 2012 
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Det betyder att den investerade summan som investerades initialt i ett projekt antagligen 

kommer stiga i värde i USD jämförelsevis med SEK. Då man sedan återinvesterar dessa 

lågköpta dollar efter några år i nya oljeprojekt kommer man tjäna ännu mer. 

Det är fördelaktigt att idag investera i direkta oljekällor då USD priset är mycket lågt i 

relation till svenska kronan. 

 

8.6 Miljörisken 
 

I dags läget finns inget bevismaterial för att hydraulisk frackning skulle vara negativt för 

naturen. En anledning till att miljörörelsen är emot hydraulisk frackning är bland annat brist 

på information om hur processen går till och vilka ämnen som är inblandade. 

Negativa faktorer som brukar benämnas är hur effekten på kemikalierna som förs ner i 

marken påverkar luft och grundvatten.55  

Stora försiktighetsåtgärder och regler finns för att inte påverka närmiljön samt skydda 

grundvattnet. Som tidigare nämnts finns exempelvis ett hölje av stål inuti borrhålet som 

skyddar jorden från att komma i kontakt med kemikalier. Hydraulisk frackning sker på flera 

1000 meters djup vilket gör att kemikalierna som används separeras noggrant från 

grundvattnet som finns på cirka 60 meters djup. 

 The Ground Water Protection Council (GWPC) släppte 2009 en rapport som tydliggör att 

chansen att komma åt grundvattnet via hydraulisk frackning är 1 på 200 miljoner, alltså 

otroligt liten. Nämnas bör även att Storbritannien i december 2012, efter noga överväganden, 

lyfte sitt nationella förbud mot frackning .56 

 

Man kan även tillägga att andra sätt att utvinna energi på inte är mer miljövänliga, exempelvis 

kolutvinning och kärnkraft. Det är ett faktum att koleldande kraftverk exempelvis släpper ut 

långt mer koldioxid än naturgaseldade kraftverk. Så i och med att det idag utvinns mera gas 

genom den nya tekniken hydraulisk frackning så är USAs utsläpp nu lägre än det varit sedan 

1994. Därför har gasutvinningen med den nya tekniken starkt stöd av President Obama.57 

 
8.7  Riskspridning 
                                                        
55 Hydraulisk frackning, 2012 
56 Hydraulisk frackning, 2012 
57 Aktiespararen, 2013  
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Utöver risker med råvaran olja finns det risker kopplat till direktinvesteringar. 

Största risken anser vi är att man investerar initialt i ett projekt utan att veta om det kommer 

generera någon avkastning. Dock anser vi att det är frånkomligt med hjälp av riskspridning. 

Man talar ofta om vikten att sprida risken i alla typer av investeringar. ”Vissa oljekällor 

producerar bättre än andra, så sprid risken i minst tre olika borrprojekt. Ett annat tips för att 

minimera risk är att återinvestera vinsten från tidigare oljeborrningar i nya projekt. Med hjälp 

av vinsten kan man investera i fler nya källor vilket skapar bra riskspridning och 

förhoppningsvis stora regelbundna inkomster.”58   

 

Produktion för ett urval befintliga källor. Grön linje visar medelproduktionen av befintliga källor. 

Bild 8, källa: Svenska Oljeinvesteringar, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8 Kassaflödesanalys 

                                                        
58 Flensburg, Peter., 2013 
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Ett exempel på en kassaflödesanalys har upprättats. Exemplet är beräknat på 9 befintligt 

borrade oljekällor av Svenska Oljeinvesteringar.  

Uträkningen är baserade på 1 unit investerat kapital.  En unit är andelen du äger i en oljekälla. 

Hur mycket 1 unit kostar är olika beroende på vilken källa. Summan av samtliga 

producerande månaders avkastning divideras med totalt investerat kapital för att få ROI, 

Return on investment. Return on investment beräknas i procent och är ett mått på hur snabb 

investeringen återbetalas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 9, källa: Svenska Oljeinvesteringar, 2013 

 
Avkastningsbilden säger att olika källor ger olika mycket avkastning.  Källa nummer 1 i listan 

har producerat olja i 22 månader i slutet av år 2012. Den har en avkastning på närmare 100 

procent. Vilket betyder att nästan hela investeringen återbetalts. Det betyder att all avkastning 

från januari 2013 är ren vinst. Produktionen beräknas fortgå i denna källa i ytterligare 20 år. 

 

Vissa källor ger mindre avkastning. Detta beror ibland på att produktionen avstannat eller att 

källan inte innehöll så mycket olja som uppskattat. 

En oljekälla uppskattas producera olja i 20 -25 år. Produktionskurvan stagnerar efter cirka 5 

år. Vi tror dock att även fast en oljekälla minskar i produktion med tiden, kommer det 

stigande oljepriset hålla avkastningen aningen jämn under hela oljekällans livscykel. 



 
 
 

 
 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visar hur en oljekälla stagnerar med tiden. 
 
Bild 10, källa: Svenska oljeinvesteringar 
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9. Slutsats 
 
I denna fallstudie har syftet varit att klargöra oljans egenskaper ur ett 

direktinvesteringsperspektiv. Olja är idag en relativt okänd investeringsråvara i Sverige 

delvis då man inte utvinner olja inom Sveriges gränser. Det finns sätt att investera i olja 

via företag och fonder dock utan att komma nära själva råvaran. Faktum är att olja är 

världens största affärsform och hela samhället är idag beroende av olja. Beroendet av 

olja kommer i framtiden inte minska utan snarare öka. Direktinvesteringar i olja är ett 

sätt att komma nära själva oljan i en mer kontrollerad investering. Det är ett 

högriskinvesteringsprojekt och det finns många risker i denna typ av investering. Det är 

därför viktigt att sprida risken genom att investera i flera oljeborrningsprojekt. Med hög 

risk är dock chansen god till hög avkastning och en direkt oljeinvestering har den unika 

möjligheten att ge regelbunden avkastning i flera år framöver utan att det behövs något 

annat än en initial investering. Den nya revolutionerande oljeborrningstekniken har 

skapat en oljeboom och prognoser förutspår att USA inom tio år kommer bli det största 

oljeproducerande landet i världen. Därför är en direktinvestering i oljekällor i två av de 

mest framstående staterna inom oljeborrning, Texas och Oklahoma, ett bra, intressant 

och lönsamt sätt att investera pengar på. 
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