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Abstract 
 

The study covers oil and the power it entails and focuses on oil interdependence, oil-related 

conflicts and crises and macroeconomic effects. This thesis aims to examine the global oil 

industry's trade structure, to clarify the international geopolitical situation in the oil industry, 

and to analyze the effects of fluctuations in price on a macroeconomic level. The research 

has an explorative but also descriptive nature and can be classified as a correlational study. 

The thesis is mainly based on qualitative references obtained from interviews supplemented 

with quantitative data. 

 

The majority of conflicts in the Middle East can be classified as oil related, with a major 

impact on oil prices as a result. Oil price fluctuations correlate with and influence the 

macroeconomic situation in different countries, and the degree of the correlation varies due 

to the extent certain countries depend on oil. Interdependence is thus a significant factor in 

economic and geopolitical development. 

 

The study contributes to a deeper understanding and a more profound knowledge regarding 

global impact due to oil interdependence. This thesis indicates that the integration of oil in 

today’s society increases the world’s vulnerability to changes in the oil industry and 

therefore, oil contributes to power.  
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Sammanfattning 
 
Denna studie omfattar oljans makt och fokuserar på beroendeförhållanden, oljerelaterade 

konflikter och kriser samt makroekonomiska effekter. Uppsatsen syftar till att undersöka den 

globala oljeindustrins handelsstruktur, kartlägga det internationella geopolitiska läget inom 

oljebranschen samt analysera oljeprissvängningars direkta effekter på ett makroekonomiskt 

plan. Studien har en explorativ men även deskriptiv karaktär och kan klassificeras som en 

sambandsstudie. Undersökningen baseras på kvalitativa källor genom intervjuer och 

kompletteras med kvantitativ data.  

 

Flertalet konflikter som ägt rum i Mellanöstern är oljerelaterade vilket har resulterat i 

betydande effekter på oljepriset. Oljeprisförändringar påverkar och korrelerar med det 

makroekonomiska läget i enskilda länder, hur stark denna korrelation är beror dock av i 

vilken utsträckning ett land är beroende av olja. Beroendet är alltså en betydande del i 

ekonomisk och geopolitisk utveckling.  

 

Studien bidrar till en ökad förståelse och en fördjupad kunskap i oljeindustrins 

beroendeförhållanden och dess globala påverkan. I studien framgår att oljans integrering i 

samhället gör världen sårbar för förändringar i oljeindustrin, olja bidrar därför till makt.  
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1. INLEDNING 
Olja är en av världens viktigaste energikällor och en betydande faktor för samhällets 

funktion då effektiva energikällor är en förutsättning för samhällets tillväxt och utveckling. 

Då olja har en global betydelse kan en bristfällig eller ej fungerande oljehandel hindra 

utvecklingen och ytterligare öka klyftorna mellan utvecklingsländer och industriländer. De 

senaste åren har världens beroendeförhållande till olja uppmärksammats speciellt och oljans 

negativa konsekvenser har blivit mer tydliga. Att olja dessutom handlas globalt ökar 

oljeindustrins komplexitet vilket gör det intressant att analysera oljans beroendeförhållanden 

och dess makroekonomiska påverkan på djupet. Inledningsvis skildras därför en bakgrund 

till ämnet, undersökningens syfte samt frågeställningar. Vidare formuleras och beskrivs 

studiens avgränsningar och upplagd disposition.  

 

1.1 BAKGRUND 
Världens konsumtion av olja ökar trots att oljemarknaden ständigt debatteras och 

uppmärksammas. Oljeindustrin är oerhört kapitalintensiv och kräver därför ett enormt flöde 

pengar för att fungera1 och mycket av det som finns omkring oss produceras, transporteras 

och är i dagsläget beroende av olja2. På grund av oljans tyngd som råvara och dess stora 

betydelse i den globala ekonomin får väsentliga prissvängningar i oljepriset stora effekter, 

inte bara makroekonomiskt, utan även internationellt. Världen har erfarit ett flertal 

oljeprischocker som orsakat kriser på marknaden och därmed skapat en instabilitet i 

handelsbalansen3. Figur 1.1 påvisar hur oljepriset har förändrats över tid och de historiska 

oljeprischockerna blir visuellt tydliga.  

 
 

 

                                                
1 Ericsson, Stefan. 2014. Låna till båten. Carnegie. 
http://www.carnegie.se/fonder/aktuellt/lana-till-baten/ (Hämtad 2014-05-09).  
2 Lindstedt, Gunnar. 2005. Olja – jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar. Stockholm: 
Bokförlaget DN 
3 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
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Figur 1.1. Oljepriset, 1970-1983 Arabian Light posted at Ras Tanura. 1984-2012 Brent dated. Källa: BP4. 
 
 
1.1.1 OLJEUTBREDNING 

Det pågår en ständig debatt kring oljereserverna och dess flöde. Vissa påstår att 

oljereserverna inom en beräknelig framtid kommer att sina5 medan andra hävdar motsatsen 

och menar att det i framtiden snarare kommer att bli möjligt att utnyttja andra 

utvinningsmetoder och framställningsprocesser som kommer att tillförsäkra oljeflödet6. I 

dagsläget är utbredningen av de bevisade reserverna koncentrerad till Mellanöstern där cirka 

hälften av världens oljereserver är lokaliserade7. Oljeutbredningen förändras dock ständigt i 

takt med att nya oljereserver upptäcks och utforskas mer utförligt. Figur 1.2 nedan visar en 

detaljerad översikt av världens oljereserver år 2012. 

 

1.1.2 PRODUKTION OCH KONSUMTION 

Oljeanvändningen tog fart under industrialiseringen och sedan dess har produktion samt 

konsumtion ökat i takt med en ökad efterfrågan på olja till följd av en ökad tillväxt8. Olja 

korrelerar med ett lands välstånd i och med råvarans nödvändighet och betydelse för effektiv 

                                                
4 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-05) 
5 Lindstedt, Gunnar. 2005. Olja – jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar. Stockholm: 
Bokförlaget DN 
6 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
7 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-05) 
8 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 

0,00	  

20,00	  

40,00	  

60,00	  

80,00	  

100,00	  

120,00	  

19
70
	  

19
72
	  

19
74
	  

19
76
	  

19
78
	  

19
80
	  

19
82
	  

19
84
	  

19
86
	  

19
88
	  

19
90
	  

19
92
	  

19
94
	  

19
96
	  

19
98
	  

20
00
	  

20
02
	  

20
04
	  

20
06
	  

20
08
	  

20
10
	  

20
12
	  

O
lje
pr
is,
	  $
	  

Realt	  värde	  

Nominellt	  värde	  



 

 

10 

produktion och transport i dagens samhälle, och olja bidrar därmed i stor utsträckning till 

enskilda länders tillväxt och utveckling9.  
 

Figur 1.2. Oljereserver, tusen miljoner fat i världen år 2012. Källa: BP10  

 

Figur 1.3 nedan redovisar förhållandet mellan produktion och konsumtion för de olika 

världsdelarna. Mellanöstern är den region i världen som producerar mest olja medan Asien 

och Oceanien är den region där konsumtionen har ökat väsentligt på kort tid och därför nu är 

världsledande. USA är dock världens största enskilda oljekonsument och svarar för cirka 20 

procent av världens totala oljekonsumtion och är även det enskilda land i världen som 

importerar störst volym olja11. Sedan förra årtiondet har USAs importberoende dock minskat 

i samband med ny teknik som ger möjlighet att utvinna olja från skiffer genom horisontell 

borrning och hydraulisk fracking12.  

 

                                                
9 Sveriges Riksbank. 2004. Inflationsrapport 2004:3. 
http://www.riksbank.se/Pagefolders/16745/IR2004_3_sv.pdf (Hämtad 2014-05-08) 
10 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-05) 
11 Ibid. 
12 Definition Nationalencyklopedin. 2014. 
”Fracking, metod för utvinning av skiffergas, se hydraulisk spräckning.” 	  
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Figur 1.3. Vänster: Produktion. Höger: Konsumtion. Tusen fat dagligen, år 2012. Källa: BP13 

 

1.2 SYFTE 
Länder påverkas och är beroende av varandra i allt större utsträckning vilket leder till en mer 

integrerad värld samt en ökad global handel. Detta faktum gör det intressant att studera 

oljans globala påverkan och dess ställning som betydelsefull handelsråvara. Denna studie 

syftar till att undersöka och redogöra för beroendeförhållandet mellan oljeimporterande och 

oljeexporterande länder samt för den globala oljeindustrins handelsstruktur. Vidare är syftet 

att granska och kartlägga det internationella geopolitiska läget inom oljebranschen och 

tydliggöra sambandet mellan konflikter i oljetäta regioner och oljetillgångar samt vilka 

konsekvenser konflikterna leder till. Slutligen syftar studien till att belysa 

oljeprissvängningars direkta effekter på ett makroekonomiskt plan.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur ser aktuella beroendeförhållanden ut på oljemarknaden och hur kommer de att 

förändras i framtiden? 

2. Hur ser oljemarknadens geopolitiska läge ut ur ett konfliktmässigt perspektiv och 

vilka orsaker till oljeprischocker och kriser kan identifieras? 

3. Vilka makroekonomiska effekter kan påvisas vid oljeprissvängningar? 

 

                                                
13 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-05) 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Oljeindustrin är komplex och omfattande och alla dess aspekter kan inte tas hänsyn till i 

denna studie. Empirin begränsas till att främst fokusera på Mellanöstern samt USA och 

behandlar dess beroendeförhållande till varandra och vidare makroekonomisk påverkan 

gällande inflation och tillväxt, för möjlighet att genomföra en mer djupgående studie. Det 

geopolitiska läget avgränsas till att undersökas från år 1970 till nutid och belyser främst 

konflikter i Mellanöstern. Oljepriset som studeras är det ledande oljepriset för den aktuella 

tidsperioden och priset anges i dollar/fat.  

 

Gällande skifferrevolutionen ägnas inte gasutvinning någon uppmärksamhet utan endast 

oljeutvinning är i fokus. Dock kommer vare sig den teknikmässiga utvinningen av såväl 

råolja som skifferolja behandlas i rapporten. Vidare kommer oljeprisets faktiska påverkan på 

världens oljebolag samt oljebolagens inflytande på oljeindustrin ej att beröras i rapporten.  

 

1.5 DISPOSITION 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet samt studiens syfte. Vidare i detta 

kapitel har frågeställningarna formulerats utifrån syftet samt de avgränsningar som tagits 

hänsyn till. I det andra kapitlet redogörs för rapportens metod och tillvägagångssätt och 

presenterar de intervjuer som utgör studiens kvalitativa data.  Vidare tydliggörs kvantitativ 

data samt hur den framställs. I nästkommande kapitel framförs det empiriska materialet som 

ger det underlag som förutsätts för en djupare förståelse av studiens resultat. Det empiriska 

materialet utgörs av tidigare publikationer och undersökningar inom området. I det fjärde 

kapitlet sammanfattas empirin i en teoretisk utgångspunkt. Vidare i det femte kapitlet 

redovisas sedan resultatet och dess framstående aspekter belyses och i det sjätte kapitlet 

analyseras sedan resultatet med den teoretiska utgångspunkten som ramverk. I ett avslutande 

kapitel presenteras en sammanfattande slutsats, en diskussion kring ämnet samt förslag till 

fortsatt forskning. 
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2. METOD OCH DATA  
I detta kapitel redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt. I kapitlet presenteras vidare 

de personer som deltagit i intervjuerna samt kvantitativ data. 

 

2.1 UNDERSÖKNINGSMETOD  
För att besvara de formulerade frågeställningarna har främst gjorts en kvalitativ 

undersökning som vidare kompletterats med kvantitativ data och analys, dels för en 

möjlighet för resultatet att utgå från och fokusera på frågeställningarna och dels för att 

avspegla kvantitativ historik i resultatet. Studien kan kategoriseras som en sambandsstudie 

av explorativ men även deskriptiv karaktär. Informationen har inhämtats och är förankrad i 

litteratur, publikationer, elektroniska källor samt intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 

personer som bedömts inneha olika infallsvinklar och perspektiv på ämnet för en inledande 

bred uppfattning som vidare ger möjlighet att övergå till en djupare studie med fokus på 

frågeställningarna. Den kvalitativa undersökningen analyseras och undersökningens 

kvantitativa data sammanställs i grafer och regressionsanalyser. Ambitionen är att studien 

ska klargöra oljans makt och dess beroendeförhållanden samt belysa orsaker till 

oljerelaterade konflikter och kriser. 

 

2.2 KVALITATIV DATA 
De genomförda intervjuerna utgår från ett flertal generella och detaljerade frågor inom 

området och baseras på studiens frågeställningar. Frågorna är formulerade och anpassade 

utefter intervjuobjektets kompetensområde och är av faktabaserad men även åsiktsbaserad 

karaktär. Intervjuobjektet har haft möjlighet att tala fritt och öppet utifrån valda 

ämneskategorier. Motivationen har varit att skapa en balans mellan studiens intressen med 

intervjun och intervjupersonens kompetens och engagemang inom området. De frågor som 

intervjuerna har behandlat framförs i Appendix. 

 

Jonathan Feldman 

PhD in Regional Economic Development, Rutgers University, New Jersey, USA 

Feldman är docent vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms Universitet. De 

huvudområden som Feldman studerar är ämnen relaterade till demokrati, ekonomisk 
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2.3 KVANTITATIV DATA OCH ANALYS 
För att tydliggöra resultatet har i studien genomförts en kvantitativ analys gällande 

makroekonomisk påverkan. Kvantitativ data utgörs av historiska och nutida uppgifter om 

oljeindustrins handel gällande import och export samt makroekonomisk data såsom inflation 

och bruttonationalprodukt, vilka sammanställs i grafer. För att undersöka om det finns ett 

samband mellan oljeprisförändringar och en förändrad makroekonomisk situation 

presenteras i studien genomförda regressionsanalyser14. En regressionsanalys visar det 

statistiska sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera förklarande variabler, 

dock är sambandet sällan hundraprocentigt. Med anledning av detta resoneras kring 

korrelationens signifikans för att undersöka hur väl den förklarande variabeln påverkar den 

beroende variabeln samt för att beskriva i vilken grad sambandet är statistiskt säkerställt. 

Detta görs genom att beräkna determinationskoefficienten, vilken anger samvariationen 

mellan variablerna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Definition Nationalencyklopedin. 2014. 
http://www.ne.se/regressionsanalys (Hämtad 2014-05-10) 
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3. OLJEMARKNADEN 
Oljehandeln sker i dagsläget på internationell nivå vilket gör industrin känslig även för små 

förändringar i exempelvis pris, utbud eller exporterad volym. Industrin utvecklas ständigt 

och nya utvinningsmetoder undersöks för att öka oljereserverna i ett försök att reducera 

marknadens känslighet. I följande kapitel framställs den empiriska bakgrunden inom 

området med fokus på oljeindustrin, det geopolitiska läget på oljemarknaden samt 

ekonomisk påverkan. Empirin har sin grund i tidigare forskning inom ämnet. 

 

3.1 HANDELSSTRUKTUR 
Olja är en av få råvaror som exporteras endast från ett fåtal länder vars oljetillgångar och 

resursrikedom är omfattande. Dessa länder tillgodoser i stor utsträckning resten av världens 

behov15 och kartläggningar görs av bland annat oljebolaget BP för att studera oljans 

handelsstruktur. Figur 3.1 redogör för hur oljans handelsstruktur ser ut i ett större perspektiv 

mellan exportörer från produktionskällor till importörer i konsumtionsområden.  

 
Figur 3.1.  Handelsstruktur, Import och Export. Källa: BP16.  

 

                                                
15 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
16 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013.  
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
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Få faktorer påverkar den globala ekonomiska situationen i sådan utsträckning som oljepriset, 

vilket påverkas och är en funktion av bland annat utbud och efterfrågan17. De nästföljande 

avsnitten redogör för export och import mer ingående till följd av oljehandelns exceptionella 

betydelse.  

 

3.1.1 OPEC - THE ORGANIZATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES 

OPEC är en mellanstatlig organisation för ett antal oljeexporterande länder och grundades år 

1960 av Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. Fler länder har därefter tillkommit 

och kartellen består i dagsläget av 12 medlemsländer varav majoriteten är belägna i 

Mellanöstern. Av världens oljereserver återfinns 73 procent i OPECs medlemsländer18.  

 

OPECs mission är att koordinera och förena oljeproduktionen med målsättningen att skapa 

dels en effektiv och ekonomisk regelbundenhet i utbudet till konsumenter och dels en stadig 

inkomst till producenter samt avkastning till investerare19. OPEC-kartellen verkar genom att 

begränsa och justera utbudet eller genom att förändra oljeprisnivån i syfte att maximera den 

sammanlagda vinsten för kartellmedlemmarna. OPEC har sedan grundandet varit 

framgångsrik, detta främst tack vare organisationens kapacitet att hindra medlemsländernas 

enskilda expansionsförmåga för en möjlighet att bibehålla kartellens effektivitet och 

sammanhållning20.  

 

3.1.2 EXPORT OCH IMPORT 

Export är beroende av produktion som i sin tur är beroende av oljereserver. OPEC-kartellen 

har på grund av medlemsländernas sammanlagda oljereserver ett stort inflytande på 

oljemarknaden och organisationen och dess verksamhet har studerats vid ett flertal tillfällen i 

olika hänseenden. OPECs ledande position gentemot övriga oljeexporterande länder och 

dess förhållande till varandra har vid upprepade tillfällen undersökts i och med 

organisationens betydande inflytande på oljemarknaden21,22.  

                                                
17 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013.  
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
18 Ibid. 
19 OPEC. 2014. Our Mission. 
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm (Hämtad 2014-05-03) 
20 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
21 Ibid 
22 Hjalmarsson, Lennart., Walfridson, Bo. 1982. Oljemarknaden – fri konkurrens eller kartellstyrd 
prisbildning?. Ekonomisk Debatt. Nr 3/1982.  
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/10-3-lhbw.pdf (Hämtad 2014-05-10). 
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Olja produceras i samtliga världsdelar, dock i varierande volym. Produktion och konsumtion 

av olja är av relevans för världsekonomin och oljehandelns beståndsdelar uppdateras 

ständigt för att bibehålla en överblick av handelsstrukturen23. Produktionen bör dock ställas i 

relation till hur mycket som exporteras respektive konsumeras inom en viss region. Figur 3.2 

visar regioners export i förhållande till dess produktion för att tydliggöra den procentuella 

oljeexporten. Rent ekonomiskt står oljeexportens värde för en väsentlig del av den totala 

råvaruexporten24. År 2012 uppgick det dagliga värdet av den totala oljeexporten till 4 

miljarder dollar. Värdet av oljeexporten påverkas av bland annat två faktorer, dels 

oljeprisnivån och dels dollarkursen. Trots en konstant exporterad volym olja kan det 

inbringade värdet från exporten variera i stor utsträckning om oljepriset förändras eller om 

import- och exportlandet inte har amerikanska dollar som gemensam valuta och att det 

därmed finns en växelkurs att ta hänsyn till25.  

 

Figur 3.2. Procentuell export av produktion. Källa: BP26 

 

 
                                                
23 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
24 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
25 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
26 Ibid. 
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Ovan har framställts aspekter angående oljeexporten i ett större perspektiv och mer ingående 

har redovisats den procentuella exporten av produktionen. Den totala exporten och den 

totala importen för ett land avgör om landet är nettoimportör eller nettoexportör. Ställningen 

tydliggör hur omfattande och till vilken grad ett land, antingen som importör eller exportör, 

är beroende av olja. Därför bör den totala exporten ställas i relation till hur mycket olja ett 

land importerar för att tydliggöra ett lands strukturella oljehandel. Figur 3.3 nedan belyser 

relationen mellan regioners totala import kontra totala export av råolja. 

Figur 3.3. Vänster: Import. Höger: Export. Tusen fat dagligen, år 2012. Källa: BP27 

 

3.1.3 SKIFFERREVOLUTIONEN  

Skifferrevolutionen påbörjades för cirka 10 år sedan och tog fart i USA. Skifferrevolutionen 

är ett aktuellt ämne och artiklar publiceras återkommande om det komplement som denna 

nya utvinningsmetod kan tänkas innebära28. Aguilera och Radetzki argumenterar i 

Ekonomisk Debatt om revolutionens nuvarande framgång samt dess framtida betydelse. 

Skifferresurser har lokaliserats världen över i ansenlig mängd och med hjälp av ny teknik i 

och med horisontell borrning och hydraulisk fracking är utvinningsmetoden under vissa 

förutsättningar ekonomiskt effektiv. Vid ett oljepris på åtminstone 70 dollar per fat är det 

lönsamt att utvinna och producera skifferolja i USA och utvinningsprocessen och dess 

                                                
27 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10). 
28 Aguilera, Roberto F., Radetzki, Marian. 2014. Skifferrevolutionen – hur den kommer att transformera de 
globala gas- och oljemarknaderna. Ekonomisk Debatt. Nr 2/2014 
http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-2-ramr.pdf (Hämtad 2014-04-15). 
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produktion har fördubblats de senaste tre åren och fortsätter att öka i landet. Aguilera och 

Radetzki konstaterar vidare att USAs importbehov, till följd av skifferrevolutionen, har 

minskat och det spekuleras kring Mellanösterns framtida betydelse som oljeexportör29. 

 

Vidare i artikeln behandlar Aguilera och Radetzki revolutionens framtidsutsikter och menar 

att USAs importberoende beräknas minska ytterligare och att landet år 2020 bedöms vara 

världens ledande oljeproducent. Vidare framställs att oljepriset kommer att sjunka och att 

konkurrensen därmed kommer att öka.30 OPEC kommer följaktligen att få svårt att bibehålla 

nuvarande strategier för ett konstant eller ökande oljepris31 och det makroekonomiska läget i 

de länder som inte kan anpassa sig till skifferrevolutionen och anamma 

framställningsprocessen kommer att försämras.32  

 

Vissa omständigheter kring denna nya utvinningsmetod gör dock att andra menar att 

skifferrevolutionen inte är ett effektivt komplement till råolja på grund av brister i 

produktion och miljöbekymmer. Rent praktiskt karaktäriseras utvinningen av inledande hög 

produktion första året som dock avtar kraftigt redan det andra året med en minskning om 40 

procent i jämförelse med första året. Produktionen fortsätter sedan att minska ytterligare och 

efter ett årtionde har produktionen till stor del begränsats. Miljöeffekterna från 

utvinningsmetoden är i nuläget osäkra. Huruvida grundvattnet förorenas som konsekvens av 

den nya tekniken är i dagsläget omtvistat och det står klart att produktionsmetoden medför 

en hög vattenförbrukning. Att utvinningen kräver en stor mängd vatten kan bli ett hinder för 

vissa länder i utvecklingen av processen, exempelvis Kina och Australien, då 

vattenresurserna i dessa länder är begränsade33.  

 

3.2 KONFLIKTER OCH KRISER 
Radetzki framför i Råvarumarknaden att utbudsstörningar och förändrade exportvolymer 

kan få extrema konsekvenser på oljepriset. Utbudsstörningarna blir särskilt allvarliga 

                                                
29 Aguilera, Roberto F., Radetzki, Marian. 2014. Skifferrevolutionen – hur den kommer att transformera de 
globala gas- och oljemarknaderna. Ekonomisk Debatt. Nr 2/2014 
http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-2-ramr.pdf (Hämtad 2014-04-15). 
30 Ibid. 
31 OPEC. 2014. Our Mission. 
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm (Hämtad 2014-05-10) 
32 Aguilera, Roberto F., Radetzki, Marian. 2014. Skifferrevolutionen – hur den kommer att transformera de 
globala gas- och oljemarknaderna. Ekonomisk Debatt. Nr 2/2014.  
http://nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/42-2-ramr.pdf (Hämtad 2014-04-15). 
33 Ibid. 
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beroende på framförallt följande tre faktorer. Inledningsvis kan nämnas att i stigande grad 

med ett betydande importberoende av olja stiger ett lands känslighet och sårbarhet mot 

utbudsstörningar. Det blir särskilt allvarligt om den importerade volymen står för en 

betydande andel av den totala konsumtionen. Radetzki belyser vidare vikten och betydelsen 

av råvarors substituerbarhet. Att det inte finns självklara och lättillgängliga alternativ till en 

så pass betydande råvara som olja gör att utbudsstörningar får allvarliga konsekvenser för 

både producenter och konsumenter. Slutligen tar Radetzki upp att de negativa effekterna 

från utbudsstörningar ökar i relation till exportutbudets koncentration. Störningar kan uppstå 

till följd av såväl naturliga orsaker, exempelvis naturkatastrofer, som orsaker av mänsklig 

påverkan såsom krig och konflikter. Regioner i Mellanöstern med omfattande och 

koncentrerade oljetillgångar är därmed särskilt känsliga för utbudsstörningar34.  

 

Nedan presenteras historiska konflikter och kriser i oljetäta regioner och dess eventuella 

påverkan på oljans prisnivå. 

 

I Ekonomisk Debatt från år 1982 redogör Walfridson och Hjalmarsson för OPECs ökade 

maktposition inom oljeindustrin. Under perioden 1970 till 1973 utmärker sig två 

omständigheter som var av avgörande karaktär för det geopolitiska läget på marknaden. Dels 

blev det möjligt för de oljeexporterande länderna att i större utsträckning kontrollera 

oljeutbudet och dels utvecklades OPECs roll från en förhandlingsposition till en ledande 

prissättare. I början på 1970-talet begränsades inkomsterna från oljeexporten till följd av ett 

sänkt dollarvärde och för att bibehålla intäkterna blev ett ökat oljepris en nödvändighet för 

oljeexporterande länder. Som en effekt av arabisk-israeliska kriget år 1973, mer känt som 

Oktoberkriget, genomförde OPEC-kartellen dels en direkt prishöjning på olja och dels ett 

oljeembargo mot Israelvänliga västländer, främst USA och Nederländerna35. Dessa två 

handlingar tillsammans med den låga efterfrågeelasticiteten på olja36 var precis vad som 

erfordrades för att förnya jämviktsläget till ett högre oljepris trots en oförändrad 

produktionsvolym37.  

 
                                                
34 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
35 Hjalmarsson, Lennart., Walfridson, Bo. 1982. Oljemarknaden – fri konkurrens eller kartellstyrd 
prisbildning?. Ekonomisk Debatt. Nr 3/1982.  
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/10-3-lhbw.pdf (Hämtad 2014-05-10). 
36 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
37 Hjalmarsson, Lennart., Walfridson, Bo. 1982. Oljemarknaden – fri konkurrens eller kartellstyrd 
prisbildning?. Ekonomisk Debatt. Nr 3/1982.  
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/10-3-lhbw.pdf (Hämtad 2014-05-10). 
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Den Iranska revolutionen år 1979 fick ett kraftigt produktionsbortfall som en konsekvens. 

Produktionen minskade drastiskt från 6 miljoner fat per dag till mindre än 4 miljoner fat per 

dag. Bortfallet försökte kompenseras av övriga OPEC-medlemmar, dock utan större 

framgång, och ett redan kritiskt läge förvärrades när Irak invaderade Iran år 1980 med en 

exceptionell prisuppgång på olja som konsekvens38. 

 

Irak invaderade Kuwait i augusti år 1990 då de klandrade Kuwait för att ha utvunnit olja från 

Iraks reserver vid den ombestridda gränsen länderna emellan och för, tillsammans med 

Saudiarabien, en oljeproduktion som överskred OPECs överenskommelse. Dessa 

anklagelser utgjorde de främsta anledningarna till Iraks invasion av Kuwait. 

Överproduktionen resulterade i ett kraftigt reducerat oljepris och Irak beskyllde Kuwait och 

Saudiarabien för konspiration i syfte att främja västerländska importörer39.  

 

År 2003 gick USA in i Irak med argumentet att Irak hade tillgång till massförstörelsevapen 

och det hävdades att regimen hade ett samarbete med den terroriststämplade islamistiska 

rörelsen al-Qaida. En tid efter invasionen stod det klart att amerikanska styrkor inte funnit 

några massförstörelsevapen och heller inga bevis som styrkte den inledande misstanken om 

landets samverkan med terrororganisationen40. I samband med detta har det återkommande 

spekulerats kring en alternativ anledning till invasionen och att oljetillgångar istället var det 

primära syftet. Bland annat har Federal Reserves före detta chef, Alan Greenspan, skrivit i 

sina memoarer att: “Det bedrövar mig att det är politiskt obekvämt att erkänna det som alla 

vet: Irakkriget handlar i hög grad om olja”41. 

 

2004 upplevde världen en oljekris på nytt, denna gång främst till följd av en extremt ökad 

efterfrågan från Kina och Indien som ett resultat av en exceptionell tillväxt i dessa 

befolkningstäta länder men även från OECD-länderna vars tillväxt blomstrade under denna 

period. Den kraftiga ökningen av råvaruförbrukningen överraskade oljeproducenterna som 

fick problem att bemöta och tillgodose marknadens efterfrågan och behov med en 

                                                
38 Hjalmarsson, Lennart., Walfridson, Bo. 1982. Oljemarknaden – fri konkurrens eller kartellstyrd 
prisbildning?. Ekonomisk Debatt. Nr 3/1982.  
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/10-3-lhbw.pdf (Hämtad 2014-05-10). 
39 History. 2014. Persian Gulf War. 
http://www.history.com/topics/persian-gulf-war (Hämtad 2014-05-10) 
40 Globalis. 2013. Irak. 
http://www.globalis.se/Konflikter/Irak (Hämtad 2014-05-10) 
41 Greenspan, Alan. 2007. Turbulensens tid: Utmaningar i en ny värld. Stockholm: Ekerlids Förlag. 
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prisexplosion på olja som konsekvens42. Som en dominoeffekt av det höga oljepriset sköt 

även priset på andra produkter i höjden, exempelvis livsmedel där priset noterades 40 

procent högre i december 2007 än samma månad föregående år43. Oljeprisets uppåtgående 

trend fick ett abrupt slut i samband med finanskrisen i mitten på 2008 och priset sjönk 

drastiskt under en ettårsperiod från $104/fat till $66/fat.  

 

3.3 MAKROEKONOMI 
Oljepriset och dess svängningar får direkta effekter på länders tillväxt och dess 

inflationsnivå. Effekterna varierar beroende på landets position som nettoimportör alternativt 

nettoexportör och år 2004 publicerade Sveriges Riksbank en redogörelse för oljepriset och 

dess påverkan på inflation och tillväxt. Relativprisförändringar på olja kan bland annat vara 

en konsekvens av en oförberedd efterfrågechock eller en utbudsstörning och bidrar till en 

omedelbar och uppenbar ökning av inflationsnivån. Hur allvarlig denna effekt blir beror 

bland annat på det ekonomiska utgångsläget i det enskilda landet, effekten blir mer kritisk 

om inflationsnivån redan är på gränsen till för hög. I Riksbankens rapport framgår vidare att 

en inflationsökning leder till negativa effekter på ett lands produktion och därmed även på 

landets sysselsättning. Detta leder i förlängningen till en stagnerande ekonomi till följd av 

avvaktande investeringar och ett ökat sparande samt på grund av att vissa produkter utesluts 

från konsumtion. Ett tydligt exempel är att bensinsnåla bilar tenderar att köpas i större 

utsträckning i tider då oljeprisets framtida utveckling är osäker44.  

 

Prisändringar på en så pass kapitalintensiv råvara som olja anses vara har alltså en stor 

inverkan på enskilda länders ekonomi, inte bara inflationsmässigt, utan även tillväxtmässigt. 

Hur inflationen och bruttonationalprodukten korrelerar med oljepriset varierar från land till 

land, vilket gör det intressant att sammanställa korrelationerna för världens största producent 

samt konsument av olja, Saudiarabien och USA, i resultatet och vidare analysera sambandet. 

 

  

                                                
42 Radetzki, Marian. 2007. Råvarumarknaden. 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag. 
43 Sveriges Riksbank. 2008. Penningpolitisk Rapport 2008/1. 
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rutor_IR/PPR_08_1_sv_artikel2.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
44 Sveriges Riksbank. 2004. Inflationsrapport 2004:3. 
http://www.riksbank.se/Pagefolders/16745/IR2004_3_sv.pdf (Hämtad 2014-05-10) 
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Ämnets komplexitet och globala omfattning har ökat svårigheten att finna en entydig teori 

som till fullo överensstämmer med studiens inriktning. Den empiriska bakgrunden gällande 

makroekonomisk påverkan kan dock konkretiseras i de två olika inflationsteorierna 

Demand-pull och Cost-push och de valda teorierna anses bidra till ökad förståelse. De 

makroekonomiska teorierna utgör en utgångspunkt till en djupare tolkning av resultatet och 

en diskussion kring teorierna förs vidare i analysen. Nedan följer en förklaring av Demand-

pull inflation och Cost-push inflation som påvisar hur teorierna skiljer sig åt samt tidigare 

forskning som omfattar teorierna.  

 

4.1 DEMAND-PULL 
Demand-pull inflation inträffar när priser ökar till följd av stigande konsumtion av varor och 

tjänster. När efterfrågan på varor och tjänster ökar dramatiskt som en effekt av exceptionell 

tillväxt påverkas importprisnivåerna. Om de importerade varorna handlas i global 

utsträckning påverkas inte bara tillväxtlandets ekonomi utan även övriga länders ekonomier 

då de tvingas importera varan till ett högre pris45.  

 

4.2 COST-PUSH  
Till skillnad från Demand-pull hävdar förespråkare för Cost-push att inflation istället sker då 

kostnaden för att producera en vara ökar. Prisökningen blir särskilt märkbar då inget 

lämpligt substitut till varan finns tillgängligt på marknaden. Produktion är beroende av 

råmaterial, energi, arbetskraft och kapital för att fungera. Vid en prisökning på någon av 

dessa faktorer minskar den producerade mängden till följd av en ökad produktionskostnad 

per enhet. Då utbudet minskar i relation till en konstant efterfrågan resulterar detta slutligen i 

en Cost-push inflation46. 

 

4.3 HISTORISK FORSKNING 
Teorierna har vid ett flertal tillfällen används för forskning gällande inflation i olika 

hänseenden, antingen för att bevisa eller motbevisa att teorierna ligger till grund för 

inflationschocker. Teorierna användes speciellt under mitten och senare delen av 1900-talet 

                                                
45 Mayer, David A. 2010. The Everything Economics Book: From theory to practice, your complete guide to 
understanding economics today. Adams Media. 
46 Ibid. 
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och är i dagsläget inte lika förekommande. P. Gray motbevisar i Oil-push inflation: a 

broader examination, från 1981, att den höga inflationsnivån under 1970-talet inte går att 

hänföras till oljeprischocken 1973. Motståndarna hävdar att oljeprischocker är generella för 

alla länder och att om chocken enligt teorin ligger till grund för inflationen så bör 

inflationsnivån för samtliga länder vara lika eller identiska. Gray hävdar dock att detta 

argument är felaktigt och att det bortser från att oljepriset anges i amerikanska dollar och att 

kostnaderna för oljeimporten därmed varierar från land till land beroende på oljeprisnivån 

och dollarns valutakurs.  

 

Gray menar vidare i artikeln att cost-push teorin även kan appliceras vid förändringar i 

livsmedelspriser. Liksom en oljeprisökning ger en livsmedelsprisökning högre priser på 

varor, högre inflation och krav på högre nominella lönenivåer. Teorierna kan därför ta olika 

skepnad, exempelvis oil-push eller food-push, beroende på vilken produkt som utgör den 

underliggande källan till inflationen47.  

 

 

 
 

 

  

                                                
47 Gray, P. 1981. Oil-push inflation: a broader examination. PSL Quartely Review. Vol 34, No 136.  
http://bib03.caspur.it/ojspadis/index.php/PSLQuarterlyReview/article/view/10725/10605 (Hämtad 2014-06-05)	  



 

 

26 

5. RESULTAT 
I kapitlet framförs resultaten från de intervjuer vi genomfört med personer som bedömts 

inneha olika bakgrund och perspektiv på ämnet. De svar de bidragit med sammanställs 

nedan i dels gemensamma åsikter och dels meningsskiljaktigheter.  

 

5.1 BEROENDEFÖRHÅLLANDEN 
I samtliga intervjuer har det framkommit att olja har en stor betydelse för både exporterande 

och importerande länder samt att oljemarknaden är en föränderlig industri. Feldman 

understryker oljans omfattande integrering i samhället och förklarar att en förändring i 

oljeindustrin garanterat kommer att få följder på övriga delar i samhället. Även Poike 

belyser världens beroende av energi, och betonar att beroendet gällande just olja är extra 

stort. Detta på grund av oljans pålitlighet och effektivitet som energikälla vilket gör oljan 

svår att ersätta, menar han.  

 

Under intervjuerna konstateras vidare att OPEC besatt en enorm makt under 1970-talet och 

såväl Feldman som Hjertstedt anser att OPEC både hade möjlighet att och utnyttjade sin 

maktposition.  Denna ledande ställning användes av kartellen som ett politiskt vapen, bland 

annat vid oljeembargon, samt för att erhålla en ekonomisk fördel genom att antingen reglera 

utbudet eller genomföra en direkt oljeprishöjning.  Samtliga har tydligt framfört att OPEC 

historiskt även haft en betydande maktposition på grund av organisationens framstående 

tillgångar i och med dess oljereserver samt en väl fungerande kartellverksamhet. Olander 

och Radetzki framhäver vidare USA som en betydande aktör inom oljeindustrin. Detta med 

tanke på landets omfattande konsumtion och dess betydande oljeimport för att tillfredsställa 

landets efterfrågan och de är överens om att USA därmed har befunnit sig i en enorm 

beroendeställning gentemot OPEC. Hjertstedt bekräftar och förtydligar detta genom att 

konstatera att OPEC har haft en enorm makt som exportör och att USA har varit i en extrem 

beroendeställning som importör. 

 

Majoriteten av de intervjuade hävdar att den nuvarande beroendeställningen mellan USA 

och OPEC kan komma att förändras framöver under förutsättning att skifferrevolutionen 

utvecklas framgångsrikt. Marian Radetzki understryker detta särskilt och belyser att USA, 

tack vare de nya teknikerna, redan är mindre importberoende till följd av landets ökade 

oljeproduktion. Radetzki är övertygad om att oljeproduktionen kommer att öka väsentligt 
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och att tekniken kommer att spridas till övriga delar av världen. Dock menar Radetzki att det 

kommer att dröja till år 2030 innan skifferrevolutionen och dess tekniker används 

internationellt. 

 

Hjertstedt påpekar att den nya utvinningsmetoden tillsammans med västländernas minskade 

beroende av olja sedan 1970-talet gör att OPECs nuvarande maktposition inte längre är lika 

kraftfull. Han förklarar vidare att flera av OPECs medlemsländer är beroende av 

oljeexporten som intäktskälla och att kartellen därmed inte längre är i position att utnyttja 

makten som ett politiskt vapen med risk för att förlora sin ledande exportställning. Olander 

instämmer i att OPECs tidigare starka inflytande har minskat till följd av USAs något ökade 

produktion och utvecklar att produktionsökningen innebär att landet inte längre är lika 

sårbart och heller inte påverkas i samma utsträckning av utbudsstörningar i Mellanöstern 

som tidigare. Till skillnad från Radetzki hävdar dock Olander att skifferrevolutionen inte 

kommer att få ett kraftigt genomslag på grund av att tekniken genererar en kort 

utvinningstid, framställningsprocessen är kostsam samt att dess miljöpåverkan i dagsläget är 

oviss. Han menar att revolutionen är en förhoppning från USAs sida att lösa landets 

energikris i ett långsiktigt perspektiv oavsett politiska och miljömässiga följder. Poike 

betonar vidare att om USA planerar sin ekonomi utifrån och förlitar sig på att 

skifferoljerevolutionen är evig kommer att landet försättas i en utsatt och riskabel position.  

 

Olander poängterar även att det inte är möjligt för skifferoljan att dominera som energikälla 

och att revolutionen endast är en kortsiktig lösning på USAs energiproblem. Poike 

instämmer och påpekar att skifferolja endast utgör ett komplement till råoljan och tillägger 

att det inte bara är miljömässiga skäl, utan även legala skäl, som kommer att hindra 

revolutionens framfart. En viktig legal skillnad mellan USA och Europa är att markägaren i 

USA även äger tillgångarna i marken medan de tillgångar som påfinns i Europa istället ägs 

av upptäckaren. Detta leder till omfattande protester gällande utvinning i Europa då de som 

äger marken sällan får ta del av produktionsintäkterna och Poike menar därför att 

skifferrevolutionen inte kommer att få ett globalt genomslag.  

 

Hittills har skådats en strukturell höjning av oljepriset och detta anser Hjertstedt beror 

av orsaker relaterade till produktion samt av ekonomiska skäl men att en framgångsrik 

skifferrevolution dock kan bidra till att oljepriset stagnerar eller till och med minskar. 

Hjertstedt belyser vidare att de länder som eventuellt kommer att producera skifferolja 
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framöver kommer att erhålla en ekonomisk fördel och att USA därför har en ledande 

position inom revolutionen. 

 

Om skifferrevolutionen dock endast är en tillfällighet framhäver samtliga intervjuade att 

nuvarande förhållande på oljemarknaden kommer att bestå kortsiktigt. De menar att USA 

bibehåller nuvarande importberoende och att OPEC fortsätter att påverka oljeindustrin med 

kartellens inflytande. Hjertstedt tillägger och poängterar att den strukturella 

oljeprishöjningen fortskrider vilket leder till en förhöjd marginalproduktionskostnad som i 

förlängningen gör att även golvet för oljepriset stiger. Han förklarar att det därför på sikt 

kommer att vara finansiellt ohållbart vilket föranleder ett ekonomiskt intresse att substituera 

olja mot andra energikällor. Poike utrycker vidare att världens länder har ett gemensamt 

intresse att priset utvecklas mjukt och i en förutsägbar takt, då detta innebär en möjlighet för 

världen att anpassa sig efter ett högt oljepris. Även de stora producenterna i Mellanöstern 

delar uppfattningen att oljepriset inte får stiga till en för hög nivå med tanke på oljans 

integrering i samhället, fortsätter Poike och poängterar att länder i stor utsträckning är 

sammankopplade och beroende av varandra. 

 

Majoriteten av de intervjuade delar uppfattningen att det i dagsläget sker en marginell 

överproduktion av olja. Olander påvisar dock att om konjunkturen skulle vända upp inom 

OECD-länderna kommer efterfrågan på olja att öka, vilket leder till att den nuvarande 

överskottskapaciteten försvinner. Han poängterar vidare att oljepriset mycket väl kan öka 

med femtio procent vid en eventuell utbudsstörning hos någon av de stora producenterna, 

exempelvis Irak eller Saudiarabien. Olander förklarar även att OPEC vid en utbudsstörning i 

något av medlemsländerna dock har möjlighet att med kort varsel öka produktionen i övriga 

delar av organisation i mindre grad under en kortare period, uppskattningsvis ett halvår. De 

intervjuade uttrycker även att det är missvisande att hävda att världens oljereserver sinar, 

utan hävdar istället att debatten kring olja som begränsad råvara snarare är en 

produktionsfråga. Olander menar att utvinningsmöjligheten i vissa regioner och oljefält är 

begränsad av teknikmässiga skäl och berättar att det exempelvis finns gigantiska oljefält 

utanför Brasiliens kust som är för djupt belägna och att det för närvarande inte finns 

tillräckligt bra teknik för att utvinna oljan. Att finna nya oljereserver är därför en 

förutsättning för att dagens oljekonsumtion ska kunna fortskrida, tydliggör Olander.  
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5.2 KONFLIKTER OCH KRISER 
En gemensam ståndpunkt som de intervjuade delar är att flertalet konflikter i Mellanöstern 

har utbrutit till följd av oenighet gällande oljetillgångar eller är oljerelaterade i ett större 

perspektiv. Poike belyser att halva världens konflikter i någon utsträckning är relaterade till 

Mellanöstern, och att konflikterna i sin tur har sin grund i västvärldens behov av olja som 

tillgång till ett lågt pris. Olander menar vidare att regionen är särskilt känslig för 

utbudsstörningar på grund av politiska skäl. De politiska systemen i länderna är bräckliga 

och det finns en ovisshet gällande effekter av eventuella regimskiften. Han hävdar vidare att 

olika ekonomiska intressen länderna emellan bidrar till motsättningar och konflikter. Marian 

Radetzki instämmer och framför att det vid flera tillfällen historiskt har inträffat politisk 

problematik med produktionsminskning som följd. Denna minskning menar han påverkar 

priset i både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt leder 

produktionsreduceringen till en minskad exportförmåga vilket får momentana effekter på 

oljeprisnivån. I ett längre tidsperspektiv påverkas priset då förmågan att öka 

produktionskapaciteten lamslås, förklarar Radetzki.  

 

År 1973 var oljeembargot mot Israelvänliga västländer en stark bidragande faktor till det 

som kom att kallas för världens första oljekris då handelsförbudet rubbade balansen i 

handelsstrukturen på oljemarknaden. Olander vill rikta uppmärksamhet mot andra historiska 

bojkotter som kom att bidra till instabilitet i förhållandet mellan import och export, han 

nämner bland annat bojkotten som pågick under en längre tid mot Sydafrika under apartheid. 

Dock anser inte han att bojkotter kommer att vara ett ofta förekommande fenomen i 

framtiden och Radetzki instämmer. Olander hävdar även att länders beroende till varandra 

har ökat och att länder nu är så pass insyltade i varandra att ett eventuell inledande av en 

bojkott skulle slå tillbaka för mycket på landets egen ekonomi och tillväxt.  

 

Olander lyfter vidare fram att Mellanöstern kommer att befinna sig i ett politiskt utsatt läge 

även framöver. Han menar att det är med anledning av detta som andra stora aktörer, såsom 

USA, ständigt bevakar sina intressen i regionen för att tillförsäkra ett konstant oljeflöde och 

en global tillgänglighet både i nuläget och i framtiden. Om det sker en utbudsstörning i 

Mellanöstern är risken stor för en oljeprisexplosion, fortsätter Olander. Petter Hjertstedt 

förtydligar att USA inte bara bevakar landets egna intressen och dess oljetillgänglighet utan 

att det även är en fråga om att olja ska vara globalt tillgängligt. Den internationella 
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ekonomin är beroende av en fungerande handelsbalans som i sin tur är beroende av en stabil 

produktion av olja och ett säkert oljeflöde. Hjertstedt drar därför parallellen att anledningen 

till USAs invasion i Irak år 2003 var oljerelaterad och syftade till att säkerställa oljans 

tillgänglighet. 

 

Ett ämne som återkommande lyfts fram av samtliga intervjuade är den aktuella konflikten 

mellan Ukraina och Ryssland. Denna konflikt har i nuläget dock inte haft en inverkan på 

oljeprisnivån eller oljeflödet i nämnvärd mån då Ukraina inte producerar olja i 

anmärkningsvärd utsträckning och Rysslands produktion inte har påverkats i nuläget, 

uttrycker Radetzki. Han menar vidare att såvida inte konflikten eskalerar till ett förfärligt 

krig kommer situationen på oljemarknaden att vara densamma. Olander hävdar dock att om 

situationen skulle förvärras och ett krig skulle bryta kommer inte oljemarknaden att påverkas 

i samma utsträckning som vid en utbudsstörning i Mellanöstern.  Trots att Ryssland är en av 

världens största producenter skulle en konflikt i landet därför inte få lika allvarliga globala 

konsekvenser då världen inte är lika importberoende av ryssproducerad olja som av olja 

producerad i Mellanöstern. Vidare förklarar Radetzki att om Europa skulle initiera en 

bojkott mot den ryssproducerade oljan skulle detta inte drabba den ryska ekonomin då 

Ryssland har alla möjligheter att exportera olja till andra länder. Iwarson delar denna åsikt 

och framhäver att den aktuella konflikten mellan Ukraina och Ryssland möjligtvis kan 

begrundas i och är relaterad till energipolitik för att bevaka Rysslands intressen och 

tillförsäkra gasresurser. 

 

5.3 MAKROEKONOMI 
Under intervjuerna framkommer att oljeprissvängningar får en effekt både makroekonomiskt 

och i global utsträckning. Olander utvecklar och förklarar att bruttonationalprodukttillväxten 

och oljeprisförändringar har en viss korrelation och att denna sammanhänger med 

oljekonsumtionen. Han konstaterar vidare att korrelationen dock har minskat rejält den 

senaste tioårsperioden men att så länge tillväxten i Kina, Indien och Sydamerika fortskrider 

kommer efterfrågan på olja att följa utvecklingen av bruttonationalprodukten i dessa länder. 

 

Radetzki påvisar vidare att oljepriset och bruttonationalprodukten varierar i motsatt riktning 

för oljeimporterande länder och i gemensam riktning för oljeexporterande länder. Han 

poängterar dock att styrkan i korrelationen betingas av hur oljeberoende ett land är avseende 
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import eller export och Radetzki uttrycker vidare att handelsbalansen påverkas negativt vid 

ett högre oljepris. Olander förklarar att importberoendet har minskat generellt men att 

oljeimporten fortfarande är en betydande faktor budgetmässigt för importländerna vilket är 

en uppfattning som Hjertstedt delar. Om priset stiger kraftigt får det negativa konsekvenser 

för nettoimportörer av olja, som exempelvis Kina och USA, och svaga ekonomier och 

fattiga länder får ett energiunderskott och undermineras därmed på ett ekonomiskt plan, 

förklarar han.  

 

Hjertstedt uttrycker vidare att ett högre oljepris däremot berikar de länder med ställning som 

nettoexportörer på marknaden samtidigt som de skulle drabbas hårt av en nedgång i 

oljepriset då ekonomierna i dessa länder ofta är helt beroende av intäkterna från 

råvaruexporten och därmed skulle få ett budgetunderskott som konsekvens.  Poike 

instämmer och påvisar att det även finns ett behov för de oljeexporterande länderna att 

oljepriset åtminstone ligger på en nivå strax över 80 dollar per fat för att undvika ett 

budgetunderskott i dessa länders ekonomier.  

 

Radetzki menar att ett högre oljepris även leder till att länder som i stor utsträckning är 

beroende av oljeimport, inte bara får en påverkan på det makroekonomiska läget gällande 

inflationsnivå och bruttonationalprodukt, utan att det även får negativa effekter 

levnadsmässigt. Iwarson nämner att det exceptionellt höga oljepriset under 2007 och 2008 

fick en effekt på livsmedelspriserna som då sköt i höjden. Vilket han menar bidrog till att 

över trettio länder försattes i hungersnöd till följd av oljeprischocken. Olander instämmer 

och betonar att ett högre oljepris även får effekter på elpriset vilket påverkar den 

privatekonomiska situationen negativt i landet.  

 

För att tydliggöra och bevisa den kvalitativa informationen beträffande sambandet tillväxt 

och oljepris sammanställer vi kvantitativ data gällande oljeprisförändring och BNP vilket vi 

presenterar i regressionsanalyser. I följande figurer, 5.1 samt 5.2, påvisas sambandet mellan 

bruttonationalprodukten och oljeprisförändringar för det land som producerar respektive 

konsumerar mest olja, Saudiarabien respektive USA. 
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Figur 5.1. Saudiarabien. Källa: Bloomberg48, BP49. 

 

Figur 5.2. USA. Källa: Bloomberg50, BP51. 

 
                                                
48 Bloomberg.  
BNP Saudiarabien. (Hämtad 2014-05-13).   
49 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
50 Bloomberg.  
BNP USA. (Hämtad 2014-05-13).   
51 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10) 
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Regressionsanalysen påvisar att en oljeprisökning ger en ökad bruttonationaltillväxt för 

Saudiarabien. Korrelationen är därmed positiv. Dock kan tilläggas att detta samband har en 

relativt låg signifikansnivå då determinationskoefficienten endast är cirka 0,25 vilket betyder 

att cirka 25 procent av bruttonationaltillväxten kan hänföras till oljeprisförändringen. För 

USAs del ger ett ökat oljepris däremot en negativ effekt på bruttonationaltillväxten. I detta 

fall redovisas en i stort sett horisontell korrelation vilket betyder att 

bruttonationalprodukttillväxten inte påverkas i nämnvärd mån av oljeprisförändringar, detta 

styrks av determinationskoefficienten som beräknas till låga 1 procent.  

 

Radetzki förklarar vidare att det finns en positiv samvariation även mellan oljeimporterande 

länders inflationsnivå och en oljeprisökning men att sambandet för oljeexporterande länder 

dock blir det motsatta och korrelationen är negativ. Olander instämmer och tillägger att 

oljepriset även påverkar ett lands konjunkturläge. Han tydliggör dock under intervjun att 

denna korrelation har minskat för importerande västländer i jämförelse med tidigare år till 

följd av en tidig tillväxt och en framgångsrik utveckling gällande bland annat miljövänliga 

uppvärmningsmetoder. Däremot förklarar Olander att inflationen påverkas direkt vid ett 

högre oljepris i länder där uppvärmningen i samhället fortfarande sker med olja och kol i 

stor utsträckning.  

 

För att påvisa sambandet mellan en oljeprisförändring och enskilda länders inflationsnivå för 

de ledande produktion- och konsumtionsländerna sammanställer vi även här, i Figurerna 5.3 

respektive 5.4 nedan, kvantitativ data i regressionsanalyser. 
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Figur 5.3. Saudiarabien. Källa: World Bank52, BP53. 

Figur 5.4. USA. Källa: World Bank54, BP55. 

 

                                                
52 World Bank.  
Inflation Saudiarabien 
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?page=6 (Hämtad 2014-05-18) 
53 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10)	  
54 World Bank.  
Inflation USA 
http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?page=6  (Hämtad 2014-05-18) 
55 BP. 2013. Statistical Review of World Energy 2013. 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf 
(Hämtad 2014-05-10)	  
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Resultatet från regressionsanalyserna påvisar att en oljeprisökning ger en ökad inflationsnivå 

för både Saudiarabien som producent och för USA som konsument. Korrelationen är således 

positiv för de båda länderna, dock är samvariationen något mer framträdande för 

Saudiarabien. Även gällande inflation är korrelationsresultatet lågt statistiskt säkerställt då 

determinationskoefficienten för Saudiarabien är cirka 10 procent och för USA cirka 20 

procent.  

 

Avslutningsvis framhäver och understryker Olander vikten av ett billigt pris på energi för att 

global tillväxt ska vara möjligt. Tillväxten under den senare delen av 1900-talet blomstrade 

just tack vare det låga energipriset och det är i dagsläget en förutsättning för att Indien, Kina 

och övriga underutvecklade länder ska ha en möjlighet att komma ikapp eller utvecklas 

ytterligare. 
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6. ANALYS 
I kapitlet kommer resultatet att analyseras ämnesvis och inleds med oljans globala 

beroendeförhållanden. Vidare analyseras dels hur olja kan sammankopplas med kriser och 

konflikter och dels makroekonomiska effekter till följd av relativprisförändringar. De 

makroekonomiska effekterna kommer att analyseras med utgångspunkt i de valda teorierna 

för att erhålla en djupare förståelse av resultaten.   

 

6.1 BEROENDEFÖRHÅLLANDEN 
Olja är en betydande råvara som är starkt integrerad i samhällets ekonomi och utveckling 

och oljemarknaden är en föränderlig industri. En förändring i oljehandeln eller oljans 

prisnivå bidrar till att makroekonomiska och geopolitiska förhållanden förändras. Länders 

sårbarhet inför efterfrågeförändringar och utbudsstörningar menar vi därför ökar i takt med 

ett ökat beroende av olja. Konsekvensen av detta blir att kontrollbehovet av världens 

oljereserver tilltar för att tillförsäkra import för varaktig tillväxt och utveckling eller 

garantera inkomster från oljeexport för en stabil ekonomi. Som framkommer i resultatet är 

USA och OPEC två regioner där importberoendet respektive exportberoendet är särskilt 

påtagligt och betydande. Vi anser att det var i samband med oljekrisen 1973 och OPECs 

initierande av oljeembargot mot USA som landet kom till insikt om sin utsatta position på 

oljemarknaden med tanke på sitt oljeberoende. I anknytning till detta insåg även OPEC sin 

makt inom oljeindustrin och att kartellen förstod då sin möjlighet att påverka marknaden 

genom att justera utbud och prisnivå till fördel för organisationen. Vidare kan konstateras att 

OPEC sedan dess både har nyttjat och utnyttjat sin maktposition men att makten i teorin har 

minskat till följd av västvärldens minskade oljeimport och medlemsländernas ökade 

ekonomiska beroende av oljeexporten. Reduceringen av västvärldens importberoende menar 

vi har skett främst med anledning av USA och västvärldens generellt ökade 

miljömedvetenhet och deras ansträngning att ersätta olja med förnybar energi. Att USA 

dessutom söker efter nya oljeutvinningsmetoder vill vi tydliggöra som ett bevis på att de 

insett sin sårbarhet i och med det starka beroendet till Mellanöstern. 

 

Under förutsättning att skifferrevolutionen får ett genomslag, blir framgångsrik och att 

skifferolja därmed blir ett substitut tror vi att USA, samt övriga länder som kan anamma 

denna utvinningsmetod, får ett minskat eller till och med upphört importberoende. Vi anser 

även att OPECs tidigare betydande makt inom oljeindustrin kommer att minska och att de 
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länder som i dagsläget producerar råolja i framtiden kommer att befinna sig i en mer utsatt 

position, detta på grund av att efterfrågan på råolja minskar vilket i sin tur reducerar 

exporten med ett betydande intäktsbortfall som konsekvens. Skulle skifferrevolutionen 

lyckas menar vi att den därmed resulterar i en märkbar nedgång av oljepriset som effekt. 

Som framkommer i resultatet budgeterar Saudiarabien för ett oljepris på minst 80 dollar per 

fat vilket gör landet känsligt och sårbart för efterfrågeförändringar då marginalen är liten vid 

en eventuell oljeprisnedgång.  

 

En förutsättning för att skifferrevolutionen ska lyckas är att de miljöeffekter som hittills 

identifierats kan undvikas. Detta bedömer vi måste ske med hjälp av teknisk utveckling och 

teknik därför är en betydande faktor för skifferrevolutionens framfart. Utvinningsmetoden är 

redan i dagsläget kostsam och att försöka eliminera framställningens miljöeffekter kommer 

att göra processen ännu dyrare. Att dessutom produktionsperioden och framställningen är 

kortsiktig gör att vi inte tror att skifferrevolutionen kommer att få kraftigt genomslag. Vi 

menar att skifferoljan kan komma att bli ett komplement till råolja men med stöd av empiri 

och resultat tror vi inte att skifferolja kommer att dominera oljeindustrin och göra USA till 

importoberoende. Att USA konsumerar en så stor mängd olja gör att skifferoljan omöjligen 

kommer att kunna täcka USAs oljebehov och att landets beroende till oljeexporterande 

länder kommer att bestå även framöver. Vi konstaterar att landets importbehov kommer att 

minska men aldrig försvinna helt.  

 

Att det finns en brytpunkt då det inte längre är lönsamt att utvinna skifferolja, för USA något 

under 70 dollar per fat, är ytterligare en faktor till att vi inte tror att skifferrevolutionen 

kommer att lyckas. Om prisnivån på olja sjunker så pass mycket till följd av ett eventuellt 

ökat utbud ökar risken för att skifferoljeindustrin hamnar i ett läge där denna 

utvinningsmetod är begränsad. Vi bedömer därför att processen inte är effektiv ur ett 

långsiktigt perspektiv.  

 

Slutligen konstaterar vi att oavsett hur oljeindustrin utvecklas kommer beroendeförhållanden 

mellan oljeimporterande och oljeexporterande länder att förändras på lång sikt, medan 

förhållandena på kort sikt kommer att bestå. Då oljeindustrin ständigt förändras påträffas 

nya oljefält, nya tekniker utvecklas för att utvinna olja och alternativa 

framställningsprocesser identifieras. Detta gör att vi anser att oljereservernas utbredning 
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kommer att se annorlunda ut på lång sikt och därmed påverka nuvarande beroendeställningar 

och maktförhållanden.   

6.2 KONFLIKTER OCH KRISER 
Det är varken en nyhet eller en tillfällighet att Mellanöstern är och historiskt har varit ett 

konfliktutsatt område. De stora oljetillgångarna i regionen tillsammans med politisk 

instabilitet anser vi är betydande faktorer som har legat till grund för oljerelaterade 

konflikter och kriser. Dessa konflikter har orsakat utbudsstörningar då förmågan att 

producera i samma takt som tidigare har lamslagits. Effekten av detta blir en oljeprisökning, 

om ökningen är oväntad och explosiv uppstår oljekriser och instabilitet i handelsbalansen.  

 

På grund av Mellanösterns betydande ställning på marknaden anser vi att de länder som 

importerar olja från regionen är sårbara till följd av konflikterna, dock i olika utsträckning 

beroende på importerad volym. Vi menar att instabiliteten i regionen orsakar en osäkerhet 

hos de oljeimportenade länderna, med USA i spetsen. Detta är alltså ett bevis för USAs 

ständiga närvaro i regionen för en möjlighet att kunna påverka och i någon utsträckning 

kontrollera ett globalt stabilt oljeflöde och för att tillförsäkra import till landet. Vidare tror vi 

att denna osäkerhet även ligger till grund för den goda relationen som USA har utvecklat 

med ett antal av de oljetäta länderna i regionen, exempelvis Saudiarabien.  

 

I resultatet framgår att antalet bojkotter och oljeembargon kommer att minska framöver till 

följd av ett ökat beroende världsländer emellan. Länders beroende till varandra gällande 

handel, politik och ekonomi utvecklas därmed till ett negativt beroende när länder hämmas 

på grund av en obalans i någon av dessa faktorer. Ett tydligt exempel på detta är när länder 

tvingas att motstå att genomföra bojkotter eller sanktioner på grund av att dessa skulle få 

konsekvenser även för landets egen del gällande handel, politik och ekonomi. Konflikten 

mellan Ukraina och Ryssland är ännu ett bevis på hur beroende världens länder är av 

varandra. Vi vill också poängtera hur lätt och hastigt konflikter kan uppkomma och att 

konflikten mellan Ukraina och Ryssland även här är ett bra exempel. Då varken Ukraina 

eller Ryssland är betydande exportörer av olja kommer konflikten inte orsaka någon 

utbudsstörning och oljeindustrin kommer inte påverkas nämnvärt. Vi menar dock att en 

liknande konflikt med samma oförutsägbara, snabba förlopp mellan framstående 

oljeexporterande länder, i eller utanför Mellanöstern, hade bidragit till kraftiga 

utbudsstörningar och följaktligen påverkat oljeindustrin i betydande omfattning. 
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Slutligen vill vi belysa att oljeindustrin bör räkna med en värld med konflikter och 

utbudsstörningar i såväl Mellanöstern som andra länder med stora oljetillgångar. Vi tror inte 

att oljemarknaden någonsin kommer att vara normaliserad, beroendeförhållanden kommer 

alltid att existera och det kommer ständigt att förekomma oljerelaterade konflikter som 

påverkar oljemarknaden i större eller mindre omfattning beroende på konfliktens globala 

påverkan. Det geopolitiska läget på marknaden är en betydande del av oljeindustrin och 

påverkar hur länder förhåller sig till varandra och vilken relation som byggs upp länder 

emellan för att öka både sitt inflytande och sin makt på oljemarknaden. 

  

6.3 MAKROEKONOMI 
I resultatet framgår att förändringar i oljeprisnivån i viss grad korrelerar med länders 

ekonomi. Vi menar därför att länder som i dagsläget redan är sköra och ekonomiskt svaga 

kommer att drabbas hårdare och påverkas i större utsträckning av ett högre oljepris. I och 

med att världen behöver billig energi för att utvecklas anser inte vi att den snabba tillväxten 

som världen upplevde i början på 2000-talet, med Kina och Indien i spetsen, därför kommer 

att vara möjlig i samma utsträckning i de länder som i dagsläget är i stort behov av tillväxt. 

Vi bedömer även att detta heller inte kommer att förbättra klyftorna mellan tredje världen 

och industriländer utan snarare till och med öka deras beroendeförhållande till varandra och 

försämra det geopolitiska läget på marknaden. Att länder vid oljekriser hamnar i hungersnöd 

till följd av förhöjda transport- och produktionskostnader av livsmedel anser vi belyser och 

är ett tydligt bevis på oljans makt.  

 

I de linjära regressionsanalyserna bekräftas resultatet från studiens kvalitativa data att det för 

Saudiarabien som producent, i Figur 5.1, kan påvisas en positiv korrelation mellan en 

förändring av oljepriset och en förändrad bruttonationalprodukttillväxt medan det för USA 

som konsument, i Figur 5.2, kan påvisas en negativ korrelation, dock inte i samma styrka 

som Saudiarabiens positiva samband. Vi bedömer därmed att Saudiarabiens 

bruttonationalprodukt är mer känslig för förändringar i oljepriset än USAs vilket tydligt syns 

då punkterna är mer utspridda och då lutningen på korrelationskurvan är brantare. På grund 

av att resultatet dock har lågt statistiskt stöd konstaterar vi att ytterligare relevanta och 

betydande variabler utelämnas. USAs respektive Saudiarabiens bruttonationalprodukt 
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påverkas alltså i mer eller mindre utsträckning av andra väsentliga faktorer än endast 

oljeprisförändringar.  

 

Till skillnad från korrelationen gällande bruttonationalprodukten är sambandet enligt den 

kvantitativa undersökningen mellan oljeprisförändringar och inflationsnivån positivt för 

både Saudiarabien och USA. Att resultatet är positivt även för Saudiarabien skiljer sig från 

det kvalitativa resultatet. I Figur 5.3 syns istället ett märkbart positivt samband mellan en 

oljeprisökning och en ökad inflationsnivå för Saudiarabien medan en för USA i Figur 5.4 

mindre positiv samvariation blir visuellt tydlig. Vi konstaterar därför att Saudiarabien är mer 

sårbara rent inflationsmässigt då deras inflationsnivå indikerar att vara mer volatil. Då 

regressionsanalysernas determinationskoefficienter för Saudiarabien respektive USA även 

gällande inflation är märkbart låga drar vi även här slutsatsen att relevanta variabler 

utelämnas och att det således finns andra faktorer än oljepriset som påverkar utfallet i 

korrelationen. En möjlig inverkan till att Saudiarabiens inflationsmässiga läge påverkas 

negativt vid ett högre oljepris är att prisökningen får direkta effekter på produktion-, 

transport- och uppvärmningskostnader.  

 

Enligt den teoretiska utgångspunkten kan inflation uppstå till följd av två situationer, 

Demand-pull samt Cost-push. Demand-pull uppstår till följd av efterfrågeförändringar 

medan Cost-push orsakas av ökade produktionskostnader till följd av utbudsstörningar. 

Enligt teorin om Demand-pull får efterfrågeförändringar en effekt på inflationsnivån. Ett 

tydligt exempel på detta är Kinas och Indiens tillväxtperiod under 2000-talet då 

konsumtionen steg vilket satte press på utbudet av varor och tjänster till följd av en ökad 

efterfrågan. På grund av oljans integrering i samhället och dess produktion påverkade denna 

situation självklart oljeprisnivån. Som framgår i resultatet orsakar efterfrågeförändringar ett 

förhöjt oljepris, att olja dessutom handlas i global utsträckning och är en internationell 

råvara medför att effekterna inte bara omfattar nationell ekonomi utan även världsekonomin. 

Detta är ett tecken på världens sårbarhet inför oljeprisförändringar och förändrade 

oljetillgångar vilket vi anser tyder på att oljan styr världen.  

 

Enligt teorin om Cost-push så orsakas istället inflation av ökade produktionskostnader. I och 

med att råolja är en råvara med få substitut och att en stor del av produktionskapaciteten är 

beroende av olja får stora prisförändringar på olja självklart en effekt på länders 

makroekonomi. När OPEC under oljekrisen 1973 reducerade produktionen och exporten, 
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steg energipriserna till följd av utbudsstörningen då den producerade mängden varor 

reducerades och utbudet minskade trots en konstant efterfrågan. Detta fick förödande 

konsekvenser för den globala ekonomin på grund av att oljans extrema efterfrågan och 

inflationsnivåerna i USA var extremt höga. Även under oljekrisen år 1979 reducerades 

produktionen och exporten av olja till följd av konflikten mellan Irak och Iran, detta är 

faktorer som leder till Cost-push och vi ser ett tydligt samband mellan ett högt oljepris och 

en hög inflation i USA under denna period.  

 

Inflationsnivån i Saudiarabien och i USA under Kinas och Indiens tillväxtperiod menar vi 

inte påverkades i lika stor utsträckning som vid utbudsstörningarna 1973 och 1979 och vi 

anser att Cost-push inflation är mer förekommande än Demand-pull inflation och att dess 

faktorer ger större effekter på olika länders inflationsnivå.  

 

Slutligen konstaterar vi att oljeprisförändringar innebär både en stor risk för ett försämrat 

ekonomiskt läge men även en möjlighet till makroekonomisk tillväxt och utveckling. 

Utbudsstörningar och efterfrågeförändringar orsakar oljeprischocker och oljekriser vilka i 

sin tur påverkar ett lands makroekonomiska ställning. I vilken grad ett land påverkas av 

ovan nämnda faktorer avgörs helt av hur beroende landet är av olja, oavsett ställning som 

importör eller exportör. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Nedan följer en avslutande slutsats som grundas i studiens syfte och dess frågeställningar. 

Vårt bidrag är att belysa effekten av beroendeförhållanden inom oljemarknaden, orsaker till 

oljerelaterade kriser och konflikter och oljeprissvängningars makroekonomiska påverkan 

samt hur dessa de konvergerar och hänger samman.  

7.1 SLUTSATS  
Med bakgrund i resultat och analys drar vi slutsatsen att beroendeförhållanden inom 

oljemarknaden i dagsläget är tydligt märkbara. Det är inte bara importörer som befinner sig i 

en beroendeställning utan förhållandet är ömsesidigt då även exportörer har ett betydande 

behov av intäkter från oljeexport. Hur beroende ett land är till olja beror på i vilken 

omfattning landet har anpassats ekonomiskt och levnadsmässigt till import eller export och i 

vilken grad landet behöver olja för ekonomisk effektivitet och tillväxt. 

Beroendeförhållanden kommer att bestå så länge världen använder olja i betydande 

omfattning och så länge samhället i stor utsträckning är anpassat efter olja som energikälla. 

De länder man är beroende av och hur starkt detta beroende är kan dock komma att 

förändras framöver i och med nya tekniker, nya utvinningsmetoder och nya oljeupptäckter. 

En effekt av detta blir att nuvarande maktställningar kommer att se annorlunda ut vilket 

bidrar till att även oljeindustrin och dess handelsstruktur kommer att reformeras. 

 

Vi kan även dra slutsatsen att det geopolitiska läget på oljemarknaden historiskt har varit 

instabilt och osäkert. Värdet av oljetillgångarna samt att majoriteten av världens länder har 

ett förhållande till olja leder till en vilja att kontrollera och bevaka sina intressen. Dessa 

omständigheter tillsammans med det instabila politiska läge som råder i flertalet av de 

oljetäta länderna i Mellanöstern har resulterat i oljerelaterade konflikter i regioner med 

omfattande oljetillgångar. Konflikterna medför utbudsstörningar och efterfrågeförändringar 

och dessa ligger i sin tur till grund för oljekriser. 

 

Vidare får oljeprisförändringar effekter på både bruttonationalprodukt och inflation. Dessa 

faktorer påverkar i sin tur bland annat enskilda länders konjunkturläge och budget, dess 

arbetslöshet samt privatekonomiska beståndsdelar. Effekterna varierar beroende på om man 

är importör eller exportör men det kan konstateras att oljeprisförändringar har en korrelation 

med länders bruttonationalprodukttillväxt samt inflationsnivå. Dock är inte sambandet som 

framställs i regressionsanalyserna hundraprocentigt och flertalet andra variabler påverkar till 
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stor del förändringar i BNP och inflation. Vi kan dock konstatera att länders sårbarhet trots 

detta ökar i takt med ett ökat oljeberoende.  

 

Vi bedömer att denna studie bidrar till en ökad förståelse och en fördjupad kunskap i 

oljeindustrins beroendeförhållanden och dess globala påverkan, särskilt med tanke på 

ämnets omfattning och komplexitet.  

 

7.2 VALIDITET 
Validiteten i en studie hänförs mot studiens formulerade syfte och dess frågeställningar. En 

hög validitet innebär att studien besvarar det som i syftet och frågeställningarna avses att 

besvara. Denna studie anses ha hög validitet med hänsyn till relevant kvalitativ data då 

intervjuerna är baserade på och intervjufrågorna besvarats i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar. Ytterligare en faktor till att studiens validitet anses vara hög är att den 

kvantitativa data som undersöks utgörs av två klassiska makroekonomiska begrepp, 

bruttonationalprodukt och inflation.  

 

7.3 RELIABILITET 
Reliabilitet beskriver en studies pålitlighet och kan anses vara låg då resultatet i större 

utsträckning varierar beroende på vem som genomför undersökningen och kan anses vara 

hög då fler oberoende undersökningar resulterar i samma eller liknande slutsats. Denna 

studies reliabilitet anses vara hög trots att resultatet i stor utsträckning präglas av intervjuer. 

Detta med hänsyn till att de oberoende intervjupersonerna i flera fall delgett ett gemensamt 

synsätt samt hänvisat till varandra. Vi menar att detta bidrar till att intervjuerna är oberoende 

och att sannolikheten är stor att denna studies utfall kommer att överensstämma med 

resultatet från en liknande studie, vilket gör att denna undersöknings reliabilitet anses vara 

hög. 

 

7.4 GENERALISERBARHET 
I och med att validiteten i studien anses vara hög kan resultatet generaliseras till att även 

gälla vid mer omfattande villkor. Vi anser att generaliserbarheten i denna studie är hög då 

resultatet är generellt även för länder som producerar samt konsumerar i mindre 

utsträckning.  Ytterligare en faktor till att generaliserbarheten anses vara hög är att studiens 

resultat kan tillämpas även på länder vars oljetillgångar eller oljeberoende är omfattande.  
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7.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
För vidare forskning inom denna studies omfattning rekommenderas en djupare kvantitativ 

undersökning för att klargöra om fler samband mellan oljepriset och makroekonomisk 

påverkan kan identifieras. Exempelvis skulle en djupare studie angående arbetslöshet och 

privatekonomi utveckla och tydliggöra förståelsen för oljeindustrins ekonomiska påverkan.   

 

För en mer ekonomisk studie kan vidare undersökas oljebolagens roll inom oljeindustrin och 

vidare definiera dess betydelse för oljemarknaden samt hur långt deras inflytande sträcker 

sig. För att komplettera och fördjupa en ekonomisk helhet kan även undersökas hur handel 

med olja som derivat sker samt hur oljebolagens aktier påverkas av industrin.  

 

Vidare skulle en undersökning rörande olja som tillgång samt hur det framtida läget gällande 

oljereserver kommer att förändras och se ut i framtiden förtydliga råvarans eventuella 

begränsningar och ytterligare bidra till att klargöra oljans nuvarande och framtida 

beroendeförhållanden. 
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APPENDIX 
 

BILAGA 1  
 
INTERVJU 1, Allmänna frågor 
 
Hur ser beroendet kring olja ut i USA respektive Mellanöstern?  
 
Hur agerar OPEC gällande oljeutbudet och vilket inflytande har organisationen? 
 
Vilka faktorer har ett inflytande på och inverkar på oljepriset?  
 
Hur påverkar förändringar i oljepriset den globala ekonomin?  
 
Vilken effekt får oljekriser på makroekonomin? 
 
Hur ser det nuvarande geopolitiska läget ut inom råvarumarknaden? 
 
Hur kommer skifferrevolutionen att påverka nuvarande beroendeförhållanden på 
oljemarknaden? 
 

 
INTERVJU 1, Åsiktsbaserade frågor 
 
Hur ser du på olja som tillgång, är den bristfällig?  
 
Hur tror du att oljepriset kommer att utvecklas framöver? 
 
Hur ser du på USAs beroende av olja? 
 
Anser du att OPEC har en maktposition?  
 
Anser du att konflikter har en korrelation med oljetillgångar?  
 
Anser du att USAs invasion i Irak var oljerelaterad?  
 
Hur tror du att oljeindustrin ser ut om cirka 20 år? 
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INTERVJU 2, Allmänna frågor 
 
Hur ser produktionen av olja ut i dagsläget? 
 
Vilka orsaker finns till utbudsstörningar och efterfrågeförändringar?  
 
Hittills har skådats en prishöjning på olja, vad beror den på och vilka konsekvenser leder 
den till?  
 
Hur påverkas handelsbalansen av oljeprissvängningar? 
 
Hur drabbas exporterande länder ekonomiskt av ett sänkt oljepris? 
 
Hur drabbas importerande länder ekonomiskt av ett höjt oljepris? 
 
Vad får oljeprisförändringar för sociala och levnadsmässiga konsekvenser? 
 
Finns det en möjlighet för USA att bli importoberoende i och med skifferrevolutionen eller 
är landets skifferoljekapacitet för liten? 
 

 
INTERVJU 2, Åsiktsbaserade frågor 
 
Vad tror du om skifferrevolutionens framfart? 
 
Hur tror du att oljeindustrin kommer att förändras i och med en lyckad respektive 
misslyckad skifferrevolution?  
 
Anser du att oljepriset korrelerar med ett lands makroekonomiska läge? 
 
Vad är din uppfattning gällande oljeembargon och bojkotter? 


