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Förord

Den svenska oljemarknaden har genomgått stora förändringar under den senaste 10-
årsperioden. Konkurrenssituationen mellan oljebolagen men även mellan oljan och
alternativa energibärare är s'dan att kraven på effektiviseringar kommer att vara
högt även i framtiden.

Inom ramen för att bibehålla en hög försörjningssäkerhet inom energiområdet har
NUTEK påbörjat ett arbete med att ta fram förslag till en anpassning av
lagstiftningen inom energiområdet. Ett viktigt inslag i ett sådant arbete är en
diskussion om hur oljemarknaden och framför allt dess aktörer kan komma att
utvecklas i framtiden.

Det är NUTEKs förhoppning att denna rapport, som är den första i sitt slag, skall
bredda förståelsen även hos dem som inte dagligen agerar på oljemarknaden men
som ändå är beroende av dess framtida utveckling.

Rapporten har utarbetats av civilekonomen Andreas Zsiga.

Urban Kärrmarck

Enheten för strategisk energiförsröjning
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1. Sammanfattning

1.1 Utredningens bakgrund och syfte

Föreliggande rapport ingår i undertaget till den pågående översynen av den svenska
beredskapslagringen av importbränslen. Syftet är att beskriva och analysera struktur-
ella förändringar på den svenska oljemarknaden, dess orsaker, förhållandena inom de
viktigaste marknadssegmenten, samt de viktigaste oljebolagens strategier. Vidare görs
ett försök att i stora drag beskriva en sannolik framtida utveckling på marknaden
avseende struktur och konkurrensmedel

1.2 Bakgrunden till utvecklingen på den svenska marknaden

Utvecklingen på den svenska oljemarknaden är i mycket stor utsträckning styrd av
internationella förhållanden. Sedan den första oljekrisen 1973-1974 har de tidigare helt
dominerande multinationella oljebolagen försvagats och i en del fall tvingats dra sig ur
vissa marknader, däribland den svenska. Mindre, fristående, nationellt baserade och i
flera fall statliga oljebolag har samtidigt vuxit i betydelse. Ett antal oljeproducerande
stater har i varierande grad valt att integrera framåt för att ta kontroll även över
mrrknadsföringen av oljan. Marknaden har idag inte samma höga grad av vertikal
integration som för 20 år sedan.

1.3 Strukturella forändringar sedan den första oljekrisen 1973-
1974

Förbrukningen av oljeprodukter har minskat kraftigt sedan början av 1980-talet, fa
vad gäller eldningsoljor. Trots att bensinförbrukningen har okat något under perioden
har den sammanlagda försäljningsvolymen halverats sedan 1980 De strukturella
forändringarna kan sammanfattas på följande sätt:

- flera av de multinationella bolagen har helt eller delvis lämnat den svenska
marknaden (Gulf 1984, Mobil 1984, Esso 1986, Texaco (delvis) 1989, BP
(delvis) 1993).

- bolag från oljeproducerande nationer har etablerat sig genom köp av
befintliga distributionsnätverk (Kuwait/Gulf 1984, Statoil/Esso 1986,
Hydro/Mobil 1984).

- ARA/JETs automatstationsnät har ändrat distributionsstrukturen
för bensin.

- OKP har genom sammanslagningen med Svenska Petroleum 1986, köpen
av delar av Texaco 1989 och BP under 1990-1992 vuxit till ett av de dom-
inerande bolagen på marknaden, med en mycket stor raffinaderikapacitet.



- de nordiska oljebolagen - fa Statoil - har tagit över en stor del av de
multinationellas tidigare dominerande roll.

- OKP och Shell har förvärvat ett antal mindre, regionala konkurrenter

- ett omfattande samarbetet på logistiksidan mellan flera av de större bolagen
sker genom distributionsföretagen ODAB och Pol.

Koncentrationsgraden på marknaden är mycket hög. Totalmarknaden domineras av de
i stort sett jämbördiga OKP (25%) och Shell (22%), och därefter följer Statoil (15%),
Kuwait (10%), BP (8%), Hydro (8%), Texaco (5%) och ARA/JET (4%).

1. 4 Marknaden och dess delsegment

Konkurrensen inom samtliga delsegment är mycket hård, men 1980-talets priskrig har
i stort sett upphört. På massmarknaden har under senare hälften av 1980-talet
konkurrensen förskjutits mot rabatter, servicegrad och krediterbjudanden

Drivmedelsmarknaden domineras av OKP och Shell, med Statoil och i viss mån Hydro
under snabb tillväxt. Positionering sker med hjälp av lokalisering (OKP i tätorter, BP i
södra Sverige, nischföretagen Uno-X, Din-X och Pump på landsbygden, övriga
heltäckande) och servicegrad (OKP; Shell och Statoil hög servicenivå, ARA/JET,
Hydro och nischföretagen automatstationer). BP och Texaco har under en rad år
förlorat marknadsandelar. Under hösten 1993 övertar Statoil huvuddelen av BPs
verksamhet i Sverige

Marknaden för lätt eldningsolja har varit hårt konkurrensutsatt, men prisbildningen är
mer komplicerad än på drivmedelsmarknaden och prisdifferentieringen mellan små,
svaga kunder och större kunder med förhandlingsstyrka är omfattande. OKP har i
kraft av en rad affärer, senast med Texaco och BP, blivit marknadsledande, men har
hela 'iden haft svårt att försvara sin ställning. Svenska Shell försvarar sin andra plats
medan Statoil och Hydro expanderar på övrigas bekostnad.

Marknaden för tung eldningsolja domineras av de bolag som har raffinaderi-
kapacitet i Sverige, dvs OKP och Shell. Överkapaciteten vad gäller produktionen
av tunga eldningsoljor är mycket stor, och besvärar f.a. OKP. Lönsamheten är till
följd av överkapaciteten och köparnas förhandlingsstyrka otillfredsställande.

1.5 Den fortsatta utvecklingen på den svenska oljemarknaden

Oljan kommer även fortsättningsvis att vara av stor betydelse för den svenska energi-
försörjningen. De strukturella förändringarna i branschen fortsätter sannolikt, med en
fortsatt koncentration inom samtliga marknadssegment. En ökande dominans av de
bolag for vilka den svenska marknaden är av avgörande strategisk betydelse samtidigt
som andra bolag lämnar marknaden kan inte uteslutas Affären mellan Statoil och BP
1993 är ett exempel på det. Vad gäller de enskilda bolagen kommer en framtida ägar-



förändring inom OKP att ha mycket stor betydelse för utvecklingen inom branschen
som helhet

Inom drivmedelssegmentet kommer sannolikt ytterligare rationaliseringar av antalet
försäljningsställen att genomföras, i första hand troligtvis i tätorterna En stagnerande
efterfrågan kan leda till nya priskrig liknande dem under 1980-talet Miljöanpassade
produkter och anläggningar kan komma att bli viktiga konkurrensmedel, liksom
tillgången till ett internationellt försäljningsnätverk. En polarisering till två typer av
försäljningsanläggningar - automatstationer och stationer med hög servicegrad - tycks
vara på väg och skapar samtidigt en strategisk skiljelinje mellan bolagen Nyetabler-
ingar på marknaden förefaller mindre troliga. Eventuellt kan de ske i samband med att
ett bolag från en oljeproducerande stat förvärvar ett försäljningsnätverk i Europa.

Synergieffektema mellan försäljning av drivmedel och lätt eldningsolja kan komma att
minska men utnyttjas även fortsättningsvis. Uppköp av lokala konkurrenter inom
eldningsoljesegmentet framstår troligen som ett allt attraktivare alternativ för de större
oljebolag som vill befästa sin ställning och öka sina marknadsandelar. Koncentrations-
processen påskyndas sannolikt genom ökade krav på miljöanpassade produkter och
specialistkunnande. Marknaden för tunga eldningsoljor kommer även fortsättningsvis
att domineras av de bolag som har raffinaderikapacitet i Sverige och övriga Norden.
Obalansen mellan utbud och efterfrågan består så länge inga strukturella förändringar
av den nordiska raffinaderiindustrin sker. På längre sikt inverkar energipolitiska beslut
inom kärnkrafts- och naturgasområdet starkt på utvecklingen.

Inom logistikområdet fortsätter samarbetet mellan bolagen, men rationaliserings- och
saneringskostnader i samband med att anpassa lagrings- och depåstrukturen till den
minskade försäljningsvolymen och hårdare miljökrav kommer att belasta ägarföre-
tagen hårt under 1990-talet



2. Utredningsuppdraget, bakgrund och
syfte

2. Utrednigsuppdråget, bakgrund och syfte

Under 1992 initierades en översyn av den svenska lagstiftningen om beredskapslagring
av importbränslen. Lagstiftningen ansågs föråldrad och dåligt anpassad till de förhåll-
anden som kommit att uppstå till följd av utvecklingen på de internationella och
nationella bränslemarknaderna, och då framför allt oljemarknaden.

Sedan den första oljekrisen 1973-1974 har omfattande strukturella förändringar ägt
rum inom den svenska oljebranschen De viktigare förändringarna är fa omfattande
ägarbyten och nyetableringar, ett ökat samarbete inom logistikfunktionen och en ökad
koncentrationsgrad genom företagsförvärv. Förändringarnas orsaker står i första hand
att finna på det internationella planet, där utvecklingen kommit att inverka direkt eller
indirekt på de svenska förhållandena.

Det pågående översynsarbetet syftar till att finna alternativ till dagens system som
reducerar antalet lagringsskyldiga och förenklar formerna för att administrera och
fullgöra lagringen, både för de lagringsskyldiga bolagen och för tillsynsmyndigheten. I
samband med detta arbete har det uppstått ett behov av att närmare studera de senaste
årens utveckling inom den svenska oljebranschen, marknadsförhållandena i nuläget
och utvecklingstendenser inför framtiden. Oljehandelsföretagens stora betydelse i
energiförsörjnings- och beredskapslagringssammanhang har gjort att en analys av
branschen ansetts behöva ingå i beslutsunderlaget. Denna bakgrundsbeskrivning och
analys görs i föreliggande rapport. Den utgör delvis ett komplement till rapporten
"Inför en ny lagstiftning för oljelagring- konsekvensanalys av ett antal förändrings-
alternativ" (R .993:40), men kan läsas helt fristående.

Relaterat till vad som inledningsvis anförts, kan rapportens syfte sammanfattas i
följande punkter:

- att beskriva de strukturella förändringarna på den svenska oljemarknaden
under perioden efter oljekrisen 1973-1974

- att beskriva de internationella och nationella orsakerna till förändringarna

- att beskriva dagens förhållanden inom marknadens olika delsegment.

- att finna utvecklingstendenser och förhållanden av betydelse för den
framtida marknadssituationen

- att kortfattat beskriva de viktigaste bolagen på marknaden, speciellt
avseende deras strategier.
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2.2 Utredningens uppläggning

Det har genom åren i olika sammanhang gjorts ett antal utredningar i Sverige av både
den internationella och nationella oljemarknaden Även i andra sammanhang har det
publicerats material som berör utvecklingen på marknaden. I de större oljebolagen
görs kontinuerligt analyser av de slag som foreliggande rapport bl.a syftar till, men de
är av naturliga skäl inte tillgängliga utanför företaget Någon mer översiktlig beskriv-
ning och analys av det slag rapporten syftar till har inte påträffats under utrednings-
arbetet

Tidigare publicerat material har varit till stor nytta under arbetet, men dess använd-
barhet har begränsats av bl.a. av att den snabba utvecklingen gjort informationen
inaktuell. Vidare har inriktningen delvis varit annorlunda, med exempelvis en starkare
betoning av marknadens generella utveckling på det nationella planet eller den
tekniska prisbildningen for olika produkter. Den koppling som föreliggande rapport
bl.a syftar till att göra mellan å ena sidan strategier bland de större oljebolagen och
utvecklingen internationellt och nationellt å den andra är vanligtvis inte lika tydlig

Utredningsarbetet har genomförts under hösten 1992 och vintern 1993 och största
möjliga hänsyn har tagits till utvecklingen under arbetets gång. Informationsunder-
laget är hämtat från årsredovisningar, bransch- och affärstidskrifter och myndighets-
publikationer. Vidare har diskussioner förts med olika personer bland företag och
myndigheter med anknytning till och kunskap om branschen

2.3 Avgränsningar

Rapporten beskriver utvecklingen på den svenska oljemarknaden. Beskrivningen av
den internationella bakgrunden har därför begränsats till de för svenskt vidkommande
mest avgörande händelserna och utvecklingstendenserna. Det samma gäller också de
olika händelserna och affärerna under struktureringsprocessen på den svenska mark-
naden.

I utredningen har lagringsbränslena kol, gasol och fotogen uteslutits, det förstnämnda
därför att handeln sker på en helt separat marknad med andra aktörer och de två sista
därför att de är av relativt begränsad betydelse jämfört med övriga oljebaserade
bränslen. Flygbränsle - som i nuläget inte omfattas av beredskapslagstiftningen - har
tagits med i kompletterande syfte.

Olika omständigheter har gjort att uppdelningen mellan olika produktslag och del-
marknader är delvis en annan än den som görs i beredskapslagringslagstiftningen
Huvudskälet är en strävan att beskriva de segment som företagen i branschen arbetar
med och som baseras på användningsområden och kundgrupper i stället for att som i
lagringssammanhang dela upp produkter efter kemiska och tekniska egenskaper.

Vid analysen av de olika delmarknaderna och olika strategier i de sammanhangen
diskuteras huvudsakligen endast de åtta viktigaste bolagen Detta gäller också för de
begränsade företagsanalyser som görs avslutningsvis Andra bolag nämns i den mån de
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är av betydelse i sammanhanget. Antalet ibretag sysselsatta med oljehandel i Sverige
är omkring 500 stycken. Flertalet är omsättnings- och volymmässigt mycket små, med
mycket begränsat inflytande på marknadens utveckling och funktionssätt, mycket ofta
anslutna till stora bolagen genom olika former av återförsäljaravtal

Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullständigt uttömmande beskrivning och
analys av den svenska oljemarknaden Den är i stora delar deskriptiv och bygger på ett
omfattande informationsmaterial och kan dartbr anses ha god validitet, reiiabilitet och
generaliserbarhet De analytiska delarna överensstämmer i stort med de bedömningar
som gjorts i olika sammanhang av en rad olika bedömare De framtidsbedömningar
som gjorts är av naturliga skäl i viss mån subjektiva, men torde ändå vara relativt väl
underbyggda

2.4 Definitioner av vissa begrepp

Inom oljebranschen brukar man se hela kedjan från prospektering och utvinning, över
raffinering och slutligen marknadsföring som ett flöde. I dessa sammanhang talar man
ofta om uppströms- respektive nedströms- aktiviteter, med det förra avses prospekt-
ering och utvinning, medan det senare omfattar marknadsföring och distribution till
detaljister och slutanvändare

Raffineringsfunktionen intar en mellanställning som beroende på lokalisering (geo-
grafisk närhet till och grad av inkorporering i ett utvinningskomplex) och marknads-
inriktning (produktion för försäljning på världsmarknaden kontra en specifik nationell
eller regional marknad) hänförs till endera uppströms eller nedströms aktiviteter

Veitikal integration innebär kortfattat samordning och kontroll av oljekedjan (flödet)
inom ett företag Omfattande vertikal integration betyder att ett eller flera foretag
kontrollerar stora delar av kedjan, medan frånvaron av sådan betyder att varje
produktions- och förädlingsled hanteras av fristående företag Horisontell integration
innebär att aktiviteterna inom ett förädlings- eller produktionsled koncentreras till ett
begränsat antal aktörer
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3. Bakgrund

3.1 Oljans minskade roll för Sveriges energiförsörjning

Oljans andel av den svenska energitillförseln har minskat sedan början av 1970-talet då
konsumtionen nådde sin höjdpunkt. Under 1991 uppgick oljans andel av Sveriges
totala energitillförsel om ca 441 Twh till ca 42%. Detta skall jämföras med situationen
år 1970, då motsvarande andel uppgick till ca 77% av en total energitillförsel om 457
Twh. Volymmässigt har leveranserna av oljeprodukter minskat från något över 31
miljoner m3 1970 till omkring 15 miljoner nv* 1992. Som framgår av diagram 10.1 har
minskningen framför allt skett efter 1979, något som kan förklaras med att de
åtgärdsprogram som initierades efter den första oljekrisen 1974 började ge effekt vid
1970-talets slut, samtidigt som man då gick in i en konjunktursvacka i samband med
den andra oljekrisen.

Den svenska oljemarknaden har totalt sett under hela 1980-talet karaktäriserats av
konstant sjunkande försäljningsvolymer. Efterfrågeutvecklingen har emellertid varit
olika inom de olika produktsegmenten Det är främst användningen av eldningsoljor
som minskat, samtidigt som de ersatts av andra energikällor såsom kol, inhemska
bränslen och framför allt kärnkraftsbaserad el. En förbättrad energihushållning inom
alla samhällssektorer har också bidragit till den minskade användningen av
eldningsolja. Konsumtionen av oljebaserade drivmedel - fa motorbensin - har
däremot varit stadd i en låg men relativt kontinuerlig tillväxt.

Samtidigt som förbrukningen av olja minskat kraftigt har också försörjningsstruk-
turen ändrats. Ett tidigare beroende av råolja från OPEC-länderna, främst Saudi-
arabien och övriga länder i Mellanöstern, har idag ersatts av import av råolja från
Nordsjöområdet. Den ökande importen av nordsjöolja har transportekonomiska
orsaker men betingas också av miljömässiga skäl. De stränga kraven på svavelutsläpp
i Sverige kan sägas förutsätta användning av råolja med låg svavelhalt, kvalitetskrav
som nordsjöoljan uppfyller. Utbyggnaden av en inhemsk raffinaderiindustrin har gjort
Sverige till nettoexportör av raffinerade produkter. Fortfarande importeras emellertid
stora volymer raffinerade produkter, främst drivmedel, bland annat av bolag som
opererar på den svenska marknaden utan att ha tillgång till de inhemska raffinad-
erierna

3.2 Den internationella bakgrunden

3.2.1 Inledning

Oljehandeln karakteriseras sedan decennier av en långtgående internationell vertikal
integration, med mycket starka kopplingar i hela kedjan från uppströms till nedströms
aktiviteter. Förändringar i en del av systemet far därför omedelbara återverkningar i
andra delar. Oljans betydelse för de moderna industrinationerna har medfört att den
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politiska utvecklingen i de oljeproducerande staterna ofta har haft mycket långt-
gående konsekvenser för världsekonomin Förhållanden och strukturella förändringar
på den svenska oljemarknaden är i mycket stor utsträckning direkt eller indirekt
omvärldsrelaterade Den internationella utvecklingen högst väsentligt kommit att
inverka på den svenska oljemarknadens utveckling, och av den anledningen är det på
sin plats att i korthet återge utvecklingsförloppet

Vid andra världskrigets slut dominerades den internationella oljemarknaden av de sju
multinationella oljebolag som traditionellt brukar benämnas "de sju systrarna"
(Exxon, Shell, BP, Texaco, Gulf, Mobil o Chevron). De kontrollerade världens olje-
reserver utanför öststaterna, och var dessutom vertikalt integrerade och ägde eller
kontrollerade hela "oljekedjan" - från utvinning och raffinering till försäljning till de
slutliga konsumenterna Den kraftiga ekonomiska tillväxten under 1950- och 1960-
talen och den explosionsartade ökning av oljeanvändning inom allt fler områden
förstärkte de sju systrarnas dominerande ställning ytterligare Under den här perioden
tillgodosågs Västeuropas oljebehov av import från länderna i Mellanöstern, där en
omfattande utbyggnad av produktionskapaciteten genomfördes. Bolagens kontroll
över oljetillgångarna grundades på koncessionsavtal med regeringarna i de oljeprod-
ucerande länderna.

Efterhand utsattes bolagen dock för en begränsad men tilltagande horisontell
konkurrens på flera plan. I utvinningsledet betingades konkurrensen bl.a. av olje-
export till väst från Sovjetunionen, samtidigt som ett antal självständiga, mindre bolag
startade utvinning utanför de sju systrarnas hegemoni. Även i marknadsföringsledet
etablerade sig mindre, oberoende ofta nationellt baserade oljebolag.

3.2.2 Den första oljekrisen 1973-1974 och åren därefter

Under 1960-talet började de oljeproducerande länderna inom OPEC att resa anspråk
på större inflytande och större ekonomiskt utbyte av oljeproduktionen. I en första
runda av förstatliganden tog länderna kontroll över de oljeproducerande tillgångarna.
Utvecklingen ledde till att de stora bolagen tvingades reintegrera, men de behöll även
fortsättningsvis kontrollen över marknadsföringen. Är 1973 kontrollerade dessa fort-
farande 90% av världshandeln med olja, och deras råoljeförsörjning säkrades genom
långa leveranskontrakt med OPEC-staterna. Samtidigt pågick emellertid en utbygg-
nad av fristående, ofta statligt ägda raffinaderier i fa Västeuropa, och konkurrensen
hårdnade i nedströms aktiviteter. Det ökande antalet oberoende raffinaderier erbjöd de
oljeproducerande länderna alternativa avsättningsmöjligheter för oljan, om än under
denna period i mindre omfattning. Embryot till den idag så viktiga spotmarknaden
hade sett dagens ljus

Oljan utnyttjades för första gången på allvar som ett politiskt vapen av OPEC i sam-
band med Yom Kippur-kriget mellan Israel och Arabstaterna i oktober 1973, då
råoljepriserna fyrdubblades inom loppet av några månader OPEC:s aktioner möjlig-
gjordes av att efterfrågan vid den här tidpunkten närmade sig taket på den samlade
produktionskapaciteten. När oljan från arabstaterna försvann fanns fa alternativ att
tillgå. Utvecklingen initierade en satsning på alternativa energikällor och energi-
besparing i hela västvärlden för att komma ur det oljeberoende som uppenbarats
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Diagram 3.1 Användningen av oljeprodukter, inklusive utrikes sjöfart, 1970 -
1992, miljoner m3

: • Eldningsolja 2-B

IS Eldningsolja 1

• Dieselolja

<_l Flygbränsle

U Bensin

Diagram 3.2 Den svenska nettoimporten av råolja och oljeprodukter i miljoner
ton fördelade efter ursprungsländer 1972 - 1 9 9 2

D övriga Under

• Noflsjön

• Övrigt OPEC

I Övriga Mellanöstern

SB Saudiarabien

D Riffinaderiprodukter

t».
0)

to

0) 0)

in

O)

<0
r»
C)

f>

0)

00
r«
0)

O)
r»
o>

o
00
o>

CO
0)

(N
CO
O

ro
eoen

eo
0)

in
eo
0)

(O
eo
0)

eo
0)

eo
00
0)

en
00
<n

o
en
en enen enen

17



3.2.3 Den andra oljekrisen 1979 och dess konsekvenser

Utvecklingen på världsmarknaden for olja under 70-talets sista år kom att präglas av
händelserna i Iran. Den politiska utvecklingen i landet medförde att landets oljeexport
praktiskt taget upphörde i slutet av 1978 Instabiliteten i Mellanöstern och befarade
försörjningsproblem gav upphov till en omfattande lageruppbyggnad i konsumentländ-
erna, vilket under 1979 drev upp spotmarknadspriserna till nästa dubbla priserna för
långtidskontrakt

De multinationella oljebolagen med tillgång till långtidskontrakt kunde i detta läge
initiera en aggressiv priskonkurrens på slutmarknaden som hotade att slå ut de mindre
oberoende bolagen. OPEC-Iänderna avsatte dock samtidigt en allt större volymer på
den mer lukrativa spotmarknaden och bröt långtidskontrakten, något som kom att
drabba de multinationella bolagens oljeförsörjning mycket hårt. Samtidigt ökade
förekomsten av försörjningsavtal mellan regeringarna i OPEC- och industriländerna,
också det vid sidan om de multinationella bolagens marknadsföringskanaler. Dessa
kunde inte längre tillgodose marknadens efterfrågan på råolja, och förlorade på så sätt
marknadsandelar till mindre, oberoende bolag.

När läget stabiliserat sig något under tidigt 1980-tal såg världens oljemarknader helt
annorlunda ut än bara några år tidigare. Följande citat från en brittisk forskare på
området kan tjäna som illustration till den nya situationen: "The international oil indu-
stry emerged from the (Iranian) crisis in tatters!"' Den andra oljekrisen hade brutit
sönder den vertikalt integrerade strukturen i västvärldens oljeindustri från två håll.
OPEC-Iänderna kringgick de etablerade marknadskanalerna, något som gynnade de
oberoende bolagen på de multinationellas bekostnad. De multinationella bolagen
kontrollerade fortfarande 50 % av världshandeln med olja, men en ny distributions-
kanal hade etablerats på allvar mellan OPEC-Iänderna och de oberoende bolagen
genom den volymmässiga ökningen av spotmarknaden. Långstidskontrakten hade
också spelat ut sin roll som ett attraktivt sätt att säkra oljetillförsel eftersom de blev
både dyra och osäkra.

Under dessa omständigheter tvingades de multinationella oljebolagen till strategi-
omläggningar. Efter förlusten den vertikala integrationen var omfattningen i ned-
ströms aktiviteter längre given, utan måste utvärderas lönsamhetsmässigt var för sig.
Följden blev omorganisationer som varierade i omfattning från kapacietetsnedskär-
ningar i raffinering och distribution till att en del bolag helt eller delvis övergav geo-
grafiska marknader. Flera bolag sin verksamhet till områden utanför oljehanteringen,
och framstod snart som diversifierade, löst sammanhållna konglomerat.

De strukturella förändringarna medförde en förlust av det samförstånd och den sam-
ordning som tidigare präglat oljebranschen som ett resultat av den horisontella och
vertikala integrationen. De nyetablerande företagen var annorlunda jämfört med de
multinationella, något som ledde till bristande förståelse och konflikter. Resultatet blev
en situation där ingen visste vad konkurrenterna hade för planer.

1 Stevens, Paul, "A survey of structural change in the inier-nalional oil industry 1945-1984", 198S, sid.33
citerad i Paul W.H Aarts & Gep Eisenloeffel, "Kuwait Petroleum Corporation and the process of vertical
integration", OPEC Review, Summer 1990, sid.203-223
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3.2.4 Den internationella oliemarknaden under 1980-talet

Världsekonomin reagerade på oljechockerna med en djup recession, som i sig
minskade efterfrågan på olja. Samtidigt började de olika programmen för att begränsa
oljeberoendet ge effekt Till detta kom att nya oljefynd - bl.a. i Nordsjön - skärpte
konkurrensen på oljemarknadens utbudssida och ytterligare spädde på den
begynnande obalansen mellan tillgång och efterfrågan.

Priset på oljan kunde under 1980-talets första år hållas uppe av genom att man inom
OPEC 1982 beslutade att genomföra produktionsbegränsningar. Trots kriget mellan
Iran och Irak och en sviktande efterfrågan förmådde kartellen håMa samman. Den
årliga produktionsvolymen justerades nedåt under en rad år, medan den inbördes för-
delningen av nedskärningarna var fröet till ständiga kontroverser inom kartellen. En
konfliktlinje som alltjämt består gick mellan fattigare nationer med en stor befolkning i
behov av snabba intäkter för investeringar och konsumtion - så kallade högabsorb-
erande länder - och länder med liten befolkning i förhållande till sina oljeintäkter och
med er långsiktiga intressen av en stabil oljemarknad - de så kallade lågabsorberande
länderna Praktiskt löstes situationen genom att Saudiarabien tog på sig större delen
av produktionsminskningarna och agerade så kallad swing-producer, i klar konflikt
med landets ekonomiska intressen. På så sätt kunde oljepriserna hållas på en stabil,
hög nivå, men med en ständig prispress nedåt som förstärktes med tiden

Situationen ändrades radikalt 1986, då Saudiarabien övergav sin roll som swing-
producer och istället kraftigt ökade produktionen vilket fick världsmarknadspriset på
olja att kollapsa. Priset på lätt råolja föll till 13 USD/fat från att kort dessförinnan
legat stabilt på omkring 28 USD/fat. OPEC-ländemas strävan att genom prissänk-
ningen tränga ut den jämförelsevis dyrare oljeproduktionen utanför medlemsländerna
från marknaden för att på så sätt återta förlorade marknadsandelar blev delvis fram-
gångsrik. Prisfallet blev större och efterfrågeökningen lägre än vad man förutsett. En
bidragande orsak var att flera västländer utnyttjade prisfallet till skattehöjningar på
oljeprodukter

Under resterande delen av 1980-talet låg världsmarknadspriserna realt sett på
jämförelsevis låga nivåer, med ett relativt stort överutbud av råolja. Utvecklingen
under 1970- och 1980-talet och de låsta positionerna inom OPEC lockade flera
oljeproducerande länder till vertikal integration framåt för att fa större andel i
förädlingsvärdet.

3.2.5 1990-taletsförsta är. Ku wait-krisen och därefter.

De förhållanden som rådde under senare hälften av 1980-talet kan i stort sägas bestå
fortfarande, även om marknaden drabbats av temporära störningar. Det råder fort-
farande ett utbudsöverskott på råolja och ett med det sammanhängande relativt lågt
oljepris på världsmarknaden Försörjningsmässigt har den fallande oljeproduktionen i
det forna Sovjet inneburit en produktionsökning i andra länder och en på vissa håll
förändrad försörjningsstruktur Den låga prisbilden beror till stor del på att OPEC inte
lyckats ena sig om produktionsbegränsningar, samtidigt som de flesta oljeprod-
ucerande stater valt att maximera produktionen.
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Att världsekonomin trots 1980-talets strävanden fortfarande i mycket hög grad är
beroende av oljan visades dock utvecklingen i Kuwaitkonflikten. Iraks invasion av
Kuwait och hotet mot Saudiarabien medförde kraftiga prisstegring på råolja under
andra halvåret 1990. Efter FN-alliansens angrepp sjönk dock priserna till tidigare låga
nivåer. Under resten av 1991 och 1992 har råoljepriset stabiliserats på en nivå kring
18-20 USD/fat.

Kriget medförde också att en raffineringskapacitet i Kuwait framför allt vad gällde
flygbränsle och diesel föll bort. Bortfallet ledde till kraftigt höjda produktpriser som
bestod under 1991, med mycket god lönsamhet i bolagens raffineringsverksamhet som
följd. Utvecklingen kan ses som ett tecken på att raffineringskapaciteten i USA och
Västeuropa för vissa förädlade produkter kommit mer i balans med efterfrågan och att
man även vid begränsade störningar kan förvänta sig kapacitetsrelaterade bristsitua-
tioner. Världens raffinaderiindustrin, inte minst den europeiska, står efter en period
med kapacitetsnedskärningar in*br ett omfattande investeringsbehov för att
uppgradera anläggningarna tekniskt för att anpassa produktionen till en ökad efter-
frågan på lätta produkter och till striktare miljökrav. Problemen är att överkapaciteten
består samtidigt som kraven på produktutveckling är stora.. Omfattande förändringar
på området kan väntas till följd av att vissa bolag inte kan genomföra de
kapitalkrävande investeringarna.

3.2.6 Nordsjöoljan.

I slutet av 1960-talet gjordes de första fynden av olja i Nordsjöområdet. Detta med-
förde en ökad prospekteringsaktivitet bland de berörda staterna kring Nordsjön. Det
var emellertid vid denna tidpunkt inte ekonomiskt lönsamt att starta utvinning, därför
att oljan från Mellanöstern var förhållandevis mycket billigare. Den första oljekrisen
ändrade dessa förutsättningar, dels genom att den dramatiska prisuppgången på råolja
gjorde oljeutvinningen lönsam, dels för att det nu fanns klara politiska motiv för att
minska beroendet av oljan från Mellanöstern i Västeuropa genom att utnyttja inhem-
ska resurser.

De viktigaste oljeproducenterna i Nordsjön är Storbritannien och Norge, två länder
som valt olika strategier för utvecklingen av den inhemska oljeindustrin. Storbritan-
ien besatt genom sina multinationella oljebolag stor erfarenhet av oljeutvinning och
kunde tidigt satsa stora resurser på en snabb kapacitetsutbyggnad. Norge däremoi var
beroende av utländsk kompetens, samtidigt som man i likhet med OPEC-staterna var
motvillig till att släppa kontrollen över oljetillgångarna till utländska intressenter Där-
för valde man att en långsammare utbyggnadstakt för att samtidigt ge den inhemska
industrin en möjlighet till kompetensutveckling på området. 1972 grundades det hel-
statliga oljebolaget Statoil som kärnan landets oljeindustri, och med målet att på sikt
ta över en allt större del av denna. Utländska bolag stod 1991 för 40% av oljeprod-
uktionen i Norge, en siffra som kommer att minska då Statoil expanderar sin utvinning
under den närmaste åren. Medan den norska produktionen förväntas öka under de
närmaste åren har den brittiska passerat sin höjdpunkt.
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3.3 Sammanfattning av internationella strukturförändringar i
oljeindustrin

Sammanfattningsvis har de två senaste decenniernas utveckling inneburit att de
tidigare dominerande multinationella bolagen förlorat i betydelse. De har blivit
tvingade att deintegrera både i uppströms- och nedströms aktiviteter efter press från
bägge håll. I flera fall har detta inneburit att företagen efter större eller mindre
motstånd valt att koncentrera sin verksamhet geografiskt och att de övergivit vissa
marknader. Samtidigt kan man i nuläget skönja tecken på att bolagen efter att under
1980-talet diversifierat verksamheten strävar efter att koncentrera sig på kärnverk-
samheten, med försök att återupprätta den vertikala integrationen. Trots bolagens
försvagade ställning i Mellanöstern har vissa av dem lyckats försvara sina positioner i
oljeindustrins olika led.

Spotmarknadens ökande betydelse och exploateringen av oljetillgångar utanför
Mellanöstern kombinerat med politiska strävanden i flera västländer har gjort att de
oberoende, ofta nationellt baserade bolagen vuxit i styrka. Av olika omständigheter
försöker dessa bolag säkra egen oljeproduktion, och har i varierande grad integrerat
bakåt.

Överutbudet på oljemarknaden har gjort att flera oljenationer i större eller mindre
utsträckning sökt integrera framåt i oljekedjan för att ta kontroll över en större del av
förädlingsvärdet och för att säkra avsättningen för sina produkter. Det pågår alltså en
reintegrationsprocess från två håll, som med all sannolikhet kommer att fortsätta även
under 1990-talet. Enligt flera bedömare kommer förekomsten av nationellt ägda bolag
från de oljeproducerande staterna som kontrollerar hela kedjan från produktion till
försäljning på slutmarknaderna att öka i framtiden. Statoil och Kuwait Petroleum
Company är exempel på sådana bolag.

Den vertikala integrationen erbjuder aktörerna på oljemarknaden en möjlighet att
stärka sitt inflytande samtidigt som det reducerar risken i verksamheten. Man bör
alltså förvänta sig fortsatta integrationssträvan från de olika aktörerna. Det är dock
inte troligt att den höga grad av samtidig vertikal och horisontell integration som
uppnåddes under efterkrigstiden kommer tillbaka inom en överskådlig framtid. Därtill
är de olika oljeproducenterna alltför många och alltför olika. Vidare utgör den låga
horisontella koncentrationsgraden i de olika leden inom oljeindustrin och de starka
politiska och ekonomiska intressen som står på spel ett hinder för en snabb utveckling
mot en långtgående integration.
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4. Den svenska oljemarknaden

4.1 Inledning

De stora volymförändringarna i den svenska oljeförbrukningen och dess bakomligg-
ande orsaker i omvärlden har inverkat på aktörerna på den svenska oljemarknaden.
Det har under de senaste decennierna pågått en omfattande strukturomvandling och
rationalisering samt en därmed sammanhängande förändring av ägarförhållandena i
oljebolagen. Den minskande totalmarknaden för oljeprodukter och den därmed
intensifierade konkurrensen har tillsammans med andra omvärldsrelaterade faktorer
lett till företagsfusioner samt ett flertal ägarbyten bland oljefbretagen i Sverige. De
nordiska statliga och halvstatliga företagen framstår numera som dominerade på den
svenska oljemarknader., sedan flera av de multinationella bolagen successivt minskat
sitt engagemang under 1980-talet. Välkända bolag har försvunnit eller minskat i
betydelse medan ägarförändringar medfört att nya aktörer tillkommit och ändrat
branschförutsättningarna. De förändrade ägarförhållandena illustrerar på ett tydligt
sätt det maktskiften som skett inom den globala oljehandeln.

4.2 Aktörerna på marknaden

Vid början av 1970-talet var de sju systrarna alla etablerade på den svenska mark-
naden med undantag av Chevron. Vid sidan om dessa verkade de nationella bolagen
OK och Nynäs, och under en kort tid det statliga oljebolaget Svenska Petroleum (SP)
jämte ett antal i sammanhanget små, lokalt och regionalt baserade företag.

Förhållandena vid 90-talets början är helt annorlunda. Av de sju systrarna spelar
numera endast Shell en försörjningsmässig roll på marknaden, medan de övriga helt
eller delvis lämnat landet eller minskat i betydelse. Sverige är idag i stor utsträckning
beroende av ett fåtal hel- eller halvstatliga nordiskt baserade oljebolag för sin oljetill-
försel. De små lokala bolagen finns kvar men opererar främst i de minskande eld-
ningsoljesegementen och är i stor utsträckning uppknutna till de större bolagen genom
återförsäljaravtal Den förändring av efterfrågestrukturen som fortfarande pågår och
den latenta överkapaciteten i branschen kommer med all sannolikhet att medföra
ytterligare omstruktureringar. Till denna utveckling bidrar en på senare tid
intensifierad produktutveckling och miljöanpassning som sker för att tillgodose
ökande krav på petroleumprodukterna och dess handhavande från myndigheternas och
konsumenternas sida.

Koncentrationsgraden på den svenska oljemarknaden är mycket hög. Åtta oljeföretag
dominerade 1992 helt försäljningen av oljeprodukter i landet. Dessa företag var
Svenska BP AB (BP), Du Pont Scandinavia (ARA/JET), Kuwait Petroleum Svenska
AB (KPS), Norsk Hydro (Hydro), Svenska Shell AB (Shell), OK Petroleum (OKP),
Svenska Statoil AB (Statoil) samt Texaco Marketing AB (Texaco). Tillsammans
svarade företagen 1°92 för 95% av de totala leveranserna av motorbensin och diesei-
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brännolja till återförsäljare och konsumenter. Vad gäller tunn eldningsolja (EO 1) var
motsvarande siffra 96%, och för tjocka eldningsoljor (EO 2-5) 78%. I det sistnämnda
produktsegmentet sker en del av importen direkt av vissa större användare. Det före-
ligger skillnader i distributionsstrukturen mellan de olika segmenten såtillvida att den
vertikala integrationen är i det närmaste fullständig på drivmedelssidan, framför allt
vad gäller bensin, medan det i eldningsoljesegmenten opererar ett större antal små,
mer eller mindre självständiga återförsäljare. En ökad koncentration pågår även i det
sistnämnda segmentet genom att de stora bolagen köper upp mindre, lokala
konkurrenter.

4.3 1980-talets omstrukturering

Bolagen verksamma på den svenska marknaden drabbades alla i större eller mindre
utsträckning av de internationella omvälvningar som inleddes efter den första olje-
krisen 1973. Detta gällde som framgått ovan inte minst de multinationella bolagen,
som i flera fall valde att helt eller delvis lämna den svenska marknaden. Under 1980-
talet har det skett flera uppmärksammade affärer som inneburit att nya företag
etablerat sig medan välbekanta bolag lämnat marknaden. Nedan redogörs i korthet för
de viktigaste förändringarna under decenniet

Redan i slutet av 1970-talet skönjdes de första tecknen på en anpassning till nya
förhållanden på marknaden. Under perioden 1970 till 1980 drygt halverades antalet
försäljningsställen för bensin från omkring 9000 till ca 4500 genom en rationaliserad
distributionsstruktur. Vidare inledde vissa bolag ett samarbete på iogistikområdet
genom tWkomsten av bolagen ODAB (Svenska Petroleum och BP) samt Pol AB
(Shell och Gulf).

Omstruktureringen av den svenska marknaden inleddes 1981 genom att Shell övertog
Nynäs Petroleums försäljning av motorbensin och eldningsoljor. Nynäs koncentrerade
därefter sin verksamhet till specialprodukterna bitumen (asfalt) och smörjoljor.

Samtidigt genomförde ARA/JET en inbrytning på den svenska bensinmarknaden
genom utbyggnaden av ett automatstationsnät. Med lägre distributionskostnader
kunde bolaget initiera prissänkningar som pressade övriga bolag till rationaliseringar.

1983 lämnade Gulf Oil Corporation (USA) den svenska marknaden genom att det
svenska dotterbolaget överläts till den kuwaitiska statens oljebolag Kuwait Petroleum
Corporation, som samtidigt köpte flertalet övriga europeiska Gulf-företag.

Processen fortsatte 1984 då Mobil drog sig ur bensin- och eldningsoljesegmentet för
att koncentrera sig på smörjoljemarknaden Eldningsoljerörelsen förvärvades av
ARA/JET medan bensinstationsrörelsen övertogs av Norsk Hydro, som samtidigt
etablerade sig på den svenska drivmedelsmarknaden.

Vidare förvärvade 1984 SP det belgiska oljeföretaget Petrofinas svenska dotterbolag
Svenska Fina. SP hade dittills verkat uteslutande inom eldningsoljesegmeneten, och
syftet med affären var att bredda företagets verksamhetsbas och förbättra distri-
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butionsstrukturen. Efter förvärvet inledde SP en utbyggnad av det bensinstationsnät
man förvärvat.

Under 1985 förvärvade det av norska staten helägda Statoil den amerikanska Exxon-
koncerrens dotterbolag Svenska Esso AB. Genom affären kunde Statoil bredda sin
marknadsbas och öka avsättningsmöjligheterna för raffinaderiproduktionen vid
Mongstadsraffinaderiet.

År 1986 slogs SP och OK samman till OK Petroleum AB (OKP) Fusionen var
resultatet av 1984 års oljepolitiska proposition (prop 1983/84:110), där vikten av ett
samarbete mellan SP och OK för att hävda det svenska intresset på oljemarknaden
som en motvikt till de multinationella bolagen betonades. Vidare hoppades man
genom sammanslagningen komma till rätta med företagens finansiella problem. Ett
samgående mellan SP och OK ansågs inte ge en tillräcklig kapitalbas, varför ägar-
gruppen utökades med den statliga finska olje- och petrokemikoncernen Neste Oy.

OKP förvärvade 1989 större delen av Texacos svenska verksamhet och överförde den
till det egna bolaget. Endast drivmedelsförsäljning fortsatte i Texaco Marketing AB:s
regi, ett bolag ägt gemensamt av OKP och den internationella Texaco-koncernen.

Omstruktureringen fortsatte genom BP:s beslut 1990 att koncentrera sin verksamhet
geografiskt till de södra och mellersta delarna av landet och produktmässigt till driv-
medelssegmenten. Eldningsoljerörelsen avyttrades till OKP, medan bensinstationerna i
norra Sverige övertogs av Statoil i en bytesaffär. Ytterligare ett steg togs 1992 då
OKP förvärvade BPs resterande andel i Göteborgsraffinaderiet. Hösten 1993 lämnar
slutligen BP Sverige i samband med att Statoil övertar bolagets verksamhet. BP
kommer fortsättningsvis endast att sälja flygdrivmedel.

Utöver dessa större affärer har framför allt Shell, men även OKP, bidragit till att
rationalisera distributionsledet genom att köpa upp mindre, lokalt baserade företag.
Denna process har pågått under hela 1980-talet, men har intensifierats under senare
år.

Sammanfattningsvis har det skett omfattande ägarförändringar bland företagen i den
svenska oljebranschen. Det bör emellertid noteras att ägarbytena haft begränsad
inverkan på strukturrationalsieringsprocessen, därför att de oftast inneburit att en
leverantör ersatts med en annan. Ägarförändringarna har framför allt inneburit en
intensifierad konkurrens inte minst vad gäller priset då de nyetablerande bolagen
strävat efter att öka sina marknadsandelar. De egentliga förändringarna har genom-
förts främst genom ett fördjupat samarbete mellan bolagen på logistik sidan Av stor
betydelse har vidare sammanslagningen av OK och SP till OKP varit, OKP:s över-
tagande av delar av BP och Texaco samt OKP:s och Shells uppköp av mindre, lokala
distributörer. Genom övertagandet av BP har Statoil vuxit till marknadens största
bolag. Ett sammanfattande intryck är också att de multinationella företagen slutligen
valt att begränsa sitt engagemang på den mycket hårt konkurcensutsatta svenska
marknaden trots väl inarbetade varumärken, och att vissa bolag övergivit det utbredda
volymtänkandet för att söka nå lönsamhet i begränsade segment.
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De mest påtagliga resultaten av de internationella strukturförändringarna är att Gulf,
Mobil, BP och Exxon (som var ett av de tidigast etablerade oljebolagen i landet) alla
lämnat den svenska marknaden, och de norska bolagens och KPS etablerat sig i
landet. Samma förhållanden har inverkat då OKP förvärvat större delen av den
svenska raffinaderikapaciteten från BP och Texaco.

Konkurrensen på den svenska marknaden har under praktiskt taget hela 1980-talet
varit mycket hård även vid en internationell jämförelse. Detta hänger bl.a. samman
med att den samlade nordiska rafFinaderikapaciteten har varit överdimensionerad
jämfört efterfrågan, ett förhållande som förstärkts genom en rad nyinvesteringar.
Företagen som äger raffinaderikapacitet i Norden har dessutom till skillnad från övriga
Västvärlden i det längsta undvikit kapacitetsnedskärningar. Detta förhållande har för-
stärkts därför att raffinaderierna i stor utsträckning är hel- eller halvstaliga med en
verksamhet som inte helt styrs av företagsekonomiska överväganden utan också av
sysselsättnings- och regionalpolitik samt av beredskapsskäl. Sverige - Nordens största
marknad i alla avseenden - har av naturliga skäl attraherat samtliga företag som
avsättningsområde. Mot den bakgrunden skall de nordiska oljebolagens - Statoil,
Hydro och Neste - inbrytning på den svenska marknaden ses. Förhållandet är likartat
för Kuwait Petroleum, som är i behov av avsättning för produktionen i Stigsnaes-
raffinaderiet i Danmark.

En överetablering i distributionsledet har också bidragit till de hårda konkurrens-
förhållandena. Ständigt uppblossande lokala priskrig under 1980-talet manifesterade
en hård kamp om marknadsandelar med negativ inverkan på lönsamheten för bolagen
så väl som för den lokale återförsäljaren.

Bolagens lönsamhet påverkades under 1980-talet också av beredskapslagstiftningens
utformning, som ålade bolagen att hålla ett beredskapslager av 180 dagars försäljning.
De stora bundna lagren innebar höga finansiella kostnader, som vidare genom de
svenska lagervärderingsprinciperna^ påverkade resultatet och balansräkningarna i stor
utsträckning. Den fluktuerande prisbilden på den internationella oljemarknaden
inverkade i detta sammanhang negativt. Tillsammans med successivt skärpta skatter
bidrog detta till att försämra oljans konkurrenskraft gentemot främst vatten- och
kärnkraftsproducerad el.

4.4 Den nordiska raffinaderiindustrin

Utvecklingen inom den nordiska raffinaderiindustrin har inverkat starkt på den sven-
ska oljemarknaden, ett förhållande som sannolikt består även i framtiden. Under 1980-
talet kännetecknades raffinaderiindustrin i Västeuropa av nedläggningar och
koncentration. Den nordiska raffinaderiindustrin har däremot expanderat genom
utbyggnaden av Scanraff och Mongstads-raffinaderiet.

Lönsamheten i raffmaderirörelsen har skiftat men har de senaste åren varit tillfreds-
ställande. Den europeiska raffinaderiindustrin har under en rad år inte förnyats sam-

- Enligt dessa principer skall lager värderas till del lägsta av den verkliga anskaffningskostnaden och
iteranskaffningskost-naden.
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tidigt soin en omfattande strukturrationalisering för att anpassa industrin till en lägre
och annorlunda sammansatt konsumtion har skett. Den svaga lönsamheten i raffiner-
ingen under nästan hela 1980-talet gjorde bolagen mycket försiktiga vad gäller
nyinvesteringar. Under de kommande åren står industrin inför stora investeringar för
att höja produktkvaliteten och miljöanpassa produktionen ytterligare. Problemen i
Norden är än mer omfattande, eftersom inga kapacitetsnedskärningar har skett.
Obalansen kvarstår, framför allt i fråga om tunga eldningsoljor.

Norden kan inte ses som en separat raffinaderimarknad efter som det pågår en om-
fattande handel och varuutbyte med andra länder, framför allt i Västeuropa. Denna
integration kan förväntas öka i framtiden då de internationella bolagen i allt större
utsträckning koncentrerar sin raffinering och försörjning till stora, moderna
raffinaderier på kontinenten.

Den nordiska raffinaderiindustrin omfattar 11 raffinaderier med en sammanlagt
kapacitet på 51,2 miljoner ton oljeprodukter. Konsumtionen på den nordiska
marknaden var 1992 drygt 39 miljoner ton, vilket innebär att överkapaciteten uppgår
till omkring 12 miljoner ion Överkapaciteten är mest påtaglig i Sverige och Norge,
medan konsumtionen och produktionen är i stort sett i balans i Danmark och Finland.
Vid en internationell jämförelse är flera av de nordiska raffinaderierna små och relativt
omoderna

Det är främst de svenska och danska raffinaderierna som har en begränsad vidare-
förädlingskapacitet, medan man i Finland och Norge har investerat för att öka utbytet
av lättare produkter. Medan raffinaderierna i Danmark och Norge i mycket hög grad
kan försörjas med ägarbolagens egen råolja, är OKPs och Nestes raffinaderier i stor
utsträckning hänvisade till köp utifrån. För en sammanställning och jämförelse av de
nordiska raffinaderierna se vidare bilaga 1.

4.5 Marknadens delsegment

4.5.1 Motorbensin

Marknaden för motorbensin är det enda produktsegment som under 1980-talet
uppvisat volymtillväxt. Medan förbrukningen under decenniets första hälft var relativt
konstant med en ökning från 4,8 milj. år 1980 till 5,1 milj. 1985, har volymerna under
de senaste åren ökat till 5,9 milj. 1992. Utvecklingens bakomliggande orsakerna ar en
period av högkonjunktur med följande ökning av transportarbetet och privatbilismen,
och frånvaron av egentliga substitut I nuläget råder enighet i branschen om att den
rådande lågkonjunkturen i kombination med skatte- och prishöjningar på bensin
kommer att leda till konsumtionsminskningar på mellan fem och tio procent under de
kommande åren. Erfarenheter från tidigare visar att priselasticiteten på bensin på
längre sikt är låg, vilket alltså betyder att inga större förändringar i konsumtions-
mönstren sker.
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4.5.1.1 Marknadsandelar

Bensinmarknaden kan sägas vara den mest konkurrensutsatta delen av oljemark-
naden, där kampen om marknadsandelarna mellan företagen tagit sig tydligast uttryck.
Ett utbrett volymtänkande medförde under 1980-talets mitt omfattande priskrig, där
även finansiellt svaga foretag tvingades delta, med negativ inverkan på företagens
lönsamhet. Marknadsandelarna på den svenska bensinmarknaden 1980, 1985 och
1992 framgår ur diagram 4.1 nedan De åtta största företagens dominans under hela
perioden är tydlig. Tre foretag - Shell, Statoil och OKP - svarar ensamma for ca 57 %
av försäljningen. Shells tillväxt förklaras av Nynäs-förvärvet 1981 och skicklig
marknadsföring Statoil har positionerat sig mycket starkt på marknaden, och blir i
och med BP-förvärvet största bolag med över 25%. OKP har trots sammanslagningen
1986 med SP inte lyckats försvara sin andel. Orsakerna är sannolikt att man på grund
av sitt engagemang i uppströms aktiviteter inte haft finansiell styrka till nödvändiga
marknadsinvesteringar, samt att man tidvis givit företagsekonomiska överväganden i
marknadsfbringsledet låg prioritet. Organisationen har också haft jämförelsevis stora
effektivitetsproblem, och har dessutom haft problem med en ogynnsam struktur på
bensinstationemas lokalisering.

Utöver Statoils och Hydros ökade marknadsandelar som förklaras av företagens
mycket aggressiva och stundtals okonventionella marknadsföring samt ett omfattande
nyetableringsprogram, bör man notera ARA/JETs lyckade inbrytning på marknaden
Till skillnad från de större bolagen satsar ARA/JET konsekvent på obemannade
automatstationer Texacos och BPs minskade andelar är delvis resultatet av att man
successivt minskat antalet försäljningsställen.

4.5.1.2 Disthbutiomstniktur

Bensin distribueras traditionellt genom ett nät av bensinstationer som nästan uteslut-
ande är anslutna till något av de större oljebolagen. En allmän utvecklingstendens är
att antalet försäljningsställen minskat under 1980-talet, sammanlagt med ca 10 %.
Antalet automatstationer har ökat kraftigt på bekostnad av de traditionella bensin-
stationerna. Den fortsatta utvecklingen gynnar sannolikt även fortsättningsvis auto-
matstationerna, men också en ökad satsning på större stationer med ett bredare
sortiment har noterats under senare år Skärpta miljörestriktioner, mer energieffektiva
motorer och ett ökat miljömedvetande liksom ett försämrat ekonomiskt klimat kan
indikera att bensinförbrukningen i landet kommer att plana ut de närmsta åren.
Behovet av bensinstationer med hög omsättning och genomströmmning ökar därmed.
Stora investeringsbehov till följd av skärpta miljökrav innebär med all sannolikhet att
ytterligare nedläggningar. Inom branschen räknar man med att ytterligare 1000
stationer - alltså omkring en fjärdedel av dagens drygt 4000 - kommer att försvinna
under de närmsta åren Medan tidigare nedläggningar drabbat glesbygdsområdena
kommer flertalet nu troligtvis att genomföras i storstäder och tätorter

Genom olika lokaliseringsstrategier har oljebolagen erbjudits en möjlighet att profilera
företaget mot olika marknadssegment. Medan OK-foreningarnas stationer ofta är
lokaliserade i större tätorter har man en sämre täckning längst de större vägarna. OK
är också traditionellt starkt i Norrland. Övriga större bolag har en bättre täckning över
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Diagram 4.1 Marknadsandelar för bensin i Sverige 1980. 1986 och 1992

hela riket, framför allt vad gäller huvudvägarna. De mindre bolagen Uno-X, Din-X
och Pump (SNC-fbrsäljning) har som nisch mindre attraktiva lägen, ofta på lands-
bygden, och har en större andel automatstationer. Marknaden domineras av de stora
inhemska, nordiska eller internationella oljebolagen. Intressant ST dock att det vid
deras sida finns utrymme för tre mindre, relativt oberoende oljebolag

4.5.1.3 Konkurrensförhållanden

Den periodvis relativt låga lönsamheten både hos oljebolag och återförsäljare, en
överetablering av försäljningsställen och ett förväntat stort investeringsbehov till följd
av ökande miljökrav ökar rationaliseringsbehoven och gör en ytterligare koncen-
tration tänkbar. Möjligheterna för bolagen att tillgodogöra sig stordriftsfordelar för att
minska belastningen av de fasta Y jstnadema talar för en sådan utveckling

Marknaden har präglats av perioder med stark priskonkurrens, låga marginaler, svag
lönsamhetsutveckling etc. Under senare år har marginalerna förbättrats och konkurr-
ensen tagit sig delvis andra uttryck. Produkternas relativa homogenitet har begränsat
möjligheten för bolagen att utnyttja priset som ett effektivt konkurrensmedel, och
priskrigen har vanligtvis haft lokal karaktär. De olika oljebolagens förmåga att kunna
erbjuda miljövänliga produkter framstår som ett allt viktigare konkurrensmedel, inte
minst med tanke på den skattedifferentiering som skett.

Under 1980-talet har automatiseringen av de svenska bensinstationernas betalnings-
system och förekomsterna av kontokort i olika former ökat markant. Det har erbjudit
en möjlighet för bolagen att öka konsumenternas köptrohet.



4.5.1.4 Konkurrensmedel

Pris

Priserna på den svenska oljemarknaden styrs i mycket stor utsträckning av externa
faktorer, som t.ex. världsmarknadspriset på olja, valutakursförändringar, skatter etc.
Samtliga bolag påverkas i stort sett i samma utsträckning av förändringar i dessa
faktorer, något som i praktiken innebär att omvärldsrelaterade prisförändringar inte
utnyttjas som ett konkurrensmedel.

Prissänkningar har också använts när ett eller flera bolag försöker öka sin marknads-
andelar eller återvinna förlorade försäljningsvolymer. Under 1980-talet kunde
ARA/Jet genom sin lågprisprofil med bibehållna marginaler sänka priserna, något som
initierade priskrig då de etablerade konkurrenterna försökte försvara sina marknads-
andelar Mycket ofta har prissänkningar initierats av lokala återförsäljare vilket kan ses
som ett utslag av en hårdnade konkurrens och överetablering på marknaden.

Priskonkurrens med bibehållna marginaler var i och för sig inget nytt på marknaden
vid ARA/JETs inträde. Under 1960-talet hade det fristående Uno-X genom att ha
lägre overhead-kostnader (dvs en mindre administrativ organisation) och ett effek-
tivare logistiksystem (obemannade depåer och självständiga åkare) uppnått samma
sak. Skillnaden var dock att marknadstillväxten var väsentligt högre på 1960-talet,
samtidigt som Uno-X satsningar var lokalt begränsade och inte fick genomslag på
riksplanet. En annan viktig skillnad var att Uno-X framför allt etablerade sig på
landsbygden, medan ARA/JET riktade in sig på de för samtliga bolag viktigare
tätorterna.

Idag är såväl lokala som regionala avvikelser från rikspriset relativt ovanliga, något
som tyder på en bättre balans i distributionsledet samtidigt som andra mer sofistiker-
ade konkurrensmedel premieras. Priserna är i stort sett lika över hela landet och
mellan de olika bolagen. Den nya skattedifferentieringen mellan olika produkter kan
komma att leda till nya priskrig och till produktförnyelse bland samtliga bolag

Rabatter

Medan konkurrensen med direkta öppna prissänkningar i stort försvunnit från mark-
naden använder bolagen istället olika former av rabattsystem. Gemensamt för dessa är
att företagen försöker skapa incitament till köptrohet hos konsumenterna. En mycket
viktig omständighet i sammanhanget är att bensinförsäljningen genererar omsättning
inom andra produktgrupper med högre marginaler. Därför utnyttjas rabattsystemen
främst av bolag som satsat på stora serviceanläggningar, medan t.ex. ARA/Jet inte har
något rabattsystem Rabattsystemen är ett mer sofistikerat marknadsföringsredskap än
den rena priskonkurrensen och har bidragit till den stabilare prisbilden på marknaden.

30



Kreditgivning

Kreditgivning till privatbilister förekommer mestadels genom de av oljebolagen
utfärdade och administrerade kontokorten, som numera i stor utsträckning används i
kontokortsautomater. Korten erbjuder ytterligare en möjlighet att knyta kunderna till
bolagen, speciellt de under senare år i allt viktigare gruppen med tjänstebil. I likhet
med rabattsystemen genererar även kreditkorten omsättning inom andra produkt-
grupper.

Samtidigt är kreditkorten mycket kostsamma för bolagen i det att de genererar både
administrativa och finansiella kostnader. Det höga ränteläget under hösten 1992 har
med stor sannolikhet varit finansiellt påfrestande för flera av bolagen, och i slutet av
året fanns det signaler på att vissa överväger att i framtiden se över formerna för sina
kreditkortssystem. Under 1993 inledde Statoil ett samarbete Diners Club. De inter-
nationella bolagen administrerar internationellt gångbara bensinkort. Ett exempel är
Shells Euroshellcard.

Produktkvalitet och reklam

Någon egentlig kvalitetskonkurrens vad gäller bensinen har inte förekommit på den
svenska marknaden sedan 1960-talet, då marknadsföringens inriktning försköts mot
ett utökat serviceutbud på stationerna Dagens reklaminsatser avser i regel smörjoljor
samt rabatterbjudanden på butikssortimentet eller verkstadsarbeten. Även om annons-
ering och rabatterbjudanden direkt i brevlådan fortfarande dominerar i reklamen,
utnyttjas kontokortsystemen allt mer som en effektiv möjlighet till direktmarknads-
föring Bensinprodukterna av ett visst oktantal har fram till nu betraktats som helt
likvärdiga av konsumenterna. Situationen är delvis annorlunda i framtiden genom att
miljövänliga produkter erbjuder en möjlighet till profilering både vad gäller egen-
skaper men också prismässigt.

Betjäningsformer

Självbetjäningssystemet introducerades av OK under 1970-ta!et och kom snabbt att bli
den helt dominerande försäljningsformen, och svarar idag för huvuddelen av de sålda
volymerna Det erbjöd ökade möjligheter att effektivt utnyttja en kostsam arbetskraft
till aktiv försäljning av andra produkter. Stationer med tankningsbetjäning som är
vanliga i det kontinentala Europa förekommer endast i mycket fä undantagsfall på den
svenska marknaden. Automatstationerna, som infördas av ARA/Jet under tidigt 1980-
tal, skall ses som en vidareutveckling av självbetjäningstanken som därutöver gav
möjlighet till radikalt sänkta personalkostnader och ett mer effektivt utnyttjande av
stationskapaciteten (dygnet-runt-försäljning). Flera av de mindre bolagen - ARA/Jet,
Hydro, Din-X och Pump (SNC-försäljning) och i viss mån Uno-X - har idag
automatstationerna som sin huvuddistributionsform. Här går en strategisk skiljelinje
mellan bolagen som troligtvis kommer att accentueras i framtiden.
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Diagram 4.2 Antal försäljningsställen för bensin 1968 - 1992
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4.5.2 Diesel

Förhållandena på bensin- och dieselmarknaderna är i relativt stor utsträckning
likartade. 1 det följande koncentreras diskussionen till de omständigheter som är
utmärkande för dieselmarknaden.

Diesel används i första ha d i tyngre transportfordon men i viss utsträckning även för
personbilsdrift. I utlandet har man på många håll medvetet favoriserat dieseldrivna
fordon, bl a motiverat med energieffektivitets- och miljöskäl. I Sverige råder däremot
skattemässig neutralitet mellan bensin- och dieseldrift. Då dieseldrivna bilar är dyrare i
inköp har de en något högre kilometerkostnad, något som inneburit att allt färre
personbilar är dieseldrivna. Det har skett en förskjutning så att en större andel av
försäljningen går till yrkestrafik och tunga transporter En annorlunda distributions-
struktur för dessa sektorer har delvis inverkat på marknadsutvecklingen.

J.5..2. J Marknadsandelar

Aktörerna på den svenska dieselmarknaden är i stort sett de samma som på bensin-
marknaden. Marknadsandelarna för de olika bolagen är emellertid andra, men även här
dominerar OKP och Shell med tillsammans över 50 % av den aggregerade för-
säljningen. Vid en jämförelse med situationen 1980 är parallellen med utvecklingen på
bensinmarknaden uppenbar. OKP har även här haft svårt att försvara sin marknads-
andel. OKPs förlorande andelar har erövrats av det även här aggressivt satsande
Statoil, medan Shell-koncemens ökning är relaterad till övertagandet av Nynäs
dieselförsäljning 1981.

BPs minskning beror på affärerna med OKP och Statoil, och är alltså delvis själv-
påtagen. Texacos nedgång beror till viss del på en ogynnsam distributionsstruktur.
Den ökande marknadsandelen för övriga bolag förklaras av introduktionen av
miljödiesel, som erbjudit en nisch för ett begränsat antal mindre företag.

4.5.2.2 Disthbutionsstmktur

Diesel distribueras i viss utsträckning genom samma försäljningsställen som bensin.
Omkring 25 % av dieselförsäljningen sker via bensinstationsnätet, medan resterande
andel levereras direkt till förbrukaren med tankbil eller via det speciella nät av diesel-
stationer som flera av bolagen har byggt upp. Detta nät är uppbyggt längst de större
vägarna och i anslutning till industriområden och lagercentraler och är vad gäller läge,
utrymme, sortiment och öppettider inriktat på att serva den tungu fjärrtrafiken. Där-
utöver finns även fristående så kallade nyckelanläggningar och de modernare kort-
automaterna. De bolag som gått längst i sin anpassning till dieselsegmentet är OKP -
som i stor utsträckning distribuerar dieseln genom det fristående SÅIFA AB - och
därutöver Shell, Statoil, och KPS. Dessa bolag har byggt upp ett fristående nät av
servicestationer och nyckelanläggningar med speciell service till tyngre trafik. De
bolag som koncentrerat sin försäljning till de ordinarie bensinfbrsäljningsanlägg-
ningarna - exempelvis Texaco och BP - har missgynnats av förskjutningen mot en
större andel tung trafik i dieselsegmentet.
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Diagram 4.4 Marknadsandelar för diesel i Sverige 1980, 1986 och 1992

Synergieffektema mellan bensin- och dieselförsäljning är mycket stora, och erbjuder
stora samordningsvinster inom marknadsföring och logistik såväl som distribution

4.5.2.3 Konkurrensförhållanden

Konkurrensen på dieselmarknaden har haft likheter med bensinmarknaden. En viktigt
skillnad är att dieselmarknaden kännetecknas av färre men större förbrukare med en
för dessa åtföljande starkare förhandlingsposition. Rabattgivning efter prestation - dvs
inköpsvolym - har därför kommit att spela stor roll som konkurrensmedel, och det har
under 1980-talet bidragit till att hålla nere marginaler och lönsamhet. I likhet med
bensinmarknaden har prisbilden och marginalerna stabiliserats under de senaste åren

Effekterna av den rådande lågkonjunkturen i form av ett mindre transportarbete, ett
större prismedvetande och pressade marginaler har varit kännbara för bolagen. Detta i
kombination med ett omfattande investeringsbehov i nya anläggningar bland flera av
bolagen gör att man kan förvänta sig en förnyad våg av priskonkurrens och struktur-
rationaliseringar.
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4.5.2.4 Substitut till motorbensin och diesel

För närvarande finns det inget kommersiellt konkurrenskraftigt substitut till motor-
bensin och diesel på den svenska drivmedelsmarknaden. De försök med motorgas
(vilket är det samman som gasol) som initierades i början av 1980-talet gav inte
förväntat resultat och i dagsläget är produktens betydelse ytterst marginell. Det dåliga
utfallet kan delvis förklaras av ointresse bland biltillverkare, oljebolag och konsumen-
ter Ytterligare förklaringar som framförts är att de ekonomiska incitamenten aldrig
blev tillräckligt stora för att motivera konsumenterna att gå över till gasdrivna bilar,
samt begränsningarna i distributionsnätet.

Inom framför allt kollektivtrafiken har det under senare år genomförts försök med
alternativa drivmedel som t.ex. naturgas och alkoholbaserade bränslen. Andra
alternativ som provats i begränsad omfattning är elkraft och vätgas. Det pågår alltså
ett inhemskt försöks- och utvecklingsarbete på området om än i begränsad utsträck-
ning. Liknande projekt i varierande omfattning pågår på flera håll världen över bland
användare och tillverkare.

Möjligheten att ersätta de oljebaserade drivmedlen hänger samman med den tekno-
logiska utvecklingen på området, men ett genombrott som kan utnyttjas kommersiellt
kan inte förväntas förrän en bit in på 2000-talet. Ett av problemen är att det finns ett
antal konkurrerande utvecklingsmöjligheter, samtliga förknippade med mycket höga
FoU-kostnader. Sannolikt kommer utvecklingen att ta fart på allvar först då branschen
enats om vilken teknologi man skall satsa på.

Av svenska och utländska erfarenheter går det att sluta sig till ett antal förhållanden
som bör vara vid handen för att en satsning på alternativa drivmedel skall lyckas. Det
nya drivmedlet måste ges en tydlig ekonomisk fördel framför de befintliga som är
trovärdig på flera års sikt. Vidare måste ett heltäckande distributionsnät byggas upp
tämligen omgående, om man inte koncentrerar marknadsföringen till vissa stationära
eller linjebundna konsumenter. Därutöver krävs det en vilja från biltillverkarna att
tillgodose det speciella behov av bilar, motorer, reservdelar etc. som satsningen ger
upphov till. Massiv information och marknadsföring torde också vara av stor vikt i
introduktionsfasen.

En marknadsmässig satsning på alternativa drivmedel i större skala i Sverige utan
någon form av statlig stöd är inte realistisk, därför att det ekonomiska underlaget i
landet är otillräckligt. Däremot kan trafiksituationen och miljöproblemen i det tät-
befolkade Nordvästeuropa göra en sådan möjlig, varefter man kan vänta sig en mer
eller mindre spontan utvidgning till Sverige. Det förefaller dock mindre troligt att en
sådan utveckling sker före år 2000.

I Sverige har det under ett antal år förts en debatt om möjligheterna att övergång till
att använda alkoholbaserade drivmedel framställda i landet Implementeringen av
forslaget skulle få mycket långtgående konsekvenser för bolagen på den svenska
oljemarknaden, men på grund av den stora osäkerhet som råder avstås här från vidare
diskussion i frågan.
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Oljeindustrin har mer stor intensitet under senare år arbetat med framtagningen av
miljövänligare produkter för att anpassa sig till ett skärpta krav från omvärlden.
Mijjöanpassade, oljebaserade bränslen kommer sannolikt att vara ett betydligt
viktigare konkurrensmedel och utgöra ett större hot mot eller möjlighet för de
etablerade bolagen än eventuella substitut under perioden fram till sekelskiftet.

4.5.2.5 Nyetablering på drivmedelsmarlaiaderna

De nyetableringar som skedde på 1980-talet var resultatet av att större bolag från
oljeproducerande nationer integrerade framåt medan multinationella bolag drog sig ur.
Vid etableringen av Uno-X på 1960-talet och av Din-X och Pump inordnades
fristående eller nedläggningshotade bensinstationer i nya försäljningsorganisationer.
Bolagens relativt lyckade etableringar, om än i mindre skala, förklaras till stor del av
nischstrategiema och av resurssnålare stödorganisationer. Vad gäller ARA/JETs
etablering kunde man slå sig in på marknaden med ett effektivare distributionssystem.

Vissa faktorer talar emot ytterligare etableringsförsök på den svenska marknaden i
nuläget. I grunden ligger de svaga marknadsförutsättningarna, med en förväntat dålig
lönsamhet, ökad priskonkurrens och en ytterligare nedskärning av distributionsstruk-
turen. Kraven på miljöinvesteringar vad gäller anläggningar är ytterligare en begräns-
ande faktor, liksom behovet av en god geografisk täckning av ett glesbefolkat område.
Det finns inte, så vitt kan bedömas, till skillnad från situationen på 1980-talet, några
oljeproducerande bolag i Sveriges närområde som är av strategiskt behov av att öka
sin marknadsföringskapacitet. En etablering genom vertikal integration framåt av
bolag från något oljeproducerande nation kan inte uteslutas, men en sådan händelse
isoleras sannolikt inte till Sverige, utan är ett led i en affär där ett större distributions-
nätverk i Europa byter ägare.

Det finns inte heller så vitt kan bedömas några distributionssystem i omvärlden som i
likhet med ARA/JETs etablering kan ändra branschförutsättningarna. En nyetablering
genom att från grunden bygga upp ett eget distributionsnätverk är redan på grund av
de stora investeringskostnaderna inte realistiskt Ett företag som väljer att bygga upp
från grunden måste ha antingen ett helt överlägset distributionskoncept pris- eller
servicemässigt, eller en stor finansiell uthållighet och en långsiktig syn på sin etabler-
ing. Nedskärningen av distributions:'rukturen kan dock ge möjlighet för mindre,
fristående bolag att etablera sig, genom att de liksom tidigare Uno-X, Din-X och
Pump kan knyta upp nedläggningshotade eller fristående stationer i ett nytt försälj-
ningsnät.

4.S.3 Lätt eldningsolja (Eo I)

Eldningsolja I (Eo I) är beteckningen for den lättaste eldningsoljekvaliteten som ofta
kallas villaolja eller tunn eldningolja. Eo I är ett destilat som uppvisar stora likhe'er
med dieselbrännolja, och produkterna är ofta i stort sett substituerbara. Eo 1 används
främst till uppvärmning av bostadshus och andra lokaler.

De levererade volymerna av Eo 1 har minskat kraftigt under 1980-talet, vilket hänger
samman med energibesparande åtgärder och en rad osedvanligt milda vintrar. En ökad
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användning av fjärr- och elvärme som ersättning for oljepannor i bostadshus hör också
till orsakerna. Under 1980 ieverer.ides 7,4 milj.m3 Eo 1 på den svenska marknaden.
Motsvarande siffra år 1992 var 3,3 milj.m-V Minskningstakten har under de senaste
åren avtagit och det är rimligt att anta att användningen planat ut på en ny stabil nivå,
för att eventuellt stiga beroende på de framtida elpriserna.

4.5.3.1 Marknadsandelar

Landets åtta stora oljeföretag svarar för nästan samtliga leveranser av Eo 1.1 motsats
till drivmedel distribueras produkten nästan uteslutande via tankbil från oljebolagen
direkt till slutkonsumenten. Marknaden kan segmenteras i olika kundkategorier, där
villaägare utgör den största medan de övriga utgör heterogena grupper av exempelvis
fastighetsbolag, kommuner och industriföretag. Distributionen sker dels genom egna
bolag, dels genom anslutna återförsäljare som driver självständiga bolag. De bolag
som förvärvats av de större oljeföretagen och som kan karaktäriseras som medelstora
har i regel behållit det gamla namnet

Samtliga företag har under At\ senaste decenniet volymmässigt minskat sin försälj-
ning, men stora förändringar har skett när det gäller marknadsandelar. Framför allt har
de bolag som ingår i OKP (siffrorna för 1980 avser OK, SP och Fina försäljning
tillsammans) förlorat andelar. Övriga bolag har gått framåt, med Statoil och Hydro
som klara vinnare Genom affären med Texaco och BP stärker OKP åter sitt grepp om
marknaden. Shells uppköpsstrategi har också medfört en ökande marknadsandel.

Den svaga utvecklingen för OKP är förvånande med tanke på att bolaget aktivt köpt
upp marknadsandelar genom förvärv av lokala etablerade lokala konkurrenter. De
finns fortfarande ett antal små, oberoende bolag med en mindre del av marknaden.
Troligtvis kan dessa utnyttja obalanser på oljemarknaden och priskonkurrera med
lägre marginaler och administrationskostnader.

Den framtida utvecklingen av företagens marknadsandelar bestäms av flera faktorer.
Sannolikt kommer ytterligare skärpta miljökrav att få betydelse och försvåra för de
mindre, ännu oberoende bolagen. Samtidigt utgör dessa med sin kännedom om lokala
marknader och breda kontaktnät intressanta samarbetspartner för de större bolagen
Det är inte otänkbart att Shells och OKPs uppköpsstrategier kommer att följas av
flera bolag.

4.5.3.2 Konkurrensförhällanden

Konkurrensen på marknaden har stundtals varit hård, men inte tagit sig samma uttryck
som på bensinmarknaden. Även här har marginalerna förbättrats under senare år.
Tendensen har varit att bolagen snabbt höjer priset som en anpassning till högre priser
på världsmarknaden, medan anpassningen nedåt är betydligt trögare.

I allmänhet skiljer sig marknaden för lätt eldningsolja, från t ex bensinmarknaden och
tjockoljemarknaden genom att köptroheten är betydligt större, något som fa gäller
villaägare. En orsak är att köpfrekvensen bland småforbrukare är relativt låg, sam-
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Diagram 4.5 Användningen av E.o 1 inom olika samhällssektorer 1992
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Diagram 4.6 Marknadsandelar för E.o 1 i Sverige 1980, 1986 och 1992
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tidigt som kontrakt for automatiska leveranser är allmänt förekommande. I framtiden
är en ökad prismedvetenhet och förhandlingsbenägenhet trolig även i detta segment.
En sådan utveckling försvåras dock av snabba prisförändringar på marknaden och
svårigheter att göra direkta prisjämförelser mellan bolagen p g a olikartade och
komplicerade rabatterbjudanden.

4.5.3.3 Konkurrensmedel

Automatiska leveranser

Automatiska leveranser kan sägas vara ett abonnemang på eldningsolja, som innebär
att kunden besparas besväret med att kontrollera oljenivån i cisternen och beställa ny
olja Den normala förbrukningen hos en villakund kan beräknas relativt enkelt, och
systemet innebär stora fördelar ur iogistikplaneringshänseende for oljebolagen.
Arrangemanget är vanligt förekommande hos villakunder Oljebolaget lämnar vid
automatiska leveranser en viss rabatt samt vanligtvis en inträdespremie då en kund
ansluter sig till systemet. Genom avtalet skapar bolaget kundtrohet och minskar
kundernas prismedvetenhet.

Värmeservice

Brännarservice och driftsstoppsservice, vanligtvis genom årsabonnemang, används
som konkurrensmedel av vissa bolag. Servicen drivs dels i egen regi som inom OKP,
dels genom anslutna entreprenörer. Kostnaden för servicen varierar mellan bolagen
och geografiskt över landet. Dess konkurrensmässiga betydelse har minskat till följd
av att bolagen av kostnadsskäl har gjort nedskärningar.

Rabatter

Vid försäljning av eldningsolja tillämpas olika former av rabatter, varav den generella
rabatten till villakunder är vanligast Därutöver lämnar bolagen rabatt till större för-
brukare efter inköpt volym Rabattstorleken varierar mellan bolagen, och direkta
jämförelser är ofta svåra att göra. Rabattavtal med organisationer och föreningar som
förekommer på bensinmarknaden äger sin motsvarighet även på marknaden for
eldningsolja. De större förbrukarna har i kraft av sina högre förbrukningsvolymer och
större marknadskännedom ett helt annat förhandlingsläge gentemot leverantörerna
Under senare år har rabattskillnadema accentuerats. Förhandlingsrabatterna är starkt
beroende av den aktuella konkurrenssituationen och världsmarknadsbilden Utöver
rabattsystemen tillämpas även kreditgivning av vissa oljebolag.

4.5.4 Tung eldningsolja (Eo II-V)

Det produktsegment inom vilket nedgången i oljekonsumtion varit mest markant är
utan tvekan inom tung eldningsolja Leveranserna uppgick 1992 till 1,7 milj.m3
jämfört med en leveransvolym år 1979 om 10,6 milj.m3. Viktiga orsaker till
minskningen är bl.a det konkurrenskraftiga elpriserna och de satsningar på alternativa
energikällor och flexibel energiframställning som gjorts Vidare har betydande
energibesparingsåtgärder genomförts inte minst inom den tunga processindustrin som
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står for en stor del av förbrukningen Den under långa tider skattemässigt fördel-
aktigare behandlingen av naturgas och energikol har också bidragit till utvecklingen.
De nya skattereglerna kommer i det har sammanhanget att innebära en förbättrad
konkurrenskraft för lågsvavliga, tunga eldningsoljor. Den framtida marknadsbilden
kommer att i hög grad styras av två energipolitiska beslut; dels i kärnkraftsfrågan, dels
den eventuella utbyggnaden av ett nordiskt naturgasnät.

Marknadsutvecklingen kännetecknades under 1980-talet också av en ökad direkt-
import, d v s inköp av andra än oljebolagen. Direktimportörerna återfinns bland före-
tag och kommunala samarbetsföretag, och de disponerar vanligtvis kustbaserade
lagringsanläggningar som möjliggör direktimport och sk. cargoköp på spotmark-
naden. Genom att upphandlingen sköts professionellt är marknadsreaktionerna snabb-
are och köparnas forhandlingsstyrka betydligt större än vad som gäller för lätta
eldningsoljor. Direktimporten har under senare år minskat i omfattning.

Tung eldningsolja är återstodsprodukter vid raffineringen Beroende på raffinaderiets
komplexitet varierar andelen tung eldningsolja i produktutbytet Med hjälp av olika
konverteringsprocesser kan man öka utbytet av lättare produkter Den vikande mark-
naden, svag lönsamhet, stränga miljökrav och det faktum att tung eldningsolja är en
restprodukt har gjort att försäljningen har koncentrerats till företag med raffinaderi-
kapacittt i Norden, som behöver avsättning för sina produkter. En mycket stor andel
av Sveriges export av raffineriprodukter utgörs överskottet av tunga eldingsoljor från
landets raffinaderier. Marknaden domineras av OKP, som efter affären med BP stärkt
sin ställning ytterligare. Vidare är Shell och i viss mån Statoil viktiga aktörer på mark-
naden. OKPs dominerande ställning skall ses bl a mot SP tidigare roll som garant för
landets tillförsel av tung eldningsolja. Utbyggnaden av krackerkomplexet i Lysekil
medföMe under 1980-talets senare hälft en minskad marknadsandel, men genom
köpet av BPs eldningsoljerörelse och raffmaderikapacitet återfick man sin dominer-
ande ställning. Shell växande andel är förvärvsrelaterad, och hänger även här delvis
samman med köpet av Nynäs.

Utöver de tre stora bolagen är ett antal mindre bolag aktiva på marknaden, med en
sammanlagd marknadsandel på omkring 22%. Deras närvaro möjliggörs bl a av att
marknaden är relativt homogen med ett begränsat antal större köpare, med inköp i
stora poster De personliga relationerna kan i de sammanhangen vara betydligt
viktigare än en stor marknadsforingsorganisation, något som gynnar mindre bolag Då
inköpens sker i stora poster ofta med leverans till kustnära anläggningar ställs
samtidigt lägre krav på distributionsorganisationen

4.5.5 Marknaden for flygbränslc

De flygbränslen som säljs i Sverige är flygfotogen, som används av jetflygplan och
större propellerflygplan, och flygbensin, som används av mindre sportflygplan. Flyg-
vapnet använde tidigare reabensin, en blandning av flygfotogen och flygbensin, men
har numera övergått helt till flygfotogen. Volymmässigt dominerar flygfotogenen med
omkring 1.000.000 m3, varav Flygvapnet förbrukar omkring 250.000 m3. Använd-
ningen av flygbensin uppgår till c:a 10.000 m3 (sic!). Inhemsk framställning av flyg-
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Diagram 4.7 Användning av tung eldningsoljor inom olika samhällssektorer
1980 respektive 1992.

4500
4000
3500

<J2 3000
2 2500
§ 2000
2 1500

1000
500
0

Diagram 4.8 Marknadsandelar för tunga eldningsoljor i Sverige 1980, 1986 och
1992.

D
D

•

1980

1986

1992

41



fotoger sker vid Shells raffinaderi i Göteborg, samt vid OKP:s raffinaderier. Stora
delar av produktbehovet tillgodoses dock genom import. Ingen beredskaps-
lagringsskyldighet foreligger för varken säljare eller förbrukare av flygbränsle.

Fem bolag dominerar försäljningen av flygbränslen i Sverige. Störst på den civila sidan
Statoil, som lyckats förstärka den starka ställning man övertog från genom Esso-
förvärvet. 1992 uppnådde man en marknadsandel på cirka 44% av civilmarknaden.
Shell har en andel om 29% av civilmarknaden, men är därutöver ensamleverantör till
Flygvapnet och är därför det viktigaste bolaget sammanlagt. BP, som tidigare varit
dominerande med försäljning till både Flygvapnet och inrikesflyget, har koncentrerat
sin verksamhet och minskat försäljningsvolymerna och har idag en marknadsandel på
omkring 15%. KPS och Texaco, som uteslutande verkar på Arlanda har vardera cirka
5% av civilmarknaden Under 1993 ändras marknadsandelarna åter då BP övertar
Shells kontrakt med Flygvapnet.

Försäljningen av flygfotogen skiljer sig från andra drivmedel genom att köparnas för-
handlingsposition är starkare. De utgörs vid sidan om Flygvapnet, som är den viktig-
aste kunden, av ett stort antal flygbolag av varierande storlek. Utöver priset är viktiga
konkurrensvariabler en hög servicenivå och produktkvalitet, samt för bolag i inter-
nationell trafik även ett internationellt försäljningsnätverk. Shell och BP, och i viss
mån Texaco och KPS, dra nytta av att de är internationella bolag till skillnad från
Statoil, vars verksamhetsområde är mer begränsar. Samtidigt är Statoil huvudleveran-
tör till SAS/Linjeflyg, som är det viktigaste bolaget på den nordiska flygbränsle-
marknaden.

Flygbränslefbrsäljningen har under 1980-talet påverkats positivt av konjunkturläget
och ett kraftigt ökande transportarbete inom flygsektorn. Den nu rådande lågkon-
junkturen har på motsvarande sätt verkat dämpande på efterfrågan. Avregleringen av
den svenska flygmarknaden har emellertid haft en gynnsam inverkan genom att antalet
avgångar ökat. Denna effekt kommer sannolikt att försvinna då flygmarknaden
konsolideras efter den intensiva utslagningsperiod som för närvarande pågår. Den
framtida volymutvecklingen styrs också av Flygvapnets behov, som ined de förut-
sättningar som gäller i nuläget kommer att minska då det branslesnålare JAS-planen
successivt ersätter Viggen-planen.

En viktig utveckling är den internationeiia avregleringen och trenden mot de regionala
och lokala flygplatsernas ökande betydelse på storflygplatsernas bekostnad. För den
svenskt vidkommande har detta tagit sig uttryck i att Statoil, Shell och BP intensi-
fierar sin flygbränsleförsäljning på Landvetter och Sturup. Dessa bolag har också ett
försäljningsnät utspritt till övriga större flygplatser i landet, varav Statoils är det
viktigaste. Försäljningen av flygbensin inriktar sig framför allt till ett stort antal flyg-
klubbar runt om i landet. 1992 levererades omkring 10.000 m3, med BP som störst av
de fyra verksamma bolagen med en marknadsandel på 33%. Därefter följde Shell med
24%, Hjelmco AB med 24% och Statoil med 19%. Hjelmco AB är ett litet företag
baserat i Västerås som har specialiserat sig på försäljning av flygbensin. Ingen inhemsk
framställning av flygbensin förekommer i nuläget.
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4.6 Framtida förhållandena på den svenska oljemarknaden

Oljan kommer även fortsättningsvis vara av mycket stor betydelse för den svenska
energiförsörjningen. En snabb omställning till andra energikällor i ännu större
utsträckning än vad som redan skett förefaller inte möjlig, speciellt inte under de för-
sörjnings- och prisförhållanden som kan förväntas råda inom en överskådlig framtid.
Detta utesluter emellertid inte fortsatta förändringar på den svenska oljemarknaden.
Det är tvärtom möjligt att branschen slutligen tvingas till långtgående anpassningar
som man av allt att döma skjutits upp i det längsta. Detta gäller framför allt distri-
butionsnätens samlade storlek och kapacitet både avseende lagring, transporter och
antalet försäljningsställen, men kan eventuellt också komma att omfatta raffinaderi-
sidan

I nuläget (hösten 1993) framstår de aviserade förändringarna i OKP:s ägargrupp som
en av de viktigaste faktorerna i den svenska marknadens fortsatta utveckling. Oavsett
hur den framtida ägarbilden gestaltar sig innebär det mycket omfattande förändringar i
marknadsförutsättningarna, som bland annat kan komma att inverka direkt på Texacos
och ODABs verksamhet

Inom drivmedelsmarknaden kommer ytterligare rationaliseringar i distributionsstruk-
turen att genomföras, och en stagnerande efterfrågan kan precis som på 1980-talet
leda till nya priskrig Miljöanpassade produkter och anläggningar blir viktiga kon-
kurrensmedel i framtiden inte minst genom att erbjuda en möjlighet till prisdifferent-
iering, men är också förenade med stora investeringskostnader. Två typer av distri-
butionsanläggningar kommer sannolikt att öka i betydelse på övrigas bekostnad; stora
anläggningar med ett brett kompletterande utbud och helautomatiserade stationer. Ett
ökat prisniedvetande bland konsumenterna kommer att minska betydelsen av de rena
betal- och kreditkorten, medan system baserade på rabatter efter inköpt volym
premieras.

Marknaden kommer av allt att döma även fortsättningsvis att ha utrymme nischföre-
tag Däremot är det tvivelaktigt om några av de större bolagen med internationell
privat ägarbild har vilja och förmåga att stanna kvar på en marknad med ytterligare
försämrad lönsamhetsstruktur En ytterligare koncentration av marknaden till de bolag
för vilka den svenska marknaden är av direkt avgörande strategisk betydelse kan inte
uteslutas Möjligheten till ökad vertikal integration av någon oljeproducerande nation
in på den svenska oljemarknaden kan inte heller uteslutas. Eftersom den svenska
marknaden är liten jämfört med övriga Europa och knappast kan erbjuda stordrifts-
fördelar i tillräcklig omfattning är det inte sannolikt att expansion begränsar sig till
Sverige. Istället sker den troligtvis i samband med en större strukturaffär i Väst-
europa, där ett internationellt distributionssystem byter ägare. Även här gör osäker-
heten kring OKP.s framtida ägarbild att en rad andra utvecklingsriktningar är möjliga

Sveriges storlek och geografiska befolkningsstuktur medför att de bolag som väljer att
verka på drivmedelsmarknaden tvingas till att hålla ett relativt omfattande distri-
butionsnät i form av försäljningsställen, detta trots att befolkningsunderlaget för
respektive anläggning kan vara i underkant. Jämfört med de mer tätbefolkade delarna
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av Europa blir avkastningen lägre, trots att initialinvesteringarna kan antas likvärdiga.
Nyetableringar hindras därmed.
Marknadssegmenten drivmedel och E.o 1 erbjuder synergimöjligheter framför allt
inom marknadsföring och logistik som även fortsättningsvis utnyttjas av bolagen. De
synergier samarbetet mellan de stora oljebolagen och mindre lokala distributörer
erbjuder kommer sannolikt att exploateras i ökad omfattning, med en ökad koncent-
ration som följd. Processen påskyndas sannolikt av ökade krav på miljöanpassade
produkter och specialistkunskap om bränsleteknik.

Marknaden för tunga eldningsoljor kommer även fortsättningsvis att domineras av de
bolag som idag driver raffinaderirörelser i Sverige i första hand, och övriga Norden i
andra hand. Den stora obalansen mellan utbud och efterfrågan kommer med all
sannolikhet att bestå så länge inga strukturella förändringar (kapacitetsanpassning eller
teknisk uppgradering) av den nordiska raffinaderiindustrin genomförs, med fortsatt
dålig lönsamhet, prispress och exportbehov som följd. Statliga intressen i flera av
raffinaderiföretagen och olika politiska motiv spelar in i sammanhanget. Den framtida
utvecklingen i OKP kommer att i det här sammanhanget att ha ett stort inflytande.
Användningen av eldingsoijor inom samtliga samhällssektorer och marknadernas
fortsatta utveckling är direkt beroende av framtida energipolitiska beslut inom
kärnkrafts- och naturgasområdena.

De raffinerade företagens miljökunnande i produkthänseende kommer troligtvis att bli
en strategiskt mycket viktig konkurrensfaktor i framtiden. Förmågan att hitta nya
miljövårdande produkter kommer att premieras av konsumenter och myndigheter,
medan de bolag som misslyckas kan komma att missgynnas i samma utsträckning. Det
icke-innoverande företagen kan komma att drabbas av avsättningsproblem.

Inom logistikområdet fortsätter sannolikt den pågående processen med nedskärningar
i lagringskapaciteten. Företagens kostnader för saneringsåtgärder vid nedlagda depåer
uppgår till betydande belopp, som av allt att döma stiger ytterligare i framtiden. Detta
kan komma att begränsa ägarföretagens handlingsutrymme.

Sammanfattningsvis kan man förvänta sig en fortsatt koncentration inom alla delseg-
ment på den svenska oljemarknaden. Med stor sannolikhet kommer de bolag som har
raffinaderikapacitet inom landet eller i dess närområde, och för vilka den svenska
marknaden har stor strategisk betydelse att öka sitt inflytande. Under de närmaste åren
kan en återgång till direkt priskonkurrens inom alla marknadssegment inte uteslutas.
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5. Företagsbeskrivningar och ägar-
förhållanden

5.1 Inledning

I följande avsnitt beskrivs kortfattat de viktigaste bolagen på den svenska oljemark-
naden i syfte att ge läsaren en djupare förståelse av marknadsförhållandena. Avsnittet
utgör ett komplement till den mer allmänt hållna marknadsbeskrivningen i avsnitt 4.

5.2 Svenska Statoil AB (Statoil)

Det tredje största bolaget på den svenska oljemarknaden är idag Statoil, som etabler-
ade sig 1985 genom att överta den amerikanska Exxon-koncemens svenska dotter-
bolag Esso. Svenska Statoil AB - som driver oljerörelsen - ägs av Statoil AB, som är
moderbolag i den svenska koncernen. Statoil AB ägs i sin tur av det av norska staten
helägda olje- och petrokemiföretaget Statoil A/S. I den svenska koncernen ingår
också Statoil Petrokemi AB (f.d. Esso Chemicals AB), som driver etenkrackern i det
petrokemiska komplexet i Stenungsund, samt Statoil Europarts AB, som tillverkar
plastdetaljer till bilindustrin Genom förvärvet av Svenska BP AB 1993 växer bolaget
ytterligare, och blir störst i det viktiga bensinsegmentet.

Statoils utveckling hänger samman med Norges framväxt som oljenation, och är ett
exempel på hur de nationella bolagen i de oljeproducerande staterna gradvis ökar sin
vertikala integrationsgrad. Bildandet 1972 skedde i syfte att ta till vara de norska
intressena i den fortsatta utbyggnaden av landets oljeproduktion, fa vad gällde
kompetensutvecklingen. I 1980-talets början etablerade sig Statoil som huvudopera-
tör av de nya norska oljefälten. Vid mitten av 1980-talet hade Statoil genom de stora
intäkter oljeproduktionen genererade skaffat sig ett betydande inflytande på den
norska ekonomin, och ett behov uppstod att begränsa företagets tillväxt i Norge.
Företaget kompenserades med möjligheten att expandera utomlands i nedströms
aktiviteter. I detta sammanhang skedde förvärvet av Esso i Sverige.

Statoils etablering i Sverige 1985 skall också ses mot bakgrund av företagets ökande
råoljeproduktion och raffineringskapacitet. Den närliggande svenska marknaden be-
traktades med all sannolikhet som strategiskt viktig, och som en språngbräda i en
fortsatt internationell expansion med syfte att skapa ett vertikalt integrerat oljebolag
med balans mellan produktion och marknadsföring.

Köpet av Svenska Esso hänger även samman med de internationella strukturföränd-
ringarna Intrycket är dock att försäljningen av svenska Esso inte ingått i någon plan
från Exxons sida att lämna den nordiska oljemarknaden, något som bland annat
indikeras av uttalanden från Exxons sida i samband med affären samt det faktum att
Exxon fortfarande är aktiv i övriga nordiska länder. Försäljningen förefaller delvis
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berott på ett mycket fördelaktigt erbjudande från Statoil i ett läge då den svenska
marknaden framstod som temporärt mindre attraktiv. Genom köpet fick Statoil
tillgång till en välskött bensinstationskedja och en väl inarbetad kundkrets på eld-
ningsoljesidan. Sedan 1985 har Statoil på ett anmärkningsvärt sätt ökat sina mark-
nadsandelar kraftigt inom samtliga produktsegment. Tillväxten beror bl.a. på ett
omfattande investeringsprogram i fbrsäljningsanläggningarna jämfört med andra
bolag, en aggressiv marknadsföring och en satsning på hög service. Tillväxten på den
svenska marknaden har huvudsakligen skett internt, med undantag för BP-affären
1991 då ett större antal stationer i Norrland förvärvades i utbyte mot stationer i södra
Sverige. Genom affären 1993 växer bolaget ytterligare.

Statoil oljeförsäljning i Sverige är organiserat i affärsområden. Motoristdivisionen
svarar för drivmedelsfbrsäljnir«* genom bolagets strax över 500 servicestationer Ett
70-tal av dessa drivs av dotterbolaget Statoil Detaljist AB

Inom divisionen Bränslen och Distribution distribueras och lagras merparten av
Statoils petroleumprodukter. Vidare svarar man för bolagets försäljning av diesel och
eldningsoljor. Sedan 1991 samarbetar man på vissa håll med Pol inom depåfunk-
tionen. Genom affären med BP 1993 får man också en 20-procentig andel av ODAB.

Divisionen specialprodukter omfattar bland annat affärsområdena Flyg och Gasol.
Statoil är landets största leverantör av civila flygbränslen med omkring 35 % av
marknaden. Inom gasolsegmentet har Statoil en marknadsledare med omkring 30 %
av försäljning.

Statoils etablering i Sverige framstår som mycket lyckad, och man har uppnått en led-
ande position på den för bolaget strategiskt viktiga marknaden. Statoil-koncemen har
under senare år varit Nordens överlägset lönsammaste företag i absoluta tal, och har
stora resurser för en fortsatt expansion. Det är ett uttalat mål från företagsledningens
sida att ytterligare öka kapaciteten i marknadsföringsledet, något huvudsakligen kan
ske utanför Norge. Internationaliseringen har fortsatt genom etableringar i Danmark,
Polen och Baltikum 1992 förvärvades BP:s stationsnät och eldningsoljerörelse på
Irland, något som gav Statoil 11 % av landets oljemarknaden. Ett misslyckat försök
gjordes 1988 att överta Texacos verksamhet i Tyskland. Trots den uttalade strävan
från Statoils siaa att etablera sig på ytterligare utländska marknaden kan en fortsatt
expansion i Sverige genom ytterligare strukturaffärer inte uteslutas. Statoil också har
ingått en s.k. strategisk allians med BP. Förvärvet av Svenska BP kom därför inte som
en överraskning.

5.3 AB Svenska Shell (Shell)

Aktierna i AB Svenska Shell ägs till 100 % av the Shell Petroleum Company Limited i
London, ett av Shell-gruppens tre holdingbolag. Moderbolag i den internationella
koncernen är The Shell Transport and Trading Company pic och Royal Dutch
Petroleum Company. Dessa två bolag äger gemensamt aktierna i Shell-gruppens
holdingbolag, som i sin tur äger de internationella servicebolagen och de rörelsedriv-
ande nationella bolagen. Shell har varit etablerat på den svenska marknaden sedan
1912, och har enda sedan starten hört till landets ledande oljebolag. Företaget är
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marknadsledande inom motorbensinsegmentet, och övrig försäljning är i paritet med
OKP

Den internationella Shell-koncemens strategi karaktäriseras av en långsiktig syn på
verksamheten på olika marknader både produktmässigt och geografiskt. Investeringar
och avvecklingar görs med hänsyn till en sannolik utveckling på sikt, något som gäller
både produktionskapacitet och marknadsbearbetande åtgärder. I motsats till exempel-
vis BP har man en integrerande syn på de olika verksamhetsområdenas inbördes
samband.

Shell är ett av de bolag som deltagit mest aktivt i omstruktureringen av den svenska
oljebranschen inom alla produktsegment. Processen inleddes 1981 genom köpet av
delar av Nynäs. Förvärven har sedan fortsatt genom uppköp av flera medelstora bolag
med lokala distributionsnät for främst eldningsolja. Uppköpen skall ses som ett led i
den internationella Shell-koncemens strävan att vara både ett lokalt och ett inter-
nationellt bolag Genom en omfattande decentralisering av verksamheten och besluts-
fattande skall företaget uppnå en nära samverkan med kunderna. Vidare argumenterar
man för att decentraliserat beslutsfattande och ansvar leder till en bättre motiverad
personal och en effektivare organisation. Den globala organisationen skall verka som
ett stöd, fa vad gäller FoU, finansiering, och marknadsföringen. Tillgången till ett
globalt nätverk är enligt företagets synsätt är en viktig konkurrensvariabel.

Bolagets varuförsörjning sker dels genom egen produktion i Shell Raffinaderi AB i
Göteborg, dels genom produktimport från den egna koncernens och andra oljebolag.
Göteborgsraffianderiet är vid en internationell jämförelse relativt litet med en kapacitet
på 4.700 miljoner ton, och det har en begränsad konverteringsförmåga i form av en
visbreakeranläggning som medger ett ökat utbyte av främst dieselolja och Eo. 1.
Produktbalansen i raffinaderiet är relativt god, trots ett överskottet av tunga
eldningsoljor. En kontinuerlig uppgradering av raffinaderiet för att förbättra det
produktmässiga utbytet och för att anpassa det till strängare miljökrav har genom-
förts. Detta indikerar att bolaget trots svåra konkurrensförhållanden och dålig
lönsamhet tillmäter den svenska oljemarknaden ett relativt högt strategiskt värde.

Motorist- och industrimarknaden hanteras centralt i moderbolaget Svenska Shell.
Parallellt med detta drivs något som kallas "det tredje benets strategi", ett uttryck för
bolagets decentraliseringssträvanden. Det innebär att marknaden för medelstora och
mindre kunder på regional nivå i allt större utsträckning hanteras i dotterbolagen, som
på så sätt kan dra nytta av sin lokala förankring och marknadskunskap.

Marknadsföringen i dessa bolag sker i både det lokala bolagets och Shell-koncernens
namn. Flertalet företag som köps upp är enligt Shell gamla och väletablerade, och man
säger sig sträva efter att de tidigare ägarna företagsledarna även efter förvärven skall
ansvara för ledningen och verksamheten i bolaget. Dotterbolagen säljer i huvudsak
diesel och lätta eldningsoljor. Uppköpsstrategi har medfört att koncernen omfattar ett
relativt ..tort antal dotterbolag, varav 12 stycken är beredskapslagringsskyldiga (se
bilaga 2).
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Shells strategi påverkar situationen för andra bolag genom sin strukturerande inrikt-
ning, och minskar sannolikt konkurrensen generellt genom att Shell samordnar mark-
nadstäcknig och marknadsföringsinsatser inom bolaget. För de mindre bolag som blir
uppköpta är det en möjlighet till överlevnad på sikt och erbjuder tillgång till specialist-
kunnande och nya produkter. Samtidigt ställer det stora krav på företagsledningen i
det lokala bolaget och centralt inom Shell s svenska moderbolag

Strävan efter decentraliserat ansvar innebär också att flertalet av Shells bensinstation-
er drivs av egna företagare. Härigenom hoppas man kunna kombinera kostnadsmed-
vetande och entreprenörskap med det internationella bolagets marknadsföringsresurs-
er och kunnande. Omkring 600 av bolagets försäljningsställen är servicestationer,
medan resterande 200 utgörs av automatstationer. Ett begränsat antal stationer i
mindre trafiktäta områden drivs av dotterbolaget Bilisten AB, och ett antal stationer
av strategisk betydelse drivs i moderbolagets egen regi. Företaget inriktar sig till
skillnad fiån exempelvis Statoil eller ARA/JET på att täcka hela drivmedelsmark-
naden. Servicestationernas sortimentsutbud har under senare år breddats väsentligt
Företaget förutser under 1990-talet en ökad koncentration av försäljningen till färre
men större stationer och ett ytterligare breddat serviceutbudet. Denna utveckling
initieras bland annat av de stora investeringsbehovet i miljöanpassade anläggningar.

Det internationella nätverket möjliggjort uppbyggnaden ett europeiskt kreditkorts-
system, det så kallade EuroShell-kortet Ett ökat internationellt transportarbete till och
från Sverige kan innebära att kortsystemet ökar i betydelse som konkurrensmedel

Vad gäller miljöarbetet drivs det enligt företaget mycket hårt inom samtliga delar av
koncernen både nationellt och internationellt. Man erbjuder på drivmedelssidan utöver
blyfri bensin också den miljöanpassade Citydieseln, som tillverkas vid Göteborgs-
raffinaderiet. Produkten har idag inget alternativ på den svenska marknaden.
Produktionsanläggningen är den första fullskaleanläggningen i Europa, men kan på
grund av raffinaderiets kapacitetsbegränsning inte tillfredsställa den svenska mark-
nadsefterfrågan. Gränssättande är vätgastillgången från bensintillverkningen. För att
öka kapaciteten ytterligare krävs investeringar i en vätgasfabrik, något som i nuläget
enligt bolagets utsago inte är aktuellt. Medan konkurrenterna lanserat blyfria bensin
som kan användas av äldre bilar utan katalysator har Shell hittills ställt sig avvaktande
till sådana produkter. Det hävdas att bolagets egen forskning visar att de nya bränsle-
typerna skapar tekniska problem i dagens bilmotorer.

5.4 Texaco Marketing AB (Texaco)

Inom Texaco Marketing AB hanteras vad som återstår av den internationella Texaco-
koncernens verksamhet i Sverige. Efter en rad år med dålig lönsamhet valde man 1989
att lämna delar av marknaden och koncentrera verksamheten till drivmedelssegmentet
Eldningsoljerörelsen såldes till OKP, som samtidigt gick in som hälftendelägare
tillsammans med Texaco International, USA, i Texaco Marketing AB.

Texaco har försvarat sin marknadsandel på bensinmarknaden relativt väl, medan man
på dieselmarknaden drabbats av en forandrad efterfrågestruktur vad gäller kundernas
sammansättning och den service som efterfrågas Att man trots en bibehållen andel av
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eldningsoljemarknaden drog sig ur beror troligtvis samman med en ogynnsam lönsam-
hetsbedömning på längre sikt, samtidigt som man genom att överlåta andelen i
Scanraff inte längre hade samma avsättningsbehov. I drivmedelssegmenten kan man
utnyttja ett internationellt väl inarbetat varumärke, ett internationellt försäljningsnät
och koncentrerade marknadsföringsinsatser.

Texaco och BP har valt att lämna eldningsoljesegmenten, båda i samband med att man
avyttrat sin raffinaderiverksamhet i landet. Detta tyder dels på att bägge företagen
bedömer lönsamhetsutsiktema i eldningsoljeförsäljningen i landet som dåliga, dels att
man inte ser några egentliga synergieffekter mellan drivmedels- och eldningsolje-
forsäljningen. Troligtvis hänger detta samman med de rationaliseringar samarbetet
inom ODAB och Pol möjliggjort. Det är inte längre nödvändigt att hantera stora
volymer i logistikfunktionen inom företagen

Under de senaste tre åren har företaget skurit ned antalet återförsäljningsställen med
omkring 10 % årligen Företaget har omkring 400 bensinstationer i landet, varav 240
servicestationer och 126 obemannade automatstationer En fortsatt rationalisering kan
inte uteslutas.

5.5 Svenska BP AB (BP)

Svenska BP AB har verkat i Sverige sedan 1927 och är ett helägt dotterbolag till The
British Petroleum Company p.l.c, London. Detta företag är i sin tur moderbolag i en
av världens största koncerner, med verksamhet i omkring 70 länder och med 115.000
anställda (1991). Koncernen är vertikalt integrerad med omfattande aktiviteter bland
annat i den brittiska sektorn av Nordsjön och ett välutvecklat försäljningsnät i Europa
och USA. Efter försäljningen av Svenska BP återstår endast flygbränsleförsäljninigen i
landet, som hanteras av dotterbolaget Air BP Sweden AB.

BP drabbades i likhet med övriga multinationella oljebolag hårt av turbulensen inom
den internationella oljeindustrin under 1970- och 1980-tal. Detta ledde till en
omprövning av nyttan med vertikal integration och de synergieffekter som man kunde
uppnå med den. Istället framhöll man från bolagsledningens sida att koncernens
aktiviteter i de olika ledan av olje- och petrokemiindustrin skulle utvärderas var och en
för sig

Svenska BP har de senaste åren successivt minskat sitt engagemang på marknaden,
och koncentrerar sedan 1990 verksamheten geografiskt till de tätbefolkade delarna av
södra och mellersta Sverige och produktmässigt till petroleumprodukter för trans-
portsektorn. Raffinaderirörelsen i Göteborg har stegvis avyttrats till OKP (de sista 20
% under 1992) liksom eldningsoljeverksamheten. 1989 såldes företagets volymmäss-
igt mindre stationer till Uno-X. Under 1991 genomfördes en bytesaffär med Statoil
där samtliga bensinstationer i Norrland och på Gotland byttes mot stationer i södra
Sverige. Vidare inleddes ett samarbete på betalkortsidan mellan företagen. BP har
idag en ägarandel om 20% i ODAB. Företaget har under 1980-talet haft svårigheter
att försvara sina marknadsandelar i den aggressiva konkurrens som tidvis förekommit.
Samtidigt är BP kanske det företag som arbetat mest aktivt på att rationalisera sin
distributionsstruktur ända ut i detaljistledet.
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Svenska BP hade vid 1980-talets början sedan länge drivit ett raffinaderi i Göteborg
1980 fördjupades det samarbete BP inlett med SP året innan i och med bildandet av
ODAB genom att SP gick in som delägare i BP:s raffinaderi, ett ägande som seder-
mera övergått till OKP. Under 1980-talet var raffinaderirörelsen mycket lönsam.
Anläggningen var även med internationell standard mycket effektiv trots att den inte
var speciellt modern. BP Raffinaderi kunde under 1980-talet utnyttja små marginal-
skillnader mellan högre och lägre fraktioner som var ett resultat av överskottet på
högre fraktioner. Raffinaderiets låga kapitalkostnader gynnade också BP.

De minskande försäljningsvolymerna av tunga fraktioner drabbade i ökande omfatt-
ning också BP. 1992 överlät man hela raffinaderiet till OKP, och övergav samtidigt
slutgiltigt eldningsoljesegmentet på den svenska marknaden. I stället satsade man sina
resurser i segment där ett internationellt starkt varumärke kan utnyttjas till fullo.
Koncentrationen av bensinförsäljningen till södra Sverige kan ha samband med en
anticiperad ökning av ett utländskt transportarbete i segment där ett internationellt
fbrsäljningsnätverk är en konkurrensfördel

Beslutet att dra sig ur raffinaderirörelsen och därmed eldningsoljesegmenten är för-
ståeligt med tanke på de omfattande nyinvesteringar som måste till for att anpassa
Göteborgsraffinaderiet till ytterligare skärpningar av miljökraven och förändringar av
efterfrågestrukturen. Man har av allt att döma lyckats utnyttja raffinaderiet förutsätt-
ningar maximalt, och undviker samtidigt att behöva delta i den tillsynes oundvikliga
omstrukturering av den nordiska raffinaderiindustrin som förestår. Inte heller beslutet
att lämna den svenska marknaden är överraskande.

Företagets bensinstationskedja omfattar idag 250 stationer, varav 21 är större anlägg-
ningar i egen regi. Man medverkar vidare på ett antal platser i Eurostop-projekten,
stora strategiska försäljningsställen längs de viktigare vägarna. Företaget satsar helt på
bemannade stationer med hög servicegrad Framtiden för bensinstationsrörelsen är
osäker. Statoil kommer med stor sannolikhet att försöka rationalisera sin distributions-
struktur genom nedläggningar och sammanslagningar.

5.6 Kuwait Petroleum Svenska AB (KPS)

KPS är ett helägt dotterbolag till Kuwait Petroleum Corporation (KPC), det helstat-
liga kuwaitiska oljebolaget. Företagets etablering på den svenska marknaden 1983
genom köpet av svenska Gulf hänger direkt samman med de strukturförändringar som
skedde internationellt under 1980-talet. Som en av de sju systrarna drabbades det
amerikanska Gulf mycket hårt av utvecklingen under 1970- och 1980-tal. Företaget
hade inte längre tillräcklig tillgång på råolja för sina raffinaderier, och inte tillräckliga
finansiella resurser för att i längden behålla sina marknadsandelar genom att köpa olja
på spotmarknaden Därför valde Gulf att lämna den europeiska marknaden för att
koncentrera sin verksamhet till USA. Detta sammanföll väl med KPC:s planer på
expansion i nedströms aktiviteter, och 1983 köpte KPC därför Gulfs europeiska
raffinaderier och distributionsnät inklusive svenska Gulf.

KPC handhar hela kedjan av från prospektering och utvinning till direkt försäljning till
konsument och är det första exemplet på hur ett OPEC-land integrerar vertikalt in på
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slutmarknaderna Råoljeförsörjning sker till 75-80 % från Kuwait. Företagets styrka är
fa dess goda råoljebas och en stor finansiell uthållighet. Genom förvärvet av Gulf och
ombildningen till det nya bolaget KPS blev man också delägare i distributionsföre-
taget Pol, men har därutöver inga ägarintressen i några företag i den svenska
oljebranschen. Försörjningen sker från Stigsnaes-rafFmaderiet i Danmark.

KPS utveckling kan jämföras med Statoil, ett företag som visar upp många likheter.
Båda bolagen är vertikalt integrerande, statligt ägda bolag från oljeproducerande
stater, båda etablerade sig under 1980-talet första hälft genom uppköp av ungefär lika
stora bolag och båda har raffinaderikapacitet i Norden. Medan Statoil sedan etabler-
ingen expanderat har KPS marknadsandelar stagnerat och i vissa fall gått tillbaka.

Det förefaller inte finnas någon entydig förklaring till varför utvecklingen mellan de
båda bolagen skiljer sig åt. Ett antal förhållanden kan emellertid med viss sannolikhet
ha spelat in i sammanhanget. Statoil övertog av allt att döma ett en mer välskött
bensinstationskedja med fördelaktigare lägen än KPS. Vidare genomfördes marknads-
föringsarbetet och införandet av nya logotyper mycket skickligt av Statoil. Statoil har
också på ett mycket konsekvent sätt positionerat sig som ett helserviceföretag och har
med sina markandsföringsåtgärder lyckats finna ett troget kundsegment. Den svenska
marknaden har till skillnad från vad som gäller för KPS varit av mycket stor strategisk
betydelse för Statoil, något som gör att man kunnat förvänta sig ett starkare engage-
mang från det senare företagets sida. Att interkulturella skillnader också inverkat i
sammanhanget kan inte uteslutas.

KPS framstår som en viktig aktör på den svenska oljemarknaden, framför allt vad
gäller drivmedel. Ett välutbyggt servicenät för dieselkonsumentema både i Sverige
och i övriga Nordvästeuropa kan bli en konkurrensfaktor i framtiden. Bolagets
stagnerande marknadsandel vad gäller eldningsolja kan vara resultatet av en strävan
att överta all försäljning till slutkonsumenten i egen regi och inte förlita sig på några
mellanhänder. Av uttalanden från företagsledningens sida kan en bantning av försälj-
ningsorganisationen inte uteslutas. Troligtvis föreligger också ett behov av att bland
konsumenterna positionera KPS i förhållande till konkurrenterna.

5.7 OK Petroleum AB (OKP)

OKP bildades 1986 genom en fusion mellan delar av Oljekonsumenternas förbund och
Svenska Petroleum AB. Samma år inträdde det finska statliga olje- och petrokemi-
företaget Neste Oy som delägare. 1987 övertog KF Industri AB OK-förbundets andel
av aktiekapitalet. Företaget ägs sedan dess till 52 % av KF, och till 24 % vardera av
Neste Oy (helägt av Finska staten) respektive Svenska. Företaget framstår idag genom
sin egen organisation, det statliga och kooperativa ägarintressena, sitt inflytande i
Texaco och sin dominans av den svenska raffinaderiindustrin som det största och
viktigaste oljebolaget på den svenska marknaden. Samtidigt är företagets framtid
mycket osäker. Både svenska staten och KF vill sälja sina andelar i företaget.

Det statliga oljebolaget Svenska Petroleum AB (SP) bildades år 1975 med syftet att
på sikt säkra landets råoljetillförsel genom direkta avtal med producenter och genom
utvinning i egen regi. Bolaget förutsattes inrikta sig på tyngre produkter I 1984 års
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oljepolitiska beslut vidgades bolagets uppgifter genom att det framhölls att SP i sam-
arbete med andra bolag skulle verka för en "rationell och försörjningsmässigt stabil
struktur" på den svenska oljemarknaden, varvid möjligheterna till samverkan med OK
betonades särskilt. Vidare skulle företagets verksamhetsbas breddas och få en mer
affärsmässig inriktning genom försäljning av ett bredare produktsortiment, vilket
innebar en satsning på bensinförsäljning. SP var en av grundarna till ODAB med en
36%-ig andel av bolaget. Vidare förvärvade bolaget 1980 22 % av aktiekapitalet i BP
Raffinaderi AB i Göteborg.

OK var i sin tur en kooperativt organisation, som etablerades på 1920-talet i form av
lokala ekonomiska föreningar och som sedan växte i betydelse. Vid 1970-talets början
hade man uppnått en stark position på marknaden gynnade av den internationella
utvecklingen. Företaget uppvisade under tidigt 1980-tal avsevärda förluster till följd
av höga finansiella kostnader och pressade marginaler på marknaden. De finansiella
problemen hängde samman med de utlandslån företaget tagit upp för att finansiera sitt
engagemang i Scanraff. Vid mitten av 1980-talet blev ställningen så svag att bolagets
existens på sikt hotades, och det är bl.a i det sammanhanget fusionen med SP 1986
skall ses. Vid samgåendet bildades Sveriges största oljebolag. Samtidigt lyftes
bensinstationsrörelsen ur verksamheten och organiserades på lokal och regional nivå.

OKP med dotter- och intressebolag ingår i OK-gruppen tillsammans med de 16
medlemsägda OK-foreningarna och deras gemensamt ägda företag OK Marknads-
service AB. De lokala OK-foreningarna som i sin tur äger bensinstationerna ingår inte
i OKP, varför företaget formellt sett endast i begränsad omfattning är aktiv inom
detaljistledet på drivmedelsmarknaden. Banden till OK.s bensinstationer och de lokala
föreningarna är dock mycket starka. OKP är också delägare i två av de större före-
ningarna, OK Syd och OK Väst. OK-foreningarna har omkring 1,2 miljoner
medlemmar äger och driver ca 600 OK-stationer. Under senare år har OKP etablerat
egna försäljningsställen på strategiska platser längst de större vägarna.

OKP verkar idag inom alla led från prospektering och utvinning till försäljning av för-
ädlade produkter till slutanvändare. Detaljistledet är huvudsakligen begränsat till
Sverige är man under ett antal år förvärvat flera mindre lokala bolag Bolaget är
organiserat i affärsområden efter led i oljans förädlingskedja.

Prospektering och utvinning av råolja hanteras inom koncernen av SP Exploration AB
(SPE), med de rörelsedrivande dotterbolagen SPE A/S i Norge och Oljeprospekt-
ering AB (OPAB) i Sverige (delägare Sydkraft AB, 5 %). SPE är aktivt främst i
Nordsjön, men innehar prospekteringslicenser även i andra områden. OPAB har
bedrivit prospekteringsaktiviteter i Östersjöområdet under flera år.

Affärsområdet Varuförsörjning omfattar råoljeanskaffning, raffinering, produkt-
handel, shipping, lagerhållning och distribution.

Den egna produktionen av råolja inom SPE står för omkring 10 % av det årliga behov
på 15 miljoner ton råolja Den jämförelsevis låga kvoten mellan raffinaderikapacitet
och egna råoljetillgångar skiljer OKP och Neste från övriga raffinaderiföretag i
Norden. En knappare råoljetillgång i framtiden, framfor allt vad gäller lågsvaliga oljor,
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kan bli besvärande för bolag med begränsade egna oljetillgångar. OKP har under de
senaste fyra åren genomfört en strategisk förskjutning från att i huvudsak varit aktiv i
grossistledet till att ha sin tyngdpunkt i raffinaderirörelsen. Övertagandet av Texacos
andel i Scanraffoch köpet av BP Raffinaderi var de viktigaste stegen i denna
utveckling.

Raffineringen bedrivs vid de två raffinaderierna Scanraffi Lysekil (78,5 % ägarandel,
21,5 % Norsk Hydro), med en totalkapacitet om 10 miljoner ton/år, och det från 1991
helagda OK Raffinaderi i Göteborg (tidigare BP Raffinaderi AB), med en kapacitet på
5 miljoner ton/år. I Scanraff finns betydande vidareförädlingsmöjligheter vilket medger
ett större utbyte av lätta fraktioner. Viktigast är den katalytiska krackeranläggningen
Scankracker som ägs till 50 % vardera av OKP och Norsk Hydro. OK Raffinaderi
saknar i nuläget mer omfattande möjligheter till vidareförädling och är på grund av en
begränsad avsvavlingskapacitet hänvisad till användning av lågsvavlig Nordsjöoija.
Raffinaderierna kompletterar varandra genom att de medger utbyte av halvfabrikat.
Krackeranläggningen i Lysekil används for att konvertera tyngre produkter från
Göteborgsraffinaderiet.

Raffinaderirörelsens lönsamhet har skiftat men har de senaste åren varit mycket god.
OKP står i nuläget inför stora investeringar för att höja produktkvaliteten och miljö-
anpassa produktionen ytterligare. Vidare har man problem med produktbalansen i
raffineringen. Den sjunkande konsumtionen av tunga eldningsoljor i Sverige har
tvingat bolaget till en omfattande export. Samtidigt är inte produktutbytet i raffiner-
ingen tillräckligt för att göra bolaget självförsörjande med motorbensin. Den måste
delvis importeras.

Genom köpet BP Raffinaderi har OKP befäst sin ställning som Nordens största
raffinaderioperatör. En nytt raffinaderi med samma kapacitet skulle enligt uppgift
kosta 1,5 miljarder SEK. Samtidigt är investeringsbehovet i raffinaderiet som mycket
omfattande, liksom saneringskostnaderna vid en eventuell avveckling Under
sommaren 1993 togs en ny isomeriseringsanläggning i bruk vid OK Raffinaderi AB
Därmed kan produktionen av miljövänliga komponenter till bensinen öka

OKP lagring och distribution inom landet handhas av dotterbolaget ODAB (numera
till 20% ägt av BP). Genom sammanslagningen 1986 av SP och OK kom ODAB att
bli Sveriges största oljedistributionsfbretag.

Motoristmarknaden är det affärsområde som svarar för försörjningen till de lokala
OK-föreningarna och driftbolagen OK Syd AB och OK Väst AB. Även marknads-
föringen i landet sker genom motoristmarknadens försorg i nära samarbete med OK-
föreningarna och deras bolag OK Marknadsservice AB Bolagets andel av bensin-
marknaden uppgick 1991 till 18,3 %. Man har haft svårt att försvara sina marknads-
andelar. Huvuddelen av bolagets omkring 600 anläggningar sköts av de lokala OK-
föreningarna. Bolaget har tidigare missgynnats av en koncentration av försäljnings-
ställena till tätorter och ett allt för glest nät längst de större vägarna. En satsning på så
kallade Riksvägsanläggningar i OKP.s egen regi är ämnad att förbättra konkurrens-
positionen.
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De lokala OK-föreningarna som alltså verkar i detaljistledet har de under flera år med
få undantag dragits med lönsamhets- och effektivitetsproblem. Rationaliseringar av
verksamheten genom samordningar har förekommit, vilket inneburit att föreningarna
har slagits ihop till större enheter. I nuläget pågår försök på olika håll som innebär att
man upprättar rena återförsäljarkontrakt på franchisingbasis med privata företagare.
De ökade kraven på att de enskilda anläggningarna mer än tidigare måste bli själv-
bärande kan komma att medföra nedläggningar av försäljningsställen.

Bolaget satsar av tradition på en hög servicenivå i försäljningsanläggningarna. En
satsning på gemensamma markandsföringsåtgärder för att tydligare kommunicera och
positionera OKP:s varumärke och dess innehåll pågår. Strävan är att OK-gruppen
skall framstå som "aktivt och nytänkande", fa på miljöområdet. Bolaget har bl.a. tagit
fram ett helt miljöanpassat bilvårdsprogram och gjort omfattande investeringar i
miljöanläggningar i stationsnätet. Viktigast är dock lanseringen av en blyfri bensin-
kvalitet avsedd för bilar utan katalysatorer, den så kallade Optima-bensinen.

Regional marknad riktar sig i huvudsak till småförbrukare som villaägare, mindre
industriföretag etc. Försäljning av eldningsoljor, smörjmedel, specialprodukter och
värmeservice hanteras inom organisationen. Affärsidén är att erbjuda kunderna ett
komplett utbud av produkter och tjänster inom värmeområdet. Värmeserviceföre-
tagen är separata bolag med regional basering. I övrigt sker försäljningen dels genom
OK-föreningama, och i stor utsträckning genom SPs organisation VISAB, som har
ett 70-tal självständiga återförsäljare. Vidare har man i likhet med Shell förvärvat ett
stort antal lokalt baserade mindre bolag

Under 1989 förstärkte bolaget sin ställning genom att förvärva Texacos svenska
oljerörelse, vars försäljningen hanteras i det nya företaget Svenska Oljegrossister AB.
Ett liknande förvärv gjordes av BPs eldningsoljeverksamhet i samband BP affären
1991. OKP framstår som marknadsledare med över 30% av marknaden för lätt
eldningsolja.

Inom affärsområdet industrimarknad hanteras försäljningen till större förbrukare av
eldningsoljor, drivmedel och specialprodukter inom privat och offentlig sektor. För-
säljningen dels genom egna lokala bolag, dels genom fristående återförsäljare. OKP
dominerar även försäljningen av tunga eldningsoljor med en marknadsandel på närm-
are 45 % år 1992, ett förhållande som skall ses mot bakgrund av överskottsprodukt-
ionen i raffineringen. Genom förvärvet av BP:s verksamhet på området förstärktes
ställningen ytterligare. Vidare fick man tillgång till BPs försäljningsorganisation för
eldningsoljor i Norge med omkring 8 % av den norska marknaden.

I företagsmarknad organiseras också försäljningen till transportsektorn, som sker
huvudsakligen genom dotterbolaget SÄIFAs ca 170 försäljningsställen Dessa drivs
huvudsakligen i egen regi men också på franchisingbasis Försäljning sker också
genom nyckelanläggningar, genom OK-föreningarnas försorg och genom direkt-
leveranser till större förbrukare Även i dieselsegmentet dominerar bolaget med en
marknadsandel om drygt 28 % år 1992.
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I nuläget råder en besvärande obalans mellan raffinaderiverksamheten och försäljning.
Ett uttalat mål inför framtiden är att öka kontraktsförsäljningen och att bygga ut det
egna försäljnings- och distributionsnätet. Även om man frår. företagsledningens sida
har framhållit att detta kan ske både genom organisk tillväxt och förvärv är det senare
alternativet mer realistiskt. OKP kan komma att delta i ytterligare strukturaffärer på
marknaden, men det är mycket tveksamt hur en sådan satsning skulle finansieras. En
expansion i utlandet förefaller med de nuvarande ägarna mindre troligt.

Ytterligare en omfattande förändring för bolagets verksamhet är den av regeringen
aviserade privatiseringen av statliga företag. Statens andel i OKP är sedan länge
utbjuden till försäljning I februari 1993 tillkännagav KF att också deras andel om 52%
var till salu Neste Oy strävar efter att öka sin internationella marknadsförings-
kapacitet och kunde därmed vara en naturlig köpare Bolagets handlingsfrihet är starkt
kringstruken till följd av omfattande förluster och en svag finansiell ställning. OKP
beroende av den svenska marknaden gör att man inom företaget med all sannolikhet är
beredd till långtgående uppoffringar för att behålla sin marknadsledande ställning.
Detta kräver dock en kapitalstark och uthållig ägare med samma inställning. Kärnan i
OKP är Scanraff. Framtiden för övriga delar av bolaget, inklusive Göteborgsraffinad-
eriet och de fristående OK-föreningarnas bensinstationer, är däremot osäker.

Den framtida ägarbilden i bolaget är i nuläget oklar, men oavsett vilka förändringar
som sker kommer de att inverka mycket kraftigt på OKP:s utveckling, och därmed
även på marknadsförhållandena i övrigt. En omprövning av hela bolagets verksamhet
eller t o m uppstyckning kan inte uteslutas.

5.8 Du Pont Scandinavia AB (ARA/JET)

Du Pont Scandinavia AB bildades 1985 genom en fusion av Du Pont de Neumours
Nordiska AB och ARA/JET AB. Ägare till företaget är till 88% Conoco AG, Schweiz
som i sin tur ägs till 100% av det amerikanska multinationella kemiföretaget Du Pont
de Neumours & Co Detta företaget äger resterande 12% i koncernens svenska
dotterbolag JET äger inga andra bolag inom oljebranschen i Sverige

Bolaget är organiserat i två divisioner, ARA/JET verksam på den svenska oljemark-
naden och Du Pont Industriprodukter som marknadsför industrikemikalier. I det
följande kommer endast ARA/JET-divisionen att behandlas.

Företaget har varit etablerat på den svenska marknaden sedan 1928, då A R
Appelqvist startade en kol- och kokshandel. Efter andra världskriget började man sälja
eldningsoljor. I slutet av 1960-talet köptes företaget upp av det amerikanska
oljebolaget Conoco. Samtidigt introducerades JET som var namnet på Conocos
försäljningsorganisation i övriga Nordvästeuropa Conoco köptes i sin tur av kemi-
företaget Du Pont 1982

Redan i initialskedet koncentrerade ARA/JET sin eldningsoljeförsäljning till mindre
kunder som villaägare etc Det visade sig vara ett framgångsrikt koncept, och under
en rad år hade företaget den näst största andelen av marknaden för lätt eldningsolja
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efter OK. Efter att man 1985 av lönsamhetsskäl lämnade Norrland sjönk marknads-
andelen, och 1992 uppnådde man drygt 11 %.

Bensinförsäljningen inleddes i ett relativt sent skede genom att man 1978 köpte upp
ett mindre antal bensinstationer på västkusten. Företagets etablering på innebar dock
en förnyelse av distributionsstrukturen som kom att fa stora återverkningar i
branschen. Genom att uteslutande använda obemannade automatstationer som samt-
liga ägs direkt av bolaget och med en omfattande datorisering har man kunnat hålla
distributionskostnaderna nere. I etableringsskedet kunde man därför med bibehållna
marginaler ta ut ett lägre pris än konkurrenterna, som i sin tur såg sig tvingade till
förlustbringande priskrig för att behålla sina försäljningsvolymer. Under rad år i mitten
av 1980-talet bidrog JET på så sätt till att pressa marginalerna på den svenska
marknaden med förödande effekt på lönsamheten hos flera konkurrenter.

Under hela 1980-talet har ARA/JETs andel av drivmedelsmarknaderna ökat och
uppgick 1992 till 5,9 % för motorbensin och - kanske mer anmärkningsvärt - 6,8 %
för dieselolja. Satt i relation till antalet försäljningsställen har ARA/JET marknadens i
genomsnitt högsta försäljningsvolymer. I motsats till de flertalet av de andra bolagen
har man också ökat antalet försäljningsställen Den samtidiga tillväxten i antalet för-
säljningsställen och i marknadsandelarna tyder på att företagets strategi har varit
lyckosam, något som förstärks av det faktum att tillväxten skett av egen kraft och inte
genom uppköp av konkurrenter. Samtidigt som en satsning på automatstationer är
mindre kostsam ur investeringssynpunkt, och leder till lägre driftskostnader är
känsligheten för en nedgång i efterfrågan eller generellt pressade volymer större. Det
finns till skillnad från fallet med servicestationer inga kompletterande produkter som
kan bidra till att täcka de fasta kostnaderna. Vidare uppstår risken att konsumenterna
bibringas uppfattningen att bolaget håller en iägre produktkvalitet.

Även på marknaden för lätta eldningsoljor har företaget hävdat sig väl. Försäljningen
sker till stor del i egen regi, cch företaget hanterar även större delen av sitt lagrings-
och distributionssystem själva. ARA/JET som inte är delägare i något av distribu-
tionsföretagen ser synergieffekter i att vara aktiv i både drivmedels och eldningsolje-
segmenten. A R A / J E T har med en effektiv organisation lyckats etablera sig som ett
lågprismärke på den svenska marknaden. Bolaget gynnas av en ökande prismed-
vetenhet bland konsumenterna, medan lågprisprofilen kan vara till nackdel i samband
med en ökande miljömedvetenhet Anläggningarna är förhållandevis få vilket
begränsar investeringsbehovet till följd av skärpta miljökrav jämfört med flertalet
andra bolag.

5.9 Norsk Hydro Olje AB (Hydro)

Norsk Hydro Olje AB ägs av Norsk Hydro A/S, ett norskt industrikoncern till 51%
ägt av den norska staten. Övrigt ägande är spritt på ett stort antal internationella
investerare. Företaget är Norges största industrikoncern med ett dominerande in
flytande i norskt näringsliv och en omfattande utlandsverksamhet.

Hydro-koncernen är i huvudsak verksam inom områdena konstgödseltillverkning,
lättmetallutvinning och -tillverkning, olja och gas samt petrokemi. Vidare har man
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stora aktieinnehav i flera viktiga norska industriföretag. Olje- och gasrörelsen står för
omkring 20 % av omsättningen Efter en omfattande internationell expansion inom
konstgodselområdet genom aggressiva förvärv är man idag världens största konst-
gödseltillverkare Sedan marknaden kollapsat har företaget fatt lönsamhetsproblem
som inte kan uppvägas av den lönsamma oljerörelsen En besvärande hög skuld-
sättningsgrad till följd av de huvudsakligen låneftnansierade förvärven, begränsar
företagets handlingsutrymme inom samtliga verksamhetsområden.

Hydro-koncernen byggde tidigt upp en oljehandelsrörelse i Norge, och drev till-
sammans med BP Mongstadsraffinadenet. 1975 övertog Statoil Hydros och BPs
norska oljehandelsrörelse, och Hydro förband sig att tills vidare inte verka på den
norska oljeprodukter. Statoil köpte också ut bolagen ur Mongstadsraffinaderiet. Detta
var sannolikt resultatet av strävan att samla den norska statens intressen i oljeindustrin
i Statoil.

Trots att Hydro alltså var förhindrat att verka på hemmamarknaden deltog man aktivt
i uppbyggnaden av den norska oljeindustrin, och oljan användes dels i den petrokem-
iska verksamheten, dels försäljning på den svenska och danska marknaden. Bolaget
sålde fram till 1984 nästan uteslutande lätta eldningsoljor, och uppnådde det året en
marknadsandel om 5,3% Genom marknadsbearbetning och på senare tid uppköp av
lokala distributionsföretag uppnådde man 1992 en 12,4-procentig marknadsandel. De
två förvärv som bolaget genomfört under senare år kan komma att följas av fler.
Etableringen på den svenska drivmedelsmarknaden genomfördes 1984 då Mobils
bensinstationsnät i Sverige förvärvades. Andelen av bensinmarknaden var vid över-
tagandet 4,5%, och omkring 1% av dieselmarknaden. 1992 uppgick i sin tur Hydros
marknadsandelar till 6,7% respektive 8,3%. Den markanta förbättringen är till stor del
hänförbar till en aggressiv och tidvis okonventionell marknadsföring. Vidare har man
haft ett långtgående samarbete med Volvoåterförsäljare, bland annat genom gemen-
samma kreditkort Hydro har i stor utsträckning satsat på ett automatstationsnät
liknade ARA/Jet, men har även ett antal servicestationer. Strävan tycks vara att
ersätta dessa med mindre kapitalintensiva automatstationer.

Hydro har äger 21,5 % av Scanraffoch 50% av den katalystiska krackern Scan-
cracker. En stor del av bolagets försörjning kommer från Scanraffkomplexet Ägandet
i krackeranläggningen gör att Hydro erhåller en större andel lätta fraktioner Merpart-
en av logistikfunktionen hanteras i det egna bolaget.

1992 kunde Hydro genom att köpa Mobils detaljiströrelse i Norge åter etablera sig på
hemmamarknaden Genom köpet fick man tillgång till omkring 10% av marknaden,
och det kan komma att minska den svenska marknadens betydelsen Koncernens
ansträngda situation gör troligtvis att man inriktar sig på att konsolidera ställningen på
den svenska marknaden Strategin med en ökad automatförsäljning står troligtvis fast
och bolaget kommer att positioneras som ett lågpris- och automatbolag
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5.10 AB Svenska Uno-X

Uno-X kan inte räknas till de dominerande oljebolagen i landet, men har ändå inverk-
at på marknadens utveckling. Bolagets verksamhet är helt koncentrerad till driv-
medelssegmentet, och 1992 uppnådde man en marknadsandel om 3,6% av landets
bensinförsäljning och 0,3% av dieselförsäljningen.

Bolaget byggdes upp i Sverige under 1960-talet av Arne Sandberg. Sedan starten har
man följt en nischstrategi genom att profilera sig som ett lågprismärke med en annan
lokalisering på sina bensinstationer än konkurrenterna. Genom att bygga upp ett nät
av stationer på mindre attraktiva lägen, ofta utanför större tätorter och vid sidan om
de stora vägarna, har man etablerat sig i kundsegment som eftersatts av övriga bolag
Kostnaderna har begränsats jämfört med konkurrenterna genom sparsammare
marknadsföring, långsammare stationsförnyelse, effektivare distributionssystem och
lägre administrationskostnader. Sedan 1967 ägs Svenska Uno-X av Castrol,
dotterbolag till det engelska oljebolaget Burmah Oil.

Bolagets strategi ligger i stort sett fast. Samtidigt som lågpriskonceptet finns kvar
tycks man dock ha behov av att förstärka bolagets profil biand konsumenterna. Detta
tar sig uttryck i fler marknadsföringsinsatser, ett enhetligare utnyttjande av logotypen
och implementeringen av ett eget kontokortssystem (delvis i samarbete med BP).
Miljöinvesteringsbehovet är också omfattande. Antalet försäljningsställen var 1992
366, varav en tredjedel automatstationer. BP-affaren 1989, då ett antal bensin-
stationer sålda under 1960-talet köptes tillbaka, visar att Uno-X satsar offensivt för att
hävda sin position på marknaden.

5.11 Distributionsforetagen

De kanske största strukturrationaliseringarna har skett inom lagrings- och distribu-
tionsområdet. Medan företagen tidigare drev denna verksamhet helt i egen regi sker
idag ett långtgående samarbete mellan de i Sverige verksamma oljeleverantörerna, och
integrationen är stark inom hela logistikområdet. Förändringen exemplifierar anpass-
ningen till lägre konsumtionsvolymer och en effektiv implementering av nya idéer
inom logistikstyrningsområdet Genom samordning av företagens logistikfunktioner
har man kunnat fördela fasta kostnader på större volymer. Distributionsföretagen har
minskat betydelsen av stordriftsfördelar i logistikfunktionen inom oljebolagen.
Kontrollen över dessa bolag kan komma att bli en strategisk konkurrensvariabel i
framtiden och ett effektivt etableringshinder.

Utvecklingen inleddes vid 70-talets slut då BP tillsammans med Svenska Petroleum
respektive Shell tillsammans med Gulf bildade gemensamt ägda företag, som sedan
1979/80 ombesörjer de inhemska leveranserna och lagringen av oljeprodukter. Även
de företag som inte ingår i ägarkonstellationen bakom ODAB respektive Pol har
genom olika typer av avtal ett omfattande samarbete i fråga om lagring, distribution
och varuutbyten etc.
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ODAB (Svensk Oljedistribution AB) bildades 1979 och är idag landets största olje-
distributionsföretag. SP.s andel övertogs av OKP 1986, och i affären 1991 med BP
ökades OKP:s ägarandel till 80% Företaget är idag rikstäckande med depåer och
transportkapacitet på ett stort antal platser i landet. Anslutna genom samarbetsavtal är
Texaco och Uno-X Vidare utnyttjar Hydro företagets tjänster i regionerna norr
om Stockholm ODAB distribuerar omkring 50 % av landets totala förbruknings-
volym årligen.

Pol AB ägs till 50 % vardera av Shell och KPS. Ägarbolagen svarar för varuförsörj-
ningen till kustdepåerna, och Pol i sin tur för landtransporterna och lagring i det riks-
täckande systemet av 28 depåer. Företaget står for leveranserna av omkring 30 % av
landets totala fbrbrukningsvolym

Under 1990-talet kommer distributionsföretagen sannolikt att behöva effektivisera sin
struktur ytterligare, vilket innebär att antalet depåer och cisternkomplex reduceras.
Detta är förknippat med betydande sanerings- och nedläggningskostnader



Bilaga 1: Den nordiska raffinaderi-
industrin
Land/Raff
-inaderi

Sverige
Lysekil
Göteborg
Göteborg

Danmark
Fredrica
Kalundborg
Stigsnaes

Finland
Borgå
Nådendal

Norge
Slagen
Mongstad
Sola

Ägare

OKP, Hydro
OKP
Shell

Shell
Statoil
Kuwait P.C

Neste
Neste

Esso
Statoil
Shell

Prima rde-
stillation

10,0
5,0
4,0

3,0
3,2
2,8

8,0
2,0

4,5
7,2
2,5

visbreak
-ing

2,3

1,4

1,3
1,5
1,3

1,6
0,4

1,6

0,9

Katalytisk i
krackning i

1,5

-

1,6
0,7

2,5

Jlattom
eforme

1,5
0,9
0,8

0,6
0,4
0,5

1,6
0,3

0,4
1,2
0,5

Kapacitet i miljoner årston.

Visbreaking: Reducerar viskositeten i restprodukterna (tung e.o), d.v.s förbättrar
flytegenskaper och pumpbarhet.

Katalytsik Konvertering av gasolja till lättare fraktioner genom upphettning och
krackning: tillsats av katalysatorer.

Platfroming/ Omvandling av nafta (från primärdestiliationen) till motorbensin,
reformering:
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