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Den 24 september 2003 presenterades på ÅF åtta föredrag inom ämnesområdet 
”Oljetillgången efter Irakkriget” av Gunnar Agfors (GA Konsult), Jan Hjärpe (Lunds 
Universitet), Ingolf Kiesow (FOI/UD), Bo Huldt (Försvarshögskolan), Hans von 
Knorring (UD), Urban Kärrmarck (Energimyndigheten), Tommy Jeppsson (Försvars-
högskolan) och Christer Björklund (ÅF). Seminariet var delvis en uppföljning av det 
före kriget genomförda seminariet ”Irakkrisen – direkt och indirekt påverkan på den 
globala oljeförsörjningen”. Dagens seminarium behandlade bland annat utvecklingen i 
regionen efter kriget samt mer långsiktiga effekter på den globala oljemarknaden. Detta 
referat söker sammanfatta vad som diskuterades under eftermiddagen1.  
 
 
Den globala oljeexporten domineras av ett fåtal regioner. De tio länderna Saudiarabien, 
USA, Ryssland, Mexiko, Iran, Kina, Norge, Kanada, Venezuela och Förenade Arab-
emiraten svarade år 2001 för omkring 60 procent av den globala produktionen av råolja. 
Av dessa är USA, Kina och Kanada samtidigt nettoimportörer. Av de tio största netto-
exportländerna (exportländerna ovan samt Nigeria, Kuwait och Irak) ingick sju i 
organisationen OPEC. De fem OPEC-medlemmarna runt Persiska viken svarade för 
hälften av hela nettoexporten.  
 
Den globala oljeförbrukningen har enligt International Energy Agency (IEA) under 
2003 varierat från som lägst 76,5 miljoner fat per dag (MBD) under andra kvartalet till 
en bedömd nivå av 80,1 MBD under sista kvartalet. Förbrukningen förväntas stiga med 
i genomsnitt cirka 1 MBD under 2004. I augusti 2003 uppskattade USA:s Energy 
Information Administration (EIA) den nuvarande reservkapaciteten, skillnaden mellan 
total produktionskapacitet i världens råoljeindustri och efterfrågan, till omkring 2 MBD. 
Detta motsvarar runt 3 procent av världens oljeanvändning. Nästan hela denna reserv 
finns i Saudiarabien. ”Oljemarknaden har liten flexibilitet kvar i produktionsledet. 
Världen har vuxit ikapp den största kapacitet för uttag av råoljor som kan utnyttjas 
under längre tid. Förenklat sagt saknas redan nu den flexibilitet vi varit vana vid, och på 
längre sikt saknar vi en rimligt stor kostym att växa i”, sade Gunnar Agfors. Han 

                                                   
1 Delar av inläggen är inbördes omflyttade för att göra referatet tydligare och mer lättläst. Förhoppningen 
är att detta inte nämnvärt påverkar bilden av hur de synpunkter som framfördes uppfattats. I syfte att 
minska denna risk har samtliga talare givits möjlighet att kommentera, och komplettera, referatet. 
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påpekade att vi sedan snart fem år har kommit in i en period där förutsättningarna 
stärkts för höga oljepriser. Konsekvenserna blir ökade störningsrisker och lägre tillväxt. 
De ekonomiska effekterna understryks av IEA:s analyser, som visar att höga oljepriser 
med viss eftersläpning dämpar världens ekonomiska utveckling. Vad som händer i Irak 
och Mellanösternregionen är av denna anledning viktigt även för oss i Sverige. 
 
Irakkrigets inledning och utveckling 

Inför Irakkriget talades mycket om oljan och dess betydelse för krigsutbrottet. ”Kriget 
fördes inte i huvudsak för oljan”, sade Bo Huldt, professor vid Försvarshögskolan. På 
Försvarshögskolan identifierade man tidigt att några av USA:s huvudmotiv var att få 
bort de massförstörelsevapen som man ansåg att Irak hade, att bekämpa terrorismen och 
att stärka den amerikanska hemmaopinionen. Ambassadör Ingolf Kiesow, verksam vid 
Utrikesdepartementet (UD) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), sade att ”det 
visade sig efter kriget mot Kuwait 1990-1991 att Irak hade varit i färd med försök att 
framställa kärnvapen. Den förmodade bristen på efterlevnad av förbudet mot kärn-
vapenframställning efter Gulfkriget har oroat många. Iran är ett annat land som miss-
tänks för att bedriva forskning, som kan ge kärnvapenkapacitet. Även gentemot Iran kan 
det ha en pedagogisk effekt att gå in i Irak och demonstrera beslutsamhet. Detta fanns 
antagligen med bland motiven, när USA angrep Irak. To kill the chicken in order to 
frighten the monkey, heter det.” Inte heller enligt minister Hans von Knorring vid UD:s 
amerikaenhet har USA:s motiv för den Irakpolitik som förts varit att lägga beslag på 
oljan. ”Det finns billigare och enklare sätt att skaffa sig olja än att starta krig. Däremot 
finns det geopolitiska skäl att få ett stabilt Irak. Saddam störde stabiliteten i Mellan-
östern. Ytterligare ett skäl, som vi européer har svårt att riktigt förstå, är hotet från 
terrorister. Känslan av att kunna bli attackerade på sin egen kontinent har tagit USA 
mycket hårt.” Hans von Knorring citerade Sandy Berger, tidigare National Security 
Advisor åt president Clinton, som den 3 mars i år under en konferens i Stockholm sade 
”Irak är ett hot. Det värsta hotet är Saddams ambition att skaffa atomvapen. Den dag 
han har det kan han inte bekämpas. Detta är vad som ligger bakom amerikansk Irak-
politik.” Bo Huldt sade att ”även motiven att försöka avsätta regimen, och därefter göra 
en allmän rekonstruktion av hela regionen och försöka införa demokrati har haft 
betydelse för krigsbeslutet”. En rekonstruktion kan på längre sikt sägas vara av 
betydelse även för regionens förmåga att producera och exportera olja. Indirekt kan 
därför oljan ha spelat in i beslutet2.  
 
Kriget utvecklades inte riktigt som de flesta bedömare i förväg förutspått. ”Skicklig-
heten inom USA:s militärmakt låg i att göra om planen när den riktiga planen inte 
fungerade”, sade Bo Huldt. Han berättade att vi i detta krig såg vad som idag närmast 
kan kallas the army of the west. Kalla krigets trupper finns inte längre kvar. De trupper 
som sattes in är till stora delar de trupper som finns tillgängliga. ”Det är hälften av vad 
britterna har, alla kategorier, och en mycket väsentlig del av USA:s tillgängliga 
personalresurser. USA har ytterligare flygplan och fartyg, men tillgången på marktrupp 
för insats vid andra eventuella konflikter är begränsad”, fortsatte han. 
 

                                                   
2 Se även referat från tidigare genomfört seminarium ”Irakkrisen – Direkt och indirekt påverkan på den 
globala oljeförsörjningen” som genomfördes den 11 december 2002. 
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Christer Björklund, chefskonsult på ÅF, redogjorde kortfattat för synpunkter framförda 
av doktor Magnus Norell vid FOI i artikeln Persiska viken efter Irakkriget3. Magnus 
Norell skriver att konsekvenserna av kriget i Irak kommer att märkas både i regionen 
och internationellt under överskådlig framtid. I Irak har sommarens alltmer upptrappade 
attacker mot både civila och militära mål understrukit svårigheterna med återupp-
byggnaden. Ett Mellanöstern utan Saddam Husseins regim har dock potential att se 
mycket annorlunda ut än det gör idag, i varje fall på sikt och även när det gäller interna 
förhållanden i andra länder. Ett ambitiöst mål med kriget var att skapa förutsättningar 
för ett demokratiskt Irak, som kunde bli modell för regionen. Magnus Norell anser att 
den troligaste politiken för regimerna i regionen är att försöka begränsa de krav på reella 
förändringar som kan komma efter den allierade segern. Bakgrunden till detta är en 
rädsla för att den långsiktiga ambitionen i Irak faktiskt skall lyckas. Dilemmat för 
regimerna runt om i Mellanöstern är att om de inte påbörjar reformer riskerar de att 
hamna på kollisionskurs med USA och sina egna undersåtar. Om de däremot frivilligt 
gläntar på dörren för demokratiska reformer, riskerar de sin egen maktställning. 
Dessutom riskerar regimerna att anklagas av islamister för att sälja ut sin arabiska och 
muslimska egenart till väst. ”Det faktum att utomstående makter återigen intervenerat 
för att lösa en intern arabisk kris sticker i ögonen. … För mellanöstern i stort, och för 
GCC-länderna4 i synnerhet, är det avgörande att hitta nya säkerhetsmekanismer för den 
regionala stabiliteten.” 
 
Bo Huldt sade att det idag finns två olika synsätt kring hur världsordningen ser, och bör 
se, ut. I det ena tar USA sig rätten att agera förebyggande. I det andra ges FN-systemet 
legitimiteten att agera och organisera militära auktioner. ”FN består dock i stor ut-
sträckning av ett antal stormakter. Frankrike, Ryssland och Kina har haft en nästan 
uttalad strategi att sätta käppar i hjulet för USA. FN-spelet är inte bara lag och ordning, 
utan handlar även om medveten maktkamp. Nu pågår ett enormt tjuv- och rackarspel för 
att USA ska bli av med problemet som uppstått i Irak och få bistånd från andra länder i 
form av pengar och bistånd.”  
 
Bo Huldt trodde inte att den generella risken för spridning av den rådande osäkra 
situationen i Irak efter kriget, till andra länder i regionen, är så stor. Detta som många 
fruktade före kriget har heller inte inträffat. 
 
Irak efter kriget 

Enligt IEA hade Irak som mest före krigsutbrottet våren 2003 en råoljeproduktion 
omkring 2-2,5 miljoner fat per dag. Vid krigsutbrottet upphörde produktionen i stort sett 
helt. I juli/augusti 2003 var produktionen lägre än 1 MBD. Gunnar Agfors ansåg att 
statistiken över produktion och utskeppning för de senaste åren tydligt visar att de 
irakiska oljekällorna och infrastrukturen misshandlats under en längre tid för att hålla 
produktionen uppe, vilket kommer att medföra konsekvenser i lägre kapacitet framöver. 
”Rapporterna de senaste veckorna bekräftar att anläggningarna har skadats så svårt att 
det ofta kan vara enklare att bygga helt nytt än att försöka reparera dem för att återställa 
produktionen”. Irak har länge ansetts ha globalt sett mycket stora råoljeresurser. 
                                                   
3 Magnus Norell hade tyvärr fått förhinder och kunde inte närvara vid seminarietillfället. Artikeln är 
publicerad i senaste numret av Utrikespolitiska Institutets Internationella Studier (nr 3 hösten 2003). 
4 Gulf Co-operation Council. 
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”Officiella källor” om reservuppgifter bör alltid tas med en nypa salt, då de baseras på 
vad länderna väljer att uppge. Detta gäller särskilt för Iraks uppgifter om reserver på 
112 miljarder fat5, som bygger på den tidigare regimens rapportering och som inte 
ändrats på tio år. 112 miljarder fat motsvarar ungefär 11 procent av de globala reserv-
erna. Större delen av de påvisade och kvarvarande reserverna finns i den södra delen av 
landet. Andra stora områden i landet är ännu inte prospekterade. Särskilt ryska företag 
har ingått avtal om rätt till prospektering med den tidigare regimen och har gjort nya 
fynd. Osäkerheten om deras storlek och tidsramen för en utbyggnad ökas av tvister 
kring legitimiteten för tidigare avtal. Huvudfrågan är om avtalen med ryska och 
europeiska företag kommer att respekteras av USA eller leder till utdragna inter-
nationella tvister. USA:s myndigheter har i samband med invasionen citerat uppskatt-
ningar om att reserverna kan vara dubbelt så stora som dagens ”officiella” uppgifter 
uppger. 
 
Ingolf Kiesow berättade att amerikanerna räknar med att Irak skall komma upp i en 
produktion kring 3,5 miljoner fat per dag till slutet av året. ”Omkring 2005-2006 kan 
teoretiskt sett 5 miljoner fat per dag bli möjliga, om tillräckligt riskvilligt kapital kan 
uppbådas för finansieringen, men det kräver att lugn och ordning skapas. 8 miljoner fat 
per dag är den möjliga slutsiffran, tror man”, fortsatte han. Gunnar Agfors ansåg att en 
sådan utbyggnad inom tre år var orealistisk från praktiska, tekniska och ekonomiska 
utgångspunkter. ”Stora investeringar krävs för att förhindra ett fortsatt förfall inom 
oljesektorn. Att återställa tidigare kapacitet kommer att bli svårt nog, och det kommer 
man som läget nu ser ut inte att klara inom tre år. Om man kunde återställa denna 
tidigare produktionsnivå, skulle världens kapacitetsreserver bli något bättre än de är 
idag. En uppskattning av kostnaden för att uppnå den tidigare nivån är cirka 40 
miljarder US$. Beloppet motsvarar, som en jämförelse, de totala investeringarna i norsk 
oljeindustri under de senaste 30 åren, som också gett 3 miljoner fat per dag i kapacitet. 
Detta är världens historiskt sett snabbaste stora tillskott av ny råoljekapacitet. Att över-
träffa detta i Irak på en tiondel av tiden under de fysiska och ekonomiska risker som 
råder är knappast möjligt”, sade Gunnar Agfors. Mike Winnerstig från FOI 
kommenterade att denna summa inte nödvändigtvis behöver vara omöjlig i detta 
sammanhang. ”40 miljarder US$ är mindre än hälften av vad president Bush ville ha 
extra för att täcka kostnaderna för Irakkriget.”  
 
Hur är då situationen i dagens Irak och hur har den uppstått? Islamologen och 
professorn Jan Hjärpe från Lunds Universitet ställde den retoriska frågan ”existerar 
Irak?” Han berättade att staten Iraks gränser inte stämmer överens med det geografiska, 
historiska Irak - al-irâq, landet mellan de två floderna. I denna regionala beteckning 
ingår även Kuwait, men inte de norra delarna med Mosul och Kirkuk. Landet består av 
en rad olika etniciteter. Kurderna i norr är en viktig grupp, eftersom de inte bara är 
begränsade till Irak. Familjerätt och arvsrätt följer med religionstillhörighet. Detta 
innebär att det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan religiös tillhörighet och tro. 
En icke troende måste på grund av detta ändå tillhöra en religiös grupp. Indelningen i 
shiiter och sunniter följer inte etnisk tillhörighet. Shiiterna ansluter sig klanvis till 
religiösa ledare som tillhandahålls av vissa inflytelserika familjer. De sunnitiska 
klanerna är ofta relaterade till dervischordnar med nätverk som sträcker sig över hela 

                                                   
5 Gigabarrells, GB 
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världen. Lojaliteten inom dessa följer inte statstillhörighet. Den shiitiska religionens 
huvudorter finns inom Iraks gränser, vilket gör att Irans blickar är tydligt riktade dit. 
Inom Irak finns dessutom en inte obetydlig grupp kristna och även andra religions-
grupper. ”Lojaliteten till den egna gruppen står främst, medan tilliten till en central 
ledning är minimal eller obefintlig.” University of Michigan har genomfört en världs-
omfattande undersökning om värderingar, däribland i ett flertal arabländer, berättade 
Jan Hjärpe. ”Vad man fick fram är att två ord har hög status. Demokrati och mänskliga 
rättigheter är vad folk vill ha. Problemet är att en faktor som saknas helt i denna region 
är tillit. Man utgår från att alla talar i egenintresse och är opålitliga. Det gör att åtskilliga 
personer som idag är inflytelserika vägrar ställa upp i politiska val, för då skulle deras 
anhängare förlora sin tillit till dem.” En lösning på detta problem är att utnyttja tilliten 
inom klansystemet för att uppnå en mer folkig styrning. Det styrande rådet, som USA 
bildat, är baserat på tribalismen – eller lojalitet till familjen. Man har försökt få in 
representanter från de viktigaste grupperna. De grupper som har hamnat utanför känner 
dock ingen lojalitet till rådet. Detta talar emot en demokratisk utveckling. Dessutom har 
det styrande tjugofemmannarådet inget egenintresse av att införa sekulär demokrati. 
”Min slutsats är att om vi ser på den faktiska etniska, religiösa och politiska situationen 
är det svårt för Irak att utvecklas till demokrati under överskådlig tid. Irak kommer att 
behöva ockupationen för att inte bli helt kaotiskt”, sade Jan Hjärpe.  
 
Hur påverkar denna möjliga utveckling i Irak och Mellanösternregionen omvärlden, och 
hur påverkas regionen i sin tur av hur omvärlden utvecklas? Centralt för oss i Sverige är 
också att kunna förutspå hur olika internationella utvecklingsvägar påverkar vår fram-
tida oljetillgång. Är det möjligt att säga något om detta?  
 
Växande efterfrågan på energi 

Stora energiförbrukarregioner är Europa och USA. Och Asien. I Asien dominerar två 
stora länder bilden med gigantiska importöverskott. Dessa är Japan, med ett import-
överskott på 290 miljarder US$ (vilket är av samma storleksordning som Sveriges 
BNP), och Indien, med 64 miljarder US$. Kina, som är ett stort land, har nästan balans i 
sin handel med olja. Detta håller dock snabbt på att förändras. På grund av att för-
bränningen av olja och kol har så katastrofala följder för luftkvaliteten i Asiens enormt 
stora städer har naturgasen en snabbt växande betydelse som energikälla i denna del av 
världen. Tiotusentals människor dör varje år bara i Sydkina, enligt tidningarna i Hong 
Kong. ”Det är därför officiell politik i Kina och flera andra länder i Asien att satsa på 
ökad användning av naturgas”, sade Ingolf Kiesow. Trycket på det kinesiska ledar-
skapet är hårt att ersätta en del av användningen av kol och råolja med naturgas. 
Detsamma gäller för Indien och Japan. ”Om vi betänker att Kina har en BNP som redan 
är en fjärdedel av Japans och att Kinas ekonomi växer med omkring 8 procent om året 
samt energiförbrukningen med tre procent och att Kina måste importera allt som 
tillkommer, eftersom de egna resurserna bara räcker till på kolsidan, som man inte vill 
expandera: Då får vi en mycket stor konsument på marknaden för gas och olja, en riktig 
gökunge, som skall trängas in i en kö, där Europa och USA redan står och trängs med 
de övriga”, sade Ingolf Kiesow. För att göra perspektivet ännu tydligare påpekade han 
även att Kina och Indien tillsammans rymmer nära hälften av jordens befolkning. 
Varifrån skall denna nya växande import tas på en världsmarknad som redan arbetar för 
att försörja växande behov från andra länder? Ingolf Kiesow ansåg att ”med de stora 
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andelar av oljeförsörjningen som för alla dessa länder kommer från Mellanöstern, i 
synnerhet från Gulf-staterna, är det uppenbart att de senare sitter med ett möjligt 
instrument för att utöva inflytande”. 
 
USA är idag den största energianvändaren i världen. ”På 30 år har energianvändningen 
gått upp med nästan 50 procent. Energitillförseln består till stor del av fossila bränslen 
som kol, naturgas och olja. 1970 var den inhemska oljeproduktionen tre gånger större än 
importen, 1989 passerade importen den inhemska produktionen och 2000 var importen 
cirka 50 procent större än den inhemska produktionen av olja”, sade Hans von 
Knorring. Ingolf Kiesow sade att USA idag är tvungna att importera drygt 20 procent av 
konsumerad naturgas, då de egna gasfälten börjar ta slut. Han berättade även att USA år 
2002 importerade varor för drygt 1 100 miljarder US$ och exporterade för drygt 700 
miljarder. ”Av den totala handelsomslutningen på knappt 1 900 miljarder skedde mer än 
hälften med länder i Asien och Europa. Handeln över Stilla havet, det vill säga med 
länder i Asien, var ungefär en och en halv gång så stor som handeln med Europa. USA 
är med andra ord starkt beroende av att handeln fungerar med dessa länder och att deras 
ekonomier fungerar tillfredställande. Stabil oljetillförsel är en förutsättning för att dessa 
ekonomier skall fungera effektivt, liksom oljetillförseln måste fungera för USA själv”, 
sade Ingolf Kiesow. 
 
Internationell energipolitik och det globala oljehandelssystemet 

Energipolitiken i USA är inriktad på fortsatt amerikansk tillväxt med säker energi-
försörjning. Hur har man då tänkt sig att genomföra detta? Ledord är mer diversifierad 
och mer inhemsk energitillförsel. Man försöker öka kapaciteten hos inhemska energi-
källor, i första hand genom intensivare utnyttjande av landets mycket stora kolreserver. 
Ett större utnyttjande av äldre kolkraftverk, bland annat genom att miljöregler har gjorts 
mindre stränga, är en av de kortsiktiga lösningarna. Man söker även göra kolkraften 
långsiktigt acceptabel ur miljösynpunkt genom att satsa på renare koleldningstekniker 
och koldioxiddeponering. Diskussioner pågår även kring en utbyggnad av kärnkraften. 
Genom att satsa på geografisk diversifiering kan man delvis minska sårbarheten från en 
enskild region. Alan Larson, Undersecretary US State Department, har karaktäriserat 
olika oljeproducerande regioner enligt följande: Nordamerika - Energy integration, 
Venezuela - Traditional, but strained, supplier, Kaspiska Havet - Coming on line, 
Ryssland - Energy super power, Västra Afrika - Great potential, Persiska Viken - Key 
global supplier, Irak - Country in transit. Hans von Knorring berättade att US State 
Department, från så kallade hard facts om bland annat USA:s importberoende, dragit 
slutsatsen att USA måste driva en ”internationell politik för energisäkerhet”. Denna 
politik skall ”främja diversifierad produktion hos producenter i många regioner”, 
”koordinera internationella åtgärder när oljetillförseln avbryts, genom strategiska olje-
lager som man kan dra på vid allvarliga avbrott” och ”se till att viktigare oljepro-
ducerande länder har en ansvarsfull produktionspolitik för att stödja världsekonomin 
och reducera svängningarna i oljepriset”.  
 
Urban Kärrmarck, expert vid Energimyndigheten, tonade ned effekterna av USA:s 
energipolitik. ”Det viktiga är idag normalt inte vem som producerar oljan eller var den 
produceras, det viktiga är att oljan produceras!” Han sade att det inte heller spelar så 
stor roll var den producerade oljan konsumeras. Om ett land ökar sin konsumtion av olja 
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från Mellanöstern, minskar man samtidigt konsumtionen av olja från andra områden. 
Enbart under en bristsituation kan ett land påverka oljeflödet till sin egen förmån. ”Vår 
uppfattning om framtiden formas i hög grad av våra erfarenheter. Vi vet vad som hände 
på 1970-talet och hur OPEC höll hela världen i en gastkramning. Som ett resultat av 
oljekrisen bildades IEA. Som ett annat resultat ökade framförallt USA sina strävanden 
att utöka den geopolitiska kontrollen över oljan. Före oljekrisen kontrollerade USA i 
stort sett all gränsöverskridande handel med olja. De stora oljebolagen kontrollerade 
infrastrukturen. De ägde oljefält, kontrollerade oljetankermarknaden liksom raffinaderi-
marknaden och dominerade fullständigt handeln med olja. Oljebolagens intressen och 
den amerikanska regeringens intressen sammanföll. Den långsiktigt viktigaste effekten 
av oljekrisen var framväxten av ett handelssystem där olja kunde handlas, transporteras, 
raffineras och distribueras vid sidan av de multinationella stora oljebolagen. Även om 
USA satsar mycket på geopolitik så har de knappast lyckats påverka vare sig hur 
mycket olja som produceras, vart oljan säljs eller till vilket pris. Sett ur den aspekten har 
geopolitiken varit tämligen misslyckad. Jag tror inte heller att detta blir möjligt i 
framtiden. Man kan visserligen utöva ekonomiska och politiska påtryckningar och 
ytterst ockupera länder militärt, men såväl situationen i Venezuela som nu i Irak visar 
hur svårt det ändå är att påverka produktionen”, sade Urban Kärrmarck6. Han ansåg att 
geopolitiken i praktiken är död, men att den ändå kommer att prägla vårt tänkande och 
handlande under kommande decennier.  
 
Efter oljekriserna utvecklades en global världshandel med olja och Urban Kärrmarck 
illustrerade marknadens styrka med utvecklingen under första kvartalet 2003. Den 
normala produktionen minskade med 3,5 miljoner fat per dag7, samtidigt som olika 
händelser drev upp efterfrågan med nästan en miljon fat per dag8. ”Under denna tids-
period utkämpade USA och Storbritannien sitt krig i Irak samtidigt som oljepriserna 
faktiskt föll.” Urban Kärrmarck förklarade att bortfallet kompenserades av Saudi-
arabien, Ryssland och genom lageruttag. ”I dag är de flesta lyckligt omedvetna om att 
det faktiskt har hänt. Det är ett bevis på att handelssystemet är oerhört starkt, och något 
som vi ska lita på så länge som möjligt.” Han sade sedan att trots att vi har ett robust 
globalt handelssystem, kan det inte fungera hur länge som helst, och liknade det vid ett 
gummiband som drar ihop sig och kan töjas ut. Vid någon punkt brister gummibandet 
om det sträcks för långt.  
 
Idag produceras närmare hälften av all olja i instabila regioner. Det är även i dessa 
regioner som störst potential för en utökad produktion finns, vilket gör dem mycket 
viktiga för oss som konsumenter. Saudiarabien har den enskilt största produktions-
ökningspotentialen och svarar idag för omkring 12 procent av den globala råolje-
produktionen. ”Saudiarabien är ett land som tagit på sig att balansera utbud och 
efterfrågan och som för överblickbar framtid är beroende av ständigt ökade oljein-
komster för att kunna upprätthålla nuvarande välstånd. Saudiarabien är samtidigt ett 
land med stora interna spänningar. Frågan är numera inte om regimen faller, utan när 
den faller”, sade Urban Kärrmarck. Hur oroliga bör vi vara på grund av detta? Han 

                                                   
6 Situationen i Venezuela har tidigare beskrivits av Staffan Riben under seminarierna ”Internationella 
oljemän om oljeläget” (19 februari 2003) och ”Venezuela – oljeland i kris” (24 april 2002). 
7 Utbudet från framförallt Venezuela, Nigeria och Irak var lägre än tidigare. 
8 Kombinationen av en kall vinter, lägre produktion inom Japans kärnkraftverk och naturgasbrist i USA 
höjde efterfrågan. 
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svarade att det finns en mycket påtaglig cynisk verklighet – ”oil is money”. ”Vi kan 
tycka illa om den, men det är så världen ser ut. De allra flesta oljeproducerande länderna 
är starkt beroende av sina oljeinkomster. I Saudiarabien innebär den snabba befolk-
ningsökningen att utan en lika snabb ökning i oljeintäkterna sjunker levnadsstandarden. 
Landet måste få ökade reala oljeintäkter på mellan tre och fyra procent per år för att 
bibehålla status quo. Ett Saudiarabien utan oljeproduktion genererar inga pengar. Utan 
pengar, ingen mat. Det går inte att behålla makten om man inte samtidigt kan upprätt-
hålla och helst öka oljeproduktionen. Detta ger en stark drivkraft att hålla igång 
oljeproduktionen.” Ett annat land med stor produktionspotential är Irak. Urban 
Kärrmarck pekade på skillnader mellan dessa båda länder. ”Irak har fortfarande goda 
förutsättningar för att bli Eurasiens kornbod. Landet har även en relativt god infra-
struktur, vilket gör det mindre känsligt för störningar i oljeproduktionen än Saudi-
arabien. Relativt marginella oljeproducerande stater som Irak, kanske också Iran, 
Nigeria och Angola för att nämna några exempel, kan till skillnad från Saudiarabien 
överleva långa perioder utan oljeinkomster.” Urban Kärrmark hänvisade till samma 
cyniska verklighet på efterfrågesidan. ”När en oljebrist driver upp priset så är det 100-
tals miljoner konsumenter i Afrika, Asien och Latinamerika som helt får avstå från sin 
oljeförbrukning. De flesta störningarna i oljeproduktionen leder bara till att välfärden i 
väst marginellt naggas i kanten.” Han ansåg dock att vi inte får bortse från att de 
störningar som kan uppstå kan vara så allvarliga att de i verklig mening hotar vår 
välfärd, och att vi därför har all anledning att ta detta hot på allvar.  
 
Urban Kärrmarck räknade upp några möjliga åtgärder, som skulle kunna motverka 
dessa risker för störningar. I de lägen där marknadssystemet, som vi bör lita på i första 
hand, medför ett alltför högt pris trodde han snarast att en politisk/militär intervention 
skulle vara kontraproduktiv och att prisstopp kunde vara direkt krisskapande. ”Erfaren-
heterna från de allokeringssystem president Nixon införde i USA 1973, för att lugna 
konsumenterna och dämpa prisbildningen, skapade panik och ledde till ännu större 
obalanser och ännu högre inhemska priser. Erfarenheterna 1978, då president Carter 
sökte införa restriktioner för bilismen, ökade också obalansen. Det berömda prisstoppet 
i Sverige 1979 innebar att den tämligen goda försörjningssituation vi hade innan 
prisstoppet omedelbart övergick till sin motsats”, förtydligade Urban Kärrmarck. ”En 
uppslutning inom IEA kan dock fungera som buffert”, sade han. De gemensamt 
överenskomna målen för IEA är att skapa fria marknader, medverka till en dialog 
mellan konsument- och producentländer, öka vår flexibilitet och diversifiering i energi-
mixen, söka övergångar till förnybara alternativ samt hålla beredskapslager och i 
händelse av kris rättvist fördela tillgångarna mellan medlemsländerna. ”Lösningen är 
således att acceptera och anpassa sig till att olika länder har olika politiska system och 
värderingar. Dessa åtgärder ingår i de mål för IEA som medlemsstaterna enades om 
redan för mer än 25 år sedan. Vi går mot en period av ökade risker, men vi har ingen 
anledning att förvänta oss en apokalyps, om vi inte själva skapar den genom att satsa på 
geopolitik som enda kort, och fortsätter att glömma och negligera de mål som man varit 
eniga om i snart 30 år”, avslutade Urban Kärrmarck.  
 
Hur ser den mellanstatliga konkurrensen inom energiområdet ut? Pågår det någon 
utveckling inom det militära området idag? Är den risk som Urban Kärrmarck varnar 
för reell? 
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Oljan föremål för mellanstatlig konkurrens? 

Ingolf Kiesow ansåg att större delen av oljemarknaden hittills, även sedan bildandet av 
OPEC, i huvudsak varit föremål för en någorlunda fri konkurrens. ”Många stater har i 
princip avstått från att blanda sig i handeln på annat sätt än genom att skaffa sig bered-
skapslager. I viss utsträckning har detta mönster nu börjat förändras. Ett exempel är 
Indien, som under upptrappningen av Kashmirkonflikten med Pakistan 2002 upptäckte 
att man inte hade några beredskapslager. I Japan blev man också förskräckta 2003 inför 
perspektivet av ett amerikanskt anfall på Irak. Beredskapen ansågs otillfredställande. 
Under hösten ingick också Japans handelsminister ett avtal med myndigheter i Iran. 
Staten skall sedan långt tidigare, enligt beslut i parlamentet, hjälpa till med att skapa en 
sådan situation att en tredjedel av oljan skall komma från fält som kontrolleras av 
japanska företag. I Japan har också anförts offentliga farhågor inför perspektivet att de 
egna företagen alltid behöver konkurrera om oljekontrakten med den kinesiska staten, 
särskilt som Kina ofta använder sig av vapenaffärer som argument för leveranser av olja 
till Kina. Kina började också på allvar att intressera sig för beredskapslagring av olja, 
när USA såg ut att vilja gå till angrepp på Irak.” Tidigare i år förhandlade både 
kinesiska och japanska företag med ryska företag om byggande av oljeledningar från 
oljefält i Angarsk. Konkurrensen ledde till att både den kinesiska och den japanska 
staten på utrikesministernivå gjorde framstötar till den ryska regeringen om att få 
tillgång till oljan, som tills vidare på grund av detta dilemma avstått från att ta ett beslut. 
”För en vecka sedan varnade Kina officiellt Ryssland för att vägran att fullfölja 
projektet med en ledning från Angarsk till Dalqing skulle leda till skador på relationerna 
mellan de båda länderna”, berättade Ingolf Kiesow. Han sade att det är tydligt att den 
oro som uppstod på oljemarknaden inför det amerikanska angreppet på Irak har skapat 
tendenser till ökad statlig inblandning. Även USA visar själv sådana tendenser. Den 
amerikanska regeringen har börjat en energidialog med den ryska regeringen, vilken 
redan resulterat i att man skall granska förutsättningarna för utförsel av råolja via 
hamnen i Murmansk. Även spelet kring Nordkoreas och Irans kärnvapeninnehav har en 
direkt inverkan på oljetillgången i världen och de förutsättningar under vilka oljan kan 
transporteras, ansåg Ingolf Kiesow. ”Sett ur mitt eurasiska perspektiv är utvecklingen 
komplicerad, särskilt för gastillgången. Konkurrensen om energitillgångarna på den 
eurasiska kontinenten hårdnar, när nya stora importörer från andra sidan av vår 
kontinent, samt även stora importörer från andra kontinenter, kommer in i leken. Det 
gäller både olja och gas. Det finns mer och mer anledning för oss att hålla ögonen på 
vad omvärlden håller på med. Sammanfattningsvis kommer ny rysk och irakisk olja att 
finnas att tillgå, samt ny rysk gas och ny kaspisk gas, men det är många om buden och 
några av dem är väldigt stora och väldigt mäktiga. Lilla Sverige kan få det svårt att 
behålla sin plats i kön, om vi står ensamma. Ur det perspektivet skulle en diskussion om 
en gemensam EU-politik på energiområdet te sig välkommen”, avslutade Ingolf 
Kiesow. 
 
Överstelöjtnant Tommy Jeppsson från Försvarshögskolan berättade att säkerställandet 
av en ostörd tillförsel av strategiska resurser som exempelvis olja alltmer kommer att 
influera militärstrategiskt tänkande i väst. Det påverkar alltmer även den militära 
utvecklingen samt hur de militära kapaciteterna kommer att struktureras. ”I USA går 
utvecklingen entydigt mot förmågan att kunna projicera militär makt över stora 
distanser. Också flera av Europas stater betonar betydelsen av kapaciteter som möjlig-
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gör internationella insatser. Detta sker genom en omriktning av de militära kapaciteterna 
mot expeditionskårskoncept.” Parallellt utvecklas kapaciteter avsedda att bland annat 
skydda oljeinstallationerna. Både brittiska Special Boat Service och de norska special-
styrkorna har en sådan roll.  
 
”Projiceringen av militär makt tenderar att fokuseras till regioner av betydelse för 
försörjningen av strategiska råvaror. Triangeln med Persiska viken i väster, Kaspiska 
havet i norr och Sydkinesiska sjön i öster har idag stor betydelse för de militärstra-
tegiska prioriteringarna.” Tommy Jeppsson ser tre faktorer som hänger samman med 
konfliktrisker förknippade med oljan. För det första är det politiken som olika aktörer 
bedriver kopplat till oljesäkerheten. För det andra är det dynamiken som ligger i kom-
binationen av behov och säkrad tillförsel samt för det tredje de begränsningar som 
åstadkoms av geografin.  
 
Sydkinesiska sjön är en region med stora råvaruresurser. ”Det växande energibehovet i 
Asien får två konsekvenser för detta havsområde. För det första kommer staterna i 
området att maximera sin access till dessa resurser i syfte att minska sitt import-
beroende. För det andra kommer länder som har ett stort importberoende och vars 
handelsvägar går genom detta havsområde att förebygga varje hot mot resursflödet.” 
Tommy Jeppsson berättade att regionen har en stor konfliktpotential som hänger 
samman med denna kamp om naturresurser, den starka ekonomiska utvecklingen i flera 
länder, de militärstrategiska intressen som är kopplade till säkrandet av olje- och 
gasutvinningen samt skyddet av sjöförbindelserna. ”Samtliga involverade stater 
försöker maximera utvinningen av resurserna, samtliga har demonstrerat en vilja att 
nyttja militära maktmedel för att skydda dessa och samtliga har förstärkt sina luft- och 
sjöstridskrafter. Tre av världens ledande militärmakter – Kina, USA och Japan – har 
vitala intressen att skydda i området. Flertalet stater ser Kinas regionala ambitioner 
kopplat till resursutvinningen i Sydkinesiska sjön som motiv att öka sin egen militära 
styrka.” Tommy Jeppsson beskriver även USA som en ny huvudaktör i den kaspiska 
regionen, som är en av världens mest betydelsefulla regioner med avseende på olje- och 
gasreserver. ”USA:s ökade militära engagemang i området möts av stark misstro i 
Ryssland som traditionellt betraktar denna region som sin intressesfär.” Han bedömer en 
militär konflikt mellan USA och Ryssland som mycket osannolik av flera skäl. Däremot 
anser han det möjligt att såväl Ryssland som USA kan utnyttja ombud i form av både 
statliga och ickestatliga aktörer för att med väpnad makt flytta fram sina positioner i 
regionen. ”Den sammantagna bilden för framtiden indikerar såväl åtgärder för att 
skydda viktig råvaruproduktion och lagring liksom aktivare insatskoncept för att säker-
ställa tillförseln av strategiska råvaror”, avslutade Tommy Jeppsson. 
 
I den efterföljande frågestunden kommenterade Gunnar Agfors att de olika inläggen 
visat på värdet av en bred omvärldsbevakning och dialogen inom Nätverk om Olja och 
Gas. Staffan Riben avslutade diskussionen med kommentaren att ”viktiga konsekvenser 
av detta för Sverige blir att upprätthålla en hög diversifiering i energimixen, vilket gör 
naturgasen, och kanske även kärnkraften, än viktigare”. 
 
 

Mikael Toll, oktober 2003 


