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Förord  
NOG-seminariet den 20 oktober behandlade utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter 
kopplade till mellanösterns energitillgångar. En översikt av den geopolitiska 
historiken för det olje- och gasrika området runt Kaspiska havet och för oljerika 
länder som Iran, Irak och Saudiarabien länkat till konflikthärdar gjordes.  
Såväl konflikter i allmänhet som den relativt ”stabila instabiliteten” som råder i 
Mellanösternområdet diskuterades. Andra ämnen som togs upp var vad 
energiresurskoncentrationen och konflikterna i området kan få för konsekvenser för 
västvärlden. Detta NOG-seminarium var en fristående uppföljning till det NOG-
seminarium som behandlade strategiska energiberoenden med fokus på USA och 
mellanöstern från april 2006.  
 
Talare var: 
 
Anthony Cordesman 
Internationell säkerhetspolitisk expert,  
Center for Strategic and International Studies, CSIS, Washington DC, USA 
 
Vladislav Savic 
Utrikeskorrespondent/reporter,  
Sveriges Radio 
 
Per Saland   
Ambassadör med ansvar för Saudiarabien och regionala säkerhetsfrågor  
Utrikesdepartementet (Mellanöstern- och Nordafrikaenheten, MENA). 
 
 
Referatet är en sammanställning baserad på presenta tionerna vid seminariet. 
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Dr Anthony Cordesman innehar Arleigh A.Burke-positionen i strategi vid CSIS. Han har haft 
befattningar vid energi-, försvars- och utrikesministerierna och spelat en framträdande roll i 
amerikansk analys av ett flertal konflikter, alltifrån oktoberkriget 1974 fram till konflikten i 
Irak. Dr Cordesman är en framstående expert på Mellanöstern och väl förtrogen med 
energifrågorna och deras strategiska och säkerhetspolitiska betydelse. Han har skrivit ett 
tjugotal böcker. Bland de senaste publikationerna kan nämnas: ”A New Strategy for Dealing 
with Terrorism in the Middle East” och “A New US Strategy for Counter-Terrorism and 
Asymmetric Warfare”. 
 
Rethinking Global Energy Security:  
Geostrategic and Economic Risks 
 
Cordesman inledde presentationen med att nämna att varje katastrof inte är en katastrof på 
sikt. Kortsiktiga problem kan leda till långsiktiga vinster. Höga priser är inte alltid något 
negativt eftersom höga priser ”köper” tid till att möta efterfrågan genom exempelvis nya 
teknologier, diversifiering och effektivisering. En anledning till att dessa positiva faktorer ofta 
förbises är att alla modeller som används är fokuserar på förändringar i efterfrågan och därför 
inte ser problemen som kan uppstå på tillförselsidan. Det finns modeller som även tar hänsyn 
till tillförselsidan med dessa finns hos oljebolagen och är konfidentiella. 
 
Vidare konstaterar Cordesman att det finns en hel del myter från det förra seklet som kan 
avlivas och han konstaterar följande: 

• Oljan och gasen kommer inte att ta slut, priset kommer bara att bli mindre och mindre 
överkomligt   

• Ingen mekanism för global handel fungerar bättre än en öppen marknad 
• Byte av primärenergislag fungerar bäst om drivkraften är priset  
• Prisökningar som beror av ökningar i efterfrågan är korrekta priser 
• Världen anpassar sig över tid 

 
Världens ekonomier kännetecknas på global nivå av starka ömsesidiga beroenden där 
världens stora ekonomier är beroende av den globala handeln och det gäller såväl de stora 
industrialiserade ekonomierna som länder under utveckling. Tydliga exempel på denna 
globalisering är att USA och EU importerar från asiatiska producenter, miljö- och 
effektiviseringsåtgärder utvecklas globalt, världens stabilitet tryggas genom en global tillväxt 
och global ekonomisk stabilitet samt att marknadsekonomi har blivit den alltigenom 
förhärskande metoden för prissättning och distribution i alla betydelsefulla ekonomier. Att 
försöka hitta vägar till planering och kontroll över världens ekonomier genom modelleringen 
är emellertid alltid behäftat med en stor osäkerhet och i princip alla aspekter av framtiden är 
alltför ovissa för att prognoser skall kunna bli säkra. All handel med världsekonomiernas stora 
varor är mycket volatil och marknadens reaktion på nationella och globala ekonomiska 
omständigheter såväl som på olika internationella kriser är ofta irrationell på kort sikt och 
ibland även på längre sikt. Förändringar som orsakas av kriser och prisomställning är 
emellertid troligen mindre kostnadskrävande och smärtsamma än planerad förändring på 
längre sikt enligt Cordesman.   
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Till de verkligt stora hoten mot global energihandel kan man, förutom olika regionala och 
internationella konflikter, också räkna olika nationers vilja att få nationell kontroll över 
energitillgångar samt handelsrelaterade ”vapen” som sanktioner och embargon. Andra risker 
av betydelse för energiförsörjningen är det ökande beroendet av rysk gas, inhemska 
begränsningar i produktionskapacitet i importländer och den för en ökad produktionskapacitet 
otillräckliga investeringskapaciteten. Cordesman ger också exempel på vad olika länder kan 
göra för att kunna hantera vissa av dessa hot. Förebyggande insatser kan vara investeringar i 
infrastruktur för energitillförsel och produktionskapacitet, utveckling av nationella reserver, 
trygga utbyggnad för alternativ som kolkondens och kärnkraft, utveckling av metoder för 
anti-terrorism samt åtgärder för att beskydda/värna internationella energitransportvägar och -
ledningar. Cordesman pekade på vissa känsliga vattenvägar som är helt centrala för globala 
oljetranporter, främst Hormuz-sundet men även Malacca-sundet. I detta sammanhang 
påpekade Cordesman att det, av externa makter, i princip bara är USA som har kapacitet att 
utöva kraftfull militär makt i Mellanöstern. 
 
Cordesman redogjorde också för händelser som föregick stora förändringar i råoljepriset. De 
händelser som har orsakat störst prisförändringar i råoljepriset är de två stora oljekriserna vars 
utlösande faktorer var oljeembargot i samband med oktoberkriget 1973 och den iranska 
revolutionen samt Iran-Irakkriget 1979 och 1980. På senare år har volatiliteten ökat, påverkad 
av terrorattacker, geopolitisk osäkerhet och klimatfenomen. De senaste årens kraftiga pris-
uppgång har bl.a. påverkats av strejkerna i Venezuela 2002, Irakkriget, som inleddes 2003, 
och orkanen Katrina. 
 
När det gäller den specifika situationen i olika länder påpekade Cordesman att Saudiarabien 
inte har så stora problem med sin oljeproduktion som vissa regeringar och bolag i världen har 
oroat sig för. Saudiarabien bör kunna nå en oljeproduktion på 13 miljoner fat/dag. Landet har 
istället andra problem som är mer alarmerande och det rör sig om demografiska problem, 
jämställdhets- och utbildningsproblem. Arbetslösheten bland unga män är hög, men bland 
unga kvinnliga akademiker är den massiv då endast 20 % av alla kvinnliga akademiker får 
arbete efter examen. Oman har likartade problem som Saudiarabien fast ännu värre. Bahrain 
kan inte längre räknas som en oljeproducerande nation. Qatar har en effektiv gasindustri, 
medan Iran har stora effektivitetsproblem, liksom Irak till följd av kriget. 
 
Venezuela investerar inte tillräckligt för utvinning och uppgradering av deras extra tunga 
råolja. Landet lever just nu mycket på höga priser för vanlig råolja men planerar inte 
tillräckligt för framtiden. 
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Vladislav Savic arbetar som reporter vid Ekot, Sveriges Radio. Han har tjänstgjort som 
utrikeskorrespondent i Moskva och har även rapporterat från det forna Jugoslavien. Savic har 
nyligen publicerat en bok om oljebaserade konflikter och framtida energiförsörjning, "Det 
tysta kriget: olja/makt/kontroll”.  
 
Konflikter länkade till olja   
Savić började sin presentation med en frågeställning om vad som hade ersatt kalla krigets 
konflikter. Var det ett krig om resurser?, om anti-terrorism?, om religions- eller kultur-
skillnader? eller om massförstörelsevapen? Kanske är det så att mycket är sammanlänkat och 
att många av världen konflikter är kopplade till olja. 
 
Savić visade sedan kartor över var världens oljereserver finns, var det finns ett starkt 
muslimskt inflytande och var världens huvudsakliga konflikthärdar är belägna. Dessa 
områden sammanfaller på ett påtagligt sätt och 70 % av världens kända oljereserver finns i 
muslimska länder. Vidare så fokuserade Savić på tre länder, Iran, Irak och Saudiarabien. Iran 
kan potentiellt orsaka konflikter både i regionen och globalt. I Irak är ett fullskaligt 
inbördeskrig fullt möjligt. Landet skulle då kunna delas i tre delar för respektive minoritet, det 
vill säga kurder, shiiter och sunnimuslimer varvid risken för att konflikten utökas till en 
regional konflikt ökar påtagligt. I Saudiarabien ser däremot Savić den demografiska 
situationen som en tidsinställd bomb eftersom 40 % av befolkningen är mellan 16 och 34 år 
och arbetslösheten är mycket hög i den åldern. Dessa tre länder har sammantaget mer än 40 % 
av världens kända oljereserver. 
 
Vidare så presenterade Savić en karta som visade var i Mellanöstern och Nordafrika världens 
stora makter har sitt strategiska intresse och detta avspeglades i var de har militärbaser eller 
annan tydlig strategisk ekonomisk-politisk närvaro. Savić gjorde också en koppling mellan 
västvärldens generella intresse för regioner och vårt strategiska beroende av dessa. Ett 
exempel är Sudan där folkmord har pågått i decennier men det var först när landet började 
exportera olja för 5 år sedan som västvärden började rapportera om situationen i landet. 
Avslutningsvis gav Savić exempel på citat från ledande makthavare som tydligt visade på 
USAs strategiska intressen i Mellanöstern. Inför en fråga om hur västvärldens ledare bör 
agera energipolitiskt svarade Savić att det är klokt att lämna samtliga dörrar på glänt då vi inte 
har råd att utesluta någon energilösning. 
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Per Saland har tidigare tjänstgjort som ambassadör i Algeriet, minister i Moskva och 
biträdande chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt vid UD. Han har 
arbetat mycket med FN-frågor och tidigare i karriären varit stationerad i Kairo, Warszawa, 
New York och Teheran. 
 
Mellanöstern beskriven utifrån det gemensamma och m ångfalden 
samt stabiliteten och instabiliteten 
 
Salands föredrag behandlade frågeställningar i ett Mellanöstern där Iran och Egypten 
inkluderas men inte Nordafrika i övrigt.  
 
Vissa gemensamma nämnare och mångfalden i regionen kan, enligt Saland, bland annat 
beskrivas utifrån följande kännetecken.  

• Etniciteten är i huvudsak arabisk men även kurder och perser är stora grupper.    
• Nästan alla länder i regionen är muslimska men av olika lokala inriktningar- 

företrädesvis sunni eller shiiter.  
• De flesta länderna är unga, många tillkom efter andra världskriget. 
• Samhällsstrukturen bygger till stor del på etnisk, religions- och klantillhörighet och det 

centrala styret är därför svagt. 
• Alla politiska styrelseskick har misslyckats i regionen och det leder till en enorm 

frustration. 
• Stora skillnader i välstånd mellan och inom länderna.  
• Oavsett vilken ekonomisk utvecklingsnivå ett land har nått råder stora brister i 

demokrati, utbildning och jämställdhet.  
• Många hyser en misstro mot västvärlden men fascineras ändå ovilligt av den.  
• En misstro och fiendskap mellan grannländer som leder till brister i möjligheterna att 

samarbeta och handla vilket i sin tur gör att länderna inte utvecklas i takt med resten 
av världen. 

• En känsla av samhörighet finns trots detta och en tydlig medvetenhet om att man 
tillhör ett stort arabiskt och muslimskt samhälle.  

 
Saland gick sedan vidare och diskuterade den ”stabila instabilitet” som är karaktäristisk i 
området. Konflikter har pågått i årtionden utan att dessa har spridit sig över andra delar av 
världen men vi vet inte om den situationen kommer att fortsätta. Flera konflikthärdar 
diskuterades och den första var konflikten mellan Israel och Palestina som i sin tur har 
påverkan på hela regionen. Konflikten fördjupas hela tiden och det enda positiva som kan 
sägas är att situationen nu är så dålig för båda sidor att de nu eller snart måste inse att man 
måste förbättra det hela genom att gå tillbaks till förhandlingsbordet. Andra orosmoln som 
diskuterades var nya vändningar i den gamla konflikten mellan Syrien och Libanon, 
shiamuslimernas framskjutna positioner genom Hizbollah´s framgångar i Libanon och 
framryckningarna i Irak, den allmänt katastrofala situationen i Irak där möjligen kurderna kan 
ses som vinnare samt den gamla konflikten mellan perser och araber. Påfrestningen i den 
senare konflikten har skärpts i och med den ökande spänningen mellan väst och Iran på grund 
av Irans kärntekniska program samt Irans inblandning i Irak och Libanon. I det 
sammanhanget påpekade Saland också att den iranska oron över amerikansk inringning och 
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ingripande i landet inte är helt obefogad. Irans oförsonliga syn på Israel är emellertid inget 
nytt, det nya är retorikens hätskhet och att den förs även i sammanhang där den fångas upp av 
internationell media.   
 
Saland avslutade sin presentation med att diskutera instabil stabilitet och beskrev i detta 
sammanhang risken att kortsiktig stabilitet kan leda till djupgående långsiktig instabilitet. Två 
sådana exempel är Shahens styre som föranledde den islamiska revolutionen i Iran samt 
Saddam Hussiens styre som indirekt påverkade Iraks katastrofala läge idag. Saland gav två 
aktuella exempel på spänningar, som inte bara kan hanteras genom att ”lägga locket på”. Det 
ena är att de autokratiska regimerna i Gulfstaterna måste hantera den komplexa situationen att 
man har ett stort beroende av väst samtidigt som det finns starkt anti-västerländska känslor i 
de breda lagren. Det andra exemplet togs från Mubarakregimen i Egypten, där regimens 
position som en ingång och hörnsten för västs inflytande i Palestinakonflikten står i strid med 
befolkningens syn på Israel och uppfattning att landet är ett centrum för den arabisk-
muslimska världen.  


