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På engelska finns en uppsjö av böcker 
som beskriver de säkerhetspolitiska 
dimensionerna av den globala ener-

gipolitiken. På svenska har det dock varit 
mer sparsmakat. För något år sedan kom 
visserligen Gunnar Lindstedts bok Olja1 
men den behandlar främst oljetillgången i 
världen – inte konkurrensen mellan aktö-
rerna. Det var således inte förrän under vå-
ren 2006 som det äntligen kom ett tillskott 
i Vladislav Savićs bok om det politiska 
spelet kring denna ändliga resurs. 

Boken Det tysta kriget: olja, makt, kont-
roll, driver således tesen om att det pågår 
en tyst men allerstädes närvarande kamp 
om oljan i världen. Det är ett krig där stor-
politiken sammanvävs med storföretagens 
jakt efter vinster och de svaga aktörerna 
riskerar att klämmas i den hårda kon- 
kurrensen. Föreliggande recension för-

söker fånga upp och diskutera ett par av 
dessa aspekter.

Oljan sinar alltså?
Savićs bok är uppdelad i sex huvudsakliga 
kapitel, förutom förord och sammanfatt-
ning. Det första kapitlet tar naturligtvis 
sin utgångspunkt i oljans betydelse. Den 
s k peak-oildebatten redovisas här och det 
framgår att Savić ställer sig bland dem som 
ser relativt pessimistiskt på den framtida 
oljetillgången, en grupp som i Sverige 
informellt leds av professor Kjell Aleklett 
vid Uppsala universitet.2 

Synsättet står i kontrast till vissa ekono-
mer, t ex professor Marian Radetzki, som 
istället hävdar att sinande resurser inte 
utgör ett problem, eftersom ekonomiska 
mekanismer förmår hantera problemet. 
Deras grundargument är att då reserverna 

Är oljan världspolitikens drivkraft?

Vladislav Savić: Det tysta kriget: olja, makt, kontroll, Natur och kultur, Stockholm 
2006

av Robert L Larsson, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI

1  Lindstedt, Gunnar: ”Olja: jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar”, Dagens Nyheter, 
Stockholm 2005.

2  Se t ex ASPO: ”The General Depletion Picture”, ASPO Newsletter, nr 2 2005.
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sinar stiger priset, vilket i sin tur påskyndar 
en övergång till andra energikällor eller 
medför nysatsningar på reserver som tidi-
gare inte kunnat utvinnas på ett ekonomiskt 
försvarbart sätt.3 

Dessa ekonomer missar ofta en viktig 
faktor, nämligen att konkurrensen om 
världens energibärare inte äger rum på 
en fri marknad. Inslagen av geopolitik, 
strategiska prioriteringar, sårbarhetsper-
ceptioner och maktpolitik överskuggar 
allt som oftast marknadsmekanismerna. 
Savićs val är därför ett klokt val och valet 
är i princip en förutsättning för den ansats 
han valt i boken.

Oljan föder terror?
Det andra kapitlet breddar tesen. Efter en 
överblick över energisituationen i världen 
argumenterar Savić, ibland övertygande, 
för oljans betydelse i USA:s utrikespolitik. 
Kriget mot Irak är till stor del grundat i 
USA:s strävan efter att kontrollera oljan 
enligt Savić. 

En angränsande fråga rör terrorismen 
och kampen mot terrorismen, vilka Savić 
även ser genom petroleumets prisma. En 
poäng han gör är att terrorism uppstår i 
oljerika regioner och i stor utsträckning är 
resultatet av stormakternas konfrontation. 
Dessa två idéer är rimliga var för sig, men 
de är inte nödvändigtvis sammankopplade. 
Det fåtal rebeller som idag slåss mot alli-
ansen i Afghanistan och som tränades och 

beväpnades av USA efter Sovjetunionens 
invasion har t ex endast en mycket flyktig 
koppling till kampen om energin. 

Terrorism är heller inte en konsekvens av 
förekomsten av kolväten i marken där de 
verkar, även om terrorism naturligtvis kan 
få bäring på energisituationen i en region. 
Allmängiltigheten i påståendet får därför 
bärighet endast om man t ex klassar alla 
kombattanter i dagens Irak som terrorister, 
något man troligen inte skulle ha gjort 
innan 11 september. Vad som istället kunde 
ha lyfts fram är att de flesta oljestater, med 
undantag för Norge och Kanada, är relativt 
odemokratiska. Ser man terrorism som en 
konsekvens av bristande demokrati kan 
man istället se till andra intressanta sam-
band – t ex tesen att det finns en korrela-
tion mellan ett högt oljepris och bristande 
demokrativilja.4 

Energikamp på Balkan?
I det tredje kapitlet fördjupar Savić 
argumentation kring USA:s roll ”som 
världspolis”. USA:s förehavanden på 
Balkan diskuteras och länkas även de till 
energifrågan. Dessa avsnitt känns inte helt 
relevanta och oljan som förklaringsvaria-
bel för konflikterna på Balkan är krystad. 
En sinister läsare skulle dra slutsatsen att 
författaren endast velat framhålla sina egna 
erfarenheter från området. 

En fråga som hela tiden finns under 
ytan i boken och som Savić underlåter 

3  Ringmar, David: ”När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?” http://www.nog.se/files/Refe-
rat%2020050210.pdf. Nätverket Olja och Gas (NOG), 10 februari 2005, Nedladdat: 2006-07-21.

4   Friedman, Thomas L: ”The First Law of Petropolitics”, Foreign Policy, nr maj/juni 2006.
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att förhålla sig till är just övertron på olja 
som förklaringsvariabel i världspolitiken. 
En läsare får t ex intrycket att oljan är den 
fundamentala drivkraften bakom allt i 
USA:s utrikespolitik, vilket inte är en helt 
rättvisande bild. När Savić således argu-
menterar vidare för tesen att det pågår ett 
tyst krig om energin i världen tolkas alla 
pusselbitar in i detta mönster. Han medger 
visserligen att mycket sker i en gråzon 
(s  98) och att det finns flera drivkrafter, 
men ibland blir det direkt felaktigt, t ex 
rörande Tjetjenien. Savić hävdar att Tje-
tjenien är viktigt för Ryssland för att det 
finns stora energitillgångar där (s 11) samt 
att Tjetjenien är viktigt på grund av dess 
betydelse som transitregion av kaspisk olja 
(s 125). Nu är det ju dock så att de tjetjen-
ska fälten nådde sin höjdpunkt 1971 och 
har sedan dess producerat allt mindre olja. 
Därtill är det så att just på grund av trans-
itproblemet byggde Ryssland under 2000 
en ny rörledning, runt hela Tjetjenien. Den 
olja som finns kvar är och har varit viktig, 
men mest som smörjmedel i konflikten för 
lokala aktörer. Den är idag knappast en 
anledning till Rysslands krig.5 

En annan underliggande idé som finns i 
boken och som är lite svår för en läsare att 
förhålla sig till är synen på islam. I nästan 
varje kapitel lyfter författaren fram det 
faktum att det mesta av jordens olja finns 
i muslimska länder. Det verkar som om 

detta är ett problem i sig. På ett par ställen 
indikerar Savić att det finns risk för en 
konfrontation mellan muslimska områden 
och väst. Tanken påminner alltså om det 
som Samuel Huntington presenterar i sin 
bok om civilisationernas kamp.6 Hunting-
ton nämns dock inte explicit och en mer 
öppen diskussion om frågan och synsättet 
och dess konsekvenser hade varit mer är-
ligt mot läsaren eftersom teorin är mycket 
kontroversiell. 

Sveriges dilemma
Sveriges energisäkerhet är i fokus i det 
fjärde kapitlet. Ämnet är intressant och re-
levant men står ut från bokens struktur. Det 
är ett kort kapitel som reser många frågor, 
t ex hur problemet med ökad konkurrens 
om kvarvarande resurser skall tacklas av 
Sverige. Ett grundproblem som han inte be-
rör är den inhemska politiska låsning som 
funnits på den svenska energimarknaden. 
Utbyggnad av kärnkraft och vattenkraft är 
tabu, oljeberoendet skall brytas, och natur-
gasen är man skeptisk till, samtidigt som 
de förnyelsebara energikällornas potential 
inte realiserats. Givet att Sverige är ett litet 
land med begränsat inflytande återstår bara 
möjligheten att agera inom ramen för EU 
för att kunna hävda sig i konkurrensen. 
Denna aspekt hade Savić behövt utveckla i 
kapitlet, speciellt i relation till planerna på 
en gemensam europeisk energistrategi. 

5  Politkovskaja, Anna : Tjetjenien: Sanningen om kriget, Ordfront, Stockholm 2003 samt Lieven, Anatol: 
Chechnya: Tombstone of Russian Power, Yale University Press, London 1998.

6  Huntington, Samuel P: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Touchstone, London 
1998
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En av de viktigaste frågorna som kom-
mer fram i kapitlet är den om Rysslands 
pålitlighet som energileverantör. Savić 
menar ömsom att det finns problem, öm-
som att problemen är överdrivna. Han lutar 
sig bl a mot ett föredrag av Jonathan Stern 
vid Oxford Institute for Energy Studies.
Stern menar att risken för leveransavbrott 
är överdriven eftersom ”för Ryssland 
handlar det om strikta affärsmöjligheter”. 
Detta stämmer inte riktigt, och anledningen 
till att Stern argumenterar på detta sätt har 
sin tredelade förklaring. För det första har 
han en smal definition av energisäkerhet, 
d v s han menar att det enda viktiga är 
om konsumenten får sin gas – trots att de 
säkerhetspolitiska problemen som kring-
gärdar frågan är allvarligare än så. För det 
andra fokuserar han på Västeuropa – något 
som inte är helt relevant efter Warszawa-
paktens hädangång; därtill orättvist mot 
de nya EU-medlemmarna. För det tredje 
fokuserar han på den kommersiella sidan 
av energipolitiken, inte på den politiska.

Släpper man dessa skygglappar, ser man 
att Ryssland använt sin hårdföra energipo-
litik med leveransavbrott, hot och kraftiga 
prishöjningar mot sina svagare grannländer 
vid över femtio tillfällen sedan 1991.7 I 
över fyrtio fall har den funnits politiska 
undertoner. Det är därför av högsta vikt 
att inse att en ensam prishöjning inte 
utgör en marknadsanpassning, något som 

analytiker ofta hävdar. De prishöjningar 
på gas som skett under 2005 och 2006 har 
varit legitima i sak, men politiserade till 
formen. Flera prishöjningar är t ex selek-
tiva, och de sker endast då det är politiskt 
lämpligt. De är dessutom retroaktiva och 
ofta artificiella, eftersom Gazprom står i 
monopol. De politiska undertonerna är inte 
några hemligheter, så det är svårt att förstå 
de högljudda analytiker som förnekar dess 
existens. Rysslands ambassadör i Kiev, 
Viktor Tjernomyrdin, sa t ex uttryckligen 
den 30 maj 2006 att Ukraina måste ändra 
sin västvänliga inriktning för att få ett 
lägre gaspris.8 

Som Savić korrekt noterar är inte ris-
kerna för leveransavbrott överhängande för 
Sveriges och EU:s del, men risken att drab-
bas som tredje part är reell, liksom risken 
att råka ut för andra problem, kontraktsdis-
pyter eller byråkratiska trakasserier, om en 
kris skulle uppkomma.  När omkring 80 % 
av Europas gasimport från Ryssland går 
genom Ukraina, är Rysslands politik mot 
Ukraina av högsta vikt även för EU.

Oljeindustrins födelse
Påföljande kapitel, ”svarta guldets förban-
nelse”, gör ett antal nedslag i frågor där ol-
jan lett till problem, krig och konflikt. Som 
exempel framför Savić Tysklands marsch 
mot Kaukasus under andra världskriget 
samt kriget mellan Iran och Irak. Kapitlet 

7  Se Russia‘s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy Supplier, The 
Swedish Defence Research Agency (FOI), Scientific Report FOI-R--1934--SE, Stockholm 2006

8  ”Russian Aide Says Lower Gas Prices Possible if Ukraine Changes Policy”, Ukrainian Journal, nr 93, vol 
5 2006, s 1.
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utgör på många sätt en historisk bakgrund 
till dagens situation på oljemarknaderna 
och borde kanske ha kommit tidigare i 
boken. Även detta kapitel lyfter fram oljan 
som en central drivkraft i världspolitiken, 
och det blir lite väl yvigt då författaren 
försöker få det kalla kriget att passa i för-
klaringsmodellen. Savić tar dock samtidigt 
och på ett mycket förtjänstfullt sätt upp 
flera av de viktigaste händelserna kring 
oljeindustrins födelse i Texas med dess 
”sju systrar” och bröderna Nobels arbete i 
Baku i Azerbajdzjan, något som konstigt 
nog inte får så mycket uppmärksamhet i 
Sverige. 

I mitten av kapitlet återfinns ett antal 
vackra kartor i färg, bl a rörande oljetill-
gångar och konflikter i världen. Det står 
tyvärr ingen källa eller årtal vid dessa kar-
tor, och de kommenteras endast kortfattat i 
texten. På en karta över ”konfliktdrabbade 
områden” är Kazakstan utmärkt som en 
”potentiell konflikt”, vilket är märkligt då 
Armenien som faktiskt har en olöst konflikt 
med Azerbajdzjan över Nagorno-Karabach  
inte är medtaget. Inte heller är Indien el-
ler Pakistan medtagna. Om det endast är 
oljerika områden som medtagits på kartan 
borde väl inte Nordossetien, Ingusjien och 
Kabardino-Balkarien vara med?

Kartan med de stora makternas infly-
tande visar t ex på amerikansk närvaro i 
Georgien och rysk militär närvaro i Azer-
bajdzjan. Savić tycks använda detta som 
belägg för tesen om kampen om energin. 
USA har emellertid endast instruktörer i 
Georgien och i Azerbajdzjan inskränker sig 
den ryska närvaron till en sönderrostande 

radaranläggning – inte direkt maktens 
bästa hävstänger. Varför utländsk trupp 
i Uzbekistan inte tagits med förklaras 
ej. Information är alltså okommenterad, 
ofullständig och tycks ibland vara direkt 
felaktig. Detta är mycket problematiskt, 
då en läsare inte kan värdera informationen 
och kan komma att referera till den som en 
sanning (något som andra recensenter av 
denna bok faktiskt gjort). USA:s intresse 
i Centralasien har först och främst varit 
relaterat till Afghanistankampanjen, inte 
till kampen om den kaspiska energin.

Det stora spelet
Det sjätte kapitlet är bokens paradnummer 
–”det nya stora spelet”. Som kapitelrubr-
iken indikerar pågår idag en maktkamp 
mellan stormakterna på den euroasiatiska 
landmassan på samma sätt som under 
1800-talet, men med skillnaden att USA 
nu är en viktig aktör. Idén är inte förfat-
tarens egen, även om det verkar så, utan 
har funnits och ältats i redan allt för många 
skrifter. Savić systematiserar dock frågan 
genom att i ordning behandla Mellanös-
tern, Centralasien, Kaukasus, Ryssland, 
Kina, Afrika och USA. Varför inte Indien 
förlänats ett eget avsnitt är svårförståeligt 
med tanke på dess ökade betydelse som 
energislukande stormakt med regionala 
strategiska intressen. 

Trots att Savić använder liknelsen om 
det tysta kriget har han inte strukturerat 
upp dess kontrahenter, och det synes vara 
ett Hobbesianskt tillstånd av allas krig mot 
alla. Nog för att det är nationella intressen 
bakom de flesta aktörers agendor, men det 
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finns dock en viktig skiljelinje, nämligen 
mellan nettoproducenter och nettokonsu-
menter. OPEC, Ryssland och den Kaspiska 
regionen är producenter medan Europa, 
USA, Kina, Japan och Indien är konsu-
menter. Vid en dylik uppdelning förenklas 
analysen och man ser ett visst mönster. 

För det första förekommer konkurrens 
mellan producenterna, speciellt mel-
lan Ryssland och OPEC – de två största 
aktörerna. De har fundamentalt olika 
förhållningssätt till oljeproduktion, och 
där Ryssland satsar på kortsiktiga vinster 
genom ohållbar utvinning, arbetar OPEC 
för en långsiktig och ”lagom” nivå på olje-
priset (lagom såtillvida att importörer inte 
skall gå över till alternativa bränsleformer, 
samtidigt som vinsterna maximeras). 

Synen på energivapnet skiljer sig även 
mellan aktörerna. Medan Ryssland har 
strypt energiflödet för att nå politiska och 
ekonomiska eftergifter, använder OPEC 
produktions- och prisinstrumentet för att få 
sin vilja igenom, t ex som när Saudiarabien 
visade musklerna 1990 mot Venezuelas 
försök att dominera marknaden.9 I vissa 
fall är dock konkurrensen artificiell. Turk-
menistan producerar t ex naturgas men ut-
gör inget direkt hot mot Ryssland, eftersom 
landet är beroende av ryska rörledningar. 
I praktiken har det inneburit att Ryssland 
utnyttjar sin monopolställning genom att 
köpa underprissatt gas, som sedan säljs 

till Europa med ett prispåslag som vida 
överstiger kostnaden för transporten. 

För det andra förekommer konkurrens 
nettoimportörerna emellan. På den ordi-
nära oljemarknaden hanteras detta med 
prismekanismen, men naturgas handlas 
mestadels via bilaterala långtidskontrakt. 
Dessutom köper Kina upp stora oljetill-
gångar i världen för att säkerställa sitt 
behov. En långsam bilateralisering av 
energimarknaderna kan alltså skönjas. 
Konkurrensen leder till friktioner, och 
Europa ligger efter USA och Kina i denna 
kamp. Savić noterar dock helt riktigt dessa 
aspekter.

Viktig bok
Savićs bok är mycket viktig, eftersom den 
lyfter upp en fråga som länge legat i medi-
alt bakvatten. Priset på bensin, tillgången 
på olja samt den allestädes närvarande 
terrorismfrågan har överskuggat frågan 
om hur den internationella konkurrensen 
och kampen ser ut och vilka frågor vi 
bör fokusera på i den säkerhetspolitiska 
debatten. Risken finns naturligtvis att 
istället för att bredda och fördjupa ener-
gisäkerhetsdiskussionen, kommer allt fler 
frågor att etiketteras eller övertolkas som 
energifrågor i syfte att få uppmärksamhet. 
Vid sidan om vad som redan sagts har inte 
Savićs bok denna svaghet – den är syn-
nerligen träffsäker. 

9  Morse, Edward L and Richard, James: ”The Battle for Energy Dominance”, Foreign Affairs, nr 2, vol 81 
2002, s 20.
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Boken är mycket lättläst med bra layout 
och skriven med en journalists breda pen-
seldrag, där konkreta exempel dominerar 
över teoretiserande. Marknaden är klart 
den intresserade allmänheten. Savićs egna 
erfarenheter som FN-anställd och reporter 
bl a på Balkan, i Moskva och i Centralasien 
kommer ofta fram. Dessa avsnitt tillför 
dock ganska lite och jag-formen kan i-
bland kännas störande. Tack vare bokens 
förtjänstfulla lättillgänglighet och goda 
överblick skulle den emellertid fungera 
mycket bra som debattbok och diskuss-
ionsunderlag för energifrågor, världspolitik 
och internationell ekonomi. 

Pinsam källhantering
Som fördjupning är dock boken mindre 
lämplig, då den har vissa brister i hant-
verket. Även om författaren inte har några 
vetenskapliga ambitioner är det många 
fel, tvivelaktiga tolkningar och normativa 
påståenden, t ex om USA:s utrikespolitik 
eller hur Sveriges ”gamla stolta ideal” 
bytts till principlöshet (s 131ff.). Vissa 
analytiska stycken är kontroversiella men 
inte underbyggda, t ex att de anglosaxiska 
länderna kan hota kinesiska leveranser 
genom Hormuzsundet (s 262). En längre 
motivering till detta hade varit bra.

För att vara en faktaspäckad bok är det 
även anmärkningsvärt att den endast finns 
89 slutnoter. En del referenser återfinns i 
texten och en del i litteraturförteckningen, 
men det är mycket svårt att spåra källorna. 
Litteraturförteckningen fungerar snarast 
som tips på vidare läsning. Kapitlet om 
Sveriges energisäkerhet får exemplifiera 
problemet. Kapitlet innehåller ca 17 citat. 
Av dessa 17 är 12 muntliga intervjuer, som 
t ex getts i samband med seminarier eller 
till Savić som reporter på Ekot. Dessa är 
svåra att kontrollera. De uttalanden som 
tagits av presentatörer vid olika seminarier 
finns dock refererade som seminarieupp-
teckningar,10 men Savić har inte konsulte-
rat dessa. Hade han gjort det hade han sett 
att de inte är helt samstämmiga med Savićs 
citat, och det hade varit bättre att referera 
till de tryckta källorna. 

Vidare är tre spårbara tidningsartiklar 
citerade: Aftonbladets ledare,11 en intervju 
med MUST-chefen Håkan Pettersson12 
samt en debattartikel av energi- och sam-
hällsbyggnadsminister Mona Sahlin.13 
Samtliga visar sig vid en kontroll vara 
felciterade. Vissa ord är utelämnade, andra 
är utbytta. ”Vi skall bli först i världen” byts 
t ex ut till ”vi skall bli bäst i världen”.14

Ett referat av migrationsminister Bar-

10  Ringmar, David: ”The European Dependence of Russian Energy”, http://www.nog.se/files/NOG%20Ref_
%20050913.pdf. Nätverket olja och gas (NOG), 25 september 2005, Nedladdat: 2006-07-31.

11  ”Terrorkamp förenar demokratier och diktaturer”, Aftonbladet, 2005-08-27.
12  Stenberg, Ewa: ”Hemliga Must öppnar för nya tider och nya kunder”, Dagens Nyheter, 2005-08-17.
13  Sahlin, Mona: ”Oljan ska vara borta från Sverige år 2020”, Dagens Nyheter 2005-10-01.
14  Jfr Ibid. med Savic s 119
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bro Holmberg saknar helt spårbar källa 
(s 131), trots att det är kontroversiellt (om 
att Sverige kommer att fortsätta att utvisa 
och avvisa personer till länder med tortyr 
och dödsstraff) och av de tre citat och refe-
renser i kapitlet som är belagda med (dock 
ofullständiga) noter är två felaktiga.15 
Endast en tycks vara korrekt återgiven.16 
Därtill finns ett tiotal faktaavsnitt som är 
helt obelagda. 

Det är svårt att se att det skulle ligga nå-
gon medveten vilja till vilseledning bakom 
detta, och oftast är felciteringarna margi-
nella och påverkar inte andemeningen. 
Men att över 80 % av ett kapitels spårbara 
citat är felaktiga är ett underbetyg som vitt-

nar om en nonchalans som gör att bokens 
trovärdighet kan ifrågasättas. Andra kapitel 
har kanske värre fel än dessa.

Rekommendation
Sammantaget kan man säga att Savić argu-
menterar övertygande kring tesen om det 
tysta kriget, i huvudsak monokausalt men 
oftast underhållande och korrekt. Vill man 
ha en lättläst och bred analys på svenska av 
maktkampen om världens energitillgångar 
och dess transportleder är Vladislav Savićs 
bok trots vissa brister en utmärkt början, 
men för en fördjupning i ämnet passar det 
nog bäst att leta i engelska bokhyllor.

15  Therner, Bengt: ”De fattiga betalar kampen mot terrorn”, http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriend-
lyArticle.asp?artikel=412896&ProgramID=83. Sveriges Radio, 10 maj 2005, Nedladdat: 2006-07-25. 

16  Davydova, Angelina: ”Finns in Hunt For Russian Opportunity”, http://www.sptimes.ru/story/16171. The 
S:t Petersburg Times, 22 november 2005, Nedladdat: 2006-07-31.


