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i akademins skriftserie om svensk säker-
het efter 2014, publicerad 2013, ställde le-
damoten Björn von sydow den helt funda-
mentala frågan: ”Varför har vi ett försvar?” 
svaret för mig är att vi genom vårt försvar 
och säkerhetspolitik skyddar vårt välstånd 
från yttre hot, både traditionella och okon-
ventionella. Handel är den grundläggande 
komponenten för att skapa välstånd, och 
jag kommer att argumentera för att handel 
är viktig för svensk säkerhet. Tillgången på 
naturtillgångar, oavsett om det är sill, järn, 
spannmål, olja eller gas, och handeln med 
dessa varor, har historiskt ändrat balan-
ser i geopolitiken och kommer sannolikt 
att göra så även i framtiden, varför detta 

anförande har underrubriken: Handel är 
blott en fortsättning på säkerhetspolitik 
med andra medel.

För det första: Samhällens välstånd 
har historiskt varit nära kopplade 
till handel.

För att förstå hur välstånd skapas, kan 
upprätthållas och helst växa och spridas 
ligger det nära till hands att studera euro-
peisk ekonomisk historia under de senaste 
1 000 åren. 

Den Venetianska republiken var Europas 
rikaste och mest framgångsrika ekonomi 
från år 1000 till början av 1400-talet en-

Från sill till skifferolja 
Handel är blott en fortsättning på säkerhetspolitik med andra 
medel

Inträdesanförande i KKrVA avd V den 15 maj 2013  
av Carl-Johan Hagman 

Résumé

Throughout European history, the access to and trade with strategic commodities has, to a 
large degree, been a prime factor in the development of national security and defence policy.  
also, the countries that have been able to dominate the trade and transportation of these 
commodities have, in different time periods, created the largest relative prosperity for their 
nations. From the end of the Viking age to the Great Nordic War, the Baltic sea was one of 
Europe’s most important trading areas.  as a consequence, swedish territorial development 
in what today is the southern part of sweden, was to a great extent determined by the needs 
of larger nations, specifically the Hanseatic League, Holland, England and France, for free 
access to goods from the Baltic sea area. Herring, shipbuilding materials and grain were the 
strategic commodities of their time. The key commodity during the 20th century has been 
oil.  With the advent of domestic shale oil and gas, us security policy is being affected, 
which hence will have ramifications for the rest of the world. In the longer term, it is not 
improbable that a global gas price will be established and that gas and oil prices will converge. 
Lower global energy prices and the prevalence of energy reserves in industrialized and 
democratic parts of the world would further alter the current global security landscape in 
the same way as the herring did for sweden in the middle ages.
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ligt OECD:s millennial Perspective report. 
Portugal blev aldrig riktigt lika rikt som 
Venedig, men var sin samtids främsta na-
tion som utvecklade maritim teknolo-
gi och etablerade den första Europeiska 
närvaron i afrika, asien och i atlanten. 
Nederländerna hade den högsta per capi-
ta inkomsten i världen under hela 1600-ta-
let p g a specialisering, internationell öp-
penhet och storskalig handel med asien. 
England övertog den holländska modellen 
men gjorde den global genom industrialise-
ring och effektivisering av transporter, va-
rigenom de skapade sin tids högsta GDP/
capita fram till de sista åren av 1800-talet 
då den platsen övertogs av usa. Det vävs 
en röd tråd där handel och ny teknologi är 
de gemensamma nämnarna.1

Vad som också är gemensamt är att des-
sa länder hade stora krigsmakter och att 
deras ekonomiska egenintressen styrde de-
ras statliga handlande, deras säkerhetspoli-
tik och deras militära insatser. 

För det andra: Handel och flödet 
av strategiska varor har också 
definierat svensk historia och 
säkerhetspolitik i långt högre grad 
än vad vi allmänt erkänner.

under den tidiga medeltiden var det antag-
ligen tillgången på skånsk sill, i kombina-
tion med salt från gruvorna i Lüneburg, som 
lade grunden till stadsbildningen Lübeck år 
1143 och senare det hanseatiska förbundet. 
Hansan organiserade handel och skapade 
välstånd när självhushållning annars var 
helt dominerande i norra Europa. under 
kortare perioder av vad vi i sverige anser 
vara medeltiden var Hansan ett större han-
delsområde än vad de italienska handels-
städerna representerade i medelhavet. Den 
danske historikern och författaren saxo 
Grammaticus (1150–1220), beskriver den 

samtida tillgången på sill år 1185 genom 
att säga att man kunde gå över Öresund 
torrskodd, eller att med bilder visa att man 
kunde ösa ombord sillen med håvar, di-
rekt från havet upp i sina fiskebåtar, eller 
att man kunde ställa en hillebard upprätt i 
vattnet p g a trängseln bland sillen.

sillen var en strategisk vara under den 
tid när den primära centralistiska kraften 
i Europa var kyrkan, som påbjöd fasta, då 
folket inte fick äta kött, två dagar i veck-
an, inför de frekvent förekommande högti-
derna och fyra veckor inför påsk. Den en-
da vara som kunde transporteras, och där-
med handlas med, för att förse de begyn-
nande stadsbefolkningarnas behov av mat, 
var den saltade dansk-svenska sillen i tun-
nor. under hela medeltiden försåg Hansan 
och Öresundsregionen Europa med en sta-
pelföda och stora rikedomar skapades. År 
1200 fanns det fler stenkyrkor i Skåneland 
än i resten av hela Norden. Det var kam-
pen om detta välstånd som delvis låg bak-
om bildandet av Kalmarunionen 1397. Det 
var samma skäl som låg bakom det Lybska 
stödet som lade grunden till den svenska 
flottan och den svenska moderna staten år 
1522 för att balansera Danmark och som 
senare ledde till Grevfejden och därmed 
sveriges slutliga kontroll över sin handel 
och etablering av sverige som nationalstat 
under Gustav Wasa.

sillen ”gick till” nio gånger i sverige un-
der det förra milleniet.2 att sillen under 
1400-talet istället vandrade in i Nordsjön 
kanske bara har ett svagt samband med 
Hansans nedgång och slutliga fall hundra 
år senare – men jag håller det inte för helt 
uteslutet. Den saltade sillen tappade myck-
et av sin betydelse i samband med den kyrk-
liga reformationen och de därmed ändrade 
kostvanorna. Konkurrens från andra va-
ror, förbättrade transporter och framväx-
ande furstestater var också bidragande or-
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saker till att både sillen och Hansan miste 
sin ställning. Men det exemplifierar hur en 
strategisk vara, under en bestämd tidperi-
od, inte bara skapade välstånd utan ock-
så var en underliggande komponent till ut-
formningen av svensk säkerhetspolitik un-
der 300 år.

Under stormaktstiden fick Sverige 
kontroll över Öresunds östra strand. 
sundstullen hade under stora delar av med-
eltiden stått för upp mot 2/3 av stormakten 
Danmarks statsinkomster, vilket kanske 
var naturligt m h t Östersjöns handelsmäs-
siga betydelse.3 På 1600-talet hade timmer, 
järn, hampa, tjära och koppar blivit strate-
giska handelsvaror. symbolen för central-
makten och handelspolitisk kontroll var 
örlogsfartyg och över hälften av statsutgif-
terna i flera europeiska länder under den-
na tid allokerades till byggandet och utrus-
tandet av örlogsflottor. Huvuddelen av de 
strategiska varorna för skeppbyggeri kom 
från Östersjöområdet. Det låg i de gryende 
europeiska centralmakternas och deras ör-
logsflottors egenintresse att varuflödet var 
fritt och inte tullbelades för hårt.

Vår historieskrivning är ofta sverige-
centrerad och vi kanske ibland förleds att 
tro att vi har styrt över vårt öde. realiteten 
är att i princip varje fred mäklades och på-
verkades av makter i vår omgivning vilka 
hade intressen av att handeln fritt flöda-
de ut och in ur Östersjön: freden i Knäred 
1613, stolbova 1617, Brömsebro 1645, 
roskilde 1658, Lund 1679, bara för att 
nämna några. men kanske ännu mera på-
tagligt var den då nästan årligen förekom-
mande interventionen av utländska flottor, 
främst holländska, engelska och franska i 
Kattegatt, Öresund och Östersjön under 
hela 1600-talet. De säkerställde att mili-
tär och politisk balans bibehölls, eller sna-
rare att en permanent obalans rådde. Det 
rörde sig inte om någon blockpolitik eller 

allianser, utan om att kortsiktigt och opp-
ortunistiskt hävda stormakternas handels-
politiska egenintressen. Hade inte den hol-
ländska flottan anfallit och besegrat den 
svenska flottan vid slaget i Öresund 1658, 
hade sverige troligtvis utplånat Danmark 
som nationalstat och ensamt kontrollerat 
tullarna ut ur Östersjön. samma holländ-
ska flotta, som gav Sverige sjösegern vid 
Femern och den för sverige kanske störs-
ta framgången, freden i Brömsebro 1645. 
Eller det franska stödet för att få slut på 
det skånska kriget 1679 till sveriges för-
del, som snabbt förbyttes mot en fientlig 
fransk flotta i Östersjön bara fyra år sena-
re, år 1683. 

under 1700-talet ersatte delvis spann-
mål (i huvudsak råg och en mindre del ve-
te) skeppsbyggnadsmaterial som den pri-
mära strategiska varan. De stora kavalleri-
härarna på kontinenten behövde foder och 
från kornbodarna i Polen och ukraina blev 
floderna Elbe, Oder, Wistula och Düna 
med utlopp i Östersjön, den huvudsakliga 
transportvägen och stormaktssveriges vik-
tigaste inkomstkälla. i mitten av 1600-talet 
exporterades över 250 000 ton spannmål 
per år ut från Östersjön, och regionen för-
stärkte åter sin geografiska betydelse som 
handelsområde.

under frihetstiden började östersjöhan-
deln marginaliseras, även om nära 80 % 
av de produkter som svenska Ostindiska 
Companiet hemförde vidareexportera-
des till kontinenten. särskilt den engelska 
flottan var i fortsatt behov av råvaror från 
Östersjöområdet, vilket medförde att över 
50 % av den totala engelska handeln un-
der Napoleonkrigen gick genom Norden, 
först huvudsakligen Köpenhamn och efter 
år 1807 Göteborg.4 

men i ett globalt och Europeiskt per-
spektiv hade varuhandeln genom Öster-
sjöområdet kommit till en brytpunkt. jord-
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bruket revolutionerades i Europa, bl a ge-
nom införandet av potatisen. Pro duk-
tionsområden i Västindien och Nord-
amerika försåg Europa med nya varor så-
som socker och bomull och blev relativt 
sett viktigare. För sveriges del inleddes en 
ny handels- och säkerhetspolitisk epok, vi 
hade gått från stormakt till att ha blivit en 
randstat med inflytande mer proportioner-
ligt till vår befolkningsmängd och vårt väl-
stånd. Varorna vi producerade eller vida-
reförmedlade var inte längre strategiska. 
Istället fick vi en lokal utmaning under pe-
rioden 1721–1990-talet då invasionshotet 
från ryssland dominerade och tvingade 
fram en operationalisering av svenskt sä-
kerhetstänkande.

För det tredje: De strategiska 
handelsprodukterna skiftar över 
tid

Den begynnande industrialiseringen ska-
pade behov av energi och denna blev den 
nya strategiska produkten. Ett lands väl-
stånd och ekonomiska tillväxt blev tydligt 
kopplad till tillgången och priset på först 
kol och sedan olja. Följaktligen är olja idag 
den största volymmässiga och värdemässi-
ga handelsvaran, det handlas 54 miljoner 
fat olja om dagen till ett pris av ca sEK 40 
miljarder om dagen!

Hur Europeisk och global säkerhetspoli-
tik har styrts av tillgången på kolningssta-
tioner och tillgång på olja behöver kanske 
inte kommenteras med mer än att Tysklands 
strategi efter invasionen av ryssland 1941 
var att nå oljefälten i Caucasus, och ja-
panerna hade oljekällorna i Holländska 
Ostasien, nuvarande indonesien, som pri-
märmål för sin expansion. amerikansk sä-
kerhetspolitik under hela efterkrigstiden 
har präglats av att tillförsäkra tillgången 
på relativt billig olja.

många av de strategier, allianser och mi-
litära förmågor som finns idag, är fortsatt 
dimensionerade efter det nationella egenin-
tresset av att säkerställa energibehov, efter-
som det återigen i huvudsak är tillgången 
och priset på energi som, i hög grad, av-
gör vår nationella välståndsnivå. Denna 
tanke manifesterades så sent som i våras 
av rysslands president när han lade ut den 
nya ryska strategin för arktis som gick ut 
på att exploatera energi och andra naturre-
surser så långt möjligt.5

Mycket av oljans geografiska place-
ring, många gånger långt från användarna 
och i länder utmaningar, som användarna 
av olja fått anpassa sig till. mycket av det 
överskott som skapats i demokratiska län-
der med fungerande institutioner har ock-
så överförts till och konsoliderat totalitära 
och finansiellt illa skötta stater, vilket bor-
de vara både ett moraliskt problem och ett 
slöseri med globala resurser. 

Inom de närmaste 10–15 åren står 
vi sannorlikt inför en ny brytpunkt 
– i Europa och globalt

Det är mot denna bakgrund, som de senas-
te årens upptäckter av nya naturgasfyndig-
heter och utveckling av teknologier bl a för 
att utvinna s k okonventionell olja och gas 
genom horisontell borrning och hydraulisk 
fracken, blir så viktiga. Dagens bekräftade 
globala oljereserver på 1 700 000 miljoner 
fat är 60 % större än de som var bekräf-
tade för 25 år sedan. Gasreserverna, som 
idag är bekräftade, är på 74 trillioner kva-
dratfot, eller 64 års konsumtion, och de 
räknas stadigt upp.6

inte bara skapar det förutsättningar för 
ett framtida lägre globalt energipris än det 
vi har idag, utan de nya fyndigheterna och 
produktionsområdena ligger också till stör-
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re del utanför de områden där traditionell 
eller konventionell olja utvinns idag.

År 2012 upplevde världen det högsta 
medelpriset i historien, usD 112/fat.7 Det 
höga energipriset har haft den positiva ef-
fekten, att det har stimulerat energibespa-
ringar och forcerat utvecklingen av alter-
nativa energikällor, ofta mer miljövänliga. 
Å andra sidan har det skapat ett kostnads-
läge, som vi har haft svårt att kompensera 
för och, som vi delvis betalar för i hög ar-
betslöshet. För sjöfartens del, som jag re-
presenterar, har vi sett en 600 % prisök-
ning för drivmedel, s k tjockolja, de sista 
10 åren. 

De nya eller obearbetade energifyndig-
heterna och de nya teknologierna kommer 
troligtvis inte att påverka energipriset i det 
korta perspektivet. Trögheter i de globala 
systemen p g a deras storlek och de teknis-
ka utmaningarna i att få fram erforderlig in-
frastruktur, gör det inte osannolikt, att den 
rådande prisnivån och leverantör-konsu-
ment relationen kommer att bibehållas över 
de nästa 5–10 åren. Huvudförklaringarna 
till att oljepriset under förutsägbar framtid 
sannolikt inte kommer att sjunka betydligt 
består i: 

 – stark global efterfrågan, särskilt i Kina. 
under år 2012 ökade oljekonsumtionen 
i Kina med 4.5 %. idag konsumeras ca 
90 miljoner fat/dag i världen och iEa 
räknar med att vi kommer att förbruka 
ca 100 miljoner fat/dag år 2015.8 Flera 
framtidsforskare spår en 50 % nominell 
global konsumtionsökning inom 10-15 
år. OECD -länderna har för fjärde året 
i rad haft fallande energikonsumtion, 
primärt tack vare effektiviseringar, men 
54 % av världens befolkning bor i Kina, 
indien och sydostasien.

 – alternativ och ny energi ska inte ba-
ra svara mot efterfrågeökning, den ska 

också kompensera för den årliga reduk-
tionen av konventionella oljereserver, 
vilken för närvarande ligger kring ca 
4 % per år. idag producerar usa ca 2 
miljoner fat/dag skifferolja i oljeekviva-
lenter, vilket förväntas öka till 3-4 mil-
joner fat om fem år, att jämföras med 
saudi arabiens nuvarande produktion 
på 9-11 miljoner fat olja/dag.9

 – mycket olja kommer fortfarande från 
instabila länder, irans och iraks export 
är fortsatt starkt begränsade, och för ett 
år sedan producerade Libyen 1,5 miljo-
ner fat om dagen medan idag ligger ni-
vån på ca 90 000 fat om dagen.10 Det är 
inte osannolikt att många oljeproduce-
rande länder kommer ha produktions-
utmaningar även i framtiden.

 – OPEC har fortfarande förmåga att på-
verka priset genom att justera produk-
tion, en förmåga som dock avtar över 
tid. För närvarande är det flera större 
oljeproducerande länder som erfordrar 
runt usD 90/fat för att klara sina stats-
budgetar. I flera oljeproducerande län-
der ökar samtidigt den inhemska kon-
sumtionen kraftigt p g a subsidier.

 – Priset för utvinning av ny olja har ökat 
snabbare än oljepriset och är i många 
fall inte långt under dagens marknads-
pris. Ett lägre pris stryper snabbt tillför-
seln av nya volymer.

Oaktat prisnivån på olja under de närmaste 
åren ligger den stora utvecklingen i det kor-
ta perspektivet i usas nya relation till om-
världen. redan idag är delstaterna Texas 
och North Dakota tillsammans större olje-
producenter än vad ryssland är, och usa 
gick förbi ryssland som världens största 
naturgas producent år 2011.11 under det 
gångna året har usas olje- och gasreser-
ver räknats upp från 30 års förbrukning 
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till 100 års förbrukning. usa kommer att 
bli netto importoberoende av energi någon 
gång mellan år 2020 och 2025. 

Om vi tittar på det något längre per-
spektivet, bortom tio år fram i tiden, är det 
inte osannolikt att energipriserna kommer 
att gå ner p g a: 

 – Långt fler länder än USA har fyndighe-
ter av okonventionell gas och olja som 
med nya teknologier blir tillgängliga. 
Nya fyndigheter rapportas kontinuer-
ligt. Kina tros ha dubbelt så stora re-
server okonventionell olja och gas som 
usa har. Fracking är relativt enkelt (det 
är en lastbil med en borr) och billigt, 
och kan snabbt sättas igång och stäng-
as av. Det kräver många hål, tillgång 
till vatten, och att miljökonsekvenserna 
hanteras, men ingen vet ännu vad den 
fulla potentialen är.

 – Prisdifferensen mellan gas och olja är 
på många platser påtaglig till gasens fa-
vör, i Europa ungefär 25 % billigare per 
energiekvivalent. Fossil naturgas ger be-
tydligt mindre utsläpp, 99 % färre par-
tiklar, 85 % lägre kväveoxid, 99 % läg-
re svaveloxid och 25 % lägre CO2, vil-
ket gör det sannolikt att gas i framtiden 
kommer att vara den huvudsakliga glo-
bala energibäraren. P g a låga amerikan-
ska gaspriser och stora globala fyndig-
heter pågår omfattande forskning kring 
hur gas kan omvandlas till ett flytan-
de bränsle också för transportindustrin 
längre ner i kedjan. i OECD-länderna 
är det idag nästan bara transporter som 
använder olja. i stena har vi ett projekt 
att omvandla gas till metanol för att er-
sätta tjockolja. usa:s näst största olje-
konsument, efter u s Navy, är det störs-
ta järnvägsbolaget BNsF, vilka nu ock-
så experimenterar med gasdrift. allt ef-
tersom teknologin och infrastrukturen 

för att ersätta olja med gas blir tillgäng-
lig, borde de idag orelaterade olje- och 
gaspriserna konvergera över tid.

 – Lägre transportkostnader och andra 
omkostnader när energikällor återfinns 
närmare brukarna.

 – idag är det stora skillnader i gaspri-
ser. En miljon s k BTu (mmBtu Henry 
Hub) kostar usD 3 i usa p g a att 
det är kopplat till kolpriset, usD 10 i 
Europa p g a konverterings- och trans-
portkostnader och usD 18 i japan och 
Kina för där är priset jämförs med det 
globala oljepriset. En stor fråga är vad 
som skulle hända med världsmarknads-
priset om den amerikanska exporten 
skulle öka. För närvarande har en ter-
minal fått exporttillstånd, men det lig-
ger 19 ytterligare ansökningar på bor-
det.12 Detta har redan skapat en ameri-
kansk inrikesdebatt mellan de som före-
språkar ett inhemskt pris som i både ab-
soluta och relativa termer är så lågt att 
det skapar arbetstillfällen genom att ge 
amerikansk industri en komparativ för-
del, respektive oljeindustrin som behö-
ver ett högre energipris för att utveckla 
fyndigheterna, samt frihandelsföresprå-
kare som principiellt är emot politiskt 
styrd protektionism. En amerikansk 
export av någon som helst omfattning 
skulle skapa global prispress.

Ny energi- och 
säkerhetspolitisk spelplan
skifferolja och skiffergas håller på att ska-
pa nya dimensioner på den energipolitiska 
spelplanen, där tillgången på energi inte på 
samma sätt kommer att sätta den säker-
hetspolitiska dagordningen och att priset 
på den strategiska varan energi kommer 
sannolikt, över tid, att vara lägre. Även 
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om globala strukturella skiften tar lång tid, 
finns det redan idag tecken på att föränd-
ring håller på att ske bland aktörer som är 
viktiga för sverige:

År 2010 importerade usa drygt 10 mil-
joner fat olja/dag, idag är den siffran 8.13 
För några år sedan var det en vag hypotes 
att usa skulle kunna bli importoberoende 
av energi, nu är det en realitet. inom stenas 
oljetransportverksamhet ser vi att råolje-
transportfartyg av typen Suezmax, primärt 
byggda för att transportera västafrikansk 
olja in till mexikanska bukten, nu istället 
går mellan medelhavet och asien. Vi ser 
att våra huvudkunder i usa dubblerar ka-
paciteten på sina exportterminaler för raf-
finerade produkter.

De drastiska nedskärningar som görs 
inom det amerikanska försvaret kan kan-
ske ses i ljuset av att behovet av att proji-
cera makt och skydda amerikansk tillgång 
på importerad energi inte längre är lika 
självklar. Också amerikas nuvarande un-
derskott i bytesbalansen och budgetunder-
skott kommer i ny dager. 

För inte så länge sedan var många be-
kymrade över Europas energiberoende av 
ryssland. idag kan vi konstatera att värl-
dens största LNG-exportör, Quatar, som 
byggde sin infrastruktur för att förse usa 
med gas, nu istället förser Europa med den 
gasen. Europa har därmed givits ett al-
ternativ till rysk gas, och Nordstream an-
vänds idag till mindre än 30 % av sin ka-
pacitet.14

Billig amerikansk gas pressar ut ame-
rikanskt kol på världsmarknaden, vilket i 
stor utsträckning köps av Europa. inte ba-
ra har det förändrat prissättningen på den 
europeiska el-marknaden, och miljöprofi-
len mellan Europa och usa, men än vik-
tigare är att vi har börjat se en integrering 
av de amerikanska och europeiska energi-
marknaderna. 

Det verkliga dramat utspelar sig dock 
inte i atlanten utan mellan ryssland, med 
världens största gasreserver, och Kina, som 
redan år 2010 blev världens största energi-
konsument. i det långa loppet är det oac-
ceptabelt för Kina att köpa gas till ett pris 
som är 5-10 gånger högre än den som finns 
i usa. redan nu ser vi hur energiintensiv 
verksamhet som t ex kemikalieindustrin 
expanderar i usa på bekostnad av andra 
länder. Den stora frågan för framtiden är 
emellertid vad ett eventuellt pris på gas 
mellan ryssland och Kina skulle kunna bli. 
intill dess att ett sådant pris är satt borde 
infrastruktur i form av gasledningar mel-
lan länderna byggas, men så sker inte. Det 
finns en enda pipeline mellan Ryssland och 
Kina, den har relativt liten kapacitet och 
går genom Turkmenistan. ryssland sat-
sar istället på att bygga LNG-terminaler i 
sakhalin och Vladivostok. Dessa är mindre 
men ger möjlighet till global export, och 
prissättning. Vi vet inte om det kommer att 
bli köparen eller säljaren som sätter priset 
i framtiden.

Sammanfattning
Det är positivt att världen står inför ett sce-
nario där vi har flera alternativ till olja. Det 
kommer att öka förutsättningarna för ge-
nerell välståndsväxt och ge mänskligheten 
möjlighet att fokusera på andra utmaning-
ar eller förströelser.

Energi, i form av gas, finns i större om-
fattning i demokratiska delar av världen 
och därmed blir inte tillgången på energi på 
samma sätt som förr en geostrategisk prio-
ritet. Energi som vara kommer att ge upp-
hov till färre konflikter i framtiden. Det är 
inte osannolikt att det blir konkurrens om 
andra produkter eller resurser, men det kan 
också hända att det istället förstärker de 
trender som pekar mot en världsordning 



21

HANDLINGAR

som är allt mera globaliserad och ekono-
miskt integrerad, och därmed mer indivi-
dualiserad och demokratiserad.

i det korta perspektivet kan ett importo-
beroende usa bli mer ovilligt att unilate-
ralt bära ansvaret och kostnaden för upp-
rätthållandet av internationell ordning ba-
serad på mänskliga rättigheter, demokra-
ti och relativt fri rörlighet. t ex har sjöfar-
ten åtnjutit fri färdsel på alla hav tack var 
att den principen varit en hörnsten i ame-
rikansk utrikes- och försvarspolitik under 
nästan ett sekel. Säkra s k ”Sea Lanes of 
Communication” har gynnat alla handels-
nationer och varit en förutsättning för den 
enastående välståndsökning som globali-
seringen de sista 20 åren har skapat. Det 
amerikanska egenintresset att själv bära 
den bördan borde rimligtvis minska i fram-
tiden. Vem skall då skydda oss från pirater, 
terrorister och despoter? Ett isolationis-
tiskt usa i en globaliserad värld är kanske 
inte troligt, men ett mer oengagerat usa är 
inte positivt för någon.

makt kan komma att projiceras på ny-
gamla sätt. istället för att usa skall över-
tyga bångstyriga nationer med hangarfar-
tygsgrupper, kanske det i framtiden räck-
er med ett frihandelsavtal. När usa förfo-
gar över världens billigaste energi i stora 
mängder, och det i sin tur är nyckeln till 
välstånd, blir diplomati och handelspoli-
tik ännu viktigare komponenter i dess sä-
kerhetspolitik. För Europas del skulle ett 
frihandelsavtal, som möjliggjorde LNG-
export vara högst intressant. Det skul-
le både kunna sänka det europeiska ener-
gipriset, och det skulle stärka länken över 
Nordatlanten. jag har fruktat ett usa som 
orienterar sig mot asien. att istället för en 
militärallians riktad mot en fiende, bygga 
ett partnerskap kring att förmera välstån-
det i både usa och Europa hade åter givit 

västerlandet förutsättningar att sätta den 
globala agendan.

För många industriellt och handelsmäs-
sigt outvecklade länder, som berusats av 
höga oljeinkomster, kan, å andra sidan, en 
värld med lägre olje- och energipriser bli 
brutal. Det är inte givet att mellanöstern 
blir politiskt och ekonomiskt mer stabilt 
när intäkterna från den primära inkomst-
källan eventuellt kraftigt reduceras. samma 
kan sägas om ryssland. ska vi vara rädda 
för ryssland eller ska vi istället hjälpa lan-
det att skapa en ekonomi som är mindre 
sårbar och inte enbart baserad på export 
av råvaror?

Vid första anblick kan man tro att lägre 
energipriser inte skulle påverka svensk sä-
kerhetspolitik. Vi är ett litet och glesbefol-
kat land i en alltmer integrerad värld. Vi 
kan inte självständigt påverka de globa-
la handelsflödena, energipriserna eller till-
gången på energi. men vår traditionella fri-
handelspolitik och effektiva statsförvalt-
ning har tjänat oss mycket väl och har möj-
liggjort att vi kunnat dra nytta av allt mer 
integrerade och avreglerade handelsflöden. 
På omslaget av ett nummer av tidningen 
Economist15 från början av året var det en 
bild på en rätt ful viking med rubrik ”The 
next supermodel”, och ledaren var en en-
da lovsång till sverige. Vi har lyckats skapa 
mycket välstånd i vårt land. 

militärt kommer vi kanske att fortsät-
ta att söka efter en konkret uppgift efter 
det att det överhängande ryska invasions-
hotet försvunnit. Vi gör nog klokt i att än-
då ha ett militärt självförsvar som en na-
tionell livförsäkring men det är genom för-
bund med andra likasinnade, demokra-
tiska, fri-handelsinriktade och miljömed-
vetna länder vi gemensamt kan skapa ett 
skydd för vårt välstånd genom att fortsät-
ta att vara handelspolitiskt aktiva, multila-
terala och innovativa.
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Handel har varit ett säkerhetspolitiskt 
redskap som sverige och vår omvärld nytt-
jat genom historien. Låt oss hoppas att 
sverige och världen i övrigt, även i framti-
den, förstår att frihandel är ett redskap för 
att skapa både välstånd och fred.

Författaren är VD för Stena Line och leda-
mot av KKrVa.
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