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HANDLINGAR

Förslaget att avd VI:s årsberättelse 
skulle ha detta tema var mitt. Jag 
hade två skäl för detta: det ena låg-

sinnat och det andra sakligt.
Det lågsinnade skälet var att jag hösten 

2001 föreslog samma tema som rubrik för 
nästkommande höstsymposium. Akademin 
avvisade detta. I diskussionen antydde 
somliga t o m att terrorattackerna i USA 
inte var så världsomvälvande. I stället 
valdes temat Nätverksbaserat försvar, NBF 
– den höstens frälsningskoncept i Försvars-
makten. Jag nämner detta för att jag ibland 
tycker att Akademien kunde göra mer för 
att ligga på förkant. 

Det sakliga skälet är att jag är övertygad 
om att 9/11, ”nine/eleven”, var en vatten-
delare. Jag tror att framtidens historiker 
kommer att hävda att detta datum markerar 
slutet på den västliga, främst amerikan-
ska, skördetiden som följde på det stora 
75-årskriget, det som bröt ut 1914 och 
som på skiftande sätt berört hela världen. 

När USA inte längre, vare sig i egna el-
ler i andras ögon, framstår som suverän 
hegemon rycks grunden undan för många 
säkerhetspolitiska antaganden.

Denna årsberättelse kommer att bli en 
lägesrapport från TOF-projektet,1 i vilket 
ledamoten Jan Blomqvist och jag nu arbe-
tar med den tredje och avslutande delen, 
som vi hoppas avsluta nästa år – såvida 
FOI:s säkerhetspolitiska del inte har hunnit 
läggas ned till dess.

Vi lanserade tidigare i projektet två 
lystringsbegrepp: ruptur respektive mal-
strömsdynamik.

En ruptur är en – åtminstone subjektivt 
sett – plötslig chock, efter vilken den inter-
nationella logik som ansetts råda framstår 
som i grunden förändrad. Berlinmurens 
fall och terrorattackerna de 11 september 
2001 utgör exempel.

Malströmsdynamik betecknar en process 
i flera, inledningsvis kanske små, steg när 
dagens trend böjer av så att till sist ett i 

Världen efter den 11 september 2001

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI den 
6 december 2005 av överingenjör Johan Tunberger

1  TOF står för Totalförsvarets operativa förmåga. Projektet finansieras av Försvarsdepartementet.
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grunden förändrat läge uppstår. Utveck-
lingen efter 9/11 kan ses som en malström 
med det andra Irakkriget som följd, vilket 
ytterligare förstärker malströmsdynami-
ken. Ett synes säkert: En internationell 
situation som liknar 1990-talets förefaller 
mycket avlägsen.

Historien uppvisar otaliga exempel 
på rupturer och malströmsdynamik. Det 
oväntade inträffar. Vi blir överraskade. 
Ändå tenderar de flesta människor – och 
oftast även statsledningar – att i sina 
framtidsbedömningar extrapolera rådande 
trender. Framtiden blir som idag, ofta med 
det outtalade tillägget: only slightly more 
so. Det finns en mängd psykologiska och 
organisatoriska skäl för detta.2 

Det är alltså inte utan skäl som de två för-
sta rapporterna i TOF-projektet har titeln 
”Strategi för det oväntade”; det oväntade 
kommer att inträffa.

Vi har uppfattat att begreppen ruptur och 
malström, åtminstone tillfälligt, kan öppna 
mångas ögon för att överraskningar inträf-
far och kommer att inträffa.

Men det är inte tillräckligt. Rimligen kan 
inte vad som helst inträffa; likaså rimligen 
är vissa utvecklingar mer sannolika än 
andra.

Den pågående, tredje, etappen av TOF-
projektet är en studie som bedrivs med 
mycket små resurser. Vi tror dock att 
resultatet kan vara tankeväckande och 
att metoden skulle kunna användas i en 
större ansats.

Vi bygger i all enkelhet på erfarenheten 
att det nästan alltid är möjligt att spåra 
orsakerna till rupturer och malströmmar 
– sedan de väl inträffat. Dessförinnan har 
man inte förmått, eller velat, se varnings-
tecknen; i varje fall inte gjort tillräckligt 
för att möta de inneboende riskerna.  
Successivt uppbyggda sprickbildningar 
i det internationella systemet benämner 
vi  latenser, alltså ”vilande” rupturer och 
malströmmar.

Ofta behandlas framtidsfrågor en i taget. 
Det kan gälla Rysslands framtidsutsikter, 
energitillgången, växthuseffekten och 
många fler. Vår ansats är att lyfta fram 
globala trender, drivkrafter och aktörer för 
att därefter belysa hur de kan tänkas sam-
spela på ett sätt som djupgående påverkar 
internationell säkerhet.

Vi hoppas att vi därmed kan bli litet 
klokare om framtiden än genom att göra 
enkla trendframskrivningar eller, alterna-
tivt, att deklarera att vad som helst kan 
hända. Ett exempel på frågeställning är 
hur en ganska säker prognos om framtida 
oljebrist kan påverka den ekonomiska 
globaliseringen, som i sin tur har sociala, 
politiska, teknologiska och kulturella ef-
fekter, vilket påverkar såväl statliga som 
icke-statliga aktörer.

Studien kommer att utmynna i ett antal 
”scener” som tecknar ett antal alternativa 
globala framtider. Jag kommer nedan över-
siktligt redogöra för tre av dem och peka 
faktorer som lett fram till dessa scener. Vi 

2  Detta utvecklas närmare i TOF-rapporten Strategi för det oväntade. Länken mellan föränderliga mål och 
militär förmåga. FOI–R–0642–SE, sid. 13 f.



40

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

6-2005 6-20056-2005

tror givetvis inte att scenernas prognosvär-
de skall sättas alltför högt. Men genom att 
vi utgår från idag identifierbara trender och 
tendenser hoppas vi att de dock skall kunna 
bidra till att höja den mentala beredskapen 
för förändringar i det internationella syste-
met och till att fördjupa diskussionen om 
dessa. Scenerna kan också förhoppningsvis 
vara ett hjälpmedel för att utforma policies 
som syftar till att undvika blindskär som 
identifierats.

I en avslutande etapp i projektet skall 
dessa scener ligga till grund för mer de-
taljerade scenarier som illustrerar direkta 
utmaningar mot Sverige eller svenska in-
tressen.

Till grund för dessa scener ligger ett 
omfattande underlagsarbete; i punktform 
är rubrikerna:
Globaliseringen med underavdelning-
arna:

Ekonomi
Sociala, politiska och värderingsmäs-
siga konsekvenser
Global terrorism

Ett annat avsnitt handlar om hårdare, 
d v s lättare progosticerade företeelser, 
som:

Demografi
Klimat och Miljö
Energi
Vapen med masseffekt.

Utvecklingar på alla dessa områden skulle 
enskilt kunna tänkas leda till att olika ak-

•
•

•

•
•
•
•

törer reagerade på ett sätt som utlöser rup-
turer eller malströmsutvecklingar; de kan 
alltså ses som enkla latenser. Det troligaste 
är dock samverkande omständigheter på 
flera av dessa områden skulle kunna leda 
till rupturer eller malströmmar, vilket vi 
försöker illustrera i våra scener; här kan vi 
tala om komplexa latenser. Därtill kommer 
aktörsperspektivet.

Ett tredje avsnitt handlar således om 
aktörer och regioner. Här är det viktigt att 
tänka i termer av att dessa storheter kan 
vara viktiga som aktörer eller som arenor 
för aktörer – och givetvis både-och. Man 
kan exempelvis fundera över om inte Eu-
ropas rådande malaise delvis kan förklaras 
av att regionen efter det kalla krigets slut 
inte längre är lika betydelsefull som världs-
politisk arena.

I detta sammanhang finns varken ut-
rymme eller anledning att gå igenom ak-
törs/arena-avsnittet. I huvudsak gäller detta 
även underlagsavsnitten om globalisering 
etc. Mycket kan självfallet framstå som 
conventional wisdom.

Det kan dock finnas anledning att ta 
upp några punkter som vi funnit särskilt 
betydelsefulla eller överraskande:

1) Globaliseringsbegreppet används 
så flitigt att de riskera att förlora sin 
mening. Det betecknar en metatrend, 
som i sig rymmer en mängd trender och 
drivkrafter. TOF:s hypotes är att det för 
studiens syfte är fruktbart att fokusera 
på två drag i globaliseringen som kan 
benämnas de-territorialisering, respek-
tive konvergens. 



41

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20056-2005

Med de-territorialisering förstår vi den 
process som i växande grad frikopplar 
mänsklig interaktion från ett avgränsat 
territorium, t ex en stat. 

Konvergens står för den vitt spridda 
– men starkt förenklade – bilden av att 
världen i politiskt, ekonomiskt och socialt 
hänseende blir alltmer likformig. 

Ett annat sätt att säga detta är att det 
lokala och globala allt mer knyts ihop.

2) De kanske mest svindlande yttring-
arna av den ekonomiska globaliseringen 
återfinns i finanssektorn. Enorma belopp 
– enligt vissa uppskattningar ända till sex-
tio gånger större än värdet av världshan-
deln – strömmar årligen i dessa blixtsnabba 
och volatila flöden. Därmed har pengar i 
en tidigare aldrig skådad omfattning blivit 
en produkt, en handelsvara i sig själv, som 
är allt mindre förankrad i den reala ekono-
min.

3) Det är inget tvivel om att de interna-
tionella och nationella instanser som söker 
reglera den finansiella infrastrukturen 
– t ex IMF och riksbanker – blivit alltmer 
kompetenta. Vi ställer frågan om inte just 
det utbredda förtroendet för denna struktur 
i sig kan rymma risker. Tillsammans med 
kortsiktiga vinstintressen kan förtroendet 
leda till att riskbenägenheten ökat, vilket i 
sin tur kan bygga upp finansiella bubblor 
som skulle kunna få allvarliga konse-
kvenser.

4) Många är idag oroade av det stora 
amerikanska underskottet i såväl statsbud-

geten som i bytesbalansen. Det finansieras 
som bekant i hög grad av att exempelvis 
Kina, Japan och oljeproducenter köper 
amerikanska statsskuldväxlar. Detta håller 
den amerikanska ekonomin och därmed 
världens ekonomiska motor igång. Kan 
det hålla långsiktigt?

En faktor som motverkar ett samman-
brott för rundgången har benämnts sticky 
power. Det är en vidareutveckling av 
Joseph Nyes välbekanta indelning i hard 
respektive soft power.3

Det syns idag ovedersägligt att Irakkriget 
har frätt svårt, och sannolikt långsiktigt, 
på USA hårda, främst militära, makt och 
likaledes minskat dess mjuka makt i form 
av frihetlig och kulturell attraktion världen 
över.

USA:s sticky power, eller ”klistermakt”, 
är emellertid stark. Enkelt uttryckt fungerar 
den på följande sätt: USA:s gäldenärer har 
ett starkt egenintresse av en stark amer-
ikansk ekonomi både för att få tillgång 
till marknaden och för att skydda sina 
finansiella placeringar. Utan sina bästa, 
d v s amerikanska, kunder skulle alltså 
gäldenärernas egen exportledda ekonomi 
kantra och praktiskt taget alla andra länders 
ekonomi skulle hotas av en djup global 
recession. USA:s skuld till omvärlden 
innebär i förstone en till synes paradoxal 
ekonomisk makt. Poängen med begreppet 
sticky power är alltså att de stater som en 
gång dragits in i denna globaliserade eko-
nomi sitter fast i ömsesidiga beroenden; 

3  Se ex-vis Joseph Nye: Soft Power, Public Affairs, Perseus Books Group, Cambridge MA, 2004.
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det är förenat med ett högt ekonomiskt 
pris att försöka frigöra sig från den USA-
dominerande globala ekonomin.4

Hur hållfast denna sticky power är, 
kan man bara spekulera över. Så länge 
den håller bidrar den troligtvis till att 
dämpa geopolitiska motsättningar mel-
lan ömsesidigt beroende stater. Om den 
brister finns skäl att tro att fallet blir desto 
hårdare. Sannolikt spelar psykologi och 
värderingar stor roll för olika aktörers 
uppträdande. Om USA:s skuldbörda växer 
alltför mycket, förtroendet minskar och 
dollarkursen sjunker, är en  plötslig rusning 
från dollarn tänkbar. Det skulle innebära en 
ekonomisk ruptur med mycket allvarliga 
följder. Framtida geopolitiska konflikter, 
exempelvis en mellan USA och Kina, 
skulle kunna få liknande konsekvenser.

Globaliseringen har utan tvivel medfört 
att många miljoner människor fått det ma-
teriellt bättre, men dess påverkan når långt 
utanför den ekonomiska sfären. Just det 
faktum att så många aktörer och individer 
blir ekonomiskt inflätade i varandras liv 
får följdeffekter. Det finns ett tryck att ensa 
ekonomiska spelregler, som får följder 
också för annan lagstiftning rörande trans-
parens, allmän rättssäkerhet m m. De som 
arbetar i det gränsöverskridande samhäl-
let med engelska som arbetsspråk utsätts 
rimligen för en subtil attitydpåverkan som 
har många dimensioner. Därtill har vi den 
grällare påverkan av den till stora delar 
engelskspråkiga populärkulturen, den som 

ibland kallas McWorld. 
Detta leder ofta till spänningar ifråga om 

djupt rotade personliga värderingar mellan 
generationer, grupper och individer särskilt 
i samhällen utanför OECD-världen. Lo-
kalsamhällets kontakter med omvärlden 
intensifieras på olika sätt; ”TV:n i byn” 
och mobiltelefonen har medfört att de som 
uppfattar sig som ”förlorare” i ekonomiskt 
eller annat avseende i allt högre grad är 
medvetna om sin situation. 

Insikten ökar om att klyftorna växer 
– såväl inom stater som mellan olika stater. 
Detta ger upphov till såväl migrations-
strömmar som till social oro och politisk 
radikalisering – inte sällan transformeras 
detta missnöje till religiös väckelse. Detta 
gäller kanske främst i mindre utvecklade 
länder. Den kristna högern kan ses som 
ett exempel på ett i grunden likartat fe-
nomen. 

I en global sociologisk undersökning 
som genomförts i olika etapper har man 
kunnat belägga att ökat välstånd påverkar 
folks värderingar i avsevärd utsträck-
ning.5 I övergripande termer leder större 
välstånd till att individer tenderar att prio-
ritera självförverkligande framför att säkra 
materiella värden, ytterst livets nödtorft. 
Detta är knappast direkt överraskande.  
Mer komplicerad blir bilden i en annan 
dimension; resultaten pekar mot att ökat 
välstånd leder till att individer avlägsnar 
sig från traditionalistiska, ofta religiöst 
färgade värderingar och går mot ett mer 

4 Se Walter Russel Mead: Power, Terror, Peace and War. America’s Grand Strategy in a World of Risk, 
Knopf, New York, 2004.

5  Inglehart, Ronald: Modernization and Postmoderzation, Princeton University Press, 1997, samt  Inglehart 
m fl: Human Beliefs and Values, Siglo XXI Editores, México, 2004.
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sekulärt, rationalistiskt synsätt. Sverige 
är enligt denna undersökning det mest 
postmodernistiska landet i världen och 
utmärks av att en stor del av befolkningen 
är sekulär/rationalistisk och sätter självför-
verkligande högt; afrikanska länder är på 
motsvarande sätt de minst moderna.

I studiegruppen tror vi dock att man skall 
akta sig för att hårdra sambandet mellan 
ökat välstånd och framväxten av moderna 
eller rent av postmoderna värderingar. 
Traditionella värderingar har en betydande 
beständighet.

Undersökningar i arabvärlden visar 
exempelvis regelmässigt att det finns ett 
starkt opinionsstöd för ”demokrati”, men 
när frågorna gäller mer personliga vär-
deringar ifråga om bl a skilsmässa, jäm-
ställdhet och homosexualitet är motståndet 
kompakt.6 Detta förklarar även att inslag 
i den moderna västliga kulturen betraktas 
som gudlösa och ett hot mot både individ 
och samhälle. Här finns ju f ö likheter 
med exempelvis den evangeliska högern 
i USA. I detta har den vissa likheter med 
Bin Laden.

5)  Vad gäller hårdare tender är vi över-
tygade om att oljeutvinningen – givet en 
fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling 
– kommer att passera sitt maximum i bör-
jan av nästa decennium. Det beror inte på 
att oljan tar slut utan främst på bristande 
investeringar och på att äldre oljekällor inte 
låter sig tappas lika snabbt som nya – och 
nya stora fyndigheter är det ont om. 

Vidare är problem som vattenbrist, 
miljöförstöring och växthuseffekt verkligt 
globala hot, vilket jag tror att fler numera 
accepterar som realiteter. 

Jag skall i detta sammanhang bara notera 
en detalj som överraskat oss. Det gäller 
en hittills föga uppmärksammad och från 
miljösynpunkt paradoxal effekt av renare 
kolteknik och bättre rening av olja. Sådan 
teknik leder till lägre svavelutsläpp, vilket 
utan tvivel är positivt lokalt och mildrar 
försurningen. Däremot minskar mängden 
kortlivade sulfataresoler som reflekterar 
inkommande solstrålning och därmed 
förstärks växthuseffekten.

Så mycket om underlaget och jag går 
direkt till tre av våra framtidsscener.

De har rubrikerna:

Till avgrundens rand
En hygglig värld
Global ekonomisk kollaps

De två första är uppbyggda så att en ”still-
bild” av den globala scenen ca 10 år framåt 
i tiden presenteras därefter följer ”vägen 
dit”, d v s en beskrivning av de rupturer 
och malströmmar som ingår i den dynamik 
som lett fram till scenen/stillbilden.

Scen: Till avgrundens rand
Idén bakom denna scen är att extrapolera 
trender inom demografi, energi, växthus-
effekt, vattentillgång och ekonomi. De 

•
•
•

6  Ingelhart, Ronald och Norris, Pippa: “The true Clash of Civilizations”, Foreign Policy, March-April, 
2003.
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åtgärder som vidtagits för att bemästra 
de förutsägbara påfrestningarna har varit 
otillräckliga. Detta leder till en kris 2012 
– utlöst av snabbt stigande oljepriser.
                                                         

*

Den globala scenen 2015
De stora oljekonsumerande staterna, i 
första hand USA, EU-staterna och Kina 
och Japan har utvecklat ett närmare sam-
arbete ifråga om energitilldelning trots 
betydande maktpolitiska spänningar. Från 
olika utgångspunkter hade de kommit fram 
till att det låg i vart och ett lands intresse 
att gemensamt söka tygla de oroliga en-
ergimarknaderna; detta inte minst för att 
effektivt kunna hantera de interna mycket 
starka sociala, ekonomiska och politiska 
spänningarna i den globala lågkonjunk-
turens spår. 

Samarbetet hade efter åtskillig tid re-
sulterat i något sjunkande energipriser. 
I utvecklade stater har en stor satsning 
gjorts på infrastrukturen för naturgas, och 
kärnkraften upplever en renässans i många 
länder.

Västeuropa har blivit ”gråare” när 40-
talisterna pensionerats. Betydande nedskär-
ningar har skett i välfärdssystemen p g a 
sviktande skatteunderlag. Den ekonomiska 
nedgången har givit upphov till populistis-
ka och främlingsfientliga stämningar. Inom 
det ”rika” EU finns inte politiskt stöd för 
att stötta gamla Östeuropa som ekonomiskt 
drabbas ännu hårdare. En ofta socialistnos-
talgisk populism breder ut sig.

De sedan någon tid fallande oljepriserna 

har slagit hårt mot den ryska ekonomin. 
Moskva utnyttjar likafullt olje- och gas-
vapnet i sina relationer med omvärlden 
efter förmåga. Politiken blir alltmer 
chauvinistisk och ekonomin mer central-
styrd. Till detta kommer ett allt eländigare 
hälsoläge; stora befolkningsgrupper lider 
av drogmissbruk, AIDS, TBC m fl sjuk-
domar

Kina med sin extremt exportledda eko-
nomi är det land som drabbats hårdast. 
Kommunistpartiet har tillgripit drako-
niska åtgärder för att kväsa den omfat-
tande sociala och politiska oron i krisens 
spår. Många tiotal miljoner, som blivit 
arbetslösa tvingas ansluta sig till den s k 
flytande befolkningen som driver runt i 
landet på jakt efter utkomst. Även miljö-
förstöringen och vattenbristen bidrar till att 
folk söker sig till städerna; myndigheterna 
söker driva dem därifrån. Brottsligheten 
och korruptionen tilltar. Nationalistiska 
stämningar är utbredda. För att inte störa 
det spirande samarbetet mellan de stora 
oljekonsumerande staterna söker dock den 
kinesiska ledningen dämpa de nationalis-
tiska känslorna.

Syd- och Sydostasien har jämfört med 
Kina drabbats mindre hårt av den globala 
ekonomiska nedgången, men uteblivna 
monsunregn och skyfall på fel tid har 
orsakat försörjningsproblem och inre mot-
sättningar. Indonesien har stora problem 
med överbefolkning och dessutom med 
ständiga etniska konflikter. 

Situationen i Mellersta östern är ytterst 
labil efter USA:s snabba och storskaliga 
militära ingripanden. Den folkliga vreden 



45

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20056-2005

är stor i hela arabvärlden, medan regering-
arna är splittrade. Befolkningsökningen 
liksom de minskade möjligheterna till 
konstbevattnat jordbruk har medfört 
en ökad invandring till storstäderna. 
Miljontals – särskilt ungdomar – går ar-
betslösa, kravaller förekommer dagligen, 
och hundratals nordafrikaner omkommer 
varje månad i desperata försök att nå Eu-
ropa.  Militanta islamister ökar i antal och 
inflytande. Terrordåden riktade både mot 
inhemska makthavare och mot utlänningar, 
främst militärer, ökar ständigt. 

Den absoluta huvuddelen av Afrikas 
befolkning hade endast i liten utsträck-
ning fått del av den globala ekonomiska 
utvecklingen före krisen 2012.  Problemen 
med HIV, etniska konflikter och vanstyre 
har kvarstått och förvärrats. Konsekven-
serna av den ekonomiska nedgången har 
främst blivit att OECD-världens vilja 
att ge bistånd och att ingripa i konflikter 
minskat. Västmakterna har alltmer sett som 
enda möjlighet att så långt möjligt avregla 
speciellt besvärliga områden. 

I Latinamerika har de länder som tidi-
gare berörts positivt av den ekonomiska 
globaliseringen drabbats av nedgången, 
vilket förstärkt de ekonomiska klyftorna. 
Anti-amerikanska stämningar har tilltagit, 
vilket också fått genomslag i många län-
ders politik. Över hela kontinenten före-
kommer stora religiösa väckelserörelser, 
ofta av synkretistiskt slag. 

Vägen dit
Fram till 2012 hade den globala ekonomin 
fortsatt växa. Oljeproduktionen i värl-

den hade kulminerat medan efterfrågan 
fortsatte att öka. Den exploatering av 
naturgas som skett fram till dess kunde 
inte nämnvärt motverka energikrisen inom 
transportsektorn, där olja fortfarande do-
minerade som bränsle. Olje- och därmed 
energibristen i världen syntes permanent. 
Världsekonomin hamnade i svag reces-
sion, men oljepriserna fortsatte att stiga.

När ett andra inbördeskrig bröt ut i Irak 
2012, intervenerade USA snabbt i södra 
Irak. De amerikanska styrkorna lyckades 
snabbt avregla flertalet oljefält, ledningar 
och hamnar. Med västligt stöd vann 
kurderna kontroll över oljan i norra Irak. 
Interventionen stöddes mer eller mindre 
öppet av flertalet oljeberoende stater.  
Reaktionerna i arabvärlden var splittrade 
men genomgående mycket upprörda. I 
Saudiarabien inträffade ett antal sabotage 
och terroristdåd riktade mot oljeanlägg-
ningarna i nordöstra delen av landet. När 
regeringens säkerhetsstyrkor visade sig 
oförmögna att kontrollera situationen 
besatte amerikanska styrkor området. De 
amerikanska militära resurserna blev hårt 
ansträngda. Efter mycken tvekan beslöt 
flertalet EU-stater att sända sammanlagt 
32 000 soldater till Irak för att bistå de 
amerikanska. Några dagar efter beslutet 
deklarerade Iran att man förfogade över 
kärnvapen.

Oljepriset sköt ytterligare i höjden med 
stora störningar i den globala ekonomin 
som följd. Den ekonomiska avmattningen 
tilltog i hela OECD-världen med stigande 
arbetslöshet som följd. Ingenstans träffade 
dock krisen så hårt som i Kina, som drab-
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bades av omfattande social och politisk 
oro. När Kina med hänvisning till landets 
ekonomiska trångmål först upphörde att 
köpa och därefter började lösa in ame-
rikanska stadsskuldväxlar sjönk dollarn 
hastigt. 

I USA flammade anti-kinesiska opi-
nioner upp med krav på tullar, spontana 
köpbojkotter mot kinesiska varor m m. I 
Kina växte i sin tur de antiamerikanska 
stämningarna starkt och stora demonstra-
tioner ägde rum på många platser. Peking 
fortsatte att ostentativt lösa in amerikan-
ska statspapper, ehuru i rätt begränsad 
omfattning. Kina skärpte också påtagligt 
tonen mot grannstaterna, särskilt Taiwan, 
sannolikt delvis för att avleda folkets 
missnöje med den växande inre misären. 
Utvecklingen ledde till att både Japan 
och Sydkorea 2014 deklarerade att de 
hade operativa kärnvapen med medellång 
räckvidd. När Kina provsköt en ryskkon-
struerad, kaviterande supertorped vållade 
detta nya hot mot amerikanska flottan stark 
oro i amerikanska militära kretsar.

En djup världsrecession hotade samtidigt 
som de geopolitiska spänningarna ökade.

Detta avspeglades tydligt hösten 2013 
när höstsessionen i FN:s generalförsamling 
inleddes; den präglades till en början av 
skarp polemik. Bakom kulisserna pågick 
emellertid en livlig aktivitet. Representan-
ter för en grupp stora oljekonsumerande 
stater bestående av USA, ”EU3”, Kina 
och Japan arbetade i tysthet fram en över-
enskommelse syftande till att stabilisera 
världsekonomin. 

En grundsten i upplägget var att kvotera 

tilldelningen av olja. I tysthet ”acceptera-
des” den västliga militära interventionen i 
Mellersta östern som ett fullbordat faktum. 
Däremot utlovades offentligt ett omfat-
tande bistånd till samarbetande stater i 
Mellersta östern, bl a i form av livsmed-
elsleveranser. En del av uppgörelsen var 
att Kina för sitt dollaröverskott kunde 
köpa amerikansk spannmål på förmånliga 
villkor och att Peking dessutom upphörde 
att lösa in amerikanska statsskuldväxlar. 
Washington utfäste sig att avskaffa många 
av de handelshinder som nyligen införts.

En tyst överenskommelse var att parter-
na skulle tona ned det uppskruvade tonläge 
som präglat det internationella umgänget 
efter krisen 2012.

Parternas förhoppning var att denna 
uppgörelse – och andra smärre – skulle 
kunna få världsekonomin på fötter igen. 
Ytterligare en faktor som kunde bidra 
var att oljepriset redan fallit något p g a 
nedgången i världsekonomin. Den ökade 
kontrollen över oljan i Mellersta östern 
liksom kvoteringssystemet förväntades 
leda till att energipriserna föll ytterligare. 
OPEC-länderna, Ryssland och andra olje-
producenter bedömdes vara alltför bero-
ende av exportintäkter för att reellt kunna 
hota med produktionsbegränsningar.

RoW states, förhandlarnas jargong för 
Rest of the World, kunde inte annat än foga 
sig – mer eller mindre godvilligt. 

Under år 2014 tycktes den ekonomiska 
utvecklingen gradvis stabilisera sig nå-
got, men de geopolitiska spänningarna 
bestod.
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Scen: En hygglig värld
Idén bakom detta scenario är att belysa 
åtgärder, som om de vidtas i tid, skulle 
kunna bidra till en bestående, relativt sta-
bil säkerhetssituation. Detta utesluter inte 
våldsamma, mer begränsade konflikter.

*

Världen 2018
Under lång tid har världen undgått all-
varliga krig och konflikter med global 
verkan. Regionala konflikter, t o m krig, 
har förekommit men har kunnat begränsas 
med ingripande av de ledande världsmak-
terna. I flera fall har det krävts humanitära 
militära interventioner. Uppkomsten av 
nya kärnvapenstater förorsakade i början 
av decenniet stark internationell friktion. 
Likväl anser många bedömare i efterhand 
att en bidragande orsak till den relativa 
stabiliteten är, att många stater utvecklat 
såväl kärnvapen som vapenbärare till 
dessa. Iran, Egypten, Taiwan, Japan och 
Sydkorea har utvecklat sådan förmåga. 
Flera andra stater, däribland Ukraina och 
Sydafrika misstänks ha mer eller mindre 
avancerade kärnvapenprogram. Inga väp-
nade konflikter har förekommit mellan 
kärnvapenstater.

Ledande forum för multilateralt samar-
bete är den s k Världsenergifonden – var-
om mera nedan – som nu framstår som de 
ekonomisk starkaste och mest avancerade 
staternas samarbetsorgan.

Den ekonomiska globaliseringen inne-
bar att allt fler stater för sin ekonomiska 

utveckling och politiska framgång blivit 
co-dependent, d v s beroende av att världs-
handelssystemet och inte minst det finan-
siella systemet fungerar – ett exempel på 
sticky power. Detta hade starkt dämpande 
effekt på ansatser till maktpolitisk risktag-
ning. Det ömsesidiga beroendet ledde även 
till en successiv harmonisering av de lagar 
och normer, som reglerar den internatio-
nella ekonomin.

USA är alltjämt navet i en alltmer för-
djupad ekonomisk globalisering. Dess 
ställning framstår dock inte lika särklas-
sig som vid millennieskiftet.  Landet är 
fortfarande ensamt om att ha förmåga till 
global konventionell militär maktprojek-
tion, men strävar i säkerhetspolitiken efter 
multilateralt agerande.

Insikten om maktens begränsningar har i 
USA givit upphov till en idealistiskt färgad 
medborgarrörelse,  ”The New American 
Revolution”, liknande den som präglade 
Kennedy-epoken. Parallellt sker stora och 
framgångsrika satsningar på teknisk för-
nyelse för att minska energiförbrukningen 
och skona miljön.

EU-Europa har utvecklats mot s k varia-
bel geometri. De större medlemsländerna 
dominerar utrikespolitiken. Militärt har 
dessa aktningsvärd förmåga. Ofta fram-
gångsrika ansträngningar görs att stabili-
sera Nordafrika, Balkan och Tyskland. 

Problemen med den åldrande befolk-
ningen är avsevärda, men bl a innovativa 
förändringar i arbetslivet och tekniska 
framsteg gör att många förblir produktiva 
långt upp i åren.

Ryssland präglas av tilltagande plura-
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lism. En växande medelklass och behovet 
av anpassning till den internationella 
ekonomins normer har fått demokratise-
rande effekter. Stora energiinkomster och 
ökade militära resurser ger underlag för 
en självmedveten politik i närområdet. 
Folkminskning, sjukdomar och missbruk 
utgör alltjämt stora problem. 

Den på amerikanskt initiativ framför-
handlade tvåstatslösningen har lett till en till 
synes stabil lösning av Israel-Palestinakon-
flikten, vilket något dämpat de anti-västliga 
känslorna i arabvärlden. EU:s i många fall  
framgångsrika stabiliseringsarbete i Nord-
afrika, med bl a omfattande infrastruk-
turprogram, har likartade effekter. USA, 
EU och Kina upprätthåller truppnärvaro 
i Kuwait och Förenade Arabemiraten och 
har där betydande basresurser som möjlig-
gör snabba förstärkningar. Den västliga 
militära närvaron gör att folkopinionen 
merendels förblir avvaktande fientlig 

De sociala spänningarna är emellertid 
starka och regeringarna ofta repressiva. 
Vissa tendenser till ”upplyst” auktoritärt 
styre av den modell som växt fram i Asien 
kan dock skönjas. Staterna i Mellersta öst-
ern har fått sin handlingsfrihet väsentligt 
beskuren genom att Världsenergifonden 
i mycket kan styra de i och för sig höga 
oljepriserna. 

Av asiatiska länder har Kina blivit den 
särklassigt mest inflytelserika och militärt 
starkaste makten. De sociala motsätt-
ningarna har begränsats genom vissa väl-
färdsreformer. Miljöproblemen är alltjämt 
mycket allvarliga men konkreta motåtgär-
der blir alltmer effektiva. De flesta stater 

i Asien ser sig föranlåtna att ta hänsyn till 
Kinas starka ställning. Indien och Japan 
söker dock stöd från främst USA för att 
moderera Kinas inflytande. Bland annat 
till följd av den åldrade befolkningen har 
Japans ekonomiska betydelse avtagit, trots 
intensiva satsningar på robotisering. De 
asiatiska ö-staterna är instabila. Australien 
har med amerikanskt stöd påtagit sig en roll 
som regional ”polis”.

I Afrika söder om Sahara kan på vissa 
håll positiva tecken skönjas. I några länder 
har styret förbättrats, utbredningen av HIV 
avtagit och flera inbördeskrig avslutats. De 
ekonomiska resurser, som frigjorts genom 
skuldavskrivningen, används i vissa länder 
på ett konstruktivt sätt, t ex till förbätt-
rad infrastruktur, något som underlättat 
livet för landsbygdsbefolkningen. Icke 
desto mindre är förhållandena i många 
av kontinentens stater svåra. Resurserna 
förslösas, korruptionen är utbredd och 
bristfälligt styre förekommer på många 
håll. Medicinska framsteg når ofta inte de 
stora befolkningsgrupperna och hälsoläget 
är därför allvarligt. Interna konflikter, ofta 
våldsamma, är alltjämt vanliga. Främst 
EU och USA genomför i några fall mi-
litära interventioner – vissa humanitärt 
motiverade, andra för att säkra naturre-
surstillgångar. 

Latinamerika präglas av att regionens 
större och naturresursrika stater stärks 
genom att de mer och mer integreras i 
den globala ekonomin.  Starka sociala 
motsättningar  bottnande i stora inkomst-
klyftor är dock vanliga.  USA behåller stort 
inflytande inte minst genom sin centrala 
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roll i det panamerikanska frihandelsom-
rådet. Inga mellanstatliga konflikter har 
förekommit.

Vägen dit
Grunden till den beskrivna scenen lades 
under den hotande energikrisen åren kring 
2010, då oljeutvinningen och efterfrågan 
kulminerade. För att avvärja en hotande, 
alltmer fördjupad kris vidtogs en rad 
åtgärder.

Nordamerika, EU, Kina, Indien, Japan 
m fl stora köparmakter enades om för-
delningen av tillgänglig olja. Samtidigt 
gjordes mycket stora investeringar i in-
frastruktur för bl a naturgashantering och 
utveckling av energisnåla och miljövänliga 
tekniker. Samarbetet, som utvecklades ur 
den ursprungliga G7-gruppen, benämndes 
”Världsenergifonden”, och utvidgades suc-
cessivt även politiskt. Det utvecklades till 
att bli något av ett FN för ekonomiskt avan-
cerade stater. För att få politiskt inflytande 
associerade sig även producentländer, bl a 
Ryssland, Saudiarabien och medlemssta-
terna7 i the ”Gulf Cooperation Council”. 
Övriga ekonomiska samarbetsorgan, som 
WTO och IMF, utvecklades i stort sett till 
stödorgan för Världsenergifonden.

Länderna i Världsenergifonden satsade 
avsevärda resurser på att bygga ut infra-
strukturen för LNG,8 energisparåtgärder 
och på att utveckla säkrare kärnkraft och 
avfallshantering. Dessa ansträngningar 
kopplades politiskt även till en mycket 

omfattande global kontroll av kärnbränsle 
och teknik. Sannolikheten för att terrorister 
skulle få tillgång till kärnvapen uppfattas 
ha minskat. Kärnvapeninnehav och med-
lemskap i Världsenergifonden tenderade 
att sammanfalla. 

I åtskilliga av de stater utanför Europa 
och Nordamerika, som omfattades av den 
ekonomiska globaliseringen, uppstod 
sociala och kulturella spänningar i kon-
frontationen med vad som av många upp-
fattades som västerländska och dekadenta 
livsmönster. Särskilt i Östasien, men även 
på andra håll, uppstod relativt auktoritära 
styrelseskick byggda på teknokratdomi-
nans och repression mot proteströrelser. 
För en medelklass som accepterade 
systemet gavs dock avsevärd personlig 
frihet och tillgång till globaliseringens 
fördelar, t ex energisnåla fordon. I många 
fall byggdes systemen för sjukvård och 
socialförsäkringar ut i syfte att dämpa 
tendenser till social oro.

I stater där folkflertalet inte – bl a i 
delar av Latinamerika, Asien och i Afrika 
– kunde dra fördelar av den globaliserade 
ekonomin uppstod ofta starka spänningar 
mellan de missgynnade och de gynnade. 
Upprorsrörelser och fundamentalistiska 
väckelser var ständiga hot mot regimer, 
som svarade med repression. Under 
Världsenergifondens auspicier sattes ett 
brett register av åtgärder in för att stabili-
sera dessa länder – från militärt bistånd till 
utvecklingsstöd.

7  Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.
8  Liquefied Natural Gas, flytande naturgas.
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En tredje grupp av stater var de, som 
aldrig blivit delaktiga i den ekonomiska 
globaliseringen eller som sjunkit tillbaka 
p g a korruption och uselt styre. Mot dessa 
agerade de militärt starka, avancerade 
staterna tvehågset; ibland med militära 
ingripanden, ibland inte alls. Oftast ingrep 
man för att förhindra flyktingströmmar 
till mer lyckligt lottade stater; alternativt 
i områden – ibland endast delar av stater 
– med olja, sällsynta metaller eller annan 
strategiskt viktig produktion. 

Terrorismen ändrade gradvis karaktär. 
Den ideologiskt-kulturellt-religiösa ter-
rorismen avklingade. Detta tillskrevs bl a 
förhållandet att mycket stora grupper 
utanför ”OECD-världen” såg stora mate-
riella fördelar i globaliseringen. Dessutom 
hade man i många stater blivit bättre på att 
harmonisera traditionella kulturyttringar 
och normer med de krav den ekonomiska 
globaliseringen ställer. Terrorism förblev 
dock en vanlig kampmetod inom stater 
med starka sociala och ekonomiska spän-
ningar liksom i failed states. Här var det 
emellertid inte fråga om transnationell 
civilisationskamp, utan om strid för mer 
näraliggande mål. I många fall är gränsen 
mellan politik och organiserad brottslig-
het diffus.

Scen: Global ekonomisk kollaps
Detta scenarios idé är en global ekonomisk 
kollaps, som kan inträffa praktiskt taget 
när som helst. 

Vägarna till scenen kan vara flera, ex-
empelvis:

Spontan förtroendekollaps i världs-
ekonomin
Skenande energipriser
Öppen konflikt mellan stormakter
Attacker med massförstörelsevapen 
mot finanscentra, storhamnar
Klimatruptur

* 

Världen ett år efter den globala kollapsen
Hösten året efter den stora börskraschen 
var den djupa recessionen global. De stater, 
som tidigare betecknats som failed states, 
berördes ironiskt nog minst.

Enorma ekonomiska värden hade plöts-
ligt visat sig fiktiva. Först drabbades de 
spröda utvecklingsekonomierna svårt, som 
befann sig i take off-fasen av den ekono-
miska globaliseringen. Det gällde bl a Kina 
och Indien och flera andra länder i Asien 
och Latinamerika. 

När de stora innehavarna av amerikanska 
tillgångar, främst statspapper, hade börjat 
realisera dessa, föll dollarns värde snabbt 
och kraftigt. Börsstopp, stödköp, räntejus-
teringar och andra försök runt om i världen 
att hejda utvecklingen snarast förstärkte 
paniken. IMF:s och WTO:s ekonomiska re-
surser var otillräckliga för att förhindra ett 
antal staters statsbankrutter. Den globala 
ekonomin kom i självsvängning när olika 
aktörer sökte vidta korrigerande åtgärder. 
Försök till samordning var fruktlösa. 

I USA, sedan lång tid tillbaka världseko-
nomins motor, ledde drastiskt sjunkande 
huspriser till att banker och andra kredit-

•

•
•
•

•
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institut råkade i kris. Regeringen interve-
nerade för att förhindra att alltför många 
medelklassamerikaner skulle tvingas 
lämna sina hem. Konsumtionen minskade 
mycket kraftigt, vilket slog hårt mot den 
amerikanska industrin; detta trots att Buy 
American snabbt blev en folkrörelse. Efter 
ett år stabiliserades börsvärdet på hälften 
av nivån före kollapsen. En ljuspunkt var 
dock att även oljepriset sjönk.

Övriga OECD-världen, bl a EU-staterna 
och Japan, drabbades ännu hårdare än USA 
av kraschen.

 I Kinas tidigare så rika kustregioner 
störtdök den exportledda ekonomin, fattig-
domen bredde ut sig, tidigare välbeställda 
kineser tvingades uppsöka sina ”rötter” 
på landsbygden för att över huvud taget 
överleva. Liknande tendenser fanns i 
Indien. De fallande energipriserna slog 
hårt mot den ryska ekonomin. De olje-
producerande länderna i Mellersta östern 
träffades på motsvarande sätt. Argentina, 
Brasilien och Mexiko drabbades däremot 
av statsbankrutt. Afrika söder om Sahara 
drabbades mindre hårt.

Över hela världen uppstod en slags raseri 
över utvecklingen – starkast i de stater och 
bland de grupper som drabbats hårdast. 
Vreden gick i många fall ut över respektive 
regeringar, men riktades också mot andra 
stater eller grupper – USA, Kina, judar, 
muslimer, kapitalister m fl – som utpeka-
des som skyldiga. Konspirationsteorierna 
frodades inom växande och alltmer des-
perata grupper. På många håll, bl a i flera 
europeiska och latinamerikanska länder, 
utbröt våldsamma ungdomsuppror.

Under mer än ett halvår höll de stater 
som bar upp det gamla handels- och finans-
systemet ideliga krismöten och försökte 
förgäves rekonstruera det.  Avgörande hade 
varit att USA införde höga skyddstullar på 
en rad produkter. Detta förorsakade en ked-
jereaktion. Olika länder försökte genom 
liknande åtgärder värna sina respektive 
ekonomier och genom bilaterala avtal söka 
få fart på sin handel; ett slags statshandels-
system var under utveckling.

Inom EU kämpade staterna för att 
upprätthålla enigheten i ekonomiska 
och handelsfrågor. Bland annat infördes 
skyddstullar som svar på de amerikanska. 
Recessionen träffade medlemsländerna 
olika hårt och på skilda sätt p g a  de 
nationella ekonomiernas olikheter. Den 
Europeiska Centralbanken sökte finna en 
medelväg i sitt agerande med påföljd att 
ingen stat var riktigt nöjd och många djupt 
missnöjda. Djupa motsättningar uppstod 
därför och krav på att återgå till nationella 
valutor blev allt vanligare.

I USA och Europa uppstod i den ökande 
arbetslöshetens spår populistiska och na-
tionalistiska stämningar – i vissa fall mani-
festerade i politiska partier. Dessa gruppers 
huvudbudskap var ofta att invandrare som 
tog arbetstillfällen borde ”kastas ut”.

Befolkningarna i det gamla Östeuropa 
drabbades särskilt kännbart av den eko-
nomiska kollapsen p g a de svaga sociala 
skyddsnäten. Nostalgiska uppfattningar 
att det var bättre förr bredde ut sig. Rysk 
opinion och statsledning var eniga om 
behovet av ”en stark hand”.  

De breda befolkningslagren i Mellersta 
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östern berördes inte lika direkt av reces-
sionen som i många andra delar av världen. 
Däremot underblåstes de anti-västliga och 
fundamentalistiska stämningarna i bl a 
Egypten, något som spreds snabbt i hela 
regionen, även till övriga nordafrikanska 
stater. I de flesta fall svarade regeringarna 
genom hårdare repression.

I det svårt drabbade Kina svarade kom-
munistpartiet med att söka återinföra en 
drakonisk partikontroll för att stävja den 
omfattande sociala oron, som förstärktes 
av att de basala sociala skyddsnät som trots 
allt funnits monterats ned. Även i andra 

delar av Sydostasien tillgrep regimerna 
repression. 

I Pakistan bredde de fundamentalistiska 
strömningarna ut sig. Militärregimen sva-
rade med extremt hård repression. Indien, 
som i mindre grad än många andra stater i 
regionen berördes ekonomiskt, blev starkt 
oroat.

I Latinamerika drabbades främst me-
delklassen av ekonomisk och social ut-
armning. I flera länder sökte regeringarna 
isolera sina länder från omvärlden genom 
en peronistinspirerad politik.


