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Förord

Säkerhet är ett verksamhetsområde som sysselsätter många fors-
kare, politiker och analytiker, så även mig. De senaste fem åren 
har jag arbetat som säkerhetspolitisk analytiker inom Rysslands-
studiegruppen på Avdelningen för försvarsanalys vid Totalför-
svarets forskningsinstitut (FOI). Min inriktning har främst va-
rit rysk/postsovjetisk säkerhetspolitik och energipolitik, men 
även vissa försvarsrelaterade frågor. FOI är ett institut som be-
driver forskning och analys kring säkerhetsfrågor för offentliga 
och privata kunder, och är namnet till trots en fristående civil 
myndighet under Försvarsdepartementet. På FOI har jag kunnat 
förkovra mig i flera intressanta ämnen och för olika kunders 
räkning haft förmånen att kunna författa rapporter, artiklar, 
konferensbidrag och bokkapitel. 

När jag har föreläst och talat för såväl studenter som presi-
denter, har jag insett att det finns ett stort behov av information 
och kunskap om energi, korruption och säkerhet i Ryssland, 
framförallt analyser som inte skönmålar utvecklingen på sam-
ma sätt som många företag gör. Denna bok, vilken är ett fritids-
projekt, är ett försök att knyta samman trådarna från mina ana-
lyser vid FOI till en enhetlig bok, för att därmed kunna sprida 
kunskap om karaktären på den ryska energipolitiken till en bre-
dare publik än den som vanligen läser rapporter från statliga 
institut. 

Mycket av min kunskap i ämnet kan jag tacka mina kära med-
arbetare på FOI för. Avdelningen för försvarsanalys har en unik 
flora av experter och det intellektuella klimatet, inte minst i fika-
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rummet, är något jag haft stort utbyte av. Utan de kloka syn-
punkter jag har fått mig till livs av FOI-kollegor, främst inom 
Rysslandsgruppen, samt av andra specialister i branschen skulle 
det ha varit svårt att ro bokprojektet i hamn. 

Först och främst vill jag tacka Jan Leijonhielm, som inte bara 
rekryterade mig till FOI och under mina fem år varit en fantas-
tisk projektledare för Rysslandsstudierna, utan även har gett 
värdefulla kommentarer till denna bok. Vidare vill jag tacka 
mina vänner och kollegor Ingmar Oldberg, Carolina Vendil 
Pallin, Jan Knoph, Jakob Hedenskog, Maria Tisell, Carl Holm-
berg, Michael Fredholm, Wilhelm Unge och Linda Koffmar, som 
alla läst hela eller delar av mitt arbete och gett goda råd och 
kommentarer. Jag vill även passa på att tacka de personer som 
bistått med hjälp och information i olika frågor, men som önskar 
att förbli anonyma. Självklart ska ingen skugga från bokens even-
tuella fel eller tillkortakommanden falla på dem. Sist men inte 
minst vill jag tacka Sara och Prisma för att de haft överseende 
med att jag under senaste året, med datorn i knäet, inte har kun-
nat ge våra gemensamma kvällar min odelade uppmärksamhet. 

stockholm, 12 februari 2010

Robert L. Larsson

 

1. Inledning

Kontroll över energireserver och energiflöden är en maktresurs. 
Avsaknad av sådan kontroll leder ofta till beroende och sårbar-
het. Ryssland är världens största producent av naturgas och 
tidvis världens största producent av råolja. Som producent kan 
Ryssland använda sin energimakt direkt genom att styra flödet 
av olja och gas, för att på så vis påverka olika marknader, kon-
sumenter och importörer. Men makten är även indirekt relate-
rad till pengar från energiexporten, som i sin tur kan användas 
för att bygga upp samhället, för militär upprustning och för att 
köpa sig inflytande utomlands. Energimaktens två sidor sam-
verkar ofta på ett sätt som får stort genomslag i små grannlän-
der och i det energitörstande Europa som helhet. 

Det är ingen hemlighet att Ryssland, liksom Sovjetunionen, 
använt sina energileveranser som påtryckningsmedel vid flera 
tillfällen och mot ett dussintal länder. När Ryssland år 2006 
tillkännagav planer på att skapa en kartell för att stärka gas-
producentländernas makt över konsumentmarknaderna, höj-
des insatserna i vad som kan kallas det globala energispelet. 
Det var dock inte förrän under en spektakulär gaskris mellan 
Ryssland och Ukraina samma år som övriga Europa på allvar 
uppmärksammade karaktären på den ryska energimakten. Den 
enkla orsaken är att krisen vid detta tillfälle drabbade Europeis-
ka unionen (EU) på ett sätt som inte skett tidigare. Historien 
upprepade sig delvis kring årsskiftet 2008/09 och arton euro-
peiska länder drabbades av ett nytt gasavbrottet mitt i den kalla 
vintern. 
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Debatten om den ryska energimakten har som en konsekvens 
orsakat svallvågor på ledarsidor, inom forskningssfären och 
bland politiska beslutsfattare. Sverige och staterna i Östersjö-
regionen har dessutom konfronterats med planerna på den rysk-
tyska gasledningen Nord Stream, ett projekt som visade att 
Östersjön på nytt var ett geopolitiskt spelbräde. Utvecklingen 
på energifronten har riktat uppmärksamheten mot de egentliga 
drivkrafterna bakom rysk energi- och utrikespolitik. En central 
fråga har gällt om miljöhänsyn ska ge vika för politiska energi-
projekt och spekulationerna om vad som bör göras för att han-
tera den ryska politiken har varit många och fantasirika därefter. 
Det har till och med förekommit förslag att vidga försvarsallian-
sen NATO:s ansvar till energifrågor eller att bryta beroendet av 
rysk energi helt och hållet. 

Förslagen har uppkommit under Rysslands utveckling bort 
från vad omvärlden definierar som demokrati och rättsstatlig-
het. Att Ryssland samtidigt haft en positiv ekonomisk utveck-
ling har medfört att dess krigsmakt sakta rest sig från totalt för-
fall, vilket har ökat de internationella spänningarna i Rysslands 
relationer med omvärlden. Sammantaget har utvecklingen sti-
mulerat en ny kalla kriget-retorik från såväl Ryssland som från 
väst. Den rådande världsordningen har föga gemensamt med 
kalla kriget, men den ryska invasionen av Georgien i augusti 
2008 visade trots allt att Ryssland fortfarande ansåg att militära 
insatser var ett användbart utrikespolitiskt instrument för att 
ändra Europas gränser. I jämförelse med detta bleknade visser-
ligen energivapnet som maktmedel, men invasionen och den 
påföljande säkerhetspolitiska debatten aktualiserade samtidigt 
frågan om huruvida Europas beroende av rysk energi utgjorde 
ett hot, vars konsekvenser riskerade att leda till säkerhetspoli-
tisk handlingsförlamning. De flesta tecknen tydde på det. Men 

medan många av Europas politiker diskuterade vad energisäker-
het egentligen innebar, var rösterna från de kommersiella ak-
törerna på energimarknaden utåt sett överslätande; inte sällan 
hade man från företagens sida aktieägare och framtida affärs-
möjligheter i Ryssland i åtanke. Bilden som gavs i press och 
media var därmed i högsta grad tvetydig. Ryssland var på sam-
ma gång ett problem och en möjlighet. En huvudorsak är att 
energipolitiken tangerar såväl säkerhetspolitik som de ekonomis-
ka och miljöpolitiska områdena. Många är de intressen som 
ska samsas i en enda fråga. 

Oavsett hur man ser på saken står det klart att den ryska ut-
vecklingen i framtiden har stor betydelse för Sverige och för 
EU som helhet, både avseende energiimport och säkerhetspoli-
tik. Sverige har till exempel ökat sin import av rysk råolja med 
över 500 procent på bara ett par år.1 Beroende på hur man mäter 
har EU:s import av rysk energi ökat i reella termer; samtidigt 
har den minskat i relativa termer under de senaste decennierna. 
Importmönstret förändras med andra ord över tid och satsning-
ar på nya energislag får sakta genomslag, vilket förändrar bil-
den. Ryssland och Mellanöstern kvarstår emellertid under över-
skådlig tid som huvudleverantörer av energi till Europa. De 
fysiska begränsningarna samt de geologiska och infrastruktu-
rella förutsättningarna är för stora för att detta faktum ska kun-
na påverkas på kort sikt. Men eftersom energiberoende inte 
definitionsmässigt innebär ett problem är det ur ett energisä-
kerhetsperspektiv av betydligt större vikt att energipolitiken i 
ryskt medvetande utgör en viktig komponent i landets säker-
hets- och utrikespolitik. För Ryssland är energi i första hand 
ett säkerhetspolitiskt instrument – inte en handelsvara. Efter-
som Ryssland dessutom är Europas närmaste, och därmed själv-
klara, energigigant kan man alltså anta att Ryssland kommer 
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att spela en central roll de kommande decennierna, oavsett hur 
framtida handelsmönster och energipolitik ser ut i Europa. 
Nödvändigheten att förstå karaktären på den ryska energipoli-
tiken kvarstår därför alltjämt.

Bokens fokus och huvudargument
Mot denna kortfattade bakgrund synliggörs behovet av denna 
bok. Ett ökat energiberoende blir ett påtagligt problem för Euro-
pa, inte minst för små och sårbara stater, om centrala leveran-
törer antingen missköter sin energisektor eller agerar utifrån 
andra bevekelsegrunder än de rent kommersiella. Att veta vad 
den ryska energistrategin innebär är med andra ord nödvändigt 
för att kunna skräddarsy såväl tekniska som politiska lösningar 
på eventuella problem.

Ansatsen till att analysera energisäkerhetsfrågan är i grunden 
baserad på ett antagande om att dagens energipolitiska utveck-
ling i Ryssland i hög grad betingas av dess moderna historia. 
Man måste med andra ord följa den process som från 1980-talets 
slut stegvis har format den nuvarande situationen. Det förflutna 
har nämligen satt ramarna för dagens agerande. Det innebär 
att även om det finns ekonomiska och politiska incitament för 
det ryska ledarskapet att styra energisektorn åt ett visst håll, är 
landet uppbundet av enorma infrastrukturanläggningar och 
geologiska förutsättningar som svårligen kan påverkas på kort 
sikt. Å ena sidan skapar detta trögrörlighet och svårigheter att 
åstadkomma förbättringar, å andra sidan leder det till stabili-
tet och förutsägbarhet.

Inom givna ramar kan dock den ryska politikens riktning 
svänga med kort varsel och på många sätt är utvecklingen vo-
latil. På ett sätt innebär detta ett problem eftersom det skapar 

ovisshet, och därmed betänkligheter, i omvärlden när det gäl-
ler att förlita sig på Ryssland som energileverantör. Samtidigt 
finns det väletablerade politiska institutioner i Ryssland, vilket 
innebär att en permanent politisk omsvängning i marknadslibe-
ral riktning skulle kunna ske relativt snabbt. I detta avseende 
är det således den politiska viljan som avgör åt vilket håll Ryss-
land kan gå, inte nödvändigtvis de institutionella eller tekniska 
förutsättningarna. Oavsett hur man vänder och vrider på frå-
gan tycks dubbeltydigheten alltid finnas där.

Denna bok är långt ifrån det första försöket att förklara och 
beskriva hur energi är kopplat till säkerhet. Inte minst på 1970-
talet var litteraturen om energi och säkerhet omfattande. Många 
kommentatorer har på senare år framfört extrema, och inte så 
sällan enkelspåriga, förklaringsmodeller för Rysslands och andra 
staters energipolitik. En del författare menar till exempel att 
oljan är den mest fundamentala drivkraften bakom i stort sett 
alla krig och konflikter i världen, eller att kalla kriget har ersatts 
av ett globalt energikrig. Andra argumenterar i stället för att den 
ryska energihandeln enbart handlar om marknadsekonomiska 
mekanismer och kommersiella intressen utan underliggande 
politiska agendor. 

Det kan tyckas banalt att påpeka att drivkrafter och orsaks-
samband aldrig är renodlade, men mellan öppet krig och den 
fria marknaden, där utfallen förklaras med rationalitet och 
vinstintresse, finns en gråzon fylld av motsägelsefulla och ofta 
svårgenomträngliga bevekelsegrunder, samt inte minst popu-
listisk retorik. Det moderna Ryssland befinner sig i denna grå-
zon. Den ryska energisektorn är långt ifrån en västerländsk libe-
ral marknad, men även långt ifrån både sovjetisk planekonomi 
och en energipolitisk arena styrd av krig och väpnade konflikter. 
Den utgörs snarare av en föränderlig blandekonomi av stats-



1514

1. Inledning

kapitalistiskt snitt, där marknadsekonomi, geopolitik, auktori-
tärt styre och säkerhetsfixering fungerar såväl i symbios som i 
konflikt och konkurrens med varandra. 

Trots att det i slutändan främst är de geologiska och geogra-
fiska förutsättningarna som sätter gränserna för hur pass starkt 
ett land kan vara som energiproducent, är alltså manöverutrym-
met inom det ryska politiska ramverket i praktiken mycket stort. 
Det innebär att energimarknaden och energiexporten, på dag-
lig basis, kan utformas och drivas utifrån andra intressen och 
överväganden än de kommersiella, miljömässiga och makroeko-
nomiska faktorerna, som normalt ligger till grund för ett lands 
politik. Detta leder till en paradox som ofta försummas rent 
analytiskt, men som ges större utrymme i denna bok. 

Faktum är att samtidigt som Ryssland stärker sin ställning i 
världen med hjälp av energimakten, finns det tecken på att kor-
ruptionen och säkerhetsfixering hos den politiska eliten under-
minerar den stormakt som man från Kremls sida försöker åter-
upprätta. I kölvattnet av denna paradox följer ineffektivitet och 
slöseri, vars betydelse kommer i skymundan av de värden som 
statens företrädare upplever som viktigare – pengar och säker-
het. Spänningen som uppstår mellan dessa motstridiga faktorer 
får dessutom konsekvenser som på kort sikt kan upplevas som 
gagnande för Ryssland, men som på lång sikt blir en hämsko på 
landets utveckling och på omvärldens energiimport från Ryss-
land.

En central konsekvens av paradoxen är att importörer av rysk 
energi kan få uppleva två sammanlänkade problem som är av 
högsta betydelse för importsäkerheten. Dels kan importörer 
drabbas av en fysisk oförmåga från ryskt håll att leverera olja 
och gas och dels kan energileveranser komma med ett politiskt 
pris. Oturligt nog för omvärlden kan problemen följaktligen 

uppstå oavsett om Ryssland är starkt eller svagt. Det är ingen 
fördelaktig situation för vare sig Ryssland eller omvärlden. Om 
dessa frågor handlar denna bok.

Huvudsyftet med boken är för det första att teckna en bild av 
den ryska energipolitikens utveckling under 20 års tid. Jag vill 
därmed visa hur gårdagens politik lade grunden för dagens och 
morgondagens utmaningar. Detta är ingen debattbok, men 
in direkt utgör den ett argument för att hellre satsa på hållbara 
och förnyelsebara energikällor än att hålla fast vid ett fossilenergi-
beroende som orsakar såväl miljö- som säkerhetsproblem. Fo-
kus ligger dock på idén att säkerhetsfixeringen samt mer eller 
mindre tvivelaktiga privatekonomiska intressen påverkar, eller 
till och med överskuggar, förklaringsvariabler som national-
ekonomi och marknadslogik. 

Boken strävar för det andra efter att sätta den ryska energi-
politiken i sitt sammanhang. Den vill därmed visa hur energi-
makten fungerar som dubbelverkande instrument för strategisk 
utrikespolitik och som ymnighetshorn för statsintäkter och 
svarta pengar. Boken börjar därför från början, det vill säga i 
den geologiska resursbasen, för att sedan behandla kopplingen 
mellan energi, korruption och säkerhet innan stormaktspoliti-
ken och problemen med dagens rysk-europeiska energirelation 
analyseras. 

Som indikerats är bilden som framträder splittrad och mot-
stridig. Att ge en helt sammanhållen förklaringsmodell för alla 
aspekter är ogörligt och boken försöker i stället lyfta fram un-
derskattade förklaringsvariabler och belysa ofta negligerade 
pusselbitar. Detta för att avliva en del av de myter och missför-
stånd som präglat den politiska diskussionen och mediebevak-
ningen under början av 2000-talet, inte minst i Sverige. 

Denna bok utforskar de ryska energifrågorna lite bredare och 
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djupare än vad som är möjligt i tidningsartiklar, och som resul-
tat av detta framträder en betydligt dystrare bild än om man 
undersöker andra delar av den ryska ekonomin, till exempel 
den del som, åtminstone före finansturbulensen 2008–09, bru-
kar hänföras till den positiva utvecklingen av makroekonomin 
och dess genomslag i diverse Rysslandsfonder. Faktum är att 
dessa till synes motstridiga bilder är två sidor av samma mynt: 
där riskerna är stora, finns det även stora möjligheter att tjäna 
pengar. Här har jag dock medvetet valt att lägga analysens fo-
kus på myntets baksida. Boken ifrågasätter därmed den offent-
liga retoriken om ekonomisk framgång, stabilitet och politisk 
pålitlighet inom energisektorn. 

Dagens frågor måste ofta sättas i perspektiv till historien el-
ler omvärlden för att kunna värderas. Till exempel talas det 
ofta idag om att råvarornas betydelse hela tiden ökar. Därför 
kan det bland annat vara på sin plats att poängtera att råvaror i 
dagsläget utgör omkring 30 procent av världens totala varuhan-
del, men det är inte någon kraftig uppgång – på 1960-talet var 
motsvarande siffra 50 procent. Däremot är det sant att oljan 
globalt sett är den viktigaste råvaran mätt i såväl värde som an-
tal ton.2 Under vintern 2008–09 kostade ett fat olja 37 dollar och 
mindre än ett år tidigare var priset nästan det fyrfaldiga. Allt 
beror på vilket perspektiv och vilka definitioner som används. 
För Ryssland är oljepriset av högsta betydelse för ekonomin; hela 
statsbudgeten balanseras faktiskt med oljepriset. Ur ett politiskt 
perspektiv är dock naturgasen av störst betydelse eftersom gas-
leveranser regionalt sett är ett bättre påtryckningsmedel än den 
globaliserade, och i stort sett avreglerade, oljehandeln. 

Boken handlar främst om tiden från Michail Gorbatjovs till-
träde som sovjetisk generalsekreterare under andra hälften av 
1980-talet och fram till dagens Ryssland, trots att utvecklingen 

har varit mycket spännande sedan de svenska bröderna Robert 
och Ludwig Nobel under senare delen av 1800-talet lade grun-
den för det som skulle bli den sovjetiska oljeindustrin i dagens 
Azerbajdzjan. I skrivande stund sitter president Dmitrij Med-
vedev i teorin vid rodret medan den egentliga makten fortfaran-
de tycks ligga hos premiärminister Vladimir Putin, Medvedevs 
hårdföre företrädare på presidentposten. Den energisektor som 
Medvedev fick ärva formades i mycket stor utsträckning av Putin, 
så tyngdpunkten ligger därför på dennes tid i Kreml, även om 
Boris Jeltsins 90-tal utgör en intressant fond mot vilken dagens 
utveckling kan ses och kontrasteras.3 Tonvikten ligger annars 
på de ryska bolag som har starkast statsinfluenser – speciellt den 
enorma energikoncernen Gazprom, Rysslands i särklass vikti-
gaste företag.4 

Ett par ord om källorna
Oljebranschens analytiker kommer från en rad olika discipliner. 
De kan vara geologer, geofysiker, ekonomer eller petroleum-
ingenjörer. Boken närmar sig emellertid ämnet ur en säkerhets-
politisk synvinkel, vilket ger större utrymme åt de svårfångade 
förklaringsvariablerna som säkerhetstänkande, underrättelse-
frågor, korruption, doktrinärt tänkande, hotuppfattning, geo-
politik, retorik och politiska intentioner. Det är ett underliggan-
de antagande att dessa och andra områden måste inkluderas 
för att en korrekt bild av den ryska energipolitikens baksida ska 
kunna tecknas. Det är otillräckligt, och ibland direkt olämpligt, 
att enbart förlita sig på branschkunskap och företagsinforma-
tion, eftersom energibolagens särintressen är så uppenbara. Före-
tagens pressreleaser symboliserar snarare energimedaljens fram-
sida – den sida man vill visa upp för kunder och aktieägare.
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För att vara heltäckande skulle denna bok behöva ta in en rad 
olika resonemang, men då skulle den empiriska framställning-
en med all säkerhet bli nedtyngd och lidande.5 Ambitionen har 
således inte varit att skriva en akademisk studie, men det kan 
ändå vara på sin plats med ett par ord om källorna, inte minst 
därför att det finns vissa fallgropar. Källorna inkluderar bland 
annat uttalanden av framstående politiker eller företrädare för 
myndigheter och energibolag, den ryska statens och de ryska 
energibolagens officiella hemsidor samt olika typer av strategi-
dokument och vissa linjetal.6 

Urvalet av uttalanden har gjorts utifrån personers maktställ-
ning. Till exempel har Medvedev, Putin och deras ministrar 
inkluderats, men även personer i före detta maktställning, som 
efter lämnade uppdrag blivit mer frispråkiga.7 Personer i makt-
ställning driver dock vanligen en linje och deras uttalanden bör i 
regel ses som partsinlagor. Även före detta politiker presente-
rar partsinlagor, men det är svårare att veta vilken och framför-
allt vems linje som drivs.8 

Huvuddelen av källorna utgörs emellertid av böcker, dags-
press, akademiska tidskrifter och rapporter från olika institut 
och tankesmedjor. Statistiken kommer ofta från officiellt ryskt 
håll, till exempel energiministeriet, men även från den Inter-
nationella energimyndigheten (IEA), från energibolaget BP el-
ler från den ryska firman RPI.9 Som framgår nedan finns stora 
betänkligheter med denna typ av statistik. I korthet kan sägas 
att alla siffror bör ses som kvalificerade gissningar eller mark-
nadsföringsmaterial. Det vore felaktigt att tro att IEA:s statis-
tik är bättre än den ryska, eftersom IEA i sin tur förlitar sig på 
ryska källor. BP har en mycket bra årlig sammanställning av 
energistatistik, men de hämtar i sin tur data från The Oil and 
Gas Journal, som i sin tur samlar in data från respektive lands 

statistikmyndigheter, från oljekartellen OPEC och andra källor 
som är behäftade med stora osäkerheter eller partisk informa-
tion. Rundgången är således påtaglig, men om uppgifterna an-
vänds med viss försiktighet ger de trots allt en rimligt god bild 
av det större sammanhanget. 

Den dags- och veckopress som används har ofta en liberal 
inställning till energifrågor, till exempel Moscow Times och 
Financial Times.10 Det är även värt att notera att Gazprom har 
en mycket inflytelserik mediegrupp, som genom direkt och in-
direkt ägande bland annat kontrollerar tidningarna Kommer-
sant och Novaja Gazeta, källor som används flitigt i boken. Det 
bör dock understrykas att dessa tidningar ändå kan ha ett kri-
tiskt förhållningssätt till sina ägare. Ryska källor har dock, lik-
som är fallet med motsvarande källor i andra länder, en pro-
rysk inställning. I kombination med en ökande grad av själv censur 
och politisk fingertoppskänsla bland redaktörerna kan det ge 
anledning till försiktighet vid tolkningen av materialet. Verk-
ligheten är med all sannolikhet betydligt värre än den bild som 
kan ges av ryska journalister. 

Av nödvändighet används en del uppgifter som är obekräf-
tade och vars beviskraft främst får anses vara indikativ.11 Anek-
dotisk evidens och indiciekedjor kan inte undkommas när man 
söker efter information om korrupta politiker och dubiös affärs-
verksamhet. Om de rättsvårdande myndigheterna, liksom press 
och etermedia, dessutom har band till den politiska och eko-
nomiska makteliten, vilket är fallet i dagens Ryssland, kan obe-
roende information om verksamheten sällan överleva speciellt 
länge. Alla länkar i dessa kedjor kan därför ifrågasättas på olika 
grunder och därför är mönstret och processerna, snarare än de 
enskilda fallen, det mest intressanta. I de fall där informatio-
nen är behäftad med speciellt stora osäkerheter poängteras det 
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i särskild ordning. I slutnoterna kan det därför finnas ytterli-
gare kommentarer och klargöranden av huvudtexten.

När det gäller rapporter från olika forskningsinstitut finns 
ofta nationella perspektiv representerade.12 Institut, även de 
som är kopplade till universitetsvärlden, sponsras ibland av fö-
retagsintressen. Dit hör Baker Institute vid Rice University i 
Houston, vars utmärkta skrifter finansierats av bland andra 
energibolagen Shell, BP och Halliburton.13 Vidare finns det flera 
framstående forskare, till exempel i Storbritannien, vars institut 
och nätverk är beroende av externa inkomster från företagsintres-
sen i Ryssland. Överlag gäller att analyser i Europa och USA, 
inklusive mina egna, ofta har en dragning åt konsumentper-
spektivet, medan ryska analyser argumenterar utifrån ett pro-
ducentperspektiv.14 

Läsanvisning
Boken är uppdelad i tio kapitel. Efter denna introduktion be-
skriver kapitel 2 energimaktens sakliga fundamenta. Kapitlet 
visar bland annat hur olja och gas bildas och vad Ryssland har i 
termer av skyddsvärda och värdefulla kolvätebaserade natur-
resurser, samt naturligtvis risken för att de tar slut. Detta utgör 
den geologiska ramen för ryskt agerande.

Kapitel 3 behandlar energisektorernas delar, de ledande mark-
nadsaktörerna och de pengar som sektorn kretsar kring. Miljö-
frågor och oljestatens problem avhandlas dessutom i egna av-
snitt. Kapitel 2 och 3 ska främst betraktas som en bakgrund, 
eftersom de är mer tekniska och beskrivande än övriga mer 
analytiska kapitel. De reder främst ut ett antal grundläggande 
fakta som kan vara bra att känna till innan bokens andra och 
mer centrala frågor behandlas. 

Kapitel 4 lyfter blicken och beskriver framväxten av den mo-
derna energipolitiken och ser dessutom tillbaka på utveckling-
en sedan Sovjetunionens sönderfall, med avseende på hur den 
politiska styrningen och utformandet av energisektorn sett ut 
under Gorbatjovs, Jeltsins och Putins tid i Kreml.15 Statens in-
strument för att styra energisektorn, liksom Gazproms makt-
ställning, behandlas också.

Kapitel 5 handlar om den ryska regimens psykologiska inställ-
ning till energisäkerhet. Kapitlet försöker således förklara sta-
tens och det politiska ledarskapets syn på överlappningen mellan 
ekonomi, energi och säkerhet. Det ger nämligen en fingervis-
ning om varför politiken bedrivs på det sätt som den gör och 
varför den av väst efterlängtade utvecklingen mot marknads-
liberalism och demokrati inte infinner sig.

Kapitel 6 beskriver hur energin och dess aktörer i Ryssland 
upplevs utgöra en sköld mot olika former av hot. Kapitlet på-
visar därmed statens nationalistiska agerande och konsekven-
serna för den inhemska marknaden när det gäller skydds- och 
kontrollåtgärder. 

Kapitel 7 fokuserar på energivapnet. Det uppmärksammar 
till skillnad från föregående kapitel olika incidenter i det of-
fensiva användandet av energipolitik som ett maktmedel i ut-
rikespolitiken, det vill säga det som oftast får den mediala upp-
märksamheten och som utgör den direkta energimakten. 

Kapitel 8 försöker att på detaljnivå gå bakom den offentliga 
retoriken och nysta i korruptionen och den mer ljusskygga verk-
samheten på energimarknaden, i syfte att belysa hur ryska 
skattebetalare och aktieägare blir av med sina pengar. Det är 
detta som underminerar det energivapen som nämndes i före-
gående kapitel.

Kapitel 9 utgår från ett fågelperspektiv och ser till Rysslands 
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strategiska intressen med energiexport, kampen om rörledning-
ar och makten över konsumentmarknaden i Europa, det vill 
säga det stora geopolitiska spelet. 

Bokens avslutande kapitel fångar upp centrala faktorer i den 
ryska energipolitikens utveckling och diskuterar hur dessa är 
länkade till varandra över tid. Kapitlet utgör även bokens sam-
manfattning.

2. Tomma tunnor skramlar mest 

Enligt en gammal vits skulle ett västerländskt oljebolag hålla 
en anställningsintervju och chefen frågade i tur och ordning de 
sökande – en geolog, en geofysiker och en petroleumingenjör – 
hur mycket två gånger två blir. Geologen svarade: »Att det tro-
ligen blev mer än tre och troligen mindre än fem, men att mer 
forskning krävs för att man skulle kunna vara riktigt säker.« 
Geofysikern kontrollerade sin handdator och svarade att det 
blev 3,999999. När det var petroleumingenjörens tur hoppade 
han upp ur stolen, stängde fönstret, drog ur telefonsladden och 
viskade: »Vad vill ni att det ska bli?« Möjligen är vitsen något 
branschintern, men den illustrerar olika förhållningssätt till hur 
man uppskattar storleken på oljereserver.1 Risken för friserade 
siffror och välmenande, men vilseledande noggrannhet är up-
penbar. Med detta i bakhuvudet kommer kapitlet att handla 
om ett par av de geologiska ramarna för den ryska energipoli-
tiken.2 

Hur olja och gas bildas
Fördelningsaspekten av de ryska tillgångarna, både vad gäller 
mottagare av exporterad energi och de pengar som energisek-
torn genererar, är det centrala i denna bok. Men fördelnings-
politikens utveckling beror i sin tur på om det finns några re-
surser att fördela. Ryssland har naturtillgångar i världsklass, 
men det betyder inte att landets ställning som energiexportör 
alltid kommer att ligga kvar på dagens nivå. Landets resurspo-
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tential, och därmed dess energimakt, beror givetvis både på dess 
geologiska förutsättningar och hur reserverna förvaltas. Det är 
inte heller självklart hur förutsättningarna i termer av oljere-
server ser ut eftersom de i hög grad beror på vilka metoder och 
politiskt förhållningssätt som anläggs.

För att kunna veta var det finns olja och gas måste man ha 
mycket god förståelse för de fysiska processerna bakom bildan-
det av kolvätebaserade energikällor. Enligt en mycket grov för-
enkling finns sju förutsättningar som måste beaktas när man le-
tar efter olja och det kan vara värt att säga ett par ord om dessa.3 
För det första måste det finnas sediment som är rikt på organiskt, 
det vill säga kolbaserat, material. Förekomsten av organiskt 
material är i princip resultatet av en långvarig näringsupptag-
ningsprocess samt komplexa cirkulationsmönster mellan ocea-
nerna och deras anslutande vattendrag. Mönstren är ovanliga 
och endast en mycket liten del av den sedimentbärande stenen 
innehåller organiskt kol. 

För det andra gäller att om sediment som är rikt på organiskt 
material begravs i sten som ligger djupare ner i marken än cirka 
2 300 meter kan temperaturer runt 80 grader Celsius uppnås. 
Vid denna temperatur bryts kolmolekylerna ned i mindre delar. 
Om molekylerna under nedbrytningsprocessen stabiliserats vid 
mellan fem och tjugo kolatomer blir substansen flytande och 
tillsammans med väteatomer utgör den så kallad råolja. Om 
molekylerna har färre än fem kolatomer blir det naturgas, under 
förutsättning att det råder normal rumstemperatur och lufttryck. 
Djupet 2 300 meter kallas därför »toppen på oljefönstret«.

För det tredje ligger oljefönstrets botten på 4 600 meter. Un-
der detta djup bryts oljemolekylerna ner ännu mer tills endast 
en enskild kolatom återstår, utöver fyra väteatomer. Inträffar 
detta blir resultatet ett ämne som kallas ren metangas eller torr 

naturgas. I korthet gäller alltså att om man vill leta efter olja 
måste man leta efter organiskt sediment som någon gång under 
tidens lopp begravts inom oljefönstret. Vill man hitta naturgas 
får man leta nedanför.

För det fjärde har olja som finns i oljefönstret en tendens att 
med åren vandra uppåt i jorden eftersom den inte är vattenlös-
lig och således sakta »flyter«. Som en konsekvens sipprar om-
kring 90 procent av oljan upp till ytan som ett slags läckage. 
Den kvarvarande oljan, cirka 10 procent, fångas i underjordiska 
utrymmen som inte har kontakt med jordytan. Dessa kan till 
exempel vara olika typer av hålrum som uppkommit av fossila 
rev eller urtida meteoritnedslag.

För det femte gäller att nämnda hålrum som regel inte finns 
på ordinära djup för oljebrunnar, utan att oljan i stället är upp-
bunden av stenmaterial. Stenen måste dock vara lagom mjuk 
för att kunna suga upp oljan. En typisk sådan stentyp är sand-
sten som binder omkring 50 procent av världens olja.

För det sjätte måste stenens porer vara sammankopplade på 
ett sådant sätt att oljan eller gasen kan »flöda« i stenen. Ste-
nens så kallade genomtränglighetsförmåga, som står i förhål-
lande till kornstorleken, måste alltså vara god. 

Slutligen måste det finnas minst ett stenlager mellan oljere-
servoaren och markytan som ett slags tätt lock mellan lagren. 
Dessa lock består ofta av finkornig lera och salt. Saknas någon 
av dessa sju förutsättningar så finns det helt enkelt ingen olja. 
Avsaknad av olja är ett normaltillstånd och oljefält täcker min-
dre än 0,1 procent av kontinenterna och kontinentalsockeln.4 

Eftersom olja och gas är baserade på grundämnena kol och 
väte kallas de för kolvätesbaserade eller fossila energikällor. I 
princip utgör även trä och torv fossila bränslen med den gemen-
samma nämnaren att de kontinuerligt skapas på och under jor-
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dens yta. Det är dock viktigt att påpeka att olja och gas trots 
detta inte räknas som förnybar energi. Den enkla anledningen 
är att det tar 200 miljoner år för jorden att bilda ny olja – nya 
träd växter upp på endast 100 år. Energikällor som sol-, vind- 
och vågenergi är dock förnybar i ordets rätta bemärkelse.

När människan först kom i kontakt med olja insåg man inte 
de möjligheter som var förknippade med oljan som bränsle, driv-
medel eller råvara, utan den ansågs främst ställa till problem på 
grund av dess nedsmutsande natur. Ett vanligt smeknamn på 
oljan var djävulsblod. När oljans möjligheter upptäcktes och 
intresset för produkten ökade, tilltog naturligtvis letandet efter 
nya oljeresurser. Innan det blev känt hur olja bildades, och in-
nan den tekniska utvecklingen hunnit dit där den är idag, letade 
man olja genom att prospektera, det vill säga söka, på markytan 
efter den olja som sipprat upp. Det var en ineffektiv metod och 
i USA upphörde man med storskalig ytprospektering redan på 
1930-talet, medan man i Mellanöstern fortfarande kan prospek-
tera från markytan.5 

Med hjälp av explosioner eller konstgjorda vibrationer och 
avancerade mätinstrument med datorprogram för tredimen-
sionell beräkning och visualisering kan man få en god bild av 
oljeförekomsten inom ett område. Existerande oljebrunnar kan 
dessutom användas som »genväg« för att nedsänkta sensorer 
ska kunna mäta och förekomsten av olja på ett mer exakt sätt.6 

Prospektering i industriell skala över stora ytor är såväl tids-
krävande som kostsamt, därför blir det av ekonomiska skäl allt 
viktigare med kvalificerad kunskap om hur olja och gas bildas. 
Med ökande kunskap kan de geografiska områden som behö-
ver utforskas minimeras och verksamheten göras mer effektiv. 
En paradox i sammanhanget är att det normalt sett är mycket 
kostsammare att utvinna olja ur havet än på land, men samti-

digt är det tio gånger dyrare att prospektera samma yta på land 
som på havsbotten.7 När den initiala prospekteringen och be-
räkningen väl är gjord, borras ett antal brunnar för att bekräfta 
eller vederlägga de gjorda beräkningarna. Borrandet är ett av 
de mest kostsamma delmomenten och i runda tal kan det kosta 
en miljon dollar att borra en brunn på land. 

Förhållandet mellan antalet borrade brunnar och oljeproduk-
tionen vittnar om förekomsten av olja inom ett område. Som ett 
exempel kan nämnas att det i Saudiarabien vid en tid fanns runt 
1 560 borrade brunnar, medan det samtidigt i Ryssland fanns 
41 192.8 Produktionsnivåerna var dock likvärdiga för de båda län-
derna, vilket visar att man behövde borra betydligt mer i Ryss-
land än i Saudiarabien för att hitta motsvarande mängd olja och 
att Saudiarabiens oljetillgångar är större än Rysslands.

 

Världens resurser och uttömning
Under slutet på 1800-talet inleddes den era som kom att kän-
netecknas av oljebaserade drivmedel, framförallt bensin och 
diesel. Reserverna ansågs länge outtömliga, men många av värl-
dens geofysiker menar att jorden i närtid kommer att nå en höjd-
punkt i oljeutvinningen, och att den därefter gradvis kommer 
att minska. Dessa tankar går tillbaka till 1969, då den ameri-
kanske geologen M. King Hubbert gjorde en förutsägelse om 
USA:s framtida oljeproduktion. Hans teori gick ut på att den 
årliga oljeproduktionen skulle följa en kurva som liknade en 
gammaldags kyrkklocka med spetsig topp och sluttande sidor. 
Efter en långsam start skulle produktionen efter ett antal år 
kraftigt tillta för att sedan nå sin topp. Därefter skulle den falla 
tillbaka och plana ut. Kurvan fick namn efter honom själv och 
kallas än idag för Hubbert’s Peak. 
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Analysen förfinades efter hand och en detaljerad version av 
kurvan, som i vissa kretsar kallas för logistisk tillväxtkurva, väx-
te fram. Den logistiska tillväxtkurvan visar att produktionskur-
van kan ha flera toppar: en lokal och spetsig topp, där produk-
tionen först når sin maximala nivå ett givet år, för att senare ha 
en mjukare topp om det finns outnyttjad kapacitet. I fallet med 
USA visade den nya och mer realistiska modellen att produktio-
nen »peakade« år 1976, trots att produktionen var som högst 
1970.9 Hubberts efterföljande teoribildning och tron på att 
världen vid en given tidpunkt når en produktionstopp för att 
sedan avta, kallas peak oil eller peak gas.10 

Frågan om uttömning kan generellt sett sägas ha att göra med 
tilltagande knapphet, men denna kan i sin tur mätas på olika 
sätt. För att analysera knappheten använder peak oil-föresprå-
kare framförallt en metod som ser till de bevisade fysiska re-
serverna och deras förändring över tid. En annan metod för att 
utröna knappheten ser till oljeprisets utveckling, medan en tred-
je metod ser till långsiktiga reala förändringar av priset på oex-
ploaterade resurser. Ytterligare en metod väger in den långsik-
tiga marginalkostnaden för utbudet.11 Medan forskare träter om 
vilken av dessa metoder som är bäst, brukar politiker utnyttja 
skillnaderna i sätt att beräkna reserverna för att uppnå egna 
mål, till exempel att framställa staten som rik, stark och fram-
gångsrik.

Det är objektivt sett svårt att göra helt perfekta beräkningar 
av energireserver.12 Uppskattningarna är därför traditionellt 
försiktiga, då man vid senare uppskattningar hellre räknar upp 
storleken på reserverna än ner. Detta ställer inte bara oljebola-
gen i bättre dager, utan det påverkar även aktiekurserna och 
möjligheten att attrahera investeringar samt skapar förtroende 
hos kunderna. 

Sifferexercis och kreativ bokföring av reserver förekommer i 
stor skala och det gör att det kan vara svårt att få grepp om vad 
som faktiskt finns. Siffror kan även ändras med kort varsel av 
rent beräkningstekniska orsaker. Bolaget Royal Dutch Shell om-
klassificerade till exempel år 2004 sina reserver, vilket innebar 
en påtaglig nedräkning,13 men det förekommer även uppräk-
ningar. Ett exempel är från 2002, då tidskriften Oil and Gas 
Journal började inkludera tunga kolvätesföreningar, bland an-
nat tjärsand, i sina sammanställningar av ländernas oljetillgång-
ar. För Kanada innebar denna omklassificering att landet fick 
ett tillskott på 175 miljarder fat med tjärsand, en enormt stor 
skillnad. Landet klättrade i en handvändning mycket högt upp 
på listan över världens oljerikaste stater.14 Den nya klassifice-
ringen kunde i sin tur användas av amerikanska och kanaden-
siska forskare som argument för att minska oljeimporten från 
Mellanöstern och i stället satsa på de outnyttjade reserverna i 
Nordamerika.

I de källor som citerar data om reserver slarvas det därtill med 
terminologin och nomenklaturen kring olika reservnivåer.15 In-
nebörden av uttrycket »bevisade reserver«, som ofta används 
i press och teve, skiljer sig till exempel åt mellan västerländsk 
och rysk terminologi, och det framgår inte alltid av olika ana-
lyser vilket klassificeringssystem som använts. Skillnaderna är 
stora och en förklaring är att Ryssland traditionellt har beräk-
nat reserver på basis av vad som är tekniskt möjligt att utvinna, 
medan väst baserat sin modell på vad som är ekonomiskt lön-
samt att utvinna. Eftersom den västerländska modellen beror på 
det aktuella priset och båda modellerna beror på teknikutveck-
lingen finns inneboende problem med hur exakta uppskattning-
arna kan vara. Det finns visserligen konverteringstabeller för 
de olika systemen, men de används sällan utanför fackpressen. 
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Storleken på ett lands reserver och dess produktionsnivåer 
är inte heller uppenbart korrelerade. Stater med stora reserver 
och lämplig infrastruktur har som regel reservproduktionska-
pacitet och kan därmed välja om man antingen vill snåla eller 
vara generös med produktionen. Under 1990-talet minskade till 
exempel den reservproduktionsförmåga som fanns bland OPEC:s 
medlemmar genom att nivån på den faktiska produktionen och 
taket för maximal produktionsförmåga närmade sig varandra. 
Endast Saudiarabien förmådde reglera sitt utbud genom pro-
duktionsökningar. Från och med 1997 kunde Saudiarabien till 
och med helt själv reglera OPEC:s produktionsnivåer när övriga 
medlemmar nått produktionstaket. Sex år senare, den 6 mars 
2003 för att vara exakt, meddelade dock även Saudiarabien att 
man nått sitt produktionstak.16 Den analys av Saudiarabiens för-
måga som varit gällande i flera år fick därmed radikalt revide-
ras. Peak oil-teoretikerna menade att detta var ett starkt tecken 
på att även den omnipotenta oljestaten hade nått sin topp och 
att produktionsnivåerna skulle sjunka för gott.17

Peak oil-falangen i världen står dock inte oemotsagd. Den 
hårdaste kritiken kommer från ekonomer. Deras huvudargu-
ment är att när oljepriset stiger, till exempel som ett resultat av 
minskat utbud på oljemarknaden, blir det ekonomiskt försvar-
bart att investera mer och ta nya och tidigare dyra fält, tekniker 
och metoder i drift. När genomslaget för dessa åtgärder kommer, 
omkring ett tiotal år senare på grund av de långa ledtiderna, 
ökar utbudet av olja igen och priset sjunker. Peaken, och där-
med risken för uttömning av resurser, skjuts således konstant 
på framtiden.18 

Ekonomerna har stort empiriskt stöd när det gäller analysen 
av de cykliska priserna på olja. År 1972 låg oljepriset på ca 2,5 
dollar per fat och 1979 hade det stigit till 40 dollar. Under 1980- 

och 1990-talen låg däremot priset på 7 dollar och 2008 på 130 
dollar.19 Under försommaren 2008 nåddes en toppnotering på 
148 dollar per fat, men bara ett par månader senare hade priset 
dalat till 37 dollar till följd av den globala finanskrisen. Att pri-
set på något år fördubblades för att sedan upprepade gånger 
halveras visar att priset inte bara har att göra med tillgång i ter-
mer av geologiska resurser. Kortsiktiga påverkansfaktorer och 
globala konjunkturer överskuggar i regel de långsiktiga fakto-
rerna, vilket gör det mycket svårt att sia om priser.

Den grundläggande hypotesen i peak oil-resonemanget är 
dock att sannolikheten att hitta olja starkt beror på andelen 
oupptäckt olja – inget annat.20 Förespråkarna för Hubbert’s Peak 
betraktar enkelheten i resonemanget som en styrka och ingen 
ny teknologi har fått dem att frångå de grundläggande ekvatio-
nerna. Samtidigt som att de ser detta som ett bevis för teorins 
förklaringspotential, menar ekonomerna å sin sida att just detta 
är problemet. Peak oil har använt samma argument och samma 
slutsats i 30 års tid, det vill säga att peaken ligger endast några 
år bort. De har likt domedagsprofetiorna vid upprepade tillfäl-
len visat sig felaktiga. 

En faktor i sammanhanget är att svårigheten med oljeutvin-
ningen hela tiden ökar. Företag utvinner i regel den lättåtkom-
liga och billiga oljan först. Problemet med detta är att mellan 
50 och 80 procent av oljan förblir outnyttjad eftersom den kvar-
varande oljan är dyr och svår att utvinna.21 Situationen föränd-
ras emellertid kontinuerligt. Teknologi och metoder för utvin-
ning förfinas till exempel och normalt sker utvinningsprocessen 
i tre steg. I det första steget ser man till att skaffa licenser och 
kapital, man konstruerar en grundläggande infrastruktur för 
projektet och påbörjar produktionen. Under de första fem sex 
åren av en oljekällas produktionscykel stiger produktionen av 
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olja. I det andra steget stabiliseras produktionsnivån och inves-
teringsbehovet planar ut. Beroende på fältets storlek kan steg 
två pågå mellan fem och tio år. I det tredje steget börjar pro-
duktionen minska och marginalkostnaden för utvinningen ökar 
gradvis. Det tredje steget kan i vissa fall hålla på under tio till 
tjugo års tid.22 Det är förklaringen till varför det blir dyrare och 
svårare ju mindre olja som finns kvar i ett fält.23 

Oljebrunnarna måste inte vara helt vertikala utan de kan även 
vara snett borrade, något som bland annat utnyttjades för att ut-
vinna olja under Oklahomas huvudstad, samt av Saddam Hus-
sein vid utvinning av olja under Iraks grannländers territorium. 
Det går till och med att borra helt horisontellt, vilket görs i det 
supergigantiska fältet Ghawar i Saudiarabien.24 

När även pumpningen efter en tid går trögt sprutar man ofta 
in vatten i några borrhål för att på så vis trycka ut oljan i andra 
änden. Med denna metod kan man dubbla utvinningsvolymer-
na. Sedan 1980-talet används inte bara vatten utan även kväve, 
lösningsmedel, koldioxid och till och med eld för detta ändamål. 
Dessa tekniker är dock dyra och slutade vara lönsamma år 2000 
på grund av låga oljepriser, men situationen har förändrats ef-
tersom oljepriset har stigit sedan dess. USA utvinner omkring 
750 000 fat per dag på andra sätt än genom traditionell pump-
ning. Injicering av koldioxid i fälten är en av de bästa metoder-
na, eftersom gasen löser upp sig i vatten och oljedropparna får 
lättare att röra på sig igen.25 I Ryssland har man dock inte bör-
jat använda dessa typer av tekniker i större skala och på grund 
av kortsiktighet i utvinningsfilosofin förstörs många oljekällor 
i onödan. Utsikterna för att i efterhand kunna tillföra ny teknik 
minskar därmed. 

Ett generellt problem är alltså att de mest effektiva sätten för 
att förbättra utvinningen är att använda högteknologiska pro-

dukter, vilket är kostsamt. Trösklarna som nyetablerade aktörer 
måste komma över är följaktligen mycket höga. Ibland får bran-
schen draghjälp från oväntat håll och i USA har till exempel det 
amerikanska försvarsindustriföretaget Boeing donerat olika pa-
tent rörande högenergilasersystem från Ronald Reagans avsom-
nade Star Wars-program. Syftet är att förbättra oljeborrtekniken.26 
Även i Ryssland förekommer samarbete mellan försvarsmakten, 
försvarsindustristrukturer och energibolag (se kapitel 5).

Rysslands bristande erfarenhet inom vissa teknikintensiva 
sektorer av petroleumbranschen, bland annat på djupborrnings-
området, beror på det sovjetiska arvet. Den rysksovjetiska borr-
ningstekniken skilde sig nämligen från den västerländska tek-
niken. För att nämna ett detaljexempel borrade man i väst under 
1980-talet enligt en teknik kallad rotary drilling, medan man i 
Sovjetunionen använde så kallad turbodrilling. Vid rotary dril-
ling sitter borrens drivmaskineri vid markytan och momentet 
överförs till borrkronan via ett långt borrör. Turbodrilling inne-
bär däremot att borrkronan vrids runt av en hydraulmotor som 
sitter i anslutning till borrkronan. 

En teknikalitet i sammanhanget kan tyckas, men den sovje-
tiska tekniken infördes därför att de tekniska precisionskraven 
vid rotary drilling var för svåra att hantera för den undermåli-
ga sovjetiska tillverkningsindustrin. Nackdelen med tekniken 
var att den krävde hög rotationshastighet som i sin tur snabbt 
slet ned borrkronan och framtvingade frekventa byten. Detta 
speciellt i kombination med den bristfälliga kvaliteten på de 
sovjetiska borrkronorna, vilket innebar att de behövde bytas 
ofta bara av den anledningen, gjorde tekniken opraktisk vid stora 
djup.27 Detta har varit en faktor som gjort att rysk kunskap om 
oljeborrning vid extrema djup släpat efter kunskapen i väst. Ryss-
land har därför behövt tillförsel av internationell kompetens i 
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tider då intresset för nya svårtillgängliga fält ökat. Idag kan 
ryska bolag köpa in toppmodern teknologi från utlandet, men 
när oljepriset stiger så ökar även efterfrågan på ny teknologi. 
Därmed ökar inte bara kostnaden för utländsk högteknologi 
utan tillgängligheten minskar dessutom, vilket gjort det svårt, 
till och med för Ryssland, att få tag på teknologi, material och 
personal trots att man haft råd att betala för den.

Oavsett när en eventuell oljetopp inträffar, eller inträffade, får 
det anses klarlagt att oljan inte tar slut vid en given tidpunkt, 
utan att den lättillgängliga och därmed billiga oljan gradvis mins-
kar. Kvar blir den svårtillgängliga oljan, till exempel på konti-
nentalsockeln eller i Arktis. Det finns även tillgångar av tyngre 
kolväten såsom oljeskiffer och tjärsand. Dessa tillskott spelar stor 
roll för vissa länder, till exempel Estland och Kanada, men räck-
er inte för att kompensera för omfattande underskott av vanlig 
råolja under många års tid. 

Man behöver inte gå många år tillbaka i tiden förrän peak 
oil-falangen ansågs mycket suspekt och oseriös.28 Myndigheter, 
energibolag och organisationer i alla petrostater förnekade helt 
att resurserna sinade. Idag är de flesta ense om att den billiga 
oljan sinar. Frågan man träter om är mest när peaken inträffar, 
inte om. Idén om peak oil drivs bland annat av The Association 
for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) under ledning av 
Kjell Aleklett, professor vid Uppsala universitet.29 Till och mer 
flera energibolag, den internationella energimyndigheten IEA 
och amerikanska regeringens Energy Information Administra-
tion (EIA) har i viss utsträckning antagit denna linje. US Geo-
logical Survey (USGS) har till exempel uppskattat att den glo-
bala peaken kommer 2036.30 

Rysslands stora reserver och ljumma prospekteringsvilja
Eftersom reserver kan bedömas på olika sätt varierar följaktli-
gen uppgifterna om storleken på de ryska olje- och gasreser-
verna. IEA har till exempel uppskattat de ryska oljereserverna 
till omkring 60 miljarder fat medan Ryssland själv hävdat ett 
innehav av 90 miljarder fat. En konservativ beräkning från 2004 
visar att den ryska oljan vid dagens produktionsnivåer skulle 
räcka till år 2030 enligt det amerikanska klassificeringssystemet. 
Skulle de tunga okonventionella flytande kolvätena, det vill säga 
oljeskiffer och tjärsand,31 tas med i beräkningen kan Ryssland 
ha upp till 300 miljarder fat, vilket skulle räcka hundratals år 
enligt en beräkning.32 Det finns dock anledning att vara skeptisk 
till de mest extrema siffrorna av flera skäl, inte minst för att de 
kanske inte innebär världens räddning även om de stämmer. 

Okonventionella kolväten är kostsamma att utvinna, har lägre 
energiinnehåll än råolja och är därtill mycket mer miljöovänliga, 
både vid utvinning och förbränning. Utsläppen av klimatskad-
liga gaser ökar till exempel med 20–25 procent jämfört med van-
lig råolja. Hur pass viktig miljöfaktorn är kan diskuteras, men 
genom att använda dessa siffror och omklassificera reserverna 
kan alltså Ryssland ge sken av att ha större tillgångar än vad som 
faktiskt finns utvinningsbara på kort sikt. Det vore emellertid 
fel att anta att den höga kostnaden för att ta fälten i anspråk 
skulle vara en permanent återhållande faktor. På senare tid har 
det till exempel visat sig att skiftet från konventionella till okon-
ventionella resurser inte orsakat något anmärkningsvärt avbrott 
i utvinningen.33

Eftersom beräkningar av olje- och gastillgångar i vikt och 
volym är behäftade med så stora osäkerheter är det ur ett poli-
tiskt perspektiv mer intressant att Ryssland, grovt förenklat, 
har omkring 6 procent av världens oljereserver och 27 procent 


