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O
ljan är den moderna världens viktigaste 
materiella bas. Den finns överallt, i alla 
skrymslen och vrår av vår tillvaro, i en 
eller annan form. Det är i hög grad oljan 
vi har att tacka för vårt välstånd och 
höga levnadsstandard. Utan olja skulle 

världen sådan den ser ut idag kollapsa. I denna mening är 
vi alla oljemänniskor. 

Ändå har oljan numera ett uselt rykte. Den är något vi 
vill bli av med. Den orsakar smog, förorenar hav och kus-
ter, hettar upp jorden. Den gör oss beroende av länder vi 
inte vill vara beroende av. Den föder korruption, göder 
envåldshärskare, skapar orättvisor och orättmätig makt. 
Den finansierar inbördeskrig och terrorism, förvränger 
ekonomier, förstör kulturer. Vi har alltså goda skäl att 
vilja såga av den gren vi sitter på. 

Ursprunget till denna existentiella ambivalens i vårt 
förhållande till oljan kan spåras tillbaka till 1950-talet. 
 Oljeanvändningen ökade då i svindlande takt, men samti-
digt var en ny världsordning på väg att ta form. Kolonier 
blev självständiga stater, imperier kollapsade, kartor rita-
des om och politiska aktörer i det som kom att kallas 
”tredje världen” trädde fram på den världspolitiska sce-
nen. Från dessa länder hämtade västvärlden en allt större 
andel av den olja på vilken efterkrigstidens ekonomiska 
mirakel vilade. Men trots att kolonialismen formellt sett 
nått vägs ände fortsatte de stora europeiska och ameri-
kanska oljebolagen – Shell, Esso, Mobil, BP, Texaco och så 
vidare – att kontrollera och profitera på oljeutvinningen  
i den globala södern. Denna ”neokolonialism”, som Sartre 
döpte den till, stack i ögonen på tredje världens ledare. 

Särskilt slutet av 1950-talet, skriver historikern Daniel 
Yergin i Pulitzerprisvinnaren ”The prize. The epic quest 
for oil, money and power” (1991), kännetecknades av stor 
osäkerhet och instabilitet ifråga om oljeländernas rela-
tion till oljebolagen och de oljeimporterande länderna  
i väst. Turbulensen ökade till följd av att Sovjetunionen 
vid samma tid inledde en kampanj för massiv oljeexport 
tvärsöver järnridån till Västeuropa. Överproduktionen av 
olja i världen ledde bland annat till att USA:s president 
Dwight Eisenhower 1959 införde höga importtullar på 
 utländsk olja i syfte att skydda landets inhemska oljepro-
duktion. Måttet var då rågat för Venezuela, Iran och de 
arabiska oljeländerna. Året därpå bildade dessa en ny 
 organisation: Opec. 

I samband med Sexdagarskriget 1967 försökte sig ara-
bländerna i Opec för första gången på ett oljeembargo. 
Det misslyckades, eftersom andra länder, särskilt USA, 
hade en stor reservkapacitet för oljeproduktion som kun-
de kompensera för de felande flödena. Men under åren 
som följde minskade reservkapaciteten snabbt och de 
 oljeimporterande länderna blev alltmer sårbara. Opec 
var inte sena att utnyttja detta. 1971 lyckades de få till en 
rejäl höjning av oljepriset och flera länder – från Libyen 
och Algeriet till Irak och Venezuela – tog radikala beslut 
om att nationalisera sin oljeindustri.

I västvärlden rådde samtidigt oljebrist. Flera regioner 
på amerikanska östkusten fick exempelvis stora problem 
med elavbrott. Även i Japan blev det vanligt med black-
outs. I början av 1973 tampades flera länder med stora 
problem i oljeförsörjningen och bensinbrist hotade. 

Det var i detta läge, skriver Yergin, som Egypten och 
 Syrien den 6 oktober 1973 plötsligt angrep Israel och 
igångsatte Yom Kippur-kriget. USA:s beslut att stödja 
 Israel militärt fick arabländerna i Opec att gå i taket. Till 
att börja med chockhöjde de exportpriset på sin olja med 

70%. Dessutom beslutade de om ett embargo som gick ut 
på att dra ner på produktionen med 5% för varje månad 
som gick tills deras politiska mål uppnåtts. Leveranser till 
”vänländer” upprätthölls på samma nivå som tidigare, 
men leveranser till USA och ett par andra länder stoppa-
des helt. I december 1973 dubblerades oljepriset igen, vil-
ket totalt sett innebar en fyrdubbling på bara tre månader. 

O
ljeembargot hävdes i mars 1974 men olje-
priset låg kvar på en extremt hög nivå 
under hela 1970-talet och orsakade enor-
ma ekonomiska problem världen över. 
Och 1979 var det dags för nästa kris, den-
na gång kopplad till revolutionen i Iran. 

För oljeindustrin var åren kring 1980 en galen tid. De 
höga oljepriserna ledde till en sanslös boom i oljepros-
pektering och oljeutvinning världen över, och otroliga 
pengasummor cirkulerade i systemet. Det var en guld-
ålder för de mindre, oberoende oljebolagen, tidstypiskt 
avspeglad i TV-serien Dallas, som hade premiär 1979, med 
J R Ewing som sinnebilden för den oberoende amerikan-
ske oljemannen. Många lät sig lockas av en oljekarriär. 
Studenter som just tagit ut sin geologexamen erbjöds sky-
höga löner. De som hade tio års erfarenhet sade upp sig 
från sina jobb på de stora oljebolagen för att starta eget, 
med drömmar om snabb rikedom. Läkare och advokater 
investerade sina sparpengar i borraktier.

Sedan vände det: oljepriset började sjunka och 1986 kol-
lapsade marknaden helt. Man talade om den ”omvända” 
oljeprischocken. Fram till slutet av 1990-talet förblev 
 oljan billig. Oljebolagen gjorde stora förluster och försök-
te förgäves att hitta något sätt att få priset att stiga igen 
(något som bland annat inspirerade manusförfattarna till 
Bondfilmen ”The world is not enough”). 

Men oljeberoendet började nu alltmer ifrågasättas på 
miljömässiga grunder. Oljespill till havs var ett uppenbart 
problem. Även surt regn, övergödning och smog sattes  
i samband med den växande oljeanvändningen. Från slu-
tet av 1980-talet pekades oljan dessutom ut som en av de 
största bovarna bakom den globala uppvärmningen, som 
vid denna tid börjat debatteras häftigt.  

Men medan oljekonsumtionen faktiskt minskade i väst-
världen fortsatte den att öka globalt. Från 1990-talet fick 
den en rejäl skjuts av den nya industrialiseringsvåg som 
drog fram genom den globala södern. Kina gick i brä-
schen, tätt följt av Indien, Brasilien, Sydafrika och många 
mindre utvecklingsländer. Överallt var drömmen den-

samma: att skapa sig en livskvalitet på västlig nivå, med 
bilägande och konsumtion i centrum – något som närmast 
per automatik innebar ett oljeberoende av västligt snitt. 

En bit in på 2000-talet stod det klart att oljan åter höll 
på att bli knapp. Oljepriset steg snabbt, för att slutligen nå 
en dramatisk kulmen sommaren 2008. Oljebolagen var 
nu åter i sitt esse: de håvade in enorma vinster och 2009 
var inte mindre än 7 av de 10 största börsnoterade företa-
gen i världen oljebolag. Den ultimata symbolen för denna 
oblyga rikedom blev bygget av den 828 meter höga sky-
skrapan Burj Khalifa i Dubai. Tidstypiska var också den 
ryske oljeoligarken Roman Abramovitjs köp av fotbolls-
klubben Chelsea 2003 och Abu Dhabi-shejken Mansour 
bin Zayed Al Nahyans förvärv av Manchester City 2008, 
affärer som blev början på dessa klubbars sensationella 
avancemang till toppen i europeisk fotboll.

F
ör de oljeimporterande länderna var situationen 
mer problematisk. Oljan och oljeberoendet var 
återigen på allas läppar. I början av 2006 lade 
den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
fram en plan som gick ut på att Sverige helt skul-
le göra sig kvitt sitt oljeberoende till 2020. I USA 

uttalade president George W Bush vid samma tid de 
 numera bevingade orden: ”America is addicted to oil”. 
Kampen mot oljan tycktes vara på väg mot ett klimax. 
 Oljan hade blivit själva symbolen för en ohållbar värld.

Men hur mycket olja fanns det egentligen kvar i under-
jorden? Det var en fråga många ställde sig vid denna tid. 
Det fanns inget entydigt svar. Å ena sidan, som den ameri-
kanske författaren Michael Klare menade i en uppmärk-
sammad bok, ”The race for what’s left” (2012), tycktes det 
dra ihop sig till en episk slutstrid mellan stormakterna 
om det fåtal oljekällor som ännu inte upptäckts eller 
 exploaterats. Dessa låg dels i politiskt instabila, korrupta 
och totalitära länder som Kongo, Sudan och Kazakstan, 
dels på stort djup i världshaven eller i svårtillgängliga 
trakter som Arktis. Många oljebolag – däribland svenska 
Lundin Petroleum – valde att satsa på bådadera. Men pro-
blemen var enorma. I länder som Kongo spädde exploate-
ringen på korruption, finansierade inbördeskrig och ska-
pade enorma sociala orättvisor. Utvinningen till havs 
skedde för sin del till priset av hisnande miljörisker, något 
som kom till tragiskt uttryck våren 2010 när oljeplattfor-
men Deepwater Horizon gick under i Mexikanska golfen. 
Floridas stränder totalförstördes av spillet.

Å andra sidan såg nya tekniska innovationer till att sto-
ra mängder olja kunde extraheras ur geologiska forma-
tioner som tidigare inte räknats som exploaterbara. 
Fracking och andra brutala metoder började tillämpas  
i massiv skala från 1990-talet, särskilt i USA, medan 
 Kanada satsade stort på oljeutvinning ur så kallad tjär-
sand. Resultatet var att Nordamerikas oljeproduktion 
nådde nya rekordnivåer. Den enda haken var att denna 
”okonventionella” olja utvanns till priset av omfattande 
miljöförstörelse i de producerande regionerna. 

Kommer vi då verkligen att kunna fasa ut oljan inom 
överskådlig framtid? Jag begrundar denna ödesfråga med-
an jag bläddrar förstrött i den kanadensiske fotografen 
 Edward Burtynskys bok från 2011, som utgår från en känd 
utställning som bland annat visades på Fotgrafiska i Stock-
holm. ”Oil” heter den kort och gott. Burtynsky tar oss med 
ut på oljefälten, till raffinaderierna och oljehamnarna, till 
motorvägskorsningarna, villaförorterna och motorcykel-
tävlingarna. Han följer oljans flöde genom världen och 
 anländer i kvällningen till de ödeläggelsens landskap som 
ligger där oljan når vägs ände: bilskroten, uppsamlings-
platserna för uttjänta oljefat, bildäck och jetmotorer, den 
söndertrasade naturen runt Baku och de svarta stränderna 
i Bangladesh, dit de åldrade tankfartygen styr på sin sista 
resa. En underlig och sorgen känsla smyger sig på: av att 
det redan är försent. Av att allt som oljan rimligen kan 
åstadkomma – på gott och ont – redan har åstadkommits. 
Av att allt som nu återstår är att pumpa upp och bränna 
de sista faten. 

Om oljan tog slut idag 
skulle världen kollapsa
Trots att vi är medvetna om motsatsen lever vi våra liv som om olja inte  
var en ändlig resurs och hotet mot klimatet inte fanns. Hur kunde det bli  
så här? Detta är den andra av två understreckare som behandlar oljans  
märkvärdiga historia. Den första delen publicerades i SvD 30/6.

Oljepumpar är en vanlig syn i de områden där oljeutvin-
ning sker, här på ett fält nära Lovington i USA. Foto: Charlie 
Riedel / TT
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