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Syftet med uppsatsen har varit att undersök om USA:s och Kinas agerande för att 
säkerställa tillgången på olja medför en sådan risk att en allvarlig konflikt kan uppstå mellan 
staterna. Genom att utforska världens produktion och konsumtion av olja mellan åren 2000 -
2004 klarläggs dels vilka de stora producentområdena är, dels att världen idag har fått ett 
ökande behov av olja. Tillsammans med hur världens idag kända reserver är fördelade 
understryks den strategiska betydelsen av Mellanöstern. 

Genom att studera USA:s och Kinas nuvarande produktion, konsumtion, reserver och 
prognoser inför framtiden skapas en bra bild över vilket beroende av importerad olja de har 
idag och bedöms få i framtiden. Allt tyder på att USA och Kina i fortsättningen kommer vara 
starkt beroende av importerad olja från Mellanöstern. 

Den empiriska undersökningen visar på stora skillnader mellan staternas agerande inom 
den politiska, ekonomiska och militära sektorn. I slutanalysen är det möjligt att peka ut fyra 
områden där det i framtiden finns allvarliga risker för konflikt mellan USA och Kina i deras 
strävanden efter tillgång på olja. Det första berör Kinas aggressiva oljestrategi. Den andra är det 
kinesiska samarbetet med ”the rogue state” Iran och den allians som håller på att formas mellan 
länderna. Det tredje området som har identifierats är Kinas strävan efter att skapa politiskt 
inflytande i Mellanöstern och den fjärde är den kinesiska marina uppbyggnaden där Kinas 
målsättning är att skapa en ”blue-water navy” för att kunna skydda sina egna oljetransporter 
från Mellanöstern. Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att allt inte faller tillbaka på Kina 
utan att det snarare är Kinas strävan att få en plats i solen som kolliderar med amerikanska 
viljan att bibehålla sin dominans. 
 
Bilaga 1: Abstract 
 
Nyckelord: Olja, USA, Kina, Geopolitik, Konflikt, Mellanöstern. 
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Den geopolitiska konkurrensen om oljan. 
 
1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

Det som först fångade mitt intresse kring oljan var om Irakkriget 2003 var 
orsakat av USA:s behov av att trygga sin framtida oljeförsörjning. Idag, med 
kriget i backspegeln, var det sannolikt inte oljan som var huvudorsaken till 
kriget.1 Det som sedan ytterligare spädde på min nyfikenhet kring oljan och dess 
betydelse var två artiklar, en i Officerstidningen och en i FOI-tidskriften 
Framsyn. Dessa artiklar understryker oljans betydelse och den kamp som idag 
pågår kring världens oljetillgångar. 

Från att ha varit en nästintill obegränsad resurs, har det på senare tid 
framkommit uppgifter som talar om att tillgången på oljan är mer begränsad. 
Det har inte upptäckts några nya stora fyndigheter på senare tid, vilket 
accentuerar oljans betydelse nu när världens länder har skapat sig ett större 
beroende och en högre världsförbrukning. När det sedan i Framsyn talas om att 
– ”Utan olja stannar ekonomin”2, finns det all anledning att fundera till lite 
extra. Det går inte att komma runt det faktum att oljan är av strategisk betydelse 
dvs. oljan är inte enbart en handels/förbrukningsvara utan är snarare en 
strategiskt viktig produkt och under dessa förhållanden är det framförallt 
kontrollen på tillgången av oljan som är viktig. Detta minskar inte anledningen 
till att studera oljans betydelse men den skall kanske ses ur ett annat perspektiv - 
ett geostrategiskt perspektiv. Är det så att kampen om tillgången på olja har 
hårdnat, är exempelvis Kinas avtal med Iran om oljeleveranser ett tecken på 
detta? Detta är värt att studera och att försöka belysa. 
 
1.2 Syfte 

Som tidigare nämnts är tillgången på olja livsviktig för såväl enskilda 
staters ekonomi som den globala ekonomin. De geografiska förhållandena, vad 
avser var oljan finns, är givna och det är inte sannolikt att nya stora 
oljefyndigheter kommer att upptäckas och exploateras inom de närmsta åren. 
Detta ger en klar bild över var oljan kan komma att produceras för vidare 
transport ut i världen. När många utvecklingsländer under flera år har ökat sitt 
behov av olja och industriländerna inte lyckats minska sitt beroende resulterar 
detta i att världen idag får ett ökat behov av olja. Utan att dra för långtgående 
slutsatser kan det konstateras att olja kommer att utgöra en begränsad strategisk 
resurs. Bilden av var världens oljeproducenter och oljereserver finns utgör en 
grund för vilket område som är av störst strategiskt betydelse. Mellanöstern 
kommer, utan att gå händelserna i förväg, att spela en fortsatt central roll när det 
gäller tillgången på råolja och detta gäller även för denna studie. 

USA och Kina3 är två giganter på var sina sätt, Kina med 1,4 miljarder 
invånare och USA som världens ekonomiska motor. De är bägge stater vars mål 
är att växa ekonomiskt men av två olika skäl, USA för att kunna behålla sin 

                                                 
1 Jan Hallenberg, Vilket mål ville Bushadministrationen uppnå med att invadera Irak?, ur Bengt 
Anderberg, Anders Cedergren, Stefan Ring och Jan Ångström, Irakkriget – Perspektiv på politik 
och krigföring, (Stockholm: Försvarshögskolan, 2004), s. 15. 
2 Ingolf Kiesow, Kriget löser inte problemet med oljan, Framsyn nr 3, 2003, s. 43. 
3 Författarens anmärkning: När Kina nämns i uppsatsen är det synonymt med Folk Republiken 
Kina. 
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hegemoniska ställning i världen och Kina för att kunna utmana USA på dess 
särställning. Världens ekonomiska supermakt mot världens folkrikaste stat men 
var gör detta så intressant? – Jo, för att kunna fortsätta att utvecklas ekonomiskt 
och därigenom skapa välstånd krävs det olja. En minskad tillgång på importerad 
olja skulle kunna påverka deras ekonomier negativt. Därför avser jag att studera 
hur USA och Kina agerar för att kunna trygga försörjningen av olja. Studien 
skall visa på hur de agerar politiskt, militärt och ekonomiskt. Historiskt sett har 
naturresurser varit en källa till konflikt mellan stormakter men dagens 
globalisering har samtidigt medför att USA:s och Kinas ekonomier blivit 
alltmer sammanflätade. En oljekris i någon av staterna skulle därmed innebära 
en exportkris för den andra staten. Detta innebär att det finns incitament för 
både konflikt och samarbete. Syftet med studien är att kartlägga huruvida 
USA:s och Kinas agerade i jakten på olja leder till motsättningar och konflikter 
mellan de båda staterna.  
 
1.3 Frågeställning 
• Var produceras oljan samt var finns oljereserverna? 
• Hur ser USA:s och Kinas beroende av olja ut dvs. var importeras oljan från 

och hur ser beroendet gentemot de oljeproducerande staterna ut? 
• Hur agerar USA och Kina, politiskt, militärt och ekonomiskt för att 

säkerställa tillgången på olja? 
• Vilka risker finns det för framtida allvarliga konflikter mellan USA och 

Kina, kopplat till beroendet av olja? 
 
1.4 Teorianknytning och metod 

För att kunna sätta in läsaren i min teorianknytning avser jag att beskriva 
hur jag har gått tillväga. Jag har inte kunna finna på någon vetenskaplig modell 
som gjort det möjligt att kunna analysera komplexa problem och följden har 
blivit att jag själv konstruerat en modell som till del belyser problematiken. Jag 
är dock väl medveten om att min modell inte kan ge mig det fullständiga svaret 
men den kan åtminstone belysa valda delar av problemet.  

Avsnitt som följer utgör en grund för läsaren att sätt sig in i det teoretiska 
resonemang som omsluter uppsatsen. Jag har valt geopolitik som perspektiv och 
detta utgör också ramverket för uppsatsen. Detta med tanke på att det, i min 
problemformulering, finns en direkt koppling mellan USA:s och Kinas 
geografiska placering och behovet av tillgång på naturresurser. Mitt teoretiska 
analysverktyg bygger på Nils Andréns, den totala säkerhetspolitiken.4 Skälet till 
mitt förhållningssätt är kopplat till det faktum att säkerställandet av tillgången 
på naturresurser är direkt länkat till länders nationella säkerhetspolitik.5 Jag 
kommer inom respektive teorier att påvisa hur dessa kommer att tillämpas för 
att ge skärpa åt både ramverk och analys. 

Vilken är relationen mellan geopolitik och säkerhetspolitik? Följande citat 
ger en bra beskrivning: 

 
 

                                                 
4 Den totala säkerhetspolitiken beskrivs närmare på sedan 7. 
5 Michael T. Klare, Resource Wars – The New Landscape of Global Conflict, (New York: 
Metropolitan Books, 2001), s. 10-11. 
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The relationship between security of supply (of the EU) and geopolitics is straightforward: in a 
certain socio-economic and political order or system, energy supplies are available (through the 
market, government or both) or can be made available in sufficient quantities and at affordable 
prices.6 

 
Jag ser energisäkerheten som en del av den nationella säkerhetspolitiken. 

Tryggad försörjning av energi, i detta fall, olja bidrar till att skapa nationell 
säkerhet. 
 

1.4.1 Geopolitik 
Jag avser att först förklara begreppet geopolitik för att därefter placera in 

min problemställning i det geopolitiska perspektivet. “The study of international 
relations is impossible without a firm grasp of geography. The geographic factor 
in world history is the most fundament because it is the most constant.”7 
Geopolitiken tar sin utgångspunkt ifrån både geografin och politiken men 
geopolitik handlar också om perspektiv och om hur världen uppfattas.  

Geografi är något som var och en läste under sin grundskoletid och det var 
här som kunskapen spreds om att världen bestod av sex världsdelar. Detta var 
den geografiska utgångspunkten. Sett ur ett geopolitiskt perspektiv består 
världen av en stor kontinent, EuroAsien-Afrika, flera mindre öar och ett stort 
hav.8 Denna distinktion mellan geografi och geopolitik är viktig vid studier av 
internationella relationer (IR). En viktig förutsättning för att kunna analysera 
geopolitik är att det finns kunskap om geografin. Geopolitik handlar, som 
tidigare nämnts, om interaktionen mellan stater i en geografisk inneslutning. 
Genom historien har geografin varit scenen på vilken nationer har konfronterats. 
Geografin är också den mest grundläggande faktorn inom IR, eftersom den är 
den mest permanenta, men självklart kan dess påverkan förändras. Detta kan ske 
genom att teknik utvecklas vilket medför att rent geografiska avstånd får mindre 
betydelse. Geografin som omgärdar staten, dvs. dess position i en geografiskt 
bestämd region och i världen som helhet, skapar möjligheter men även 
begränsningar. Det är utifrån dessa geografiska förhållanden som nationens 
ledare, och beslutsfattare påverkas när det gäller säkerhetspolitik.9 

Geopolitik beskrivs som relationen mellan geografi och politik, och dess 
konsekvenser för statens internationella intressen och sin relativa makt.10 I en 
liknande beskrivning förklaras geopolitik som: ”Studiet av maktens geografiska 
betingelser och mönster, av sambanden mellan egenskaper i det geografiska 
rummet och fördelningen av makt.” 11  

                                                 
6 EU, Study on Energy Supply Security and Geopolitics Final Report, January 2004, s. 37. 
TIllgänglig: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/doc/2004_lv_ciep_report_en.pdf ,  
2005-04-27 
7 Francis P. Sempa, Geopolitics – From the Cold War to the 21stCentury. (New Brunswick: 
Transaction Publishers, 2002), s. 9. 
8 Författarens anmärkning: Denna beskrivning om hur världen ser ut geopolitiskt är skapad av 
Sir Halford Mackinder. Denna uppfattning delas inte av alla geopolitiska tänkare men 
Mackinder uppfattning har på senare tid återkommit till heders. 
9 Francis P. Sempa, s. 4. 
10 Charles W. Kegley, Jr, Eugene R. Wittkopf. World Politics – Trend and Transformation. 
(New York: Worth Publishers Inc. 1999), s. 16. 
11 Statsvetenskapligt lexikon, (Stockholm: Universitetsförlaget, 1997), s. 78. 
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Det är dock viktigt att inse, liksom vad gäller alla andra teorier inom de 
internationella relationerna, att geopolitiken endast är en aspekt av den globala 
miljön som influerar staternas säkerhetspolitik. Geopolitiken har dock sin roll 
genom att den som teori skall kunna ge, inte bara forskare, utan också statsmän 
en vägledning att bestämma statens intressen och hjälpa dem att skilja mellan 
kortvariga och långvariga intressen.12  

De tidiga geopolitiska tänkarnas teorier, den sk. klassiska geopolitiska 
traditionen, handlade om förutsättningarna för att kunna skapa ett globalt 
herravälde. Här finns likheter med realismen och inom statsvetenskapen har 
geopolitiken uppfattats som en föregångare till realismen avseende studierna av 
internationell politik. Skillnaden mellan realismen och geopolitiken är att 
realismen hade en större fokus på statssystemet och de statliga aktörernas 
autonoma påverkan på politiken. Sin intellektuella förankring hade denna 
tradition i Darwinismen och imperialismen och det var i denna miljö som det 
kända geopolitiska tänkarna Kjellén, Mackinder, Mahan och Spykman 
verkade.13  

När det gäller mitt förhållningssätt till geopolitiken ser jag sir Halford 
Mackinders diskussion kring ”the Heartland” som mycket intressant. Mackinder 
som redan i början av 1900-talet påtalade vikten av de centrala delarna av 
EuroAsien, ”the Heartland”, och vikten av att kontrollera dem. Detta 
geografiska område har sin betydelse även idag dock mera centrerat till 
Mellanöstern. Idag handlar det inte om att behärska hela området rent fysiskt 
utan snarare om att kunna påverka och influera. Här har behovet av 
naturresurser spelat en stor roll men även skapandet av säkerhet i världen och då 
tänker jag på Afghanistan och Irak. Mackinder tilldelade för 100 år sedan dessa 
områden en central betydelse som än i dag har sin bärighet. 

Utifrån det tidigare resonemanget kring den geopolitiska kopplingen är 
det två frågor som hamnar inom denna ram och detta sker mot bakgrund av ett 
antal givna geografiska faktorer. Dessa geografiska faktorer står i direkt 
koppling till de producerade staternas placering, de importerande staternas 
placering, tillgången på egna oljetillgångar samt var oljereserverna finns. Med 
dessa ramfaktorer kan den geopolitiska kopplingen göras mot de två första 
frågorna: 
 
 
 
 
 
 
 

Geopolitiken blir applicerbar just med anledning av att det är mot denna 
bakgrund som beslut fattas. Det är också i denna kontext som säkerhetspolitiken 
skapas och i detta geografiska rum som interaktionen mellan stater sker. 
 
 
 
 
                                                 
12 Francis P. Sempa, s. 6. 
13 Statsvetenskapligt lexikon, (Stockholm: Universitetsförlaget, 1997), s. 78. 

• Var produceras oljan samt var finns oljereserverna? 
 
• Hur ser USA:s och Kinas beroende av olja ut dvs. var 

importeras oljan från och hur ser beroendet gentemot de 
oljeproducerande staterna ut? 
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1.4.2 Den totala säkerhetspolitiken som grund för indelningen i sektorer 

Olja har varit, och är fortfarande viktig och inte endast som en råvara utan 
också genom sin påverkan på säkerheten.14 Genom att oljan inom den närmaste 
framtiden kommer att vara en viktig beståndsdel för den globala utvecklingen 
utgör den en förutsättning också för den nationella utvecklingen och därigenom 
påverkar den i allra högsta grad den nationella säkerheten. Detta understryker 
vikten av att alltid ha en säkrad tillgång på olja.  

Eftersom att det är inom den geopolitiska kontexten som statsmännen 
fattar sina säkerhetspolitiska beslut ser jag det som passande att Nils Andréns, 
den totala säkerhetspolitiken, kan utgöra mitt analysverktyg för att studera inom 
vilka sektorer/områden som USA och Kina agerar för att säkra tillgången på 
olja. Nils Andrén för ett resonemang kring begreppet säkerhetspolitik och menar 
på ett behov av ett mera vidgad säkerhetsbegrepp som måste innefatta faktorer 
som indirekt också påverkar säkerhetspolitiken.15 Detta resonemang leder fram 
till Nils Andréns definition av den totala säkerhetspolitiken: 
 
Den totala säkerhetspolitiken betecknar alla de åtgärder som direkt eller indirekt påverkar 
landets säkerhet inför olika former av hot, oavsett om de tillkommit i säkerhetspolitiskt syfte 
eller i politiska former.16 
 

För att förstå mitt syfte med att lyfta in denna definition i min uppsats är 
det viktigt för mig att utveckla mitt resonemang. Andrén talar om alla åtgärder 
som påverkar nationens säkerhet och för att kunna analysera detta väljer han att 
göra en strukturell uppdelning mellan olika områden som skall analyseras. 
Andrén väljer sex sektorer; territoriell, systemsäkerhet, ekonomisk, kulturell, 
ekologisk, funktionell, som täcker in ”alla” åtgärder som skall analyseras. 
Andrén gör sedan en koppling till Barry Buzan och hans tolkning över vilka 
sektorer som skall studeras i dennes vidgade syn på säkerhetsbegreppet. Buzan 
använder fem stycken områden som skall analyseras, militära, politiska, 
ekonomiska, samhälleliga och miljö. Detta ger mig ett antal områden som jag 
anser vara relevanta att använda som ramar. Andrén beskriver själv likheterna 
mellan sina egna och Buzans indelning i sektorer.17 Liknande indelning står att 
finna i boken World Politics inom kapitlet Relations Between States där 
författaren beskriver olika instrument för att nå inflytande och dessa instrument 
är uppdelade i olika områden.18 Dessa områden är till stora delar 
överensstämmande med de som Andrén och Buzan beskriver. Men i boken talas 
det istället om diplomati och köpslående (Diplomacy and Bargaining), bruket av 
militärmakt i syfte att uppnå internationellt inflytande (Use of Military Force for 
Achiving International Influence) och inflytande baserat på ekonomiska resurser 
(Influence Based on Economic Resources).19 Dessa tre metoder för inflytande är 
i paritet med de sektorer som Buzan benämnde den militära, den politiska och 

                                                 
14 Joseph S. Nye, Jr, Understanding International Conflicts, 4th ed.. (New York: Longman, 
2003), s. 210-211. 
15 Nils Andrén, Säkerhetspolitik. Analyser och Tillämpningar, andra upplaga, (Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2002). s. 29. 
16 Ibid, s. 29. 
17 Ibid, s. 29.  
18 Bruce Russett , Harvey Starr. World Politics - The Menu for Choice. (New York: W.H. 
Freeman and Company, 1996), s. 138-158. 
19 Ibid. s. 138-158. 
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den ekonomiska. Detta förstärker ytterligare min tes om att studera just dessa tre 
sektorerna. Det är dessa tre som jag ser som mest relevanta när det gäller en 
stats agerande. De andra två sektorerna är inte irrelevanta men har svårare att 
finna sitt sammanhang kopplat till ett agerande i syfte att få tillgång till olja. 
Skälen till att jag utelämnar den samhälleliga- och miljösektorn är mot bakgrund 
av att dels skulle studien bli alltför omfattande samt dels för att jag ser dem som 
svårdefinierade och oklara och som därigenom skulle bli svåra att konkretisera i 
min studie. 

För att ge en helhetsbild är det viktigt att definiera vad de skilda sektorena 
innefattar. Buzan et al. har valt att definiera sektorerna utifrån sin analysmodell 
som har ett annat fokus än den analys som jag gör. Buzan menar på att 
sektorerna syftar till att identifiera specifika typer av interaktioner.20 Mitt syfte 
är något annorlunda och syftar mer på att identifiera ett agerande från en stat. 
Buzan et al:s definition utgör trots detta grunden för min vidareutveckling av 
definitionerna av de olika sektorerna. 
 

1.4.3 Definiering av sektor och indikatorer 
Med målet att ytterligare skärpa analysen är det viktigt att beskriva vilka 

som är objekten samt vilken nivå som skall studeras. Ur min synvinkel är staten 
objektet och nivån internationella relationer som undersöks. Detta då det 
handlar om interaktion mellan stater, mellan Kina och USA samt mellan USA 
eller Kina mot producentstaterna. För att kunna göra en jämförelse mellan 
staternas agerande är det av central betydelse att de studeras på ett likvärdigt 
sätt. För att kunna göra detta krävs att jag dels definierar vad som avses inom 
varje sektor och i vissa fall vem det är som representerar staten samt tar fram 
relevanta indikatorer som också utgör det operationella verktyget.21 För att se 
definitionerna från rätt synvinkel är det viktigt poängtera att jag anlägger ett 
agerandeperspektiv dvs. definitionen skall, mot bakgrund av att USA:s och 
Kinas agerande, syfta till att påverka de oljeproducerande staterna så att tillgång 
på olja kan erhållas. 
 
Politiska sektorn 

Den politiska sektorn är för Buzan frågan om politisk säkerhet som 
handlar om statens organisatoriska stabilitet, styrelseskick och de ideologierna 
som legitimerar denna.22 Som jag ser det är inrikes- och utrikespolitik kopplat 
till den politiska säkerheten och med tanke på att det handlar om relationer till 
andra stater så finns det utifrån uppsatsen frågeställningen en fokus på 
utrikespolitik. Där ser jag bruket av diplomati som en viktig del och detta med 
tanke på att den är starkt knutet till statens utrikespolitik och det är också genom 
diplomatin som mycket är förbundet.23  
 

                                                 
20 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, Security – A New Framework for Analysis, 
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1998), s. 7. 
21 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan - 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2003),  
s. 63. 
22 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, s. 8. 
23 Bruce Russett, Harvey Starr, s. 138-139. 
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Diplomatin allmänt uttryckt, läran om staters förbindelser eller, sett ur nationell synvinkel, 
statens omvårdnad om landets utrikes angelägenheter. Uttrycket används i flera betydelser 
synonymt med t.ex. utrikespolitik, förhandlingar, diplomatisk sedvänja, organiserande av 
utrikesförvaltningar eller internationella organisationer. 24 
 

Kopplat till detta citat ser jag åtgärder som officiella statsbesök och 
uttalande, inte endast länkat till utrikesförvaltningen utan också till 
regeringschefen. 
Utifrån denna definition och kopplat till frågeställningen ser jag följande 
indikatorer: 
• Uttalanden av regeringschef/president samt utrikesminister som är 

kopplade till påtryckningar rörande tillgången på olja. Syftet är att 
belysa om detta påtryckningsmedel används och vem det riktar sig mot. 

• Besök av regeringschefer/presidenter eller utrikesministrar i regionen. 
Syftet är att belysa vilka stater som USA och Kina har nära samarbete samt 
vilka uttryck samarbetet tar. 

• Samarbetspartners i regionen. Syftet är att belysa vilka 
stater/organisationer som USA eller Kina har eller håller på att etablera nära 
relation med. 

 
När det gäller indikatorerna är det viktigt att ha följande som 

ingångsvärde: - Syftet är inte att vara heltäckande inom alla områdena utan 
syftet är att ge en bild över vilka metoder som används. 

Jag ser dessa indikatorer som viktiga därför att de ger en bild över hur den 
högsta politiska ledningen öppet agerar vilket ger ett mått på hur angeläget 
behovet på olja är. Dessutom visar uttalandena och besöken på vilka 
producentländer som dessa uttalanden riktar sig mot. Indikatorn som rör 
samarbetsorganisationer har betydelse då den visar på etablerade strukturer. 
 
Ekonomiska sektorn 

Den ekonomiska sektorn handlar för Buzan et al. om ekonomisk säkerhet 
och här är det centrala att ha tillgång till resurser, finanser och marknader 
nödvändiga för att bibehålla välfärd och statens makt på en acceptabel nivå.25 
Även om Buzan talar om ekonomisk säkerhet tolkar jag det ändå som om att det 
handlar om användandet av bl.a. ekonomiska medel, handelsavtal som ett 
verktyg för att få kontroll över oljetillgångar. Bruket av avtal och pengar som ett 
medel för att kunna göra uppköp av olika slag och detta behöver inte vara direkt 
mot oljeindustrin utan det kan handla om ett annat område i där tillgången på att 
olja istället blir en av delarna i kontraktet. 

Utifrån denna definition och kopplat till frågeställningen ser jag följande 
indikatorer: 
• Synen på oljemarknaden. Syftet här är att belysa hur USA och Kina ser på 

marknaden när det gäller att få tillgång på olja. 
• Handelsavtal kring olja som respektive land har gjort. Syftet är att 

belysa med vilka producentländer som USA och Kina har slutit avtal med 
och som berör tillgången på olja. 

 

                                                 
24 Nationalencyklopedin, band nr 8, (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1991), s. 8. 
25 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, s. 8. 
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Motivet till relevansen av dessa indikatorer är förenat med min tanke att 
genom att belysa handelsavtal påvisa vilket etablerat samarbete som finns 
mellan USA respektive Kina och producentländerna,. Varför är bilden över hur 
det ser på oljemarknaden viktig? – Jo, eftersom jag här ser en möjlighet att 
belysa likheter och skillnader som har betydelse för ländernas relationer. 
 
Militära sektorn 

Buzan talar om militär säkerhet som rör samspelet mellan den offensiva 
och den defensiva förmågan mellan stater och staters uppfattning om varandras 
intention.26 Här anser jag att Buzan är snäv i sin tolkning och bara fokuserar på 
den militära förmågan och hur den uppfattas. Jag vill vidga detta till att omfatta 
det militärindustriella komplexet. Här ser jag ett bredare spektrum av åtgärder, 
allt från militär närvaro i regionen till vapenförsäljning med det gemensamma 
målet att skapa ett inflytande men det kan även innebära att olja ”utgår” som 
ersättning för vapeninköpen.  

Utifrån denna definition och kopplat till frågeställningen ser jag följande 
indikatorer: 
• Militär närvaro i regionen. Syftet är att belysa omfattning samt uppgifter. 
• Vapenförsäljning till länder i regionen. Syftet är att belysa omfattningen 

samt vilken typ av materiel som säljs. 
• Marin upprustning. Syftet är att belysa förutsättningarna för att i framtiden 

kunna skydda oljetransporterna. 
 

Skälet att studera vilka militära resurser som finns i och kring området jag 
avser att studera är kopplat till skyddet av oljetillgångar samt oljetransporterna. 
Denna närvaro har varit och är viktig för att säkra tillgången på olja. Detta ger 
en bild över hur stark ställning Kina respektive USA har i det studerade 
området. Att studera vapenförsäljning kan motiveras med att den i många fall 
kan vara kontroversiellt p.g.a. Kinas och USA:s olika uppfattning om vem det är 
möjligt att göra affärer med. Det ger också en bild över ev. länder som är av 
intresse för respektive stat. Den marina upprustningen syftar till att undersöka 
vad som kan förväntas i framtiden mellan USA och Kina. 

Genom att definiera sektorerna och indikatorerna skapas verktygen som 
skall kunna besvara den tredje frågan: 
 
 
 
 

Indikatorerna kommer endast att kunna beskriven en del av sanningen 
men analysen kommer dock att utifrån det studerade materialet ge viss 
vägledning kring följande fråga: 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, s. 8. 

• Vilka risker finns det för en framtida allvarlig konflikt mellan 
USA och Kina, kopplat till beroendet av olja? 

• Hur agerar USA och Kina, politiskt, militärt och ekonomiskt 
för att säkerställa tillgången på olja?
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1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning på det sättet som jag har skurit studien inte kunnat 
hittas. Det har skrivits rapporter om framförallt Kinas oljeberoende men också 
hur Kina försöker att få tillgång till oljan. Rapporterna kring Kina är i de flesta 
fall amerikanska. Materialet från dessa rapporter har jag kunnat använda mig av 
i min empiri. Vad beträffar USA är materialet i många stycken likt det kinesiska 
och i de flesta fall omfattar rapporterna konsekvenserna av USA:s beroende av 
olja och detta ur ett säkerhetsperspektiv, dvs. hur USA kan påverkas av ett ökat 
importbehov. Likt materialet om Kina har jag använt mig av dessa rapporter i 
min empiri. 

Min uppsats kan ses som en pilotstudie som utgör en första inringning av 
ett stort forskningsproblem och jag är väl medveten om att jag inte kommer att 
kunna ge några fullständiga svar på frågorna tre och fyra. Jag ser dock att dessa 
luckor utgör möjligheter till framtida forskning. Detta återkommer jag till i mitt 
avsnitt framtida forskning. 
 
1.6 Disposition   

Inledningsvis kommer mitt tillvägagångssätt att präglas av en mera 
beskrivande del som syftar till att kartlägga de grundläggande förhållandena 
kring oljan. Detta skall beskriva hur situationen i världen ser ut beträffande 
oljeproduktion och oljereserver. En sammanfattning kommer därefter att dras ur 
bakgrundsteckningen på första frågeställningen. Jag kommer att besvara fråga 
två genom att ge motsvarande beskrivning av de förhållanden som råder i USA 
och i Kina men här handlar det om att beskriva hur deras beroende ser ut i 
termer av volymer men också varifrån oljan kommer. Detta skall ge en bild över 
det beroende av olja som USA och Kina har. Jag kommer att avsluta fråga två 
med en sammanfattning utifrån denna kartläggning vars syfte är att ytterligare 
belysa komplexiteten runt oljan.  

Den tredje frågan, syftar till att ge svar på hur USA och Kina agerar för att 
säkerställa sitt behov av olja. Jag kommer här att, utifrån mitt empiriska 
material, studera de båda länderna och beskriva hur dessa agerar dels enskilt 
mot de oljeproducerande länderna dels från den teoretiska anknytningen, med 
den politiska, ekonomiska och militära sektorn. Efter respektive sektor kommer 
jag att göra en sammanfattning. Analysen har till syfte att ge svar på den fjärde 
och avslutande frågan och därmed uppnå syftet med uppsatsen, närmare bestämt 
att kunna ge svaret på frågan om det finns risk för allvarlig konflikt mellan USA 
och Kina kopplat till deras agerande i jakten på olja. 

Jag kommer att avsluta med en egen diskussion, dels över det uppkomna 
resultatet och dels över mitt tillvägagångssätt och försöka att belysa dess styrkor 
och svagheter. 
 
1.7 Antagande 

Jag är medveten om att jag inte kommer att kunna ge en heltäckande bild 
på min frågeställning men delar kommer att kunna förklaras. Jag är också 
medveten om att detta är ett område med stor osäkerhet inför framtiden. En 
utgångspunkt, som är viktig för att kunna gå vidare, är att olja kommer att 
utgöra en begränsad resurs i framtiden med många intressenter oaktat de 
tekniska utvecklingarna.  
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1.8 Avgränsningar  
• Jag kommer inte att analysera de oljeproducerande staternas agerande mot 

Kina eller USA. Därför att mitt syfte är att försöka belysa USA:s och Kinas 
agerande och inte de oljeproducerande staternas. Dessutom skulle det 
empiriska materialet bli alltför omfattande för att inrymmas inom ramen för 
en C-uppsats.  

• Jag begränsar antalet länder som studeras till två, USA och Kina, och detta 
för att kunna hålla nere det empiriska underlaget till ett hanterligt antal 
aktörer. 

• Jag avser endast att studera hur staterna agerat under perioden 2000-2005. 
Orsaken är för att avgränsa men även för att hålla underlaget så nära i tiden 
som möjligt och därigenom kunna ge en riktig bild av det läge som råder 
idag. 

 
1.9 Centrala begrepp 
 
Mellanöstern 

Ett geografisk begränsat område bestående av länderna på Arabiska 
halvön (dvs. Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Saudiarabien, 
Qatar och Yemen), och länderna Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, 
Iran och Irak. Ibland inkluderas fler stater och främst då Egypten.27 
 
Konflikt 

Konflikt definieras i Nationalencyklopedin som: Motsättningar som 
kräver lösning, Konflikter förkommer på många olika nivåer inom ett samhälle 
och mellan olika samhällen (stater). Generellt föreligger en konflikt när två eller 
flera parter vid samma tidpunkt eftersträvar värden eller resurser som inte enkelt 
kan fördelas dem emellan. Det innebär att konflikter uppstår när resurserna är 
otillräckliga i förhållandet till parternas mål (båda vill t.ex. ha mer än hälften av 
tillgängliga resurser).28 
 
1.10 Material och källkritik 

Hur förhåller jag mig källkritiskt till det empiriska underlaget? Materialet 
är till stora delar uppdelat i två olika kategorier. Underlaget till tecknandet av 
den teoretiska bakgrunden är taget från tryckt material medan de centrala 
delarna av empirin till största delen är kommer från internet. Internetmaterialet 
är hämtat från statliga myndigheter, forskningsinstitut, universitet, tidskrifter 
och branschrelaterade hemsidor på internet. Detta ställer mycket på sin spets när 
det gäller källkritik. ”De källkritiska problemen på Internet handlar alltså många 
gånger om att hitta källor som inte alls är primärkällor, men som ändå är bra 
källor.”29 Detta beskriver väl det problem som jag har stått inför men samtidigt 
som det ställer stora krav skapar det även möjligheter till att hitta information. 
Göran Leth och Torsten Thurén beskriver samtidigt vilka möjligheter det finns. 

 

                                                 
27 Nationalencyklopedin, band nr 13, (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1994), s. 227. 
28 Nationalencyklopedin, band nr 11, (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1993), s. 237. 
29 Göran Leth, Torsten Thurén, Källkritik för Internet, Styrelsen för psykologiskt försvar, 
(Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 2000), s. 19. Tillgänglig: 
http://www.psycdef.se/reports/doc.asp?FileID=37 , 2005-05-09. 
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Vi anser emellertid att det innebär att man missar mycket av poängen med Internet, nämligen 
möjligheten att inhämta information från nya och alternativa källor. Mångfalden är ju faktiskt 
det som kan vidga våra vyer, och där erbjuder Internet en radikalt ny informationssituation. 30 

 
Min strävan har självklart varit att förhålla mig källkritiskt till mitt 

material och för att underlätta för läsaren kommer jag att beskriva detta. Skälet 
att välja att söka det empiriska underlaget på internet är kopplat mot min 
ansträngning att få material som är skrivit i närtid. Syftet med detta ligger i min 
strävan att peka på framtida källor till konflikt. Jag har dessutom varit tvungen 
att använda mig av ett brett spektrum av källor för att kunna få in underlag som 
täcker in de tre sektorerna. 

Internetkällorna som jag använt mig av kan delas upp fyra olika 
kategorier, officiella, forskningsinstitut/universitet, oljebranschrelaterade 
internetsidor och tidningar. Under kategorin officiella internetsidor har material 
hämtats från både USA och Kina. Dessa utgörs av både primär- och 
sekundärkällor och är i regel en trovärdig källa som uppfyller både kravet på 
närhet och äkthet men de kan dock vara tendensiösa och därför måste även 
dessa kritiskt granskas innan de används. Några officiell amerikanska och 
kinesiska källor bör dock kommenteras extra mot bakgrund av att de används 
ofta. EIA31 är den officiella informationskanalen för Department of Energy 
(DoE) vad avser produktion, konsumtion och prognoser globalt. EIA är en 
sekundär källa men en flitigt refererad till i det material jag använt i min 
bakgrundsteckning. Flera andra officiella statliga myndigheter, exempelvis 
svenska energimyndigheten, använder EIA i sitt material och jag bedömer 
därför EIA som en trovärdig källa. Även vad det gäller det material, exempelvis 
avtal, uttalanden och besök, som jag hämtat från The White House 
(www.whitehouse.gov) och Department of State (www.state.gov) anser jag 
uppfylla krav på närhet och äkthet och de är inte tendensiösa. När det gäller de 
officiella kinesiska internetsidorna, Department of Foreign Affairs 
(www.fmprc.gov.cn/eng) och China Internet Information Center 
(http://china.org.cn/english) så har jag använd mig av dessa för att finna 
material som har rört i stort; avtal, besök, uttalanden och policydokument. Likt 
de amerikanska anser jag att dessa uppfyller kravet på närhet och äkthet just mot 
bakgrund av materialets karaktär och därför har jag inte heller kunna finna 
något tendensiöst i materialet. Jag har dock varit uppmärksam på detta problem. 
Jag anser därför att de officiella amerikanska och kinesiska källorna uppfyller 
trovärdighetskriterierna. 

Under kategorin forskningsinstitut/universitet är referenserna till mycket 
stor del amerikanska källor och skälet är att det bland dessa finns mycket 
material skrivet om Mellanöstern och Kina. Det är viktigt att påtala att det inte 
går att generalisera deras förhållningssätt kring det de skriver om. Jag har 
genom att dels studera institutets/universitetets publicerade material och dels 
genom att läsa på deras respektive internetsidor vad deras uppdrag är (vad de 
står för) skapat mig en uppfattning om deras material kan uppfattas som 
tendensiöst. Det behöver dock inte innebära att källan inte är trovärdig kopplat 
till vem som är deras målgrupp. Är arbetet riktat som ett underlag till 
beslutsfattarna så är det möjligt att se vilka tendenser det finns hos de styrande. 

                                                 
30 Göran Leth, Torsten Thurén, s. 31. 
31 EIA – Energy Information Administration. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Enskild C-uppsats  FHS 19 100:2035 
Mj Carsten Persson 2005-05-12 14 (59) 
ChP 03-05, avd 2. 
 
Flertalet av de rapporter, papers m.m. som har nyttjats använder sig av fotnoter, 
citat, dessutom används deras material i andras arbeten. Detta borgar enligt mitt 
bedömande för att de är trovärdiga källor. Det är ändå av vikt att särskilt 
beskriva några av de källor som har används mycket i min empiri. Förutom de 
officiella källorna är Rice University och The Nixon Center flitigt citerade. 
Gemensamt för dessa är att de har som uppgift har att studera Kinas agerande i 
världen och vad detta får för följdverkningar på USA. I denna typ av skrifter har 
jag varit uppmärksam på om det finns några tendenser att tona upp riskerna med 
Kinas agerande men jag har inte kunna finna detta i materialet. De har sakligt 
underbyggda argument som kombineras med bruket av fotnoter som generell 
grund i arbetet. Båda källorna har skrivits av akademiskt skolade personer, som 
i vissa fall är väl citerade och erkända, t.ex. Amy Myers Jaffe32. Jag anser därför 
att källorna kan betraktas som trovärdiga under förutsättningen att de kritiskt 
granskas.  

Från kategorin branschrelaterade internetsidor jag har hämtat material 
både till bakgrundsteckningen och till det empiriska underlaget. Av de källor 
som används i den mer centrala empirin är underlaget från British Petroleum33 
(BP). Underlaget från BP utgör både en primär och sekundär källa. Primär i den 
betydelsen av att BP själv hanterar olja och därigenom uppfylls närhetskriteriet. 
Sekundär genom att den får förlita sig på uppgifter utifrån. BP är en använd 
referenskälla i oljebranschen och genom att uppgifter från BP överensstämmer 
med de från EIA anser jag att BP utgör en trovärdig källa. 

Av de tryckta källorna har det mesta centrala materialet hämtats från The 
International Institute for Strategic Studies (IISS) och deras Adelphi Papers. 
IISS är ett välrenommerat amerikanskt forsknings institut. Texterna i The 
Adelphi Paper är skrivna av akademiker utifrån ett vetenskapligt 
förhållningssätt. I det material som jag valt att använda i mitt empiriska 
underlag har jag inte kunnat finna några tendensiösa tecken. Jag anser att källan 
därmed uppfyller kravet på trovärdighet. 

Sammanfattningsvis bedömer jag mitt använda material som trovärdigt 
och användbart i min uppsats men uppmärksamhet bör riktas mot material som 
är skrivet av amerikanska forskningsinstitut och universitet när det gäller 
uppgifter som handlar om Kina. Det finns en uppenbar risk att detta material 
uppförstorar hotet från Kina. Syftet kan vara olika men jag uppfattar det så mot 
bakgrund av Kinas ökade närvaro i världen. 
 
2. Oljan i världen 
2.1 Inledning 

Bland de ledande forskarna och instituten råder det delade meningar om 
när oljeproduktionen når sitt maximum. Det finns forskare som menar att 
produktionstaket i världen redan uppnått sitt maximum, medan andra talar om 
att toppen kommer att nås först 2040.  

                                                 
32 Amy Jaffe Myers är utbildad vid Priceton University men är idag verksam på the James A. 
Baker III Institute for Public Policy vid Rice University. Hon har publicerat ett flertal artiklar 
och böcker inom hennes forskningsområde; oljegeopolitik och strategisk energipolitik. 
33 Författarens anmärkning; British Petroleum eller BP är ett av världens största oljebolag och 
producerar dagligen 2,5 miljoner fat/dag olja. BP tillhandahåller även trovärdigt statistiskt 
underlag gällande produktion och konsumtion av olja. 
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Mycket av underlaget gällande statistik är hämtat från den amerikanska 
regeringens hemsida, EIA, och British Petroleums (BP) hemsida. Detta väcker 
frågan om dess trovärdighet men många forskare och författare har använt 
denna sida i sitt material. Dock kvarstår problematiken kring omfattningen på 
världens oljereserver och hur länge dessa räcker. Här finns det en diskrepans 
bland forskarnas uppfattning och det kan finnas bakomliggande faktorer som 
gör det svårt att veta vad som är sant eller falskt.  

USA och Kina befinner sig i utkanten av ”the heartland” och ”kämpar” 
om en naturresurs som är placerad rent geografiskt i Mellanöstern och Kaspiska 
havet, platser starkt kopplade till Mackinders tankar om geopolitiken. 

Tillgången på oljan har under det senaste århundradet spelat en viktig roll 
för många av världens stater. Dessutom har många konflikter haft oljan som en 
viktig ”ingrediens”. Idag är oljan minst lika intressant. Artiklar och böcker 
behandlar ämnet och beskriver oljans betydelse för många av världens stater. I 
de flesta fall finns det en stark koppling mellan statens välstånd och tillgången 
på olja och ett många av världens stater är idag starkt beroende av oljan. För 
USA och den övriga västvärlden är det främst transportsektorn som är beroende 
av tillgången på olja. Hur viktig är oljan? – Det talas om att om tillgången på 
olja är viktig för att den ekonomiska tillväxten i världen inte skall avstanna.34 
Det finns en koppling mellan en fungerande världshandel och stabil 
oljetillförsel. Ett motsatsförhållande till detta är en icke fungerande oljetillförsel 
som skapar osäkerhet och instabilitet.35 Detta ger en säkerhetspolitisk koppling, 
då det hos staterna finns ett intresse att säkerställa tillgången på olja. På så vis 
kan kopplingen mot statens överlevnad i det långa loppet också göras. Det som 
gör det extra intressant är att det idag finns ett flertal stora länder som i och med 
sin starka ekonomiska utveckling har skapat sig en växande aptit på olja, jag 
tänker främst på Kina och Indien. Detta leder till att fler vill vara med och äta av 
den kaka, som alla vet, är ändlig. En ökad kamp är kanske att vänta? 
 
2.2 USA:s och Kinas beroende av olja. 
2.2.1 Världens behov av olja. 

För att kunna sätta in alla siffror i sitt sammanhang är det nödvändigt att 
ge en bild över hur konsumtionen har förändrats under perioden samt hur en 
tänk konsumtion ser ut fram till 2025. För tio år sedan fanns en bred övertygelse 
att oljebehovet med största sannolikhet inte skulle stiga nämnvärt på långsikt, 
utan behovet skulle befinna sig i spannet mellan 66-68 miljoner fat/dag.36, 37 
Idag vet vi bättre. Under perioden 2000 till 2004 har konsumtionen av olja ökat 
med drygt 3 %, från 74,6 miljoner fat/dag till 76.8 miljoner fat/dag.38 Detta 

                                                 
34 Ingolf Kiesow, Kriget löser inte problemet med oljan, s. 43. 
35 Michael T. Klare, s. 57. 
36 Matthew R. Simmons, 2005 oil outlook: Is this the year when demand outstrips supply?, 
WorldOil.com. Tillgänglig: 
http://www.worldoil.com/Magazine/MAGAZINE_DETAIL.asp?ART_ID=2486 , 2005-04-28. 
37 Ett fat är ungefär 160 liter. 
38 U.S. Department of Energy (DoE) Energy Information Administration (EIA). Monthly Review 
April 2005, s. 151. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/pdf/mer.pdf , 2005-05-04. 
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motsvarar ca. 1 % per år. Behovet har ökat inte bara i inom OECD39 utan också 
för icke OECD anslutna staterna och det är just i utvecklingsländerna behovet 
har ökat mest.40 Prognoserna för världens framtida behov talar om en 
genomsnittlig ökning på 1,9 % per år. Det skulle motsvara ett framtida behov 
2025 på ca. 120 miljoner fat/dag, en ökning med nästan 50 % från dagens 
förbrukningssiffra.41 Det största skälet till det ökade behovet är den fortsatt 
växande transportsektorn i världen.42  
 

2.2.2 USA:s beroende av olja 
USA är utan jämförelse den största konsumenten och största importören 

av olja i världen. Samtidigt är landet den tredje största producenten av råolja. 
USA innehar även den tionde största oljereserven av de idag kända. Deras 
oljereserv motsvarar 2,7 % av världens totala och uppgår till 30 miljarder fat.43 
Detta innehav placerar USA på en elfte plats bland världens oljestater. Med 
dagens konsumtion, utan import, skulle landets kända oljereserver räcka i 
knappt fem år detta förutsatt att konsumtionen av olja inte ökar. 

Oljan utgör idag den största producenten av energi i landet och står för 
nästan en tredjedel av dess energibehov. Av konsumenternas andel av energin 
utgör transport sektorn44 den största med nästan 40 %.45 Med tanke på att nästan 
hela transportsektorn utgöres av fordon drivna av produkter utvunna ur råolja 
kan slutsatsen dras att nästan hela USA:s oljekonsumtion utgörs av 
transportsektorn och just den sektorn är starkt kopplad till den amerikanska 
ekonomin. 

Hur stort är USA:s behov av olja? – USA:s konsumerade 2004 
motsvarande ca 20,5 miljoner fat/dag, motsvarande siffra för 2000 var 19,7 
miljoner fat/dag. Under dessa fyra år har behovet av olja ökat med 4,0 %. USA 
svarar ensamt för nästan 25 % av världskonsumtionen och detta säger en hel del 
om vilken aptit på olja USA har.46 EIA har också i sin prognos fram till 2025 
förutspått att USA:s behov av olja kommer att öka årligen med 1,5 %. Detta 
motsvarar ett behov av olja på 28,3 miljoner fat/dag år 2025.47  

Behovet av olja täcks via den egna produktionen och via import från 
utlandet men fördelningen har ständigt förändrats. Idag står importen för 63 % 
medan egna produktionen står för 37 %, eller motsvarande 12,9 miljoner 
fat/dag.48 Fram till mitten av 60-talet var landet självförsörjande på olja men 
efter det att USA:s egen produktion nådde sin topp under 70-talet har landet 

                                                 
39 Författarens anmärkning: OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development 
består idag av 30 stater som har åtagit sig att ha ett demokratiskt styrelseskick och marknads 
ekonomi.  
40 Matthew R. Simmons. WorldOil. 
41 EIA. Tillgängligt: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/appa1_a8.pdf , 2005-04-28. 
42 EIA. Tillgängligt: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html  , 2005-01-04. 
43 British Petroleums (BP) 2004 Statistical Review of World Energy, s. 4. Tillgänglig: 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/publications/energy_re
views/STAGING/local_assets/downloads/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2
004.pdf , 2005-01-05. 
44 Transportsektorn innefattar drivmedel till såväl fordon, fartyg som flygplan 
45 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/usa.html , 2005-05-11. 
46 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/appa1_a8.pdf , 2005-04-28. 
47 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html , 2005-01-04. 
48 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/pdf/mer.pdf , 2005-05-11. 
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blivit alltmer beroende av importerade olja. Av den oljan som importerades 
2003 kom 20 %, från länderna kring Persiska viken. Från länder i Syd- och 
Nordamerika kommer ca. 50 %, av denna mängd svarar Kanada, Mexiko och 
Venezuela för 90 %. Afrika svarar för 15 % av USA:s import och där är Nigeria 
den största exportören49. Övriga länder har en andel på 15 %. Det som kan 
utläsas av denna matematiska övning är att USA med en medveten strategi har 
spridit på sina risker genom att inte lägga alla ägg i samma korg och det är en 
lärdom som landet drog efter oljekrisen 1973 med brist på olja och höga 
priser.50 Att krisen slog hårt mot USA berodde på att de var starkt beroende av 
den billiga olja som fanns i länderna kring Persiska viken. Vägen mot 
spridandet av riskerna har inte varit spikrak utan har först nu på senare tid blivit 
en realitet. 

Det statistiska underlaget ger en bild över hur det faktiska förhållandet ser 
ut när det gäller behovet av olja samt vem som förser dem med oljan, men det 
säger inte mycket om hur USA har agerat under förra seklet. Hur har USA:s 
agerande historiskt sett ut? Syftet är inte att ge en komplett historisk bild utan 
snarare göra viktiga nedslag som ligger till grund för dagens agerade. 
Amerikanska oljebolag har under det senaste århundradet varit mycket aktiva i 
sitt sökande efter nya produktionsplatser i världen. Sökandet har byggt på strikt 
kommersiella grunder. Detta gäller inte endast den egna kontinenten utan har 
gällt för hela världen. Men det går inte att sticka under stolen med att det har 
funnits en stor fokus på Mellanöstern med deras enorma oljetillgångar. När det 
så har behövts har den amerikanska regeringen skapat ett politiskt tryck med 
såväl militära-, diplomatiska- som ekonomiska maktmedel allt för att se till att 
oljebolagen har fått tillträde till oljan.51 Detta samspel har varit viktigt för att 
tillförsäkra marknadens, och där igenom självklart också USA:s, behov av billig 
olja. Här har Mellanöstern, och då främst länderna kring Persiska viken, spelat 
en stor roll främst genom de enorma fyndigheterna men självklart också 
beroende på att det har varit billigt att producera olja. Persiska viken har 
alltsedan andra världskriget varit ett av de prioriterade områdena för USA:s 
säkerhetspolitik och syftet har varit att säkerställa kontinuerlig tillgång på rätt 
kvantitet av billig olja för sig själva och för sina allierade.52 
 

2.2.3 Kinas beroende av olja 
Det handlar idag mycket om att tillfredställa den kinesiska draken när det 

gäller energi. Det växande oljebehovet för Kina har också ofta inneburit att Kina 
fått skulden för att priset på råolja idag har stigit till rekordhöjder.53 Visst finns 
det ett visst fog för detta men det är kanske inte helt sant med tanke på att det 
inte endast är kineserna som ökar sin konsumtion av olja. Resten av världen, 

                                                 
49 BP 2004 Statistical Review of World Energy. s 18. och EIA Tillgänglig: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/pdf/mer.pdf , 2005-04-29. 
50 Bahgat Gawdat, s. 10-12. 
51 Bahgat Gawdat, s. 10. 
52 Mohd Naseem Khan The US Policy Towards the Persian Gulf: Continuity and Change, A 
Monthly Journal of the IDSA May 2001 (Vol. XXV No. 2). Tillgänglig via FHS-nätverk: 
http://www.ciaonet.org/olj/sa/sa_may01khm01.html , 2004-12-15 
53 Energimyndigheten, Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden?, s. 13. Tillgänglig: 
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2005_6W.pdf/$FILE/ET2005_6W.pdf?Ope
nElement , 2005-03-22. 
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och då speciellt USA, har även ett fortsatt mycket stort behov av olja, eller som 
redaktören för internetsidan Energy Bulletin skrev när en artikel i Sunday 
Herald med utsago kommenterades 
 
The author could have dignified his article with some self-reflection and pointing out that the 
western lifestyle is not sustainable for anyone, and should have noted that while "the Chinese 
are consuming the world’s raw resources at a ferocious rate," most of their production is 
exported and enjoyed elsewhere” 54 
 

Kina har tidigare stått i skuggan av Japan när det gäller oljekonsumtion 
men Kina har sedan 2003 kommit att bli den näst största förbrukaren av olja i 
världen efter USA.55 Kina står ensamt för en tredjedel av världens ökade behov 
av olja och detta säger inte så lite om vilket förändring som det kinesiska 
behovet har genomgått.56 Denna ökade konsumtion har också inneburit att Kina 
idag är en stor importör av råolja, detta trots att Kina självt innehar stora 
oljetillgångar. Från att i början av 1990-talet varit en nettoexportör har landet 
idag blivit tvungen att importera olja för att kunna bibehålla sin idag mycket 
starka ekonomiska tillväxt. Behovet av olja har ökat från att i början av 2000 
varit 4,8 miljoner fat olja/dag till att 2004 ökat till 6,6 miljoner fat/dag, en 
ökning med ca 5,4 % årligen, vilket en nästan ger ökning på 27 % över en 
fyraårs period.57 Grunden till detta ökade behov är kopplat till mycket starka 
ekonomiska utvecklingen som Kina har haft under de senaste 10 åren. Under 
dessa 10 år har Kina haft en ekonomisk tillväxt på 7-14 % årligen, vilket globalt 
sett är stora siffror. Under 2003 var tillväxten 9,1 % och motsvarande siffra för 
2004 var 9,7 %. För att ytterligare förstärka hur stora siffror det handlar om, så 
motsvarar denna tillväxt 20 % av världens ekonomiska tillväxt och för att kunna 
möta denna tillväxt är kravet på energi stort. 58  

Hur klarar den inhemska oljeproduktionen av att möta upp landets behov 
av olja? Landet klarade att försörja sig själv med olja fram till det att den 
ekonomiska tillväxten tog fart. Mellan åren 1990 och 1999 låg den inhemska 
oljeproduktionen på mellan 3,0 och 3,3 miljoner fat/dag och detta mötte väl det 
behovet som förelåg. Det intressanta är att det i stort inte skett någon större 
förändring av oljeproduktionen även under de senaste fyra åren. Under år 2000 
var produktionen 3,3 miljoner fat/dag och under år 2004 var produktionen 3,47 
miljoner fat/dag, dvs. produktionen har under perioden varit i princip konstant. 
Följden av detta har medfört ett ökat behov av importerad olja.59 

Den största delen, 90 %, av den kinesiska oljeproduktionen sker på land, 
sk. on-shore, resterande 10 % är lokaliserade ute till havs sk. off shore. 
Oljekällorna är lokaliserade till de västra och nordöstra delarna av Kina. 

                                                 
54 Kommentar från redaktören på internetsidan Energy Bulletin. EnergyBulletin.net är skapad 
för att vara en central för informationsutbyte i syfte att kunna ge aktuell information rörande den 
global energiförsörjning. http://www.energybulletin.net/about.php , 2005-03-22. 
55 EIA. Tillgänglig: http://eia.doe.gov/emeu/cabs/china.html , 2005-03-21. 
56 USCC, 2004 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review 
Commission, s. 156. Tillgänglig: http://www.uscc.gov/researchpapers/2004/04annual_report.pdf 
, 2005-03-05 
57 EIA. Tillgänglig: www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t24.xls , 2005-03-22. 
58 Energimyndigheten, Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden?, s. 9. samt Joanne Guth, 
Melissa Ginsberg, Energy Use in China: Trends in Oil Demand and Imports, International 
Economic Review issue November/December 2004, s. 1. 
59 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t11b.xls , 2005-03-22. 
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Oljefältet Daqin, i nordöstra Kina, svarar ensamt för nästan 30 % av 
produktionen. Detta fält har varit produktivt sedan 1963 och har dock på senare 
tid minskat sin produktion med 3,5 %. Under 2004 rapporterade de kinesiska 
myndigheterna om en ny ”stor” oljefyndighet kring ett redan existerande oljefält 
i de nordöstra delarna. Omfattningen på fyndigheten är dock oklar. Kina arbetar 
hårt på att försäkra sig om ytterligare tillgångar genom att söka fyndigheter ute 
till havs, allt för att kunna kompensera det ökade behovet.60 Med tanke på att 
dessa fyndigheter inte på något vis kan ersätta importen samtidigt som de andra 
källorna är vad som kan betecknas som mogna, dvs. att de inte kommer att 
kunna ge mer än vad de ger idag, innebär det att Kina allt mer får förlita sig på 
utländska källor, detta ökar inte på energisäkerheten. Det är värt att påpeka att 
Kina idag är världens femte största oljeproducent.  

Uppgifterna kring hur stora oljereserverna i Kina är varierar relativt 
mycket mellan olika prognosinstitut. EIA redovisar tre reservtillgångar och 
dessa varierar från 15,5 miljarder fat till 23,7 miljarder fat men EIA menar i sin 
analys över Kina att deras ”bevisade” tillgångar uppgår till 18.3 miljarder fat.61 
Med nuvarande produktionstakt skulle detta innebära att Kinas egen produktion 
kommer att räcka i ca.15 år, vilket inte ger en särskilt positiv bild av framtiden. 
Detta innebär att Kina med dagens tillgångar kommer att bli helt beroende av 
importerad olja i framtiden, vilket i sin tur kommer att innebära att landet blir 
sårbart för störningar i tillflödet av olja.62 Hur det kommer att påverka den 
nationella energisäkerhetsstrategin återstår och se. 

Som tidigare nämnts så har Kina tvingats slå sig in bland de idag redan 
etablerade oljeimportstaterna. På det hela tagit har det inte varit särskilt lätt för 
kineserna att kunna etablera sig och detta mot bakgrund av den relativa svaga 
ställning som Kina då hade.63 Problemet till trots kunde ändå Kina komma in på 
marknaden och få tillgång till olja. Den ökade konsumtionen och den relativt 
konstanta inhemska produktionen har inneburit att importen med åren blivit allt 
större. De senaste åren har importen ökat från att år 2001 varit 1,55 miljoner 
fat/dag till att idag 2004 vara 3,1 miljoner fat/dag. I förhållande till behovet 
motsvarade importen 33 % år 2001 men är idag, 2004, 48 % av det totala 
behovet. Den totala importen har ökat med 100 % mellan 2001 och 2004.64 Kina 
utgör idag den tredje största importören av olja efter USA och Japan. Den 
största exportregionen är Mellanöstern som 2003 stod för nästan 40 % av den 
totala kinesiska importen. Därpå följer Asien-Stillahavet på 30 %, Afrika 17 % 
och Ryssland inkl Kaspiska regionen 9 %.65 Detta visar på att Kina försöker att 
diversifiera producentländerna och därigenom uppnå en ökad energisäkerhet. I 
Mellanöstern är det Iran, Saudiarabien, Oman som är de tre stora exportörerna 
till Kina.66 Oman var den störste exportören till Kina 2000 med sina 313 000 

                                                 
60 EIA. Tillgänglig: http://eia.doe.gov/emeu/cabs/china.html , 2005-03-21. 
61 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.xls , 2005-03-22, och 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/china.html , 2005-03-22. 
62 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, The U.S. - China Relationship Facing 
International Security Crises, The Nixon Center 2004, s. 29. Tillgänglig: 
http://www.nixoncenter.org/publications/monographs/USChinaRelations2003.pdf , 2005-03-05. 
63 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, s. 30. 
64 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t11b.xls och 
http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t22.xls , 2005-03-22. 
65 BP 2004 Statistical Review of World Energy. s 18. 
66 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, s. 29. 
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fat/dag, Saudiarabien och Iran svarade vardera för ca. 220 000 fat/dag. Detta 
motsvarade ca. 75 % av exporten från Mellanöstern till Kina. Läget har dock 
förändrats på senare år och idag svar de tre länderna för ca. 85 – 90 % av den 
totala exporten till Kina. Fördelningen mellan de tre stora exportörerna har 
också jämnats ut.67 

Bilden av hur läget ser ut idag visar på ett behov av olja för att kunna ge 
näring åt den ekonomiska utvecklingen och bilden av framtiden ser inte 
annorlunda ut den heller. EIA pekar på en fortsatt ökning av oljebehovet, från 
idag, 2004, på 6,6 miljoner fat/dag till på 12,8 miljoner fat/dag år 2025, detta är 
beräknat på en årlig ökning på 4 %.68 Ökningen innebär att Kinas behov ökar 
med nästan 100 % under en 20 års period. Den stora anledningen till det ökade 
behovet står att finna inom transport sektorn. 
 
Energy use for transportation in China is projected to grow by 5.3 percent per year... Virtually 
all of the projected increase is for petroleum products, and about two-thirds of the total 
projected increment in China’s oil demand over the forecast period is expected to be for 
transportation use.  
Road transport is expected to be the primary factor in China’s growing demand for 
transportation fuels. China had 4.3 million registered automobiles and 10.2 million registered 
trucks and buses at the end of 2001 (as compared with 128.7 million registered automobiles and 
88.0 million trucks and buses in the United States). 69 
 

Med en fortsatt ökning i motsvarande grad kommer enligt International 
Energy Agency (IEA)70 innebära att Kina 2030 importerar lika mycket olja som 
USA.71 EIA har även studerat Kinas inhemska produktion och anser inte att 
dagens produktionsmöjligheter kommer att påverkas i någon positivare riktning 
utan kommer att befinna sig på samma nivå i den närmsta framtiden.72 Skulle 
denna framtidsutsikt slå in, vilket i sig inte är alldeles omöjligt, kommer detta få 
till följd att Kina blir i än högre grad beroende av importerad olja. Fördelningen 
på olika regioner som Kina antas komma att importera från speglar var de stora 
oljereserverna finns. EIA förutspår en fördelning, av de ca 8,5 miljoner fat/dag 
som behöver importeras, kommer att vara enligt följande: Mellanöstern 
(Persiska viken) 66 %, Ryssland inkl. den Kapiska regionen 20 %, Afrika 10 % 
och Asien-Stilla Havet 4 %.73  

Med en utveckling där Mellanöstern står för nästa 2/3 av Kinas 
importerade olja kan Kinas framtida ”centre of gravity” mycket väl vara ett 
starkt beroende av en region. Samtidigt är det viktigt att återkoppla till var de 
idag kända oljereserverna finns och det är just i Mellanöstern och närmare 
bestämt kring Persiska viken. Att Kinas behov förutspås komma från just denna 
region är därför inte så konstigt, regionen utgör trots allt en avgörande del för 
                                                 
67  Jin Liangxiang, Energy First, Midddle East Quarterly Spring 2005. Tillgänglig: 
http://www.meforum.org/article/694 , 2005-04-13 samt EIA: Tillgänglig: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/contents.html , 2005-04-20. 
68 EIA. Tillgänglig: http://eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/aeotab_20.pdf , 2005-03-22. 
69 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html , 2005-03-23. 
70 International Energy Agency (IEA) är en mellanstatlig organisation vars uppgift är lägga fram 
förslag kring energiförsörjningssäkerhet, ekonomisk tillväxt och hållbar miljöutveckling genom 
energipolitiks samverkan. Uppgifterna hämtade från IEA. 
71 Gal Luft, Fueling the dragon: China´s race inte the oil market. Institute for the Analysis of 
Global Security (IAGS). Tillgänglig: http://www.iags.org/china.htm , 2005-03-21. 
72 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/aeotab_20.pdf , 2005-03-23. 
73 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil_tables.html , 2005-03-23. 
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den framtida oljeproduktionen. Med denna prognostiserade utveckling kommer 
Kina att få en mycket signifikant roll på världsmarknaden.74 De kinesiska 
myndigheterna ser en liknande utveckling och genast uppkommer frågan – Hur 
ser den kinesiska strategin ut för att möta denna utveckling? 

Vilka slutsatser kan dras utifrån den uppmålande bakgrunden av Kinas 
beroende och agerande? Kina har under en femårs period ökat sitt behov av olja 
med nästan 40 %. Denna ökning är starkt kopplad till den ekonomiska 
utvecklingen. Följden av det ökade beroendet har inneburit att Kina har blivit 
tvungen att importera mera olja, idag importeras 63 % av behovet. Det är dock 
viktigt att inte stirra sig blind på procenttalen för även om dessa är stora så är 
volymerna inte lika gigantiska. Kina behöver idag ca. 6,6 miljoner fat/dag men 
år 2025 är motsvarande siffra 12,8 miljoner fat/dag. Idag utgör Kinas 
konsumtion av olja ca. 8 % av världens behov och motsvarande siffra för 2025 
är ca. 10 %.75 Prognosen talar inte om att Kinas egen produktion nämnvärt 
kommer att öka och en följd av detta blir att Kina kommer att importera 75 % 
av sitt behov. Idag fylls behovet till stor del från Mellanöstern och framtiden 
talar inte för att detta beroende kommer att minska utan snarare tvärtom. Kina 
kommer allt mer att vara i händerna på världens oljeproducenter och ett gott 
förhållande till dessa är ett måste om den framtida ekonomin skall fortsätta att 
blomstra i samma utsträckning som idag. 
 

2.2.4 Sammanfattning 
Enligt prognoserna kan USA se fram emot en ökande konsumtion av olja. 

Under de senaste fem åren har USA:s behov av olja ökat med 8 % eller 
motsvarande 0,7 miljarder fat/år men under samma tidsperiod har den egna 
produktionen legat konstant. Behovet av importerad olja har ökat och är idag 
63% av den totala konsumtionen. USA har dock haft som strategi att 
diversifiera sin import allt för att inte lägga alla ägg i en korg. Trots detta 
kommer 20 % av oljan från Mellanöstern. Vid en första anblick kan det ökade 
behovet av olja se litet ut rent procentuellt men när det kommer till volymer ser 
det annorlunda ut. USA behov fram till 2025 innebär en volymökning på 2,8 
miljarder fat/år, vilket är en stor summa. Med tanke på att USA: egen 
produktion inte kan öka i motsvarande omfattning kommer detta innebära att 
allt mer kommer att behövas importeras. Transportsektorn är den största 
förbrukaren av olja och även med en hög omställningshastigheten till alternativa 
bränslen kommer transporterna den närmsta tiden fortsatt vara starkt beroende 
av olja. 

Uttrycket ”Fueling the Dragon” belyser väl vad det handlar om dvs. att 
försöka att tillfredsställa en omättlig törst på olja så är det väl i många stycken 
enkelt att ge uppstickarna skulden för det ökade behovet av olja. För om 
fenomenet studeras lite närmare så blir bilden något annorlunda. För även om 
Kina har ökat sitt behov mycket rent procentuellt har ökningen, mellan 2000 
och 2004, volymmässigt varit ungefär lika stor som USA:s, ca. 2,1 miljoner 
fat/dag. Prognoserna fram till 2025 visar för Kina del på samma ökning rent 
procentuellt medan ökningen i volym, mellan åren 2004 och 2025, är mindre än 

                                                 
74 EIA. Tillgänglig: http://eia.doe.gov/emeu/cabs/china.html , 2005-03-21. 
75 EIA. Tillgänglig: http://tonto.eia.doe.gov/merquery/mer_data.asp?table=T03.03h och 
http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t24.xls , 2005-04-29. 
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USA:s. Kina har en ökning på ca. 6,6 miljoner fat/dag medan USA har en 
ökning på 7,4 miljoner fat/dag, trots Kinas törst växer USA:s behov mera. 

USA:s törst på olja är stor med tanke på att de ensamt står för ca. 25 % av 
världens förbrukning medan Kinas förbrukning endast är en tredjedel av USA:s. 
Viktigt att ta med sig är det faktum att ingen av länderna har en egen 
produktionskapacitet som växer utan de är helt utelämnade till en växande 
import och ökat beroende av andra leverantörer. Båda är starkt beroende av 
Mellanöstern även om USA strävar efter en diversifiering. Till detta skall läggas 
att det alltmer ökade behov av olja både I- och U-länder, detta leder till ett ökat 
globalt behov av olja. En hårdare konkurrens från alla håll och kanter gör inte 
situationen lättare. 
 
2.3 Oljans flöde 
2.3.1 Världens oljeproduktion 

För att förstå storleken på staters och regioners oljeproduktion är det 
viktigt ge en bild över hela världsproduktionen. Den totala produktionen under 
2000 var 74,6 miljoner fat/dag och under 2004 var den 76,8 miljoner fat/dag, en 
ökning med ca. 3 %.76, 77 Den största ökningen av produktionen mellan dessa år 
har skett i Ryssland, övriga produktionsländer har i stort bibehållet eller minskat 
sin produktion under samma period. Viktig i sammanhanget är att det endast 
finns begränsade möjligheter att öka produktionen.  
 
Alas, the buffer has been in decline for some years, because OPEC78 has not been investing 
sufficiently to keep pace with growing demand. As a result, global spare capacity last year 
dropped to around 1m barrels per day (bpd), close to a 20-year low. Almost all of this was in 
Saudi Arabia. In short, the market for the world's most essential commodity now has no safety 
net to speak of.79 
 

Denna överkapacitet motsvarar ca 10 % av hela produktionen och 1,3 % 
av världens totala produktion. Denna ökning kan bibehållas längre än 90 
dagar.80 Det handlar således inte om några stora mängder råolja som kan 
produceras utöver dagens kapaciteter. 

Ser man sedan till hur oljeproduktionen är fördelad på olika regioner kan 
en relativt oföränderlig fördelning över världen skönjas och den har i stort haft 
en liknande fördelning de senaste 10-15 åren. Mellanöstern står för ca 30 % av 
den totala produktionen. Därefter följer Europa-Euroasien med 22 %, 
Nordamerika 18 %, Afrika 11 %, Sydostasien - Australien 10 % och Syd- och 
Centralamerika med 9 %.81 Att Europa-Euroasien produktion är så pass hög 
som den är beror till stor del på att Rysslands produktion är medräknad. 

                                                 
76 EIA, Monthly Review April 2005, s. 151. Tillgänglig: 
http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/pdf/mer.pdf , 2005-05-04. 
77 Siffrorna kan variera lite beroende på vilken som är källan. Förklaringen till detta ligger vad 
de olika källorna räknar in i begreppet oljeproduktion. Ibland räknas endast råolja som pumpar 
upp ur jorden och ibland räknas även olja som utvinns ur flytande naturgas och ur skiffer. 
78 OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries och består av länder kring Persiska 
viken, Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Iran, Irak och Förenade Arabemiraten samt länderna 
Algeriet, Libyen, Nigeria, Venezuela och Indonesien. 
79 Oil in troubled waters, The Economist, issue April 30th – 6th May 2005. 
80 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/pdf/3atab.pdf , 2005-05-11. 
81 BP 2004 Statistical Review of World Energy. s 18. 
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Figur 1. De elva största ländernas procentandel av världsproduktionen 2000 och 2004.82 
 
Hur ser produktionen ut sett till de elva största producenterna åren 2000 

och 2004? De tio största har med något undantag varit desamma under åren och 
länderna har varit Saudiarabien, Ryssland, USA, Iran, Kina, Norge, Venezuela, 
Mexiko Förenade Arabemiraten (FAE), Irak (2000) och Kanada (2004), se figur 
1. De elva, enligt ovanstående figur, svarade tillsammans för 60,3 % (2000) 
respektive 64,5 % (2004) av världens produktion. Detta har inneburit att 
produktionen har koncentrerats till de stora producenterna och i allra högsta 
grad till Saudiarabien och Ryssland. 

Över perioden 2000 till 2004 är det Ryssland som har stått för den största 
produktionsökningen av de stora producentländerna men Ryssland har ännu inte 
nått till den produktionskapaciteten som fanns i mitten och slutet på 80-talet 
dvs. under det forna Sovjetimperiet. Skälen till att det inte finns någon större 
överkapacitet är flera, dels är det för att behovet ökar globalt, dels för att 
investeringar i ökad produktionskapacitet inte skett i erforderlig omfattning men 
även av strikt ekonomiska skäl. OPEC har vid ett flertal tillfällen infört 
produktionstak i syfte att hålla uppe priset. Det är dock viktigt att påtala att det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan de stora konsumentländerna och 
producentländerna. Detta beroende grundar sig på att tillgången på olja är 
kopplat mot den ekonomiska utvecklingen i världen. Därför är producenterna 
lika intresserade av att det finns olja så att ekonomierna i västvärlden fortsätter 
utvecklas, om inte blir de oljeproducerande länderna också drabbade 
ekonomiskt. 
 

2.3.2 Världens råoljereserver 
Läggs en ytterligare variabel in, blir bilden över möjligheterna till 

oljeproduktion i framtiden helt annorlunda, och den variabeln är de idag kända 
oljereserverna. Innan fördelningen av världens oljereserver presenteras finns det 
all anledning att beskriva något om diskussionen som förts om hur mycket olja 
det finns att tillgå i framtiden. Skillnaden i uppfattning är kopplat till hur 
mycket olja det anses finnas i världen och hur stora eventuella upptäcker i 
framtiden kommer att vara. Det är forskare som professor Kjell Aleklett, från 
Uppsala Universitet, som menar på att nya upptäckter kommer att ske men det 
kommer inte att upptäckas några ny stora oljefält likt de som existerar idag.83 
Det vi har idag är det som vi kommer att kunna utnyttja i framtiden. Eventuella 

                                                 
82 BP 2004 Statistical Review of World Energy. s 18 
83 Tim Appenzeller, När oljan tar slut, National Geographic Sverige, nr 7 2004, s. 40. 
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nya upptäckter kommer inte att påverka tillgången något nämnvärt. 84 Geologen 
Thomas Ahlbrandt ansvarig för en rapport skriven av USA:s geologiska 
forskning, (USGS) säger:  
 
Inte ens de stora reserverna… kan i det oändliga klara världens stigande törst efter olja… 
Mängden olja och gas är begränsad. Min personliga uppfattning är att vi inom de närmsta 
årtiondena får ett problem. 85 
 

Kring de siffror som redovisas finns det en vis samstämmighet men det är 
inte själva siffrorna som är intressanta utan dess fördelning. Den beräknade 
mängden råolja som 2004 finns att tillgå uppgår idag till ca.1200 miljarder fat, 
motsvarande summa 2000 var 1000 miljarder fat. Förklaringen till skillnaden i 
dessa siffror kan spåras till Kanada och möjligheten till utvinning av olja ur 
tjärsand86 och att detta nu finns med i beräkningarna. Av dessa idag kända 
råoljetillgångar (undantagit tjärsanden) finns ca 63 % i Mellanöstern, 9 % 
vardera har Afrika, EuropaEuroasien och Syd- och Centralamerika. 
Nordamerika har 5,5 % och AsienAustralien 4,5 %.87   

Det innebär att nästan två tredjedelar av världens reserver återfinns i 
Mellanöstern. Med bakgrund av hur fördelningen av produktionen är ger det ett 
intressant perspektiv på hur lång tidsperiod varje region har kvar att producera 
olja med dagens förbrukningstakt. I runda tal beräknas oljan finns kvar i 
Mellanöstern i över 80 år när den i t.ex. Nordamerika räcker endast i 12 år.88 
Detta ger ytterligare en dimension om vad framtiden har i sitt sköte. De fem 
länder som har de största andel av oljereserverna är; Saudiarabien 22,9 %, Iran 
11.4 %, Irak 10,0 %, Förenade Arabemiraten 8,5 % och Kuwait 8,4 %. 
Tillsammans utgör detta 61 % världens totala oljereserver, en högst intressant 
siffra.  
 

2.3.3 Oljans väg mellan producenter och förbrukare  
Oljeflödet mellan producent och konsument ger ytterligare information 

om vad detta med avståndet mellan de stora producenterna och konsumenterna 
innebär. Med tanke på att oljan pumpas upp i stater som, till stora delar, är 
lågkonsumerande innebär detta att stora mängder olja måste transporteras främst 
på tankfartyg men också via pipelines mellan olika stater. Av världens 
oljeproduktion transporteras 2/3 på tankfartyg, vilket innebär att ca 43 miljoner 
fat/dag transporteras på köl.89 Ett centralt produktionsområde är Mellanöstern, 
där 80-90 % av oljan som pumpas upp måste transporteras med tankbåt. På sin 

                                                 
84 Från Prof. Kjell Alekletts föredrag på Folk & Försvars i Stockholm, den  3 december 2004.  
Kjell Aleklett är professor i fysik vid Uppsala Universitet och president i The Association for the 
Study of Peak Oil and Gas, en organisation som varnar för att oljeproduktionen snart har nått sitt 
max. 
85 Tim Appenzeller, s. 40. 
86 Förf. anm. Tjärsand eller oljesand. Är sand eller sandsten i vilka porutrymmen mellan 
sandkornen är fyllda med tunga rester av råolja. Utvinns i dagbrott eller ur brunnar. Ut två ton 
tjärsand utvinns ett fat olja. För att kunna göra oljan flytande måste tjärsanden värmas upp och 
detta medför att processen är energiintensiv men lönsam. Uppgifterna hämtade från Nätverket 
för olja och gas (NOG).  
87 EIA. Tillgänglig: www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/crudeoilreserves , 2005-01-04. 
88 BP 2004 Statistical Review of World Energy. s 19. 
89 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/cabs/choke.html , 2004-12-15. 
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färd till konsumenterna passeras ett flertal kritiska punkter sk. choke-points. Det 
är platser som är trånga och svåra att passera och för den som vill är det relativt 
enkelt att förhindra eller försvåra för tankfartygen att passera. Det finns tre 
choke-points i Mellanöstern; Hormuzsundet, mellan Iran och Oman, och Bab el-
Mandab, mellan Yemen, Eritrea och Djibouti och Suezkanalen.90 Genom 
Hormuzsundet passerar dagligen ca 15-16 miljoner fat, vilket motsvarar ca 20% 
av det dagliga världsbehovet.91 Utanför Mellanöstern är Malackasundet, mellan 
Indonesien och Malaysia, den mest kända choke-point:en. 
 
Maintaining the free flow of oil through the Strait of Hormuz is of vital strategic importance to 
the world economy and to the United States and its allies. The US receives about 25% of its 
imported oil via the Straits. Asia buyers are another key purchaser of Persian Gulf oil with 
China, Japan, South Korea, India and Singapore receiving the lion’s share of Middle East 
exports through the Strait of Hormuz.92 
 

 
 

Figur 2 Oljeflödet och Chokepoints, 2003 93 
 

2.3.4 Sammanfattning 
Världens totala oljeproduktion har under perioden ökar från ca 77 

miljoner fat/dag till 82,6 miljoner fat/dag, en ökning med nästa 7 %. Denna 
produktionsökning har varit möjligt tack vare rysk produktionsåterhämtning 
efter Sovjetunionens upplösning. Fortsatta produktionsökningar har visat sig 
vara begränsade och detta är en följd av bristande investeringar i 
produktionskapaciteten. Idag är det endast Saudiarabien som har möjligheten att 
öka sin produktion i någon större omfattning. Bristen att kunna möta den ökade 
efterfrågan är en del i förklaringen till det idag rekordhöga priset på råolja. 

                                                 
90 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/cabs/choke.html , 2004-12-15. 
91 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/cabs/choke.html , 2005-01-04 och BP 2004 
Statistical Review of World Energy. s 19. 
92 Dagobert Brito, Amy Myers Jaffe, Reducing Vulnerability of the Strait of Hormuz, 
Nonproliferation Policy Education Center, 25 Augusti, 2004. Tillgänglig:  
http://www.npec-web.org/projects/Iran/Paper040825Iran-BritoJaffe-HormuzStraits.pdf , 2005-04-
28. 
93 Figuren hämtad från Jean-Paul Rodrigue, Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime 
Geostrategy of Petroleum Distribution, Hofstra University November 2004. Tillgänglig: 
http://people.hofstra.edu/faculty/Jean-paul_Rodrigue/downloads/CGQ_strategicoil.pdf , 2005-04-
28. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Enskild C-uppsats  FHS 19 100:2035 
Mj Carsten Persson 2005-05-12 26 (59) 
ChP 03-05, avd 2. 
 

När det gäller var oljan produceras har Mellanöstern en central betydelse 
då regionen svarar för ca 30 %. Euro-EuroAsien och Nordamerika utgör också 
väsentliga produktions regioner med sina 22 %, respektive 18 %. När det gäller 
oljeproducerande enskilda stater så svarar de tio största producenterna för ca. 
63% av den totala produktionen. Saudiarabien och Ryssland svarar tillsammans 
ensamma för ca. 25 % av världens produktion. 

När det gäller produktionen av olja har Mellanöstern en strategisk 
betydelse och denna betydelse accentueras vid konstaterandet av att 63 % av 
världens oljereserver finns i regionen. Att tala om en region som helhet är 
kanske missvisande just mot bakgrund av att fem stater, Saudiarabien, Iran, 
Irak, Förenade Arabemiraten och Kuwait, ensamt svarar för 61 % av reserverna. 
Saudiarabien har en särställning med sina 23 %. 
 
3. Hur agerar USA och Kina inom politiskt, ekonomiskt och 
militärt för att säkerställa tillgången på olja? 
 
3.1 Inledning  

Vad är det för slutsatser som är intressanta att ta med sig från kapitel 2, 
”Oljan i världen”, in i detta kapitel? – Jag ser ett antal slutsatser som skapar 
sammanhang och förståelse för USA: och Kinas agerande.  

Efter att ha konstaterat hur fördelningen ser ut mellan oljeproduktion och 
kända oljereserver är det bara att konstatera att Mellanöstern, framförallt de 
oljeproducerande staterna, är av strategisk betydelse för framtiden. Största delen 
av världens oljereserver finns där, 63 %, och med dagens produktion säger 
prognoserna att oljan kommer att räcka i över 80 år. Något motsvarande finns 
inte någon annanstans i världen. Resten av världen har en prognos som säger att 
oljan tar ”slut” i spannet mellan 15-40 år.94 Så länge vårt beroende av olja finns 
kommer Mellanöstern vara helt centralt. 

Det är viktigt att sätta in USA:s och Kinas agerande i sitt sammanhang 
och inte se det som en heltäckande bild över vad som sker i regionen, utan mitt 
syfte har varit att ta fram de uppgifter som utifrån det empiriska underlaget får 
anses som det mest väsentliga. 
 
3.2 Bakgrund till USA:s agerande 

Det är viktigt att ha i bakhuvudet att USA idag är den enda supermakten i 
världen och det är mot denna bakgrund som de agerar. USA har inte på något 
sätt oinskränkt med resurser men landet förfogar över substantiella resurser. 
Detta är en viktig faktor när de agerar för att nå sina syften, det är kanske fel att 
tala om trovärdighet men det medför att USA:s genomslagsförmåga ökar. Att ha 
klara gränser mellan de olika sektorerna är i USA:s fall inte helt enkelt. Det är 
brukligt att använda sig av ett bredare spektrum av påverkansinstrument 
samtidigt, allt i syfte att nå sina mål. Det är viktigt att ha denna bild klar för sig 
när USA studeras.  

National Energy Policy (NEP)95 är policydokumentet som ger en bild över 
vilken vikt USA lägger på sin energisäkerhet. Dokumentet beskriver vilket 
oljebehov som USA beräknas ha fram till år 2025. Dessutom ger dokumentet en 

                                                 
94 BP 2004 Statistical Review of World Energy. s 4. 
95 NEP – National Energy Policy 
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mängd rekommendationer om hur USA skall trygga sin energiförsörjning. En 
icke oansenlig del av dokumentet avhandlar oljan och dess betydelse men också 
hur USA skall förfara för att uppnå sin energisäkerhet.  
 
The National Energy Policy seeks to lessen the impact on Americans of energy price volatility 
and supply uncertainty. Such uncertainty increases as we reduce America’s dependence on 
foreign sources of energy. At the same time, however, we recognize that a significant 
percentage of our resources will come from overseas. Energy security must be a priority of U.S. 
trade and foreign policy.  
We must look beyond our borders and restore America’s credibility with overseas suppliers. In 
addition, we must build strong relationships with energy-producing nations in our own 
hemisphere, improving the outlook for trade, investment, and reliable supplies.96  
 

Ovanstående citat ger en bra bild över vilken vikten USA lägger på 
behovet av energi och där energisäkerheten skall utgöra en prioriterad del av 
dess utrikespolitik. Detta gör det än mer intressant att studera hur USA agerar i 
Mellanöstern för att tillförsäkra sig olja. 
 
The goals of this strategy are clear: to ensure a steady supply of affordable energy for America’s 
homes and businesses and industries.   

 President George W. Bush 97 
 

Varför är tillgången på olja viktig? Minskad säker tillgång på olja som 
leder till högt pris kan få svåra konsekvenser på den amerikanska ekonomin.98 
Med tanke på att den amerikanska ekonomin är motorn i världsekonomin skulle 
denna skada ytterligare förstärka problemet. 

I sammanhanget är det viktigt att förstå den historiska aspekten av USA:s 
engagemang i Mellanöstern och dess kopplingar till oljan. Allt sedan andra 
världskriget har USA:s agerat som en garant av säkerheten för flera av staterna i 
Mellanöstern och främst Saudiarabien, Kuwait, Bahrain och Förenade 
Arabemiraten. Som garant har då amerikanska oljebolag haft en privilegierad 
tillgång på olja från staterna. Starkast band har funnits mellan USA och 
kungahuset i Saudiarabien. En stor del av USA:s engagemang är en följden av 
denna historiska koppling till regionen och dess olja.99  
 
3.3 Bakgrund till Kinas agerande 

För att kunna sätta in det kinesiska agerandet i sitt sammanhang är det 
viktigt att ge en bakgrund till det kinesiska tänkandet samt hur deras politik är 
utformad. Mot bakgrund av att Kina fortfarande är ett kommunistiskt styrt land, 
dock med starka inslag av marknadsekonomi, är det inte konstigt att Kina 
fortfarande använder sig av femårsplaner för sin beskriva sin framtida 
utveckling. Dessa femårsplaner skall ses som den tänkta övergripande strategin 

                                                 
96 U.S. National Energy Policy, Overview s. XV. Tillgänglig: 
www.whitehouse.gov/energy/National-Energy-Policy.pdf , 2005-03-03. 
97 U.S. National Energy Policy, Overview s. XV. 
98 U.S. National Energy Policy, Chapter 2, s. 2-10. 
99 Michael T Klare, Bush-Cheney Strategy: Procuring the Rest of the World´s oil, Foreign Policy 
Institute in Focus (FPIF), PetroPolitics Conference Report, s. 5. Tillgänglig: 
http://www.fpif.org/papers/03petropol/politics.html , 2005-03-04 samt Simon Bromley, Global 
Petropolitics: U.S. Grand Strategy, Iraq and Oil, s. 20. Tillgänglig:  
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/N-Q/perc/resourcepol/papers/bromley.pdf , 2005-03-03. 
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över hur Kina skall utvecklas och mot vilka mål. Premiärminister Zhu Rongji 
framförde på den nionde partikongressen i mars 2001 den gällande 
femårsplanen, den tionde i ordningen. Under perioden 2001-2005 står 
ekonomisk tillväxt och social utveckling högst på dagordningen.100 Som en del i 
att nå denna ekonomiska utveckling är tillgången på olja av största strategiska 
betydelse.101 
 
Energy, oil in particular, is of strategic importance. Domestic development and production of oil 
can no longer keep pace with the needs of the country’s economic and social development, 
resulting in an increasing imbalance between oil supply and demand. Therefore, we need to take 
all possible measures to conserve oil, accelerate exploration and exploitation of oil and natural 
gas resources, and make effective use of overseas resources. We need to institute a system for 
preserving strategic resources such as oil as soon as possible.”102 
 

Som det framgår av talet är den ekonomiska drivkraften motorn som 
innebär en jakt på energi103 Kinesiska ledarna är väl medvetna om att tillgången 
på energi och då främst råolja är helt avgörande för att kunna driva den 
ekonomiska politiken vidare. 

Det finns en stor skillnad i detaljeringsgraden mellan USA:s NEP och 
Kinas femårsplan. Den kinesiska är i jämförelsen mycket grov och ger i stort 
endast en övergripande strategisk vägledning medan den amerikanska är mycket 
mer detaljerade och avhandlar såväl regioner som olika typer av energikällor. 
Men den kinesiska pekar, likt den amerikanska, på vikten av tillgång på olja när 
den inhemska produktionen inte räcker till. 

Trots sin höga ekonomiska tillväxt under ett decennium kategoriseras 
Kina fortfarande som ett utvecklingsland, vilket innebär att utvecklingen ännu 
inte nått ut till landets alla 1,3 miljarder människor, utan det är stora skillnader 
mellan inland och kustland. Sett till inkomst per capita ligger Kina långt efter 
västvärlden. Detta ger ytterligare en dimension till varför strävan efter 
ekonomisk tillväxt är så stor. För att kunna utmana USA ekonomiskt måste en 
fortsatt tillväxt kunna upprätthållas. 

Det finns flera viktiga aktörer som agerar utåt under det kinesiska 
ledarskapet paraply i syfte att förverkliga den nationella 
energisäkerhetspolitiken. Förutom det politiska ledarskapet, departementen och 
militären har de statskontrollerade oljebolagen en viktig roll.104 Med tanke på 
den starka kopplingen mellan statsledningen och oljebolagen representerar de 
också den officiella politiken i utlandet. På senare tid har dock en uppluckring 
skett som har medgivit ett visst inflytande från utländska ägare men 
oljebolagens agerande är styrt från Peking.105  

                                                 
100 Premiärminister Zhu Rongji anförande på den nionde partikongressen, mars 2001, gällande 
den tionde femårsplanen för nationell ekonomisk och social utveckling. Tillgänglig: 
http://www.china.org.cn/english/MATERIAL/8722.htm , 2005-03-22 
101 Ibid. 
102 Premiärminister Zhu Rongj. Tillgänglig: 
http://www.china.org.cn/english/MATERIAL/8724.htm , 2005-03-22. 
103 USCC, 2004 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review 
Commission, s. 162.  
104 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, The Strategic Implications of 
China´s Energy Needs, Adelphi Paper 346, The International Institute for Strategic Studies. 
(New York: Oxford University Press, 2002), s. 47, 51-52. 
105 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 47, 51-52. 
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3.4 Den politiska sektorn 
3.4.1 USA 

Hur ser USA:s tillvägagångssätt ut när det gäller nyttjande av olika former 
av maktmedel? Det är inte helt lätt att göra en distinktion mellan de som har 
effekt på kort respektive lång sikt eftersom de flesta kortsiktiga effekterna har 
en avsikt att även gälla framåt i tiden. Det är viktigt att säga att inom den 
politiska sektorn förekommer mycket kontakter både formellt och informellt, 
vilket gör att det aldrig går att ge en komplett bild, men utifrån officiella 
uttalanden och möten finns ändå material som ger en bra bild över hur viktig 
frågan är.  
 
Uttalanden av regeringschef/president samt utrikesminister som är 
kopplade till påtryckningar rörande tillgången på olja. 

Under de senaste fyra åren har det för USA:s del mycket kommit att 
handla om att försöka påverka OPEC, och då främst via Saudiarabien och 
Kuwait, så att de inte skapar ett produktionstak, som kan medföra ökad 
konkurrens och ett högre oljepris. Enligt de uttalanden, som har hittats på Vita 
Husets hemsida, har President Bush varit personligt involverad i försöken att 
förmå länderna att öka sin produktion. Presidentens uttalande har varit riktat 
mot bl.a. Saudiarabien, Kuwait och Qatar.106 Att den amerikanske presidenten 
vänt sig direkt till regeringscheferna i dessa länder måste ses som ett mycket 
kraftfullt sätt att förändra situationen. Uttalanden av presidenten har utlösts av 
tal om produktionstak eller när priset på råolja har stigit så att ekonomin har 
påverkats.  

Dock har uttalandena vänt sig mot Saudiarabien och det kan bero på, det 
politiska inflytande som Saudiarabien har i OPEC men också mot det faktum att 
landet inte producerar för fullt. Saudiarabien är enligt EIA det enda landet som 
inte producerar i förhållande till sin förmåga utan innehar en överkapacitet på ca 
1-1,5 miljon fat/dag.107 Trycket blir av denna anledning extra stort på 
Saudiarabien att hålla flödet uppe när behovet ökar. Detta är dock inte helt lätt 
eftersom Saudiarabien också vill möta kraven från OPEC om att hålla 
produktionen på en viss bestämd nivå. Trycket finns även mot de andra 
oljeproducerande staterna i Mellanöstern, som Kuwait, Qatar, Bahrain och 
Förenade Arabemiraten, och nedanstående citat illustrerar bra hur situationen 
ser ut för dessa stater. 
 
As Kuwait’s oil minister said “We feel as if we are between a rock and a hard place.” No matter 
what Kuwait decides to do about oil production, someone powerful enough to hurt it badly is 
going to be angry.108 
 

Uttalandet ger också en bra bild över vilket tryck som USA utövar på sina 
allierade. Denna typ av uttalande har som sagt varit frekventa under perioden 

                                                 
106 Underlag hämtat från The White House hemsida. Tillgänglig: http://whitehouse.gov/ ,  
2005-03-16. 
107 EIA. Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/3atab.html , 2005-03-06.  
108 Mary Ann Tétreault, Kuwait’s unhappy anniversary, Middle East Policy, Vol. VII, No. 3, 
June 2000, s. 75. Tillgänglig: http://www.mepc.org/public_asp/journal_vol7/tetreault.pdf , 2005-
03-15. 
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och beskriver väl hur USA utövar sin makt för att ge marknaden och självklart 
USA vad den behöver.  
 
Besök av regeringschefer/presidenter eller utrikesministrar i regionen  

Besöken i regionen har sedan 2000 varit 14 stycken till antalet. Av dessa 
har President Bush genomfört två stycken och dessa har varit till Irak och Qatar. 
Besöken har av naturlig anledning varit kopplade till Operation Iraqi Freedom. 
Utrikesminister Powell genomförde de resterande tolv besöken. Likt president 
Bush har Powells besök i Irak och Kuwait, av naturliga skäl, kopplingar till den 
pågående operationen i Irak.109 Besök till Saudiarabien och Oman, som Powell 
genomförde, kan ses som relaterade till att upprätthålla goda förbindelser. Att 
besöken inte varit fler har säkert sin grund i Irakkriget och att all kraft har gått åt 
där. Som en jämförelse så har omfattningen på besöken innan 2000 har varit i 
ungefär samma omfattning med då fanns en fokus på Kuwait och 
Saudiarabien.110 Det är dock viktigt att komma ihåg vilken dominerande 
ställning USA har i regionen. Denna särställning innebär också att det finns 
andra diplomatiska kanaler som kan utnyttjas för att nå samma typ av 
inflytande. Det finns en mängd samverkansorganisationer mellan USA och 
regionens stater. 
 
Samarbetspartners i regionen.  

Saudiarabien har varit den stat som av tradition har varit närmst allierade 
med USA. Banden mellan dem har varit mycket starka och relationen mellan 
Huset Saudi och USA har varit viktig av flera aspekter. Från att ha varit vad den 
fd. amerikanske ambassadören i Saudiarabien Chas Freeman betecknande som; 
”It had been a fairly straightforward trade-off of preferred American access to 
energy resources in return for American defense of the Kingdom against 
external enemies”.111 Idag är dock situationen något annorlunda, förhållandet 
mellan USA och Saudiarabien är mera ansträngt än det var innan attacken på 
World Trade Center. Det finns flera skäl till den ansträngda situationen, ett är 
det inrikespolitiska läget i Saudiarabien där det idag finns en fundamentalistisk 
opposition mot huset Saudi112 och för dess samarbete med USA. I fotspåren av 
denna nya situation har samtliga amerikanska styrkor i Saudiarabien lämnat 
under första halvan av 2003.113 Uttalandet från utrikesminister Powell pekar 
dock på att samarbetet är av största intresse för båda parter och att det är fortsatt 
starkt.114 

                                                 
109 U.S. State Department, Presidents and Secretaries of Foreign Travels. Tillgänglig: 
http://www.state.gov/r/pa/ho/trvl/ , 2005-03-21. 
110 U.S. Department of State, Presidents and Secretaries of Foreign Travels.  
111 USA:s f.d. Ambassadör i Saudiarabien Chas Freeman, Defining Interests and a Changing 
Relationship, 29 Oktober 2004. Tillgänglig: http://www.saudi-us-
relations.org/newsletter2004/saudi-relations-interest-10-29.html , 2005-04-20. 
112 Förf. anm. Huset Saudi är ett samlingsnamn för den familj som styrt Saudiarabien i 
generationer sedan 1744. Uppgifterna hämtade ur National Encyklopedin.  
113 Amy Meyers Jaffe, United States and the Middle East Policies and Dilemmas, The James A 
Baker III Institute For Public Policy of Rice University, September 2003, s. 11. Tillgänglig: 
http://www.rice.edu/energy/publications/docs/jaffe_energycommission_8_2003.pdf , 2005-03-24. 
114 Utrikesminister Colin Powell, från en intervju av Al Ikhbariya TV (Saudisk TV) 2004-07-30. 
Tillgänglig:  
http://www.saudi-us-relations.org/newsletter2004/saudi-relations-interest-07-30.pdf , 2005-04-22.  
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En viktig del under tiden som USA verkat i regionen har varit att skapa 
allianser. The Cooperation Council for the Arab States of the Persian Gulf före 
detta Gulf Cooperation Council (GCC) är ett politiskt samarbetsorgan för sex 
stycken stater i Mellanöstern.115 Alla länder med starka band till USA såväl 
historiskt som idag. Eftersom USA i hög grad svarar för säkerheten i regionen 
är det naturligt att GCC utgör en politisk kontaktpunkt mot dessa oljerika stater. 
GCC-staterna utgör idag viktiga allierad i regionen och har varit till stöd, om än 
i begränsad omfattning m.h.t. det politiskt känsliga Irakkriget, för den 
amerikanska koalitionen som idag verkar i Irak.116  

Det kan konstateras att USA fortfarande har många allierade i regionen, 
detta ”trots” Irakkriget 2003, vilket alltjämt utgör en grund för inflytande. Jag 
har inte nämnt Irak som en nära allierad och detta är med hänsyn tagit till hur 
kaotisk situationen är i Irak idag. Jag anser att det är för tidigt att säga att om 
Irak är en allierad till USA och detta med tanke på att landet är starkt beroende 
av den amerikanska närvaron och knappast kan betraktas som självständigt.  
 

3.4.2 Kina 
Som tidigare nämnts är det viktigt att ha i minnet att Kina är en ”ung” 

aktör i Mellanöstern vilket har gjort att de praktiskt tagit har fått starta från noll. 
Detta har inte på något vis underlättat för de kinesiska ledarnas möjlighet att nå 
resultat. Den globala energimarkanden var redan för 50 år sedan uppdelad och 
det kinesiska intåget var inte enkelt med tanke på att ekonomin i Kina var 
svag.117 
 
Uttalanden av regeringschef/president samt utrikesminister som är 
kopplade till påtryckningar rörande tillgången på olja. 

Vad gäller offentliga politiska uttalande från kinesiskt håll, riktat mot 
OPEC eller enskilda producentländer i syfte att öka produktionen så att 
marknaden kan tillgodoses, har inga uttalanden kunnat spåras. Kina har inte den 
möjligheten eftersom de inte har samma närvaro i regionen men det finns säkert 
flera skäl. Ett kan vara att Kina inte har samma politiska tyngd i världen, 
mycket beroende på att Kina varit självpåtagit isolerade i sin hållning under 
decennier. Dessutom är inte Kina den supermakt som USA är och detta innebär 
att Kina därmed inte har samman inflytande, som USA. Detta utesluter dock 
inte att Kina på mera inofficiella sätt försöker att påverka organisationer eller 
stater att öka produktionen. Men med tanke på att Kina agerar mera aktivt inom 
andra områden är det mest troliga att Kina inte ser uttalanden som ett aktivt 
instrument för landet att utöva påtryckning vad det gäller att få tillgång på oljan. 

 
                                                 
115 GCC - The Cooperation Council for the Arab States of the Persian Gulf före detta Gulf 
Cooperation Council är en samarbetsorganisation för staterna Saudiarabien, Kuwait, Qatar, 
Bahrain, Oman och Förenade Arabemiraten. Syfte med organisationen är att skapa koordination, 
integration och samarbete inom ett flertal områden, bl.a. ekonomi, finans, tull men även ett 
militärt samarbete om än något lösare form, d.v.s. det finns inga försvars åtagande mellan 
länderna. Organisationen bildades 1981, under Iran-Irak kring i syfte att skapa en kollektiv 
säkerhet. 
116 Riad Kahwaji, U.S. –Arab Cooperation in the Gulf: Are Both Sides Working From the Same 
Script?”, Middle East Policy Council Journal Volume XI, Fall 2004 nr 3. Tillgänglig: 
http://www.mepc.org/public_asp/journal_vol11/0409_kahwaji.asp , 2003-03-07. 
117 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, s. 30. 
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Besök av regeringschefer/presidenter eller utrikesministrar i regionen  

Statsbesök har av tradition syftat till att erhålla goda relationer, utöva 
påtryckning eller för att uppnå inflytande. Kina har under den studerade 
perioden varit aktiv i sina kontakter med staterna i Mellanöstern. Av de 
oljeproducerande staterna har de besökt Saudiarabien, Iran, Irak, Oman, Yemen, 
Qatar och Kuwait. Kina har också haft officiella besök hos GCC.118 Finns det 
något land som rönt större intresse från Kinesisk sida? – Ja, det finns två stater 
som varit mera frekvent besökta än andra och det har varit Iran och Irak. Iran är 
den stat som har haft fyra officiella besök från Kina och då representerade av 
Kinas utrikesminister. Beträffande Irak så har besöken fortsatt även efter 
Operation Iraqi Freedom, men tätast var kontakterna förklarligt nog innan kriget 
startade.119 Innan kriget hade Kina och Irak utvecklat goda förbindelser och 
skälet till detta kan nog spåras till det avtal som Kina hade med Irak beträffande 
olja. Den dagen som sanktionerna mot Irak skulle hävas skulle också Kina få 
tillgång till irakisk olja. Det kan konstateras att Kina har lagt stor vikt på Iran 
när det gäller statsbesök men samtidigt visar det på att Kina är måna om att vara 
närvarande i hela regionen. 

Flera bedömare anser att Kinas diplomati har transformerats från att har 
varit reagerande (responsive) till att ha blivit proaktiv (proactive).120 Detta 
ligger i linje med de bedömningar som menar på att Kina har blivit mer 
”offensiv” i sin politiska gärning.121 Kina har i sitt diplomatiska arbete varit 
aktiv i sina kontakter med länderna i Mellanöstern. För Kinas del har det 
handlat mycket om att få ett politiskt fotfäste med målet att skapa förbindelser 
och som i sin tur underlättar arbetet inom de andra sektorerna. Ett flertal länder 
har varit av särskilt intresse för Kina och där återfinns länder som Saudiarabien, 
Iran, Oman, Kuwait.122 Detta konstaterande ligger väl i linje med det som 
framkommit vad det gäller kartläggningen kring officiella besök i regionen. 

För att kunna uppnå de ekonomiska målen har de kinesiska ledarna insett 
vikten av att säkerställa tillgången på olja, detta på såväl lång- som kort sikt. 
Det handlar om att försäkra sig om att behovet tillgodoses i framtiden men även 
för att förhindra avbrott i oljetillförseln.123 För att kunna uppnå detta är det 
diplomatiska arbetet högst väsentligt men givetvis inte enskilt utan i samverkan 
med ekonomiska och militära aktiviteter.124 Den diplomatiska aktiviteten syftar 
till att skapa ett strategiskt fotfäste i Mellanöstern för att nå ett ökat inflytande.  

De utrikespolitiska kontakterna skall också ses som ett viktigt instrument 
för att bana väg för de statliga kinesiska oljebolagen. Dessa har en viktig roll 
eftersom de effektuerar det som har framförhandlats i avtalen mellan staterna. 
Trots att de har formen av bolag, är de ett instrument för de kinesiska ledarna.125 
                                                 
118 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (FMPRC). Tillgänglig: 
http://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq/2797/default.htm , 2005-04-13. 
119 FMPRC. Tillgänglig: http://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq/2797/default.htm , 2005-04-13. 
120 Jin Liangxiang, Energy First, Middle East Quarterly Spring 2005. Tillgänglig: 
http://www.meforum.org/article/695 , 2005-04-13. 
121 Mary Hennock, China´s global hunt for oil, BBC News, 2005-03-19. Tillgänglig: 
http://newsvote.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/4191683.stm , 2005-03-31. 
122 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 66. 
123 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 66. 
124 Bernard D. Cole, ”Oil for the Lamps of China” – Beijing’s 21st – Century Search for Energy, 
(Washington: National Defense University Press, 2003). s. 76. Tillgänglig: 
http://www.ndu.edu/inss/mcnair/mcnair67/198_428.McNair.pdf  , 2005-03-27. 
125 Jin Liangxiang. Tillgänglig: http://www.meforum.org/article/695 , 2005-04-13. 
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Kina har givetvis ett intresse av att sprida på riskerna så att landet inte blir 
allt för beroende av ett oljeproducerande land men det går inte att komma ifrån 
det faktum att mycket arbete är fixerat kring Persiska viken och där främst mot 
Saudiarabien och Iran. En anledning till Kinas intresse för Saudiarabien är 
direkt kopplat till den dominerande ställning som Saudiarabien har på den 
globala oljemarknaden. Detta intresse är ömsesidigt och Saudiarabien ser Kina 
som en stor potentiell marknad. Kina har under de senaste åren utvecklat ett 
nära samarbete, med Mellanöstern som inneburit att Saudiarabien har tillgivits 
särskild vikt.126  

 
Samarbetspartners i regionen. 

Det finns två stater som Kina har utvecklat en nära relationen med i 
regionen och det är Iran och Saudiarabien. Iran är den stat som Kina har 
utvecklat det närmaste samarbetet med och denna process, mot ökat samarbete, 
har pågått under flera decennier. Flera bedömare ser Iran som Kinas närmaste 
allierade i regionen.127 Detta är dock inte helt okontroversiellt då Iran är ett land 
som under en längre tid tilldragit sig världens uppmärksamhet och detta är 
självklart kopplat till deras strävanden att utveckla kärnvapen. Kina anser att 
Iran utgör ett viktigt nav för regionen, detta ur flera aspekter, dels för att Iran 
har en viktig roll för säkerheten och stabiliteten kring Persiska viken dels för att 
Irans geografiska placering utgör en viktig knutpunkt för oljan i Centralasien.128 

Att dessutom Iran innehar den andra största oljereserven bidrar också till Kinas 
intresse. Kontakterna mellan Kina och Iran har officiellt handlat om att förbättra 
handeln och fördjupa de ekonomiska banden. Detta har varit möjligt genom 
tecknandet av bilaterala avtal. Från kinesiskt håll verkar det inte finnas några 
funderingar på detta trots amerikanska politiska påtryckningar mot Iran. Det 
finns inga tecken på ett agerande från kinesiskt håll som skulle innebära att Kina 
skulle vara i stånd att avveckla samarbete utan snarare tvärtom.129 Från iranskt 
håll finns uttalande som påvisar vilken stor vikt Iran fäster vid samarbetet med 
Kina. Det har skett via Irans oljeminister Bijan Zandaneh, där han uttalat att de 
hellre skulle öka exporten till Kina och detta på Japans bekostnad, trots att 
Japan är det land som Iran exporterar mest olja till.130 I avtalen från officiella 
kinesiska källor påvisas att tillgången på iransk olja är centralt för Kina.131 

Samarbetet med Saudiarabien har under perioden vuxit allt starkare och är 
idag väl etablerat. Detta djupa samarbete är tvådelat, Kina behöver Saudiarabien 
för dess olja och Saudiarabien vill ha tillgång till den växande marknad som 
Kina utgör.132 Kina har intresse att bibehålla en nära relation till Saudiarabien 
som en strategisk viktig faktor för att kunna säkra tillgången på olja i Persiska 
                                                 
126 Nawaf E. Obaid, The Sino-Saudi Energy Rapprochment: Implications fo US National 
Security, s. 28. Tillgänglig: 
http://www.rice.edu/energy/publications/docs/SinoSaudiStudyFinal.pdf , 2005-03-24. 
127 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, s. 40.  
128 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, s. 30, 40. 
129 David M. Lampton, Richard Daniel Ewing, s. 26.  
130 Antoaneta Bezlova, China-Iran tango threatens US leverage, Asia Times 30 Oktober 2004. 
Tillgänglig: http://atimes.com/atimes/Middle_East/FK30Ak01.html  , 2005-03-27. 
131 China Internet Information Center, China, Iran Sign Biggest Oil & Gas Deal, 31 Oktober 2004. 
Tillgänglig: http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text?info_id=110808&p_qry=OPEC , 
2005-04-19.  
132 Nawaf E. Obaid, s. 28. samt Dan Blumenthal, Providing Arms, Middle East Quarterly, Spring 
2005. Tillgänglig: http://www.meforum.org/article/695 , 2005-04-13. 
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viken.133 Samarbete har fördjupats inom allt flera områden och är inte explicit 
kopplat till energisektorn utan är även kopplat till gemensamma geopolitiska 
och kulturella intressen.134 Saudiarabien har en central roll i Mellanöstern, inte 
bara vad det gäller olja, utan även politiskt och detta är Kina medveten om. Kan 
Kina bibehålla goda relationer med Saudiarabien öppnar detta även för ett ökat 
politiskt inflytande i regionen. Det är dock viktigt att påtala att Saudiarabien 
officiellt månar om sin relation med USA och att denna inte får påverkas 
negativt av förhållande med Kina.  

Det är givetvis på detta sätt att det finns andra viktiga partners för Kina i 
regionen och här kan nämnas Oman och Yemen. Inga av dessa stater har dock 
samma politiska betydelse som Iran och Saudiarabien och detta kan vara ett skäl 
till att Kina inte tilldelar dessa stater samma intresse. Under det senaste året har 
Kuwait visat intresse för ett ökat samarbete med Kina.135 Detta trots att Kuwait 
har starka förbindelser med USA. Denna starka relation mellan USA och 
Kuwait är direkt kopplat till Irakkriget 1991 och Kuwaits befrielse. 

Det finns idag ett ökat intresse ibland staterna i Mellanöstern att förbättra 
sina relationer med Kina, vilket kan ses som ett tecken på att Kina ses som en 
helt annan faktor globalt än vad som tidigare varit. Det är viktigt att ha i minnet 
att de politiska åtgärderna som Kina idag sysslar med i många fall utgör ett 
förarbete för fortsatt samverkan inom de andra två sektorerna.  
 

3.4.3 Sammanfattning av den politiska sektorn 
För att påverka OPEC, och då främst Saudiarabien men även Kuwait, har 

president Bush gjort uttalanden för att få till stånd en ökning av produktionen så 
att priset på olja sänks. USA har menat på att det höga oljepriset skadar den 
amerikanska ekonomin och därigenom även den globala tillväxten. De gjorda 
uttalandena har inneburit en press på producenterna. Några uttalande från 
kinesiskt håll har inte kunnat hittas men detta innebär inte på något vis att de 
inte utöver påtryckning för att öka produktionen. Samtidigt har inte Kina samma 
betydelse i världen som USA och därför inte heller samma politiska tyngd. 

Vad avser statsbesök har Kina varit aktiva bland länderna i Mellanöstern 
och stort intresse har riktats mot framför allt Iran och Irak. Irak har besökts 
såväl innan som efter Saddam Husseins fall. Även Saudiarabien har varit 
intressant ur kinesisk synpunkt. De amerikanska besöken har skett främst i 
förbindelse med Irakkriget och det är kanske inte så konstigt men USA har 
besökt även Saudiarabien. 

USA har en stark ställning i regionen och framför allt till de mera 
moderata allierade medlemmarna i GCC och detta är klart kopplat till det 
militära skydd som USA ger dem. USA månar om den goda relationen med sin 
kanske närmasta allierade, Saudiarabien. Förhållandet dem i mellan har dock 
varit ansträngt, vilket medfört att huvuddelen av de amerikanska styrkorna 

                                                 
133 Thomas Woodrow, The Sino-Saudi Connection, The Jamestown Foundation, China Brief 
Volume 2, Issue 21 2002-10-24. Tillgänglig: 
http://www.jamestown.org/publications_details.php?search=1&volume_id=18&issue_id=661&a
rticle_id=4680 , 2005-03-04. 
134 Nawaf E. Obaid, s. 28. 
135 China Internet Information Center, Kuwait Seeks to Strengthen Oil Ties with China, 2005-04-04. 
Tillgänglig: http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text?info_id=124617&p_qry=oil , 2005-04-
19. 
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tvingades lämna landet under 2003. Kinas närmsta allierade i regionen är Iran 
och detta har varit möjligt genom en aktiv kinesisk politik i syfte att just få en 
nära allierad, detta har fortsatt trots att Iran tillhör ”the rogue states”. Kina 
försöker också skapa sig en nära allierade i Saudiarabien och detta i vakuumet 
efter den ansträngda relationen mellan USA och Saudiarabien. Fler stater önskar 
sig ett närmare samarbete med Kina och bland dessa återfinns bl.a. Kuwait. 

 
3.5 Den ekonomiska sektorn 
3.5.1. USA 
Synen på oljemarknaden. 

Det centrala i den amerikanska synen på oljemarknaden är att den skall 
vara en fri och global marknad och bygga på utbud och efterfrågan.136 ”The 
U.S. strategic framework makes certain that plenty of oil is available in the 
world market so that the price remain low and the economy will benefit.”137 
USA understryker vikten av en transparant marknad med ett fritt flöde av 
information så att marknaden kan bli effektivare och göra de förändringar som 
behövs snabbare.138 Det centrala i den amerikanska uppfattningen är en 
fungerade marknad och att det är markanden själv som skall styra. 

För att kunna få ut mer olja på marknaden har USA under perioden arbetat 
för att öka investeringarna, i syfte att förbättra produktionskapaciteten hos de 
oljeproducerande länderna. Detta ligger klart i linje med de målsättningar som 
finns i NEP.139 Investeringarna görs inte av den amerikanska staten själv utan av 
de stora oljebolagen men innan detta är möjligt banar den amerikanska 
administrationen vägen för oljebolagen. Genom detta förfarande ger 
Bushadministrationen oljebolagen möjligheten att etablera strategiska positioner 
där de har möjlighet att influera energimarknaden och skapa förutsättningar att 
tillvarata nationens intresse.140 

Detta ger en något splittrad bild över USA:s syn på marknaden. En del 
talar om en global marknad där marknadskrafterna skall styra och en del som 
talar om förandet av en politik vars syfte är att öka produktionen i en annan stat. 
Detta beskriver en fri marknad som påverkas av regeringen i syfte kunna förse 
landet med en tillräcklig mängd olja till rätt pris.  
 
Handelsavtal med stater i regionen.  

Handelsavtalen skall ses som ett sätt att etablera en nära relation till de 
oljeproducerande staterna. ”We need to strengthen our trade alliances, to deepen 
our dialogue with major oil producers…”141 Citatet från NEP återspeglar väl 
USA:s syn på hur bättre och djupare relationer etableras. Trots USA varit 
etablerade i regionen under många decennier ser Bushadministrationen vikten 
av att fortsatt utveckla och fördjupa allianserna. Dessa avtal är givetvis bara ett 
av flera sätt att etablera en fördjupad samverkan mellan staterna. Det är viktigt i 
                                                 
136 Energimyndigheten, Vad betyder Kinas energihunger för omvärlden?, sidan 37.  
137 USCC. 2004 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review 
Commission, s. 158.  
138 U.S. National Energy Policy, Kapitel 8, s. 5.  
139 U.S. National Energy Policy, Kapitel 8, s. 5-6. 
140 Abid Asiam, Bush-Cheney Energy Plan Bears Watching, Foreign Policy in Focus, Juli 2001. 
Tillgänglig : http://www.fpif.org/pdf/0107energy.pdf . 2005-03-15. 
141 U.S. National Energy Policy, kapitel 8, s. 3.  
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sammanhanget att påtala att avtalet inte endast handlar om olja eller 
petroleumprodukter utan att det är ett avtal som berör handel med alla varor och 
tjänster. För att kunna göra detta tog president Bush, (2003) initiativet till 
Middle East Free Trade Area (METFA).142 Initiativet syftar till att skapa en 
vision av öppenhet, handelsintegration och ekonomisk utveckling för 
Mellanöstern. Tanken är att staterna steg för steg skall komma närmare ett 
bilateralt avtal med USA, ett sk. Free Trade Agreement (FTA) För att nå ditt 
måste staterna uppfylla ett Trade and Investment Framework Agreement 
(TIFA). Ett flertal oljeproducerande länder har undertecknat TIFA:s, där ibland 
Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten, Yemen och 
Qatar.143 Idag är det endast Oman som nått så långt att de dessutom har kunnat 
underteckna ett FTA och detta skedde under 2005. I FTA framgår det att ”The 
agreement will be built on a strong foundation of economic cooperation”.144 
Avtalet skall undanröja hinder för att ge amerikanska bolag möjlighet att göra 
affärer med Oman. Moroten för Oman blir i detta fall en ökad handel med USA 
som skall ge möjligheter till en ekonomisk tillväxt för landet.145 Avtalet skall 
ses som ett led i att ytterligare fördjupa samarbetet mellan USA och de länder 
som undertecknas ett FTA.  
 

3.5.2 Kina 
Synen på oljemarknaden. 

Som tidigare nämnt så står Kinas syn på marknaden i viss kontrast till 
USA:s. USA står för en marknadsmässig förhållningssätt medan den kinesiska 
står för vad bedömare anser vara ett mera strategiskt förhållningssätt. Med detta 
menas att den kinesiska regeringen har kraftsamlat till strategiska åtgärder så 
som att maximera den inhemska produktionen, investera utanför landet och att 
förbättra de politiska länkarna till de oljeproducerande staterna. Mindre åtgärder 
har vidtagits för att öka den marknadsmässiga politiken.146 Detta betonas också i 
den kinesiska regeringens officiella dokument:  
 
The Chinese government shall gradually change the situation in which the proportion of the spot 
trade in mineral commodities, including crude oil, is to big at the present, encourage the signing 
of long-term contracts with foreign companies…147 
 

Denna politiska målsättning har under de senaste 10 åren banat väg för 
bilaterala avtal som binder upp producentländerna mot Kina. Idag har Kina 
långtidskontrakt med stater i Mellanöstern som ger statliga kinesiska bolag rätt 
                                                 
142 Office of the U.S. Trade Representative. Tillgänglig: 
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Regional/MEFTA/Section_Index.html , 2005-05-10. 
143 Office of the U.S. Trade Representative. Tillgänglig: 
http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Regional/MEFTA/TIFA_Agreements/Section_Index.html 
, 2005-05-10. 
144 Office of the U.S. Trade Representative. Interim Environmental Review of the U.S.-Oman Free 
Trade Agreement, April 2005, s. 3. Tillgängligt: 
http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Regional/MEFTA/asset_upload_file138_7630.pdf , 
2005-04-20. 
145 Ibid. 
146 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 9. 
147 China Internet Information Center, Chinese Governmental White Papers, IV - Widening the 
Opening of, and Cooperation in, Mineral Resources Exploration and Exploitation. Tillgänglig:  
http://china.org.cn/e-white/20031223/4.htm , 2005-04-19. 
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att utvinna olja direkt från källan. Långtidskontrakt om försörjning av olja har 
tecknats med ett antal nyckelproducenter i Persiska viken, bl.a. Saudiarabien, 
Iran, Oman och Yemen.148 Ett sätt att ytterligare fördjupa samarbetet inom 
oljesektorn har inneburit att Kina i avtalen försäkrar sig om saudiska 
återinvesteringar. Investeringarna har främst syftat till att öka produktionen vid 
de kinesiska oljeraffinaderierna, som under åren varit några av de kinesiska 
flaskhalsarna.149 Genom ett sådant arrangemang har Kina säkrat sin tillgång på 
olja och detta genom att kunna kontrollera hela kedjan, från källan till 
försäljning.150 Just att ha kontroll över hela kedjan har varit centralt för den 
kinesiska regeringen.151 Genom denna politik gör landet sig också mindre sårbar 
för förändringar på den globala fria marknaden. I andra änden av detta finns 
risken av ett oönskat beroende till oljeproducenten. Detta verkar dock Kina vara 
beredda att acceptera, bara oljan flödar in till Kina. Omfattningen på där Kina 
köper oljekoncession direkt från den oljeproducerande staten är idag 
begränsad.152 Det finns dock tecken som tyder på att detta kommer att fortsätta. 
Konsekvensen av detta agerande blir oljan som skall ut på den fria marknaden 
blir mindre och detta ökar konkurrensen. Detta drabbar förvisso även Kina som 
fortfarande köper mycket olja på den fria marknaden. 
 
Handelsavtal kring olja som respektive land har gjort.  

Under den period som studeras har Kina bilaterala handelavtal med de 
flesta av de oljeproducerande staterna i Mellanöstern. Det bör tilläggas att Kina 
har avtal med större flertalet av länderna i Mellanöstern och inte bara specifikt 
de som har oljetillgångar. 

Kina har upprättat avtal med Iran, Förenade Arabemiraten, Oman, Qatar, 
Saudiarabien, Yemen, Bahrain och Kuwait. Av dessa stater finns det i avtalet 
nämnt olja eller petroleum i avtalen med Iran, Saudiarabien, Oman och 
Förenade Arabemiraten.153 Det kan konstateras att Kina inte har några 
handelsavtal med några organisationer i regionen, utan har inriktat sig på 
bilaterala avtal. Avtalen som talar om olja är tecknade med de stater som Kina 
också har sin största oljeimport från dvs. Oman, Saudiarabien och Iran.154 Det 
går inte att se avtalen som isolerade händelser utan de får ses från ett perspektiv 
där avtalen är en del i flera aktiviteter som syftar till att knyta länderna närmare 
varandra. Det kan konstateras att Kina har varit aktiva med att teckna avtal i 
regionen och att dessa är av karaktären bilaterala. Samtidigt handlar det om 
länder som har starka förbidelser med USA. 
 

3.5.3 Sammanfattning av den ekonomiska sektorn 
Kina och USA har olika uppfattningar om hur oljemarknaden skall 

fungera. USA förespråkar en fri global oljemarknad som regleras av tillgång 

                                                 
148 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 66. 
149 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 67. 
150 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther. s. 35. 
151 USCC, 2004 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review 
Commission, s. 158. 
152 Ingolf Kiezow, China’s Quest for Energy; Impact upon Foreign and Security Policy, FOI-
rapport, November 2004, s. 49. 
153 FMPRC. Tillgänglig: http://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq/2797/default.htm , 2005-04-20. 
154 FMPRC. Tillgänglig: http://www.fmprc.gov.cn/eng/gjhdq/2797/default.htm , 2005-04-20. 
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och efterfrågan. USA menar att den olja som produceras också skall komma ut 
på marknaden. Den amerikanska staten har en nära förbindelse till de stora 
amerikanska oljebolagen och detta visar sig också den amerikanska regeringens 
NEP. Där det talas om att staten skall underlätta för de amerikanska oljebolagen 
att göra produktionshöjande investeringar utomlands.  

Kina har en annorlunda syn på hur oljemarknaden skall fungera än USA. 
Den kinesiska präglas av en mera strategisk än marknadsinriktad syn. Uppköpen 
av oljekoncessioner direkt av de oljeproducerande staterna är en följd av denna 
syn. Ett resultat av dessa uppköp är att mängden olja avsedd för den fria 
oljemarknaden minskar.155 

Kina har skrivit handelsavtal med samtliga länder i regionen och i avtalen 
med de oljeproducerande länderna avhandlas även olja. Syftet med avtalen är att 
öka handeln mellan varandra, vilket också medför att samarbetet mellan staterna 
fördjupas. USA har inte ett lika omfattande handelsavtal med staterna i 
Mellanöstern men president Bush lanserade ett initiativ som syftar till att göra 
regionen till frihandelsområde (MEFTA). Endast ett fåtal stater i regionen har 
upprättat bilaterala handelsavtal, ett sk. FTA-avtal, med USA och av dessa är 
det endast Oman som är oljeproducerande. Flertalet av GCC-staterna finns inom 
den grupp som väntar på att börja förhandla om ett bilateralt avtal med USA. 
 
3.6 Den militära sektorn 
3.6.1 USA 
Militär närvaro i regionen. 

Sedan slutet av 40-talet har USA haft en stark närvaro i länderna runt 
Persiska viken och detta har levt vidare. Idag är USA:s närvaro fortsatt hög i 
regionen, självklart till följd av Operation Iraqi Freedom men den var hög redan 
innan kriget bröt ut. Bortsett från styrkorna i Irak representeras USA idag av 5th 
Fleet, med sin bas i Bahrain. Där också högkvarteret för United States Naval 
Forces Central Command är placerat.156 Dess uppgifter och storlek är: 
 
United States Naval Forces Central Command and 5th Fleet help ensure peace and stability and 
protect America's vital interests… Its usual configuration includes a Carrier Strike Group, 
Amphibious Ready Group or Expeditionary Strike Group, and other ships and aircraft with 
approximately 20,000 people serving afloat and 3,000 support personnel ashore.157 
 

Det går givetvis att tolka uppgiften olika men dess närvaro i grunden är 
kopplat till oljan. 
 
Given the great importance of Gulf energy supplies to the world economy, it is unsurprising that 
the United States has for some time deeply been invested in ensuring this region’s security. The 
occupation of Iraq will last for some time. Moreover, even when the 140,000 American forces 
conducting stability and security operations in Iraq withdraw, the United States will likely 
remain the dominant military force in the Gulf.158 

                                                 
155 Ingolf Kiezow, China’s Quest for Energy; Impact upon Foreign and Security Polic, s. 49. 
156 Uppgifter är hämtade från United States Naval Forces Central Command and 5th Fleet. 
Tillgänglig: http://www.cusnc.navy.mil/pages/command.htm , 2005-04-27. 
157 Ibid. 
158 Lawrence Korb, The Gulf and US National Security Strategy, The Emirates Center for 
Strategic Studies and Research. Tillgänglig: http://www.cdi.org/PDFs/GulfSecurity.pdf , 2005-
04-27. 
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Den amerikanska närvaron präglas av som övlt Tommy Jeppsson 
uttrycker det ”hög profil som ger en signal om amerikansk dominans i 
regionen”.159 5th Fleet har två viktiga uppgifter, dels att skydda oljetransporter 
såväl till lands som havs och dels utgöra en säkerhetsgarant för sina allierade i 
regionen. Inflytandet kommer med att vara säkerhetsgarant. För att kunna hålla 
samman säkerhetsstrukturen mellan moderata stater i Mellanöstern och 
västvärlden är detta endast tänkbart i och med USA:s  möjlighet till ”power 
projection”. Utan denna möjlighet så skulle det inte vara trovärdigt att försöka 
skydda sina allierade och därigenom också sina oljeintressen.160 
 
Vapenförsäljning till oljeproducerande länder i regionen.  

USA har varit dominerande i regionen under decennier när det gäller 
vapenförsäljning och den främsta kunden har varit Saudiarabien även om 
Förenade Arabemiraten under den senaste tiden har kommit att överta 
Saudiarabiens roll. Jämfört med 90-talet har den amerikanska försäljningen till 
Saudiarabien minskat mycket beroende på att Saudiarabien är ”klara” med sin 
upprustning.  

Under perioden 2000 till 2004 sålde USA för totalt 995 miljoner dollar 
($m) till de oljeproducerande staterna i Mellanöstern. Av dessa stod Förenade 
Arabemiraten för 404 $m, Bahrain 378 $m (varav 303 $m under 2000), 
Saudiarabien 171 $m, Kuwait 28 $m, Oman 4 $m, Irak 4 $m och Qatar 2 $m.161 
Försäljningen har varit relativt jämn över perioden, dock har staternas inköp 
varierat med åren.  

Vilken slags materiel har sålts? – Det skiljer sig åt mellan staterna men det 
kan konstateras att det handlar om transportflygplan, av typ C130, stridsfordon, 
sjömålsrobotar, jaktrobotar, pansarvärnsrobotar.162 Det bör dock påpekas att 
försäljningen har minskat rejält jämfört med tidigare år. Om detta har någon 
koppling till 11 september är svårt att säga. Värt att påtala är dock att det ligger 
stora flygplansbeställningar, F16C, för leverans 2005-2006 till Kuwait och 
Oman. 

USA är fortfarande den största försäljaren av vapen till regionen, på andra 
plats kommer Storbritannien. USA stod 2003 för ca. 46 % av försäljningen 
medan Storbritannien stod för ca. 27 % (Det skall dock sägas att siffrorna 
inkluderar även Nordafrika).163 Vapenförsäljningen kan inte direkt kopplas till 
USA:s agerande för att få tillgång till olja men det går däremot att koppla det 
indirekt. Försäljningen ger möjligheten för de enskilda staterna att skydda sig 
själva i händelse av hot utifrån och därigenom även skydda oljan och detta 
gynnar de amerikanska syftena. Vapenförsäljningen ökar dessutom samarbetet 

                                                 
159 Tommy Jeppsson, Oljan högt värderad bricka i spelet…, Officerstidningen, nr 9 2003, s. 22. 
160 Anthony H Cordesman, The Growing Importance of Middle Eastern Energy, Center for 
Strategic and International Studies, s. 102. Tillgänglig: 
http://www.csis.org/burke/meep/growing_importance.pdf , 2005-04-27. 
161 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Dokument från SIPRI Arms 
Transfer Database, 22 April 2004. Dokumentet finns i författarens ägo. 
162 SIPRI Yearbook 2004, Transfers and licensed production of major conventional weapons: 
Exports sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made 2000-2004. Dokumentet finns i 
författarens ägo. 
163 Control Arms, Movers and shakers – Who`s buying and selling arms. Tillgänglig: 
http://www.controlarms.org/the_issues/movers_shakers.htm , 2005-03-25. 
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mellan USA och de mottagande staterna. Vapenleveranserna innebär att GCC-
staterna blir uppknutna med utbildning och reservdelar. USA skulle sannolikt 
inte heller sälja vapen till länder som de inte hade ett gott samarbete med. 
 
Marin upprustning. 

För USA:s del handlar den marina upprustningen snarare om att 
förändring än om uppbyggnad. Den just nu pågående omställningen medför inte 
att det per definition blir fler fartyg och stridsflygplan utan snarare att de blir 
bättre och effektivare. För att förstå omställningen måste den sättas in mot de 
uppgifter som skall lösas (dessa tre uppgifter är utdrag av sex uppgifter): 

 
1) To defend the U.S. homeland and other bases of operations, and defeat nuclear, 
biological and chemical weapons and their means of delivery; 
2) To deny enemies sanctuary; 
3) To project and sustain forces in distant theatres in the face of access denial threats;164 

 
För US Navy innebär det följande viktiga förändringar: 
 
Important programs currently being advanced include …the Navy’s production of Littoral 
Combat Ships, Battlespace Dominant Land Attack Destroyer, the conversion of Trident Ballistic 
Missile Submarines to cruise missile-shooting warships,…165 
 

Vad det beträffar hangarfartygen så kommer nuvarande fartyg i Nimitz-
klassen att ersättas av nya atomdrivna hangarfartyg.166 USA kommer inte på 
något sätt att sänka garden utan kommer ha fortsatt stor kapacitet att kunna 
verka globalt. 
 

3.6.2 Kina 
Militär närvaro i regionen. 

Vad det gäller militär kinesisk närvaro i Mellanöstern är den mycket liten 
och är starkt kopplad till den vapenförsäljning och den utbildning som 
genomförs i samband med försäljningen. I dagsläget förfogar inte Kina över, 
trots en mycket kraftig militär uppbyggnad och modernisering, förmågan att 
kunna verka militärt i Mellanöstern. Bland olika politiska och militära bedömare 
finns det de som menar att de kinesiska ledarna gärna skulle se en militär 
närvaro i Mellanöstern och dess uppgift skulle vara att skydda transportlederna i 
Persiska viken och närmare bestämt kring de tidigare omtalade ”choke points” 
som finns. Syftet skulle vara kopplat till det tidigare beskrivna läget om att vilja 
kontrollera hela kedjan, från källa till försäljningsställe. Genom att inte ha 
förmågan att kunna skydda sina transporter uppfyller Kina egentligen inte sin 
egen strategi.  
 
 
 
                                                 
164 U.S. Department of Defense, Facing the future: meeting the threats and challenges of the 21st 
century, s. 14. Tillgänglig: 
http://www.defenselink.mil/pubs/facing_the_future/facing_the_future.pdf#Page=17 , 2005-04-26 
165 Ibid. 
166 Otto Kreisher, Shaping the Future, Navy League of the U.S. mars 2005. Tillgänglig på Navy 
League internetsida: http://www.navyleague.org/sea_power/mar_05_15.php , 2005-04-26. 
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Vapenförsäljning till oljeproducerande länder i regionen.  

I kölvattnet av de ökande kontakterna mellan Kina och staterna i 
Mellanöstern och att avtal om olja har skrivits har också vapenförsäljning blivit 
aktuell.167  

Det är viktigt att i sammanhanget se tillbaka några år i tiden. Den kinesisk 
vapenförsäljning till länder i Mellanöstern sträcker sig från mitten på 80-talet. 
Det har i stor omfattning kommit att handla om överförande av hela 
missilsystem, teknologi, materiel och produktionsassistans. Länder som har stått 
som mottagare har varit Saudiarabien, Iran, Irak, Syrien, Förenade 
Arabemiraten och Egypten.168 Mycket av försäljningen skedde under 80- och 
90-talet och till länderna Iran och Saudiarabien vilka Kina har starkast koppling 
till och det har det handlat om ballistiska missiler. Organisationen The Nuclear 
Threat Initiative (NTI) hävdar att de allra flesta försäljningarna skett helt öppet 
men att det i andra fall skett maskerat under helt andra namn. NTI hävdar att de 
kinesiska myndigheterna använt företaget Shandong Arts and Crafts Co. som 
bulvan för att leverera testutrustning till tröghetsnavigeringssystem.169 Som ”lök 
på laxen” i detta hemlighetsmakeri är Kina och Iran under mycket diskussion 
och spekulation från västvärlden och detta mot bakgrund av den befarade 
iranska kärnvapenutvecklingen. Här finns det från amerikanskt håll misstankar 
om att Kina har ett finger med i spelet. Att koppla Kinas medverkan till 
utvecklingen och tillgången på olja kan inte på ett vetenskapligt sätt göras för 
det saknas tillförlitliga källor men att det skulle ha en inverkan är troligt.  

Under perioden sålde Kina vapen till de oljeproducerande staterna för 
144$m.170 Den kinesiska vapenförsäljningen skall inte på något sätt överdrivas 
för Kina svarade endast för 2,1 % av den totala försäljningen i världen.171 Av 
Kinas del gick 18 % till staterna i Mellanöstern.172 Enligt SIPRI:s underlag är 
det tre stater som köpt materiel från Kina och det är Kuwait, Iran och Oman. 
Störst inköp gjorde Kuwait med 79 $m, därefter Iran med 54 $m och sist Oman 
med 11 $m.173 Vapnen som Iran köpt in är framför allt sjömålsrobotar, för 
Kuwait del är det kanoner och fordon, medan det för Omans del handlar om 
raketartilleri och fordon. Det mest kontroversiella är försäljningen av 
sjömålsrobotar till Iran. Att inte Kinas vapenexport är större beror till stor del på 
att de dels själva importerar stora delar av sitt eget behov och på att den tekniska 
nivån inte är av högsta klass. Det är endast inom vissa specifika områden, t.ex. 
vad gäller ballistiska missiler, som den tekniska nivån är tillräckligt hög.  

När det gäller Kina och vapenförsäljning till länderna i Mellanöstern är 
det inte helt enkelt att knyta denna försäljning direkt till tillgången på olja. Det 
finns dock flera bedömare som anser att det finns samband mellan 
vapenförsäljning och tillgången på olja.174 Detta kan innebära att Kina får lägre 

                                                 
167 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 67. 
168 The Nuclear Threat Initiative (NTI), China's Missile Exports and Assistance to the Middle 
East. Tillgänglig: http://www.nti.org/db/china/mmepos.htm , 2005-03-28. 
169 Ibid. 
170 Dokument från SIPRI Arms Transfer Database, 22 April 2004. Dokumentet finns i författarens 
ägo  
171 SIPRI Yearbook 2004, Arms Transfers Data. Tillgänglig: 
http://www.sipri.org/contents/armstrad/app12A2004.pdf , 2005-04-27 
172 Control Arms, Movers and shakers – Who`s buying and selling arms.  
173 SIPRI Arms Transfers Database. Dokumentet finns i författarens ägo. 
174Nawaf E. Obaid och Amy Jaffe, s. 34. 
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pris på oljan men att det även kan vara så att Kina får tillgång till oljan. De 
kinesiska myndigheterna beskriver i ett samarbetsavtal vikten av teknologiskt 
samarbete men utan att specificera att det berör just det militära området.175 Det 
förefaller därför troligt att vapenförsäljningen är en av många pusselbitar som 
används för att få access till oljan. 

 
Marin upprustning. 

Just nu pågår en omfattande kinesisk uppbyggnad av den maritima 
förmågan. Detta ligger helt i linje med de uttalade politiska målen som den 
kinesiska regeringen bl.a. gjort i sitt försvarspolicy dokument från december 
2004.176 För att åstadkomma det politiska målet måste Kina etablera sig som en 
sjömakt och för att nå denna status krävs det en ”blue-water navy”177 som har 
kapacitet att kontrollera globala sjövägar. Arbetet med att rusta upp den 
kinesiska flottan startade 1993 och redan då påbörjades projekteringen av ett 
kinesiskt hangarfartyg.178  
 

Flera analytiker framhåller att som ett av de bakomliggande skälen till den 
maritima uppbyggnaden är den kinesiska viljan att kunna skydda sina 
energiintressen hela vägen från Mellanöstern till Sydkinesiska sjön. 
 
China is building strategic relationships along the sea lanes from the Middle East to the South 
China Sea in ways that suggest defensive and offensive positioning to protect China's energy 
interests, but also to serve broad security objectives.179 
 

Hotet som Kina är oroliga inför är, enligt analytikerna, avbrott i 
oljetillförseln som går på köl. De upplevda hoten rör sig om dels USA:s 
möjligheter att störa oljeimporten vid en konflikt kring t.ex. Taiwan och dels 
hotet av terrorism.180 
 
China... is looking not only to build a blue-water navy to control the sea lanes, but also to 
develop undersea mines and missile capabilities to deter the potential disruption of its energy 
supplies from potential threats, including the U.S. Navy, especially in the case of a conflict with 
Taiwan, 
 

I förlängningen finns även tanken om Kinas önskan att kunna kontrollera 
hela kedjan d.v.s. från källan till de kinesiska konsumenterna.181  
 

                                                 
175 FMPRC, Tillgänglig: http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/xybfs/default.htm , 2005-03-28. 
176 China Internet Information Center, China's National Defense in 2004 Information Office of the 
State Council of the People's Republic of China December 2004, Beijing. The White Paper kapitel 
III. Tillgänglig:  http://china.org.cn/e-white/20041227/index.htm , 2005-04-27. 
177 Blue water navy: Är beteckningen på en flotta som kan genomföra längre operationer, 
inklusive fullskalekrig, utan att försörjning från landbaserat underhåll. Kan även definieras som 
högsjöflotta. 
178 Ian Storey, You Ji, China’s Aircraft Carrier Ambitions, Global Security. Tillgänglig: 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/art6-w04.htm , 2005-05-02. 
179 Bill Gertz, China builds up strategic sea lanes, The Washington Post, 2005-01-18. 
Tillgänglig: http://www.washingtontimes.com/national/20050117-115550-1929r.htm , 2005-04-
20. 
180Bill Gertz. China builds up strategic sea lanes, och 2004 Report to Congress of the U.S.-
China Economic and Security Review Commission, s. 167.  
181 Philip Andrews-Speed, Xuanli Liao och Roland Dannreuther, s. 35. 
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3.6.3 Sammanfattning av den militära sektorn 

Det finns stora skillnader mellan USA och Kina inom den militära 
sektorn. Två av indikatorerna visar på stor amerikansk dominans både när det 
gäller militär närvaro och vapenförsäljning. USA:s militära närvaron visar på 
två sidor, den ena sidan handlar om skydd av oljetransporter, vilket alla drar 
nytta av och den andra sidan är närvaron i syfte att ge de allierade skydd vilket i 
sin tur ger inflytande och i viss mån skapar ett ömsesidigt beroende. 

På vapenförsäljningsfronten är USA totalt dominerande. USA har under 
lång tid rustat GCC-staterna genom sin försäljning av stora mängder tekniskt 
avancerade vapensystem. Vapnen bidrar till att staterna kan svara för det egna 
skyddet och det underlättar interoperabiliteten. Försäljningen är fortfarande 
omfattande men har under de senaste åren minskat något. Det är svårt att säga 
varför men den instabilitet som internt finns i ex. Saudiarabien kan vara en 
bidragande orsak. 

Kinas vapenförsäljning är liten men ökande och Kina är endast 
verksamma inom ett par områden där de förfogar över en hög teknisk 
kompetens. I Kinas fall handlar det om sjömålsrobotar samt utveckling av 
ballistiska missiler till främst Iran. Kina-Iran relationen är kontroversiell. 
Amerikanarna är mycket skeptiska till Kinas vapenförsäljning till Iran och oroas 
över Kinas kopplingar till den iranska utvecklingen av kärnvapen. 

Den marina uppbyggnaden innebär för amerikansk del att de bibehåller 
sin förmåga till ”power projection” med byggandet av nya hangarfartyg. För 
USA:s del handlar det snarare om en kvalitativ uppbyggnad i stället för en 
kvantitativ. 

Kina bygger upp en ”blue water navy” genom utvecklingen av bl.a. 
hangarfartyg vars uppgift i framtiden blir att skydda transportlederna från 
Mellanöstern. Uppbyggnaden handlar dessutom om att skaffandet av baser från 
Kina till Mellanöstern, idag pågår ett utvecklande av en bas i Pakistan. En oro 
inför de amerikanska möjligheter att störa oljetransporterna från Mellanöstern 
går tillbaka till resonemanget att vilja kontrollera hela kedjan, från källa till 
förbrukare. 
 
4. Oljan, en källa till konflikt mellan USA och Kina? 
4.1 Inledning 

I min diskussion som skall leda fram till svaret på frågan om oljan utgör 
en risk för allvarlig konflikt mellan USA och Kina så kommer jag att arbeta 
efter samma struktur som i mitt empiriska underlag i kapitel tre. Jag kommer 
fortsatt att använda mig av sektorerna och mina indikatorer. Jag kommer att 
diskutera kring varje indikator för att avsluta med en slutsats inom varje sektor. 
Jag kommer att använda mig av slutsatser som kan dras från det empiriska 
underlaget. Jag avslutar med att utifrån min diskussion lyfta fram ett antal 
områden där det finns risk för allvarlig konflikt. 
 
4.2 Politiska sektorn 
Uttalanden  

Här kan ses två helt olika sätt att förhålla sig till de öppna politiska 
uttalandena. USA har använt detta verktyg under ett flertal tillfällen och detta 
främst av president Bush. Uttalandena har vid samtliga tillfällen varit riktade 
mot OPEC:s produktionstak och det höga oljepriset. Det är alltid svårt att kunna 
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bedöma effekterna men det kan konstateras att det har uppfattats som ett 
kraftfullt verktyg och detta mot bakgrund av reaktionerna från bl.a. Kuwait. Det 
är kanske inte så underligt med tanke på att det är världens enda supermakt, 
motorn till världsekonomin, som utövar påtryckning. Den typ av uttalande från 
Kina har inte kunnat hittas i några officiella källor och skälet till detta kan vara 
kopplat till att Kina inte har samma politiska tyngd som USA och därigenom 
skulle det inte ge någon effekt utan bli ett slag i luften. Samtidigt finns det ingen 
anledning för Kina att gör denna typ av uttalande just med tanke på att USA gör 
det. Kina kan trots allt dra nytta av USA:s politiska tyngd och genomslagskraft. 
För skulle USA påverka OPEC så innebär det också vinster för Kina. För USA 
uppfattas det som ett starkt instrument även om resultatet inte alltid blir en ökad 
produktion och lägre pris så får det genomslag och skapar opinion. Med tanke 
på att det bara är USA som använde sig av denna typ av påtryckningsmedel i det 
publika rummet finns det inget som tyder på att de föranleder några spänningar 
mellan USA och Kina. 
 
Statsbesök 

Det kan konstateras att Kina under perioden varit mycket aktiva med 
besök i Mellanöstern. Besöken har genomförts till de flesta länderna i regionen 
men två stater, Iran och Irak, har varit av särskilt intresse och det syns på antalet 
besök. Iran har stark relation till Kina och besöken får ses som verktyg för att 
ytterligare stärka banden. Vad det beträffar Irak får besöken ses som ett försök 
att återuppta de goda förbindelser som Kina hade med Irak tidigare och i potten 
finns oljekontrakt tecknade med den förra Saddam Husseinregimen. Det är för 
tidigt att dra några slutsatser om detta kommer att lyckas men att besöken är ett 
första steg att återuppta förbindelserna står klart. Det tidiga intresse från Kina 
trots att de inte deltager i Operation Iraqi Freedom, kan te sig underligt med 
tanke på det motstånd som Kina hade mot kriget. Det visar ytterligare vilken 
vikt Kina lägger vid att återuppta relationer med Irak. 

USA har i sin tur varit mycket sparsmakade med besök i regionen. Endast 
ett fåtal besök har genomförts, om nu besök i Irak kopplat till Operation Iraqi 
Freedom undantas i detta sammanhang. Är detta av amerikanskt ointresse? – 
Nej, snarare går det att koppla till andra faktorer. Dels har USA redan en väldigt 
stark ställning i regionen och detta beror till stor del på att de redan har en stor 
militär närvaro, goda relationer med GCC-staterna. Detta utgör ett fundament 
som innebär att det redan finns etablerade kanaler att verka genom. 

Besöken ger en intressant bild över hur Kina aktivt arbetar med att skapa 
bra relationer med staterna, som i vissa fall är starkt knutna till USA. Kinas 
besök får ses som ett sätt att utveckla ett djupare samarbete och som på sikt kan 
innebära att Kina får ett ökat inflytande i regionen. Det kan även ses som en 
strävan att utveckla så bra relationer att de lyckas att skapa sig allierade. För 
Kina är det viktigt att kunna fortsätta denna utveckling och helst då med stater 
som har olja. Det verkar inte spela någon roll om det är med nära allierade till 
USA. Av besökens antal att döma tycks det inte påverka Kina att USA anser att 
Iran är en ”rogue state”. Reaktionerna från USA:s sida är att de med stor skepsis 
ser förbindelserna mellan Kina och Iran fördjupas.  

Det som avslutningsvis kan konstateras är det faktum att Kina aktivt 
utnyttjar statsbesöken för att visa närvaro och intresse för de oljeproducerande 
staterna i regionen. USA å sin sida har fokuserat på Irak, av förklarliga skäl, och 
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detta har fått till konsekvens att besöken i de andra staterna inte har blivit så 
många. Det är sannolikt inte av ointresse utan det kan konstateras att USA 
många samarbetsorgan i region och därmed inte behov av besök för att 
ytterligare knyta upp länderna mot sig. 
 
Allierade och samarbetspartners 

USA har en särställning bland de oljeproducerande staterna i Persiska 
viken genom sitt samröre med GCC. USA är inte en partner i organisationen 
men står som garant för GCC-staternas kollektiva skydd. Samarbetet har verkat 
en tid och har gett USA ett starkt inflytande i regionen. Intressant i 
sammanhanget är relationen mellan USA och Saudiarabien. Trots uttalande, 
från båda sidor om att relationen mellan länderna är stark, så finns det mycket 
som pekar på att relationen försvagats. Skälen står att finna i staternas olika syn 
på Irakkriget och Saudiarabiens inrikesproblem där USA:s närvaro i landet har 
varit omstritt. Den försämrade relationen innebar att den amerikanska militären 
tvingades lämna Saudiarabien under 2003. 

Kinas starkaste allierade i regionen är utan tvekan Iran men mycket tyder 
på att Kina håller på att etablera ett närmare samarbete med både Saudiarabien 
och Kuwait. Med Iran har Kina haft ett nära samarbete under en längre tid som 
har fördjupats. När det gäller Saudiarabien och den kinesiska relationen handlar 
det inte om att Kina på något sätt skall ersätta USA som garant för regionens 
säkerhet, utan det är istället starkt kopplat till ett politiskt och ekonomiskt 
samarbete. Uttalande från både Kina och Saudiarabien pekar på ett närmande 
staterna i mellan och detta skedde efter det att USA:s och Saudiarabiens 
förhållande försämrades. Det verkar som om Kina utnyttjade en möjlighet att 
öka sitt inflytande när förhållandena mellan USA och Saudiarabien var något 
ansträngda. 

Denna utveckling är intressant just med tanke på att Saudiarabien är 
nyckeln till ett politiskt inflytande i regionen. Är utvecklandet av en stark 
relation mellan Kina och Saudiarabien något som USA kan acceptera eller 
kommer USA att agera för att förhindra detta? Det finns säkert flera sätt att se 
på detta fenomen men att USA skulle låta Kina ta över rollen som närmsta 
allierade till Saudiarabien är inte troligt. Detta av flera skäl, dels för att USA 
skulle förlora en politiskt allierad i Mellanöstern till priset av ett minskat 
politiskt inflytande i regionen, och dels för att Saudiarabien är central aktör när 
det gäller olja. 
 
Slutsatser politiska sektorn 

Utifrån ovanstående diskussion kring de olika indikatorerna finns det 
saker som skiljer i agerandet mellan USA och Kina och som jag anser utifrån 
min empiri skapar eller på sikt kan skapa spänningar länderna emellan. Sett till 
besökens omfattning och viljan att skapa allierade i regionen så finns det ett 
mönster från kinesiskt håll att genom sitt aktiva agerande vilja öka sitt politiska 
inflytande i regionen. Det kinesiska intresset är riktat mot alla stater i regionen 
men med ett extra intresse mot Iran och Saudiarabien. Responsen från Iran och 
Saudiarabien har varit positiva. Med Iran har Kina redan skapat en stark allians 
och med Saudiarabien håller de på att utveckla en god relation. Som tidigare 
nämnts så har Saudiarabien en stort inflytande i regionen och utgör lite av en 
nyckel till regionen. Kan Kina nå ett inflytande hos saudierna ökar 
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möjligheterna till framgång i regionen. Det finns dessutom intresse från fler 
stater att knyta närmare band med Kina. Mot detta står då USA:s sedan 
decennier starka inflytande i regionen och då framförallt hos de oljerika GCC-
staterna. Just med tanke på att Kina försöker skapa sig inflytande hos stater som 
är nära förbundna med USA, utgör detta en möjlig källa till spänning mellan de 
båda staterna. Skulle det kinesiska inflytandet ske på bekostnad av det 
amerikanska finns det enligt mitt förmenande risk för konflikt. Intresset för 
regionen är för båda länderna starkt kopplat till deras oljebehov och goda 
relationer till de oljeproducerande staterna är av vikt för att öka möjligheterna 
att erhålla oljan även framgent. 

Mellan USA och Kina finns det ytterligare en källa till spänning och 
orsaken till denna är kopplad till Kinas allians med Iran. Trots att det, från 
amerikanskt håll, är kontroversiellt, så fortsätter Kina ändå att ytterligare 
fördjupa och utveckla alliansen med Iran. Kina har därigenom valt att gå mot 
strömmen och ”trotsa” den amerikanska hållningen. Kinas agerande kan tolkas 
på många sätt men det visar på att Kina inte är intresserad av att följa USA utan 
att de väljer sin egen väg. USA och Kinas agerande är därför enligt mitt 
förmenande en källa till spänning mellan USA och Kina. 
 
4.3 Ekonomiska sektorn 
Synen på oljemarknaden 

Just denna del är av mycket intressant karaktär just med tanke på den så 
diametralt skilda synen på hur oljemarknaden skall fungera hos de båda 
staterna. USA har alltid varit en ivrig förespråkare för den fria marknaden. Detta 
innebär att oljan flödar fritt och marknaden skall styras av tillgång och 
efterfrågan. Det är dock viktigt att koma ihåg att tillgång och efterfrågan skall 
styra så länge oljepriset inte är för högt. För då försöker USA på olika sätt, 
genom t.ex. uttalande, att påverka produktionen så att den ökar och därmed 
sänker priset. Investeringar i en ökad produktion är något som finns högt upp på 
dagordningen för USA och det får ses som ett led i att möta efterfrågan.  

Kina har i många stycken en helt annan syn var det gäller hur det egna 
behovet skall tillfredsställas. Kina har i sitt officiella policydokument 
understrukit att Kinas behov skall tillgodoses genom att aktivt upphandla direkt 
från producenterna genom långtidskontrakt på förutbestämda volymer. 
Konsekvensen av detta blir att olja aldrig kommer ut på den fria marknaden utan 
går direkt till konsumenten. I en tid med hårt tryck på oljemarknaden innebär 
det att trycket ökar än mer på den olja som finns på den fria marknaden. En 
inriktning med fortsatta Kinesiska uppköp skulle kunna medföra än hårdare 
konkurrens. Det skall i sanningens namn också sägas att även Kina utnyttjar den 
fria marknaden i stor omfattning men det finns trender som visar på att Kina 
även i fortsättningen kommer att föröka att köpa upp oljekoncessioner. Detta är 
inte något som USA ser positivt på och just med sitt starka ställningstagande för 
en fri marknad skulle det i det närmsta vara omöjligt för USA att agera på 
samma sätt. Idag är det som sagt frågan om mindre volymer, men skulle 
uppköpen öka samtidigt som världsproduktionen inte ökar i samma takt är detta 
en potentiell risk för konflikt.  
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Handelsavtal 

Kina har under flera år tillämpat metoden att upprätta handelsavtal med 
respektive stat direkt. Det går att se två mönster i Kinas agerande, dels det som 
innebär att Kina vill etablera och stadfästa ett samarbete med de flesta staterna i 
regionen och dels att de använder avtalen för att bekräftade att oljan är viktig i 
handeln mellan staterna. 

USA har inte brukat sig av samma teknik, utan USA:s agerade idag är 
kopplat mot president Bushs initiativ om skapandet av ”frihandelområde” i 
regionen allt i syfte att ge möjlighet för en ökad handel. Vägen dit går via 
bilaterala avtal mellan USA och respektive stat. Initiativet kan ses som ett sätt, 
att likt det som Kina strävar efter, skapa en närmare relationer och därmed binda 
upp länderna mot USA. Men givetvis även för att skapa bättre 
handelsförutsättningar för de amerikanska bolagen som verkar i regionen. Kinas 
och USA:s intresse av att knyta upp de oljeproducerande staterna till sig på ett 
eller annat sätt verkar vara mycket angeläget. Avtalen kan ses som ett sätt för 
USA att kunna bibehålla sin ställning och för Kina att öka sitt inflytande i 
regionen.  

En inte så liten del skiljer avseende avtalens utformning och det är den 
biten som handlar om kopplingarna till oljan. Kina pekat ur olja som en viktigt 
av de bilaterala avtalen som de har upprättat. USA har i sin tur inte något 
specifikt i avtalet som är kopplat direkt till oljan. Kina har som sagt upprättat 
avtal med i stort alla oljeproducerande stater i regionen medan USA är trogna 
sin allierade GCC-stater. Stater som är att beteckna som ”rogue state” gör sig 
inte besvärade. Att USA inte gör affärer med Iran är självklart inte möjligt då 
USA har infört handelssanktioner mot Iran. Kina har som sin vana trogen inte 
några sådana funderingar och har ett väl utvecklat samarbete med Iran. 
 
Slutsatser den ekonomiska sektorn 

Vad finns det för risker för konflikter inom den ekonomiska sektorn 
utifrån den diskussion som förts ovan? Inom den ekonomiska sektorn ser jag 
faktorer som skulle kunna leda till en ökad spänning mellan USA och Kina och 
som på sikt skulle kunna led till en allvarlig konflikt.  

Synen på marknaden och hur staterna tillämpar den samma och detta 
skiljer sig högst väsentligt åt. Kina strävar efter att ha kontroll från källan till 
förbrukaren och för att kunna göra detta börjar de med det mest grundläggande 
nämligen att köpa upp oljekoncessioner från staterna direkt. Detta innebär att 
det ”försvinner” olja från den fria marknaden och följden blir att vid tider som 
idag, med stor efterfrågan som produktionen har svårt att möta, att trycket bli 
ännu högre på den olja som kommer ut på marknaden. Idag köper Kina upp 
endast en mindre del av behovet via koncessioner men nya uppköp har gjorts 
med bl.a. Iran den senaste tiden,182 så mycket tyder på att den kommer att 
fortsätta. Analytiker betecknar det som en aggressiv politik där det handlar om 
att tillgodose sina egna behov. I en värld med ökad konkurrens om oljan och 
olja ”försvinner” från världsmarknaden kan USA tvingas agera för att inte 
riskera att drabbas av en oljekris. USA ser inte positivt på denna utveckling och 

                                                 
182 China Internet Information Center, China, Iran Sign Biggest Oil & Gas Deal, 31 Oktober 
2004, Tillgänglig: 
http://service.china.org.cn/link/wcm/Show_Text?info_id=110808&p_qry=OPEC , 2005-04-19. 
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är oroliga för konsekvenserna. Som jag sa tidigare så ser jag detta som en orsak 
till ökade spänningar mellan USA och Kina. 

För att kort beröra området handelsavtal finns det inget som skapar 
konflikt mellan USA och Kina som jag ser det, utan handelsavtalen skall ses 
som ett verktyg för att skapa en ett ömsesidigt beroende. Handelsavtalen är 
endast en del av många åtgärder som syftar till att skapa goda relationer och 
därigenom också inflytande. Kina är dock mera fokuserat på oljan och har också 
nämnt detta i avtalen. 

 
4.4 Militära sektorn 
Militär närvaro 

Som tidigare konstaterat är USA:s dominans vad det avser militär närvaro, 
redan innan operation Iraqi Freedom, i det närmaste total. Med 5th Fleet har 
USA idag ca. 23 000 man i regionen (exkl. styrkorna i Irak). Detta säger en hel 
del om vilken vikt amerikanerna fäster vid Persiska viken. 5th Fleet:s uppgifter 
har kopplingar till oljan både direkt och indirekt. Direkt i frågan om skydd av 
oljetransporter i Persiska viken, men också indirekt genom att de kan skydda 
vitala amerikanska intressen. Genom att på så sätt stödja sina allierade får det 
givetvis också politiska följdverkningar i form av ökat politiskt inflytande i 
regionen. Självklart är det dualistiskt, USA ger skydd och erhåller inflytande 
men samtidigt också ett inflytande för de oljeproducerande länderna eftersom 
att olja är av central för betydelse för USA.  

Inofficiella kinesiska (sekundära) källor är inte odelat positiva till USA:s 
militära dominans men Kina har i dagsläget inte möjlighet att förändra 
situationen då de inte har de militära resurserna som skulle kunna innebära att 
de på något sätt utmanar USA:s militära dominans i regionen. Den kinesiska 
närvaron är i det närmast obefintlig och omfattar endast militära specialister och 
rådgivare och dess närvaro är direkt kopplad till försäljningen av vapensystem. 

USA:s närvaro har de facto den fördelen att den skyddar oljetransporter 
som är ämnade inte bara för USA utan för hela världen, i och med detta tar USA 
ett stort ansvar som alla importstaterna kan dra nytta utav. Utifrån det 
perspektivet är det bara till fördel för hela världen men samtidigt ger dessa 
styrkor en hel del inflytande vilket gör det svårt för Kina att verka trovärdiga 
inom hela spektrat av möjligheter till stöd för sina samarbetsparters. Även om 
Kina har en annan önskan i frågan om den militära närvaron finns det inget i 
den amerikanska närvaron som är tillräckligt utmanande för att skapa konflikt 
mellan Kina och USA. Detta förhållande kan dock snabbt ändra sig om USA 
beslutar sig för att vidta åtgärder mot Kinas allierade Iran. För då sätts den 
amerikanska militära närvaron i helt annan fokus och utgör då istället det 
maktmedel som USA använder för att slå till mot Iran. Kina oroas dock över 
den amerikanska möjligheten att kunna strypa flödet av olja från Mellanöstern 
men detta kräver, enligt mitt sätt och se det, att det redan finns en konflikt 
mellan USA och Kina.  

 
Vapenförsäljning 

USA har under decennier varit den största leverantören av vapen till 
regionen, dock har det under de senaste fem åren endast levererats till stater som 
USA har ansetts vara pålitliga. I USA:s fall är det inte statliga bolag som säljer 
vapen men det är dock inte möjligt att sälja vapen utan administrationens 
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godkännande och därmed är kopplingen till staten tydlig. USA har försett 
framför allt GCC-staterna med högteknologisk vapenmateriel som ett led i att ge 
staterna möjlighet att bättre skydda sig själva och inte bara vara beroende av 
USA. 

Kinas vapenförsäljning har i all väsentlig skilt sig från USA:s, dels har 
den varit mycket begränsad kvantitativt och dels har den endast omfattat några 
få produkter, bl.a. sjömålsrobotar och utrustning till ballistiska missiler. 
Produkterna i sig är inte lika kontroversiella som mottagarlandet Iran. Att 
exportera vapen till Iran är diskutabelt just med tanke på Irans koppling till 
kärnvapen och att det enligt visa rapporter sker försäljning i det fördolda skapar 
också misstänksamhet om hur långt Kina är berett att gå för att tillfredsställa 
Irans behov. Misstankar om ett sådant förtäckt agerande från Kinas sida 
underlättar inte relationen mellan USA och Kina utan snarare underblåser 
klyftan mellan staterna.  

Försäljningen har varit omfattande under perioden och USA:s försäljning 
har varit 7 gånger större än Kinas men det kan ändå konstateras att USA:s 
försäljning har minskat och då framför allt den till Saudiarabien.  

Skälen till båda ländernas vapenförsäljning har säkert varit många och 
innefattat skäl som att skapa närmare samarbete, få ökat inflytande, 
interoperabilitet men icke minst möjligheten för utpekade stater att kunna 
skydda sig själva. Går det att direkt koppla vapenförsäljningen till oljan? – 
Enligt mitt förmenande är detta bara ytterligare en del av alla de åtgärder som 
genomförs för att kunna få tillgång till olja. Vapenförsäljningen allena öppnar 
inte oljekranarna men tillsammans med övriga åtgärder i den politiska, 
ekonomiska och militära sektorn blir det ett en del av ett helt koncept på vägen 
mot tillgång på olja. 
 
Marin upprustning 

USA visar på att de inte tänker släppa på sin förmåga till ”power 
projection” i framtiden. Under de närmaste tio åren kommer USA att ersätta 
sina hangarfartyg av Nimitz-klassen med nyare och modernare hangarfartyg. 
USA understryker vikten av förmågan att kunna verka i fjärran områden med 
dessa resurser. Med tanke på att Mellanöstern är strategiskt viktig för 
amerikanerna är det inte för djärvt att anta att USA fortfarande kommer att 
verka med dessa resurser för att kunna skydda oljetransporterna och sina 
allierade i Mellanöstern. De är kanske fel att tala om en upprustning när det 
snarare handlar om en förnyelse av den amerikanska marinen. USA är en global 
aktör av stora mått och de lägger stor vikt vid att kunna agera 
världsomspännande och här är den marina komponenten högst central. 

Kina håller just nu på att bygga upp en ”blue-water navy” i syfte att 
etablera sig som en sjömakt. Ett av syftena som framförts från olika analytiker 
är bl.a. viljan att kunna skydda de kinesiska oljetransporter som kommer från 
Mellanöstern. Detta ligger väl i linje med strävanden om att kunna kontrollera 
hela kedjan från källa till konsument. Att Kina som en strategisk motpart till 
USA helt och hållet skulle lämna sig i händerna på USA är inte i heller troligt. 
Att Kina dessutom håller på att etablera marina baser i Pakistan förstärker 
ytterligare intrycket av en önskan att själv kunna ha kontroll över oljan på vägen 
från Mellanöstern till Kina. Uppbyggnaden pågår men det kommer att ta lång 
tid för Kina att uppnå en marin styrka som kan mäta sig med USA. Så en 
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eventuell risk för konflikt när det gäller den marina uppbyggnaden ligger flera 
år framåt i tiden. 
 
Slutsatser den militära sektorn 

Med utgångspunkt från min diskussion har jag kunnat finna två områden 
som kan utgöra risker för konflikt. Den första, som också ligger närmast i tiden, 
är kopplat till den kinesiska vapenförsäljningen till Iran. Det skulle vara för 
enkelt och säga att denna risk endast beror på att Kina säljer vapen och teknisk 
”know-how” till Iran. Självklart har Kina ett stort ansvar att inte förse Iran med 
utrustning och kunskap till utvecklingen av kärnvapen. Idag finns från 
amerikanskt håll en stark misstro mot Kinas hållning i frågan. Även om Kina 
undertecknat icke spridningsavtalet finns det uppgifter om att kinesiska bolag 
ändå fortsätter med ”försäljningen”. Det vapenembargo som idag finns mot 
Kina från amerikanskt och EU- håll är kopplat till Kinas samröre med Iran. 
Trots påtryckningar från USA om att inte försörja Irans kärnvapenutveckling 
tycks Kina ändå ”valt” relationen med Iran före den med USA. Skulle det visa 
sig att Kina fortsätter med sitt stöd till Iran finns det förutsättningar att det 
uppstår en konflikt mellan USA och Kina.  

Det andra området som jag ser kan utgöra en risk är den kinesiska marina 
uppbyggnaden som nu sker i stor skala. Orsaken till att den marina 
uppbyggnaden utgör en källa till konflikt står i förbindelse med två saker som är 
kopplade till olika former av hotuppfattning. De kinesiska ledarna uppfattar den 
starka amerikanska närvaron i Persiska viken som ett möjligt hot mot det 
kinesiska oljeflödet i regionen. Försvarsminister Donald Rumsfeld i sin tur har 
uttryckt sin oro över den mycket omfattande kinesiska marina uppbyggnaden 
och att detta var något som skulle övervakas noggrant.183 Det intressanta är att 
båda sidor upplever hot från varandra och detta är grund för ökad misstron 
mellan länderna. Det är dock först när Kina har skapat en ”blue-water navy” 
stark nog att börja kunna skydda kinesiska intressent som finns inom den 
amerikanska intressesfären (läs Mellanöstern) som vi får facit på om det 
kommer att uppstå konflikt eller inte. Flera ingredienser för att det skall kunna 
uppstå en konflikt finns, dvs. upplevda hot, militär uppbyggnad, olika intressen. 
 
4.5 Möjliga allvarliga framtida konfliktområden 

Gäller dessa generellt eller vid särskilda betingelser t.ex. vid fortsatt 
efterfrågan och brist på olja. Utifrån min analys ser jag fyra stycken ”områden” 
som kan utgöra källor till framtida allvarliga konflikter mellan Kina och USA. 
Flera av dessa områden har kopplingar till flera av sektorerna och dessa är som 
följer: 

 
• Den aggressiva kinesiska oljestrategin 

Det finns skäl till Kinas agerade i framtiden riskerar att utveckla sig till en 
allvarlig konflikt. Fortsätter Kina att köpa upp långvariga oljekoncessioner 
direkt från oljestaterna så kommer det innebära att mängden olja som inte 
kommer marknaden tillgodo att bli kännbar. Detta agerande står direkt kontrast 
                                                 
183 Eric Schmitt, Rumsfeld Warns of Concern About Expansion of China’s Navy, The New York 
Times on the web, 18 Februari 2005. Tillgänglig (betaltjänst): 
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F1071EFF3A5E0C7B8DDDAB0894DD404482
&incamp=archive:search , 2005-05-03. 
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till USA: syn på hur marknaden skall fungera. Följden kan bli att fler ”tvingas” 
följa efter för att inte riskera att drabbas av oljebrist, Japan är ett exempel på en 
annan aktör som gjort som Kina och handlat upp oljekoncessioner direkt från 
Iran.184 USA kan självklart agera på många olika sätt både mot dem som köper 
upp och de som säljer, oavsett hur de gör kommer det att innebära att USA 
direkt eller indirekt tvingas konfrontera kinesiska intressen och det kan innebära 
risker för en allvarlig konflikt mellan länderna. Omfattningen på konflikten är 
kopplat mot hur betydande en oljebrist skulle bli för USA. 
 

• Kinas samarbete med Iran 
Som tidigare nämnts har Kinas samarbete med Iran fördjupats över tiden 

och berör i någon grad samtliga sektorer som studerats. Samarbetet handlar till 
stor del om att få tillgång till den iranska oljan. USA:s allmänna hållning är att 
Iran är en ”rogue state” och som skall behandlas därefter. Mot bakgrund av 
detta finns det en oro över att Kina förser Iran med vapen, sjömålsrobotar, som 
utgör ett hot mot USA:s styrkor i Persiska viken samt förser Iran med teknisk 
kunskap i utvecklingen av ballistiska missiler. Det kinesiska samverkan med 
Iran har pågått under en längre tid men det som har förändrat läget de senaste 
åren är misstanken om att Iran håller på att utveckla kärnvapen och att Kina har 
en del i detta skapar inte förtroende i USA för Kinas agerande. Samröret med 
Iran är kontroversiellt och skulle Kina fortsätta finns det risk att spänningarna 
mellan USA och Kina ökar.  
 

• Kinas strävan om ökat politiskt och ekonomiskt inflytande i 
regionen 

Kina har under den undersökta perioden aktivt agerat inom alla sektorer, 
men framför allt inom den politiska, och detta för att kunna etablera sig i 
regionen. Kina har verkat i samtliga stater i regionen men särskild 
uppmärksamhet har riktats mot Iran men även mot Saudiarabien. Kina har tagit 
den möjlighet som givits när det gäller Saudiarabien i det ”vakuum” som har 
uppstått efter 11 september, 2001 och efter det att de amerikanska styrkorna 
tvingades lämna Saudiarabien. Responsen har varit positiv från framför allt 
Saudiarabien, och fler stater uttrycker en vilja om att öka samarbetet med Kina. 
Flera bedömare talar om Saudiarabien som den mest inflytelserika staten i 
Mellanöstern och ett kinesiskt närmande till Saudiarabien är en framgång. Ett 
aktivt Kina som ökar sitt inflytande i regionen påverkar USA och detta 
inflytande är i linje med Kinas önskan/strävan att kunna ”utmana” USA:s 
hegemoniska ställning i världen. För att kunna utvecklas är det nödvändigt att 
säkra tillgången på olja de närmaste tio åren och då är goda relationer med 
staterna i Mellanöstern en nödvändighet. Ett ökat politiskt inflytande som 
utmanar USA:s makt skulle kunna utgöra en risk för allvarlig konflikt i 
framtiden.  

 
• Den kinesiska marina upprustningen  

En potentiell risk i framtiden för en konflikt är den marina uppbyggnaden 
som nu pågår i Kina. Satsningen på nya och moderna fartyg är en del i 
uppbyggnaden, den andra delen är målet att upprätta baser från Kina till 

                                                 
184 EIA, Tillgänglig: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/japan.html , 2005-04-20. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Enskild C-uppsats  FHS 19 100:2035 
Mj Carsten Persson 2005-05-12 52 (59) 
ChP 03-05, avd 2. 
 
Mellanöstern. Den idag befintliga basen i Pakistan är en indikation på detta. Ett 
viktigt incitament för en bedömning av de kinesiska strävanden att bli en 
sjömakt återfinns i offentliga uttalanden från Bushadministrationen. Där de 
uttrycker sin oro över den kinesiska marina uppbyggnaden. Genom att den kan 
uppfattas som ett framtida hot blir den direkt en värdemätare på en möjlig 
framtida konflikt. En framtida militär närvaro i Persiska viken skulle kunna ses 
som en utmaning mot USA och mot den dominerande ställning som USA har i 
regionen. Viljan från de kinesiska ledarna att kontrollera hela kedjan själva kan 
öka ytterligare om kampen om oljan hårdnar ännu mer. 

Det finns självklart ett stort mått av osäkerhet i dessa analyser och det är 
många faktorer som skall infrias för att en allvarlig konflikt skall utlösas. Jag 
anser ändå att jag utifrån mitt empiriska underlag kan peka på ett antal möjliga 
konfliktområden. Om dessa någon gång i framtiden kommer att utlösas är till 
stor del kopplat till den uppfattning som USA och Kina har om varandra och 
som utgör grunden för det rationella besluten som leder till konflikt eller 
samarbete.  
 
5. Avslutande diskussion 

Under detta kapitel avser jag att uttrycka mig lite friare kring mina 
slutsatser och mitt ämne. Innan jag gör detta vill jag ta tillfället i akt och lite 
självupptaget konstatera att ämnet som jag valde har utvecklat sig till att bli 
högaktuellt. När jag skriver detta diskuteras oljan flitigt och detta sker mot 
bakgrund av ett rekordhögt oljepris tillföljd av stor efterfrågan och detta medför 
att mitt ämnesval känns helt rätt. 
 
5.1 Övriga reflektioner 

I min avslutande analys pekade jag ut fyra områden som jag ansåg vara 
potentiella risker för en framtida konflikt mellan USA och Kina. Eftersom det 
empiriska underlaget pekade på att det fanns risker för allvarliga konflikter, vill 
jag nu utveckla detta något och peka på två områden som är speciellt intressanta 
och diskutera lite friare kring dessa. Jag kommer även att gå utanför mitt 
empiriska material och lägga in nya data som ger ytterligare ingångsvärden för 
min diskussion. Vilka områden är det som jag ser som mera konfliktfyllda än de 
andra och vad beror detta på? 

Det två områden som jag ser som större risker än de andra är den 
aggressiva kinesiska oljestrategin och det kinesiska samarbetet med Iran. Även 
om det idag är relativt begränsade mängder olja som Kina köper upp direkt från 
producenten så är det en ny utveckling som är en direkt utmaning mot 
amerikanska intressen och det är också så jag uppfattar reaktionerna från USA. 
Idag ser jag tecken på att Kina i sina strävanden inte drar sig för att göra 
oljeaffärer med staterna på USA:s bakgård, dvs. i den västra hemisfären. I 
dagarna har Kina undertecknat avtal med Kanada och Venezuela om leveranser 
av olja, i det kanadensiska fallet handlar det om olja utvunnet ur tjärsand.185 
Venezuela är likt Iran inte helt okontroversiellt just mot bakgrund av den 
frostiga relationen mellan USA och Venezuela. Det verkar som om Kina gärna 
                                                 
185 Simon Romero, Not Elk, but Oil: China´s Canadian Hunt, International Herald Tribune, 24 
December 2004, Tillgänglig: http://www.iht.com/articles/2004/12/23/business/chioil.html , 
2005-05-04 samt BBC News, Venezuela and China sign oil deal 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4123465.stm , 2005-04-05. 
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gör affärer med stater som inte riktigt kommer överens med USA. Sudan är 
ännu ett av de länder som Kina har oljeaffärer med trots att de tillhör ”the rogue 
states” i världen.186 Behovet av olja gör att de kinesiska ledarna inte drar sig för 
att utmana USA. Ur ett IR perspektiv är detta agerande högst intressant. Det går 
inte att sätta ett likhetstecken mellan Kanada och tidigare nämnda stater men det 
som är intressant är att Kina inte på något sätt räds att utmana USA genom att 
våga skriva avtal med den stat USA importerar mest olja från. Det kanske är fel 
att beteckna detta som aggressivt eftersom det för Kinas del ”endast” handlar 
om att slå sig in på en oljemarknad som är starkt dominerad av USA och 
amerikanska intressen, som t.ex. de stora oljebolagen och deras kontrakt med 
oljestaterna. Jag anser att just denna på något sätt kompromisslösa kinesiska 
inställning skapar konfrontation med USA, vare sig de vill eller inte. Risken att 
USA reagerar kraftfullt på denna utveckling ser jag som stor, för jag tror inte 
USA bara kommer att sitta och se på om Kina fortsätter sin expansion om det 
riskerar att påverka USA negativt. Hur en sådan konflikt skulle se ut är alltid 
svårt att säga med tanke på att USA och Kina är beroende av varandra. Jag ser 
dock inte en väpnad konflikt utan snarare någon form av handelskonflikt där 
USA aktivt försöker att motverka Kina och detta kan innebära att tredje part 
(den oljeproducerande staten) också blir drabbad. 

Kina-Iran samarbetet är den andra mer sannolika konfliktrisken. Vad är 
det som gör denna mer trolig än de andra? Som tidigare nämnts är oljan ett av 
de största skälen till att Kina har ett intresse i Iran och detta innebär att Kina och 
Iran fortsätter att fördjupa samarbetet på alla plan. Kina misstänks fortfarande 
stödja en iransk utveckling av kärnvapen trots att de undertecknat ett icke 
spridningsavtal. Kina har i säkerhetsrådet skyddat Iran mot ytterligare 
sanktioner från amerikanskt håll. Detta har inneburit en stigande amerikansk 
irritation inte bara mot Iran utan även mot Kina. För kinesisk del innebär det att 
antingen hålla sig vän med USA eller med Iran, som läget är finns det inget 
mellanting. Min uppfattning är att Kina har blivit beroende av iransk olja och 
Iran har blivit beroende av Kina som en strategisk partner. Detta innebär att 
Kina, även om de så önskade, inte helt enkelt kan ”frigöra” sig från Iran. 
Samtidigt finns det heller inget intresse från kinesiskt håll att dansa efter 
amerikansk pipa utan Kina vill, för sin egen trovärdighet, framstå som 
självständiga gentemot USA. Den amerikanska misstänksamheten mot Kina och 
Iran underminerar samtidigt förhållandet till Kina. Detta förhållande ser jag som 
en stor orsak till att det iransk-kinesiska samarbetet har en stor potential att bli 
en konflikt. 

När jag ser tillbaka på mitt arbete kan det konstateras att jag endast har 
börjat skumma på ytan av detta mycket komplexa och omfattande ämne. Ett 
helhetsgrepp hade inneburit att uppgiften än idag inte hade varit löst. Bruket av 
indikatorer har varit ett sätt att begränsa omfattningen av empirin och fokusera 
på, det i mina ögon, varit det väsentligaste rörande kampen om oljan. Samtidigt 
har forskningen inneburit att jag har skaffat mig en kunskap om ett ämne som 
idag är högintressant och ofta diskuterat.  

Kommer oljan att ta slut? – Sannolikt inte och detta mot bakgrund av att 
mänskligheten har en förmåga att ställa om sig och finna nya tekniska lösningar 
                                                 
186 Peter S. Goodman, China Invests Heavily In Sudan's Oil Industry, Washington Post 23 
December 2004. Tillgänglig: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A21143-
2004Dec22.html , 2005-05-04. 
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men det innebär i sin tur inte att det kommer att bli problemfritt. För en process 
att ställa om stora delar av transportsektorn till alternativa energikällor är inte 
gjort i en handvändning och därför talar prognoserna om ett fortsatt ökat globalt 
behov av olja. 
 
5.2 Framtida forskning 

Som tidigare nämnts är området mycket komplext och omfattande. Detta 
innebär att det finns många områden och aspekter som är ”kvar” att utforska. 
Med uppsatsen som grund är det lämpligt att fortsätta att göra fördjupade studier 
inom respektive sektor och där ytterligare belysa Kinas och USA:s agerande 
utifrån andra indikatorer. 

För att kunna ge en breddad global bild över hur USA och Kina agerar 
kunde nya geografiska områden vara av intresse. Områden som vore av intresse 
att studera är den Kaspiska regionen, Sydkinesiska sjön och den västra 
hemisfären, dvs. den amerikanska bakgården. Kaspiska regionen just mot tanke 
på att både USA och Kina har starka intressen där. Sydkinesiska sjön med tanke 
på den kinesiska marina uppbyggnaden kopplat mot omstridda oljefyndigheter 
och Taiwan problematiken. 

Ett avslutande forskningsförslag vore att lyfta in andra aktörer i studien 
och två av dessa aktörer skulle kunna vara Japan och EU, Japan mot bakgrund 
av sitt starka importbehov av olja från Mellanöstern och EU mot bakgrund av 
hur organisationen resonerar för att säkra sin energiförsörjning. 
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Bilaga 1 
 
Abstract 
 
The geopolitical competition for oil. 

The purpose of this thesis is to investigate if the U.S. and China in striving 
for their access to oil cause a risk of serious conflict between the two states. By 
surveying the world’s production and consumption of oil between 2000 and 
2004 this gives us a picture of the large oil production areas and also shows that 
the world has become more dependent of oil. Together with how the world’s oil 
reserves are distributed gives a clear picture of the strategic importance of the 
Middle East. 

By mapping the U.S. and Chinas own production, consumption and 
reserves this gives a view of their dependence of oil imported both today and in 
the future. Everything points towards that the U.S. and China are going to be 
heavily dependent on imported oil from the Middle East. 

This empirical survey shows a great difference in states’ performances 
within the political, economical and military sector, which also is revealed in 
the analysis. In the final analysis is it possible to predict four future areas where 
there is severe risk of conflict between the U.S. and China. The first area affects 
the aggressive Chinese oil strategy. The second area affects the Chinese 
cooperation with the “rogue state” Iran, and the alliances that are being shaped 
between the two states. The third area that has been identified is China’s 
striving for political influence in the Middle East and the fourth is the Chinese 
maritime build-up, where China is tying to form a blue-water navy so that they 
can protect their own oil shipments from the Middle East. It is important to 
point out that China isn’t responsible for all of what is taking place it’s more a 
collision between two different motives: China that wants a prominent political 
position and the U.S. that wants to maintain its dominant position. 
 
Key word: U.S., China, oil, geopolitics, conflict and Middle East. 


