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klartecken från två ministerier blir det till sist 
nej ändå. Endast oljeministern i Riyadh kan 
svara på frågor om oljereserver och olje-
priser, heter det. Men varken ministern eller 
hans vice är tillgängliga.

Saudiarabien fi ck inte sin viktiga roll i världs-
ekonomin förrän på 1970-talet, då den ameri-
kanska oljeproduktionen passerade sin topp.

Makten över oljepriset gled över till 
 Mellanöstern, som nu kunde exportera olja 
till USA. Efterfrågan på olja ökade kraftigt. 
1965 producerade Saudiarabien 2,5 miljoner 
fat per dag, 1974 hade produktionen ökat till 
åtta miljoner fat per dag.

Inkomsterna ökade visserligen med pro-
duktionen, men inte per fat. Oljeländerna var 
missnöjda med att de fi ck så lite av de interna-
tionella oljebolag de var beroende av för att få 
upp oljan. Från 1948 till 1957 ökade bara olje-
priset från 2,50 dollar till 3,00 dollar per fat. 
Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait och  Venezuela 
bildade därför oljekartellen Opec 1960.

Den fi ck en nyckelroll 1973 då de arabiska 
medlemsländerna, samt Iran, begränsade sin 

oljeproduktion som en del av kriget mot Israel. 
På sex månader fyrdubblades oljepriset. 

Industriländerna bildade som motdrag den 
internationella energibyrån, IEA,och började 
bygga upp strategiska lager av olja. 

1979 tog ayatolla Khomeini makten i Iran. 
Kaos uppstod och året därefter attackerade 
Irak landet. Oljeproduktionen i bägge länderna 
föll kraftigt. Oljepriset fördubblades återigen.

Det höga oljepriset fi ck industriländerna att 
spara energi. Samtidigt letades det efter olja 
som aldrig förr. Mellan 1980 och 1986 ökade 
produktionen utanför Opec-länderna med  
tio miljoner fat per dag. För att hålla priset 
uppe var Opec tvunget att minska sin egen 
produktion. 

Men alla utom Saudiarabien fuskade och 
producerade så mycket de kunde. 1986 tröttna-
de kung Fahd. Produktionen hade då sjunkit 
till två miljoner fat per dag. Saudiarabien skru-
vade upp produktionen till fem miljoner fat 
per dag. Oljepriset rasade till tio dollar fatet. De 
övriga medlemmarna i Opec förstod allvaret. 

Ett system med kvoter som skulle begränsa 

produktionen infördes. Saudiarabien trum-
fade igenom att det skulle ha en � ärdedel av 
den samlade produktionen. Sedan dess har 
landet kunnat diktera Opecs oljepolitik.  Priset 
är att hela tiden upprätthålla en extra kapaci-
tet att producera mer olja – vilket industri-
länderna uppskattar.

Från Damman i Östra provinsen tar SvD bil-
vägen in i det lilla öriket Bahrain. Vi kommer 
till Bahrain en kväll när tårgasmolnen just 
har lagt sig efter att regimen misslyckats med 
att trycka ned demokratirörelsen. 

Nästa dag rullar saudiska trupper in. Bah-
rains sunnimuslimske kung Hamad bin Isa 
al-Khalifa har kallat på ”storebror” för att tys-
ta den proteströrelse som till huvudsak består 
av Bahrains shiitiska majoritetsbefolkning.

Saudiarabiens ingripande i Bahrain släcker 
inga eldar. I stället tänds nya när människor 
dödas, Pärlrondellen raseras och demokrati-
rörelsen krossas med våld.

bitte hammargren@svd.se

bjorn.lindahl@svd.se

G
ulf of Suez 

300 kmJEMEN
OMAN

IRAN
IRAK

Saudiarabien

260

Kanada

175

Iran

138

Irak

115
Kuwait

102
Venezuela

99
Förenade 

arabemiraten

98
Ryssland

60
Libyen

44
Nigeria

38

100 km

Riyadh

QATAR

KUWAIT

FÖR. ARAB-     EMIRATEN

BAHRAIN

De största oljeexportörerna
Fat per dag, tusental, 2009

Länderna som har de största kända oljereserverna
Miljarder fat, 2010
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Ett enda oljefält har under 50 år svarat för mer än hälften av den saudiska oljeproduk-
tionen. Landet är världens största exportör – men konsumerar allt mer av oljan själv.

Ghawar – världens största oljefält
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7  ”Sandloppans far” var mycket större än så
Strax innan det andra 
världskriget bröt ut hittades 
jättefältet Abqaiq, som hade 
ett blygsamt namn – ordet 
betyder ”sandloppans far”, 
men som visade sig vara ett 
av de bästa oljefält världen 
sett i kvalitet och produk-
tionsegenskaper. Under kri-
get inställdes oljeverksam-

heten. 1945 var produktionen 
inte större än 60 000 fat/dag. 

Utsikterna var emellertid så 
goda att både Winston 
Churchill och USA:s presi-
dent Franklin D Roosevelt 
tog sig tid till att möta 
schejk Abdul Aziz ibn Saud 
på tu man hand det året. 

1948 strömmade oljan upp 
ur ett nytt hål som borrats 
norr om Dammam. Ett år 
 senare gjordes ytterligare ett 
fynd mycket längre söderut. 

Först flera år senare för-
stod man att fynden hade 
gjorts i vardera änden av de 
280 kilometer långa oljefäl-

tet Ghawar – världens störs-
ta oljefält. 

Det är ett fält som stått 
för mer än hälften av lan-
dets produktion ända sedan 
1951. År  efter år, decennium 
efter decennium har oljan 
strömmat upp – fem miljo-
ner fat per dag.   

 BJÖRN LINDAHL

I Jubail planeras för världens 
största petrokemiska komplex. 

Pipeline och industrikomplex 
i Jubail nära Persiska viken.
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Saudi-
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roll 
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Vinterns
protester

Saudiarabien 
har liksom 
andra arab-
länder upplevt 
protester under 
vintern i form 
av spridda shii-
tiska protester. 

Shiiterna finns 
mest i öst,  
nära Bahrain, 
där protester 
mot sunni-
styret  slagits 
ner brutalt.
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