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Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 

 

Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man 

hur en man hamstrar bensin i en kanister år 1973. (Bild: YLE 1973). 

 Efter att Egyptens president Nasser dött år 1970 efterträddes han av Anwar Sadat. Sadat visade ett 

intresse av att inleda fredsförhandlingar med Israel ifall Israel skulle vara berett att lämna Sinaihalvön, 

men detta var Israel inte beredd att göra. Sadat försökte också föra självständigare politik utan 

stormakternas påverkan (främst USA och Sovjetunionen). 

Egypten hade varit allierad med Sovjetunionen under kalla kriget och landet hade beväpnats av 

sovjetiska vapen. För att upprusta landet hade Sadat begärt om mera bombplan och stridsvagnar av 

Sovjetunionen. I och med att Sovjetunionen vägrade skickade Egypten hem samtliga sovjetiska militära 

rådgivare i juli 1972, vilket kanske verkade som om förhållandet till Sovjetunionen var inflammerat, 

men samtidigt planerade Egypten krig mot Israel i mindre skala trots rysk ovilja att leverera mera vapen.  
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Egyptens president Anwar Sadat hade bestämt att landet skulle anfalla Israel som en vedergällning för 

de förluster Egypten utsatts för i sexdagarskriget 1967 och för att försöka lösa den israelisk-palestinska 

frågan för palestinska arabernas fördel. 

Dagen för anfallet blev 6 oktober som var judarnas högtid Jom Kippur, försoningsdagen. Under denna 

dag var en stor del av de israeliska soldaterna hemförlovade från sina posteringar vid frontavsnitten och 

egyptiska armén tänkte att man med ett blixtanfall skulle kunna invadera Sinaihalvön.  

Ett samröre med Syrien koordinerades på samma sätt som vid sexårskriget och ett anfall inleddes på två 

fronter den 6 oktober. Även andra arabnationers soldatkårer stred på Egyptens och Syriens sida. 

Muslimerna firade ramadan och därför kallar muslimerna det för Ramadankriget. I väst kallar man detta 

även för Oktoberkriget. 

De egyptiska och syriska styrkorna inledde anfallet med framgång. Egyptiska styrkor kom över 

Suezkanalen och avancerade in på Sinaihalvön som landet förlorat i förra kriget. Syriska styrkor tog 

stora delar av Golanhöjderna som Israel ockuperat sedan förra kriget.  

Efter inledande förluster lyckades Israels armé med framgångsrika motanfall driva tillbaka de egyptiska 

och syriska styrkorna. USA skapade en luftbro till Israel och hjälpte landet materiellt med vapen och 

andra förnödenheter. Fastän USA och Sovjetunionen inte direkt deltog i kriget var dessa inblandade 

med indirekt stöd i form av vapen och materiell till olika sidor. Sovjetunionen hade traditionellt sett 

stött Syrien och Egypten. På grund av detta råkade USA och Sovjetunionen på kollisionskurs med 

varandra. 

Kriget tog slut den 25 oktober med eldupphör och fred slöts senare i Genève, men alla var inte nöjda. 

De oljeproducerande arabländerna och deras organisation OPEC (grundat 1960) beslöt att genomföra 

ett oljeembargo (mot Nederländerna och USA) och en allmän prishöjning på råolja som protest för att 

västländerna stött Israel. Detta påverkade ekonomin i västvärlden med den så kallade oljekrisen åren 

1973-1974. Prishöjningen hade också som mål att jämna ut skillnaderna mellan industriella nord och 

råvaruproducerande syd. En del arabländer nationaliserade också sina oljetillgångar. 

Efter oljekrisen och prishöjningen började OPEC-länderna bli rikare i förhållande till västvärlden och 

Japan. Tidigare hade de ”sju systrarna”, det vill säga sju stora västerländska oljebolag1, skördat de 

största frukterna från Mellanösterns oljetillgångar och haft mycket makt i fråga om oljefrågor. OPEC 

grundades år 1960 som motvikt till de ”sju systrarna”. Till att börja med var OPEC med sekretariat i 

Wien litet, men fram till 1970-talet hade organisationens betydelse ökat (Bland annat Saudiarabien, 

Förenade Arabemiraten, Kuwait och Iran är OPEC-länder).  

                                                
1 De sju systrarna består av: amerikanska bolagen Exxon, Chevron, Mobil, Texaco och Gulf, det brittisk-nederländska Shell 
och brittiska BP. 
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På lång sikt gjorde Oktoberkriget och oljekrisen slut på den ekonomiska tillväxtperiod som pågått i 

västvärlden och Japan efter andra världskriget. En ytterligare oljekris inträffade under slutet av 1970-

talet och en recession pågick i västvärlden under slutet av 1970-talet till början av 1980-talet. 

Recessionen berodde inte enbart på oljekriserna men dessa påverkade att den ekonomiska tillväxten i 

västvärlden förändrades till en recession. 

Med tanke på Mellanösterns politik började Egypten under Anwar Sadats ledning från och med år 1977 

söka en försoning med Israel. Sadat reste först till Israel och talade i israeliska parlamentet – Knesset - 

för att förhandla om fred. De första försöken ledde inte till framgångar. USA:s president Jimmy Carter 

bjöd Sadat och Israels premiärminister Menahem Begin till presidentens lantställe Camp David i USA 

där större framsteg nåddes i Camp David-avtalen. (Sadat och Begin fick Nobels fredspris år 1978.) 

Slutligen slöts fred mellan länderna år 1979. Egypten lät bli att kräva större självbestämmande för 

palestinierna och Israel tog bort sina judiska bosättningsområden från Sinai. Dessutom överläts hela 

Sinaihalvön i egyptisk kontroll och Israel tog bort sina trupper från Sinaihalvön, men behöll 

Gazaremsan. Egypten godkände också Israel som stat.  

Den övriga arabvärlden fördömde fredsavtalet och bröt kontakterna med Egypten.  Detta togs heller 

inte väl emot av alla i Egypten och Anwar Sadat mördades år 1981 av sin egen livvakt, som ansåg att 

han svikit arabernas sak. 

Text: Mikael Björk/ Vetamix 2013.  

 

Begrepp och personer 

Anwar Sadat = Egyptens president under 1970-talet. Ledde landet under Oktoberkriget mot Israel och 

ledde också fredsförhandlingarna med Israel. Egyptens fredsavtal med Israel ogillades av en del egyptier 

och Sadat mördades av sin egen livvakt år 1981. 

Sinaihalvön = En halvö mellan Israel och Egypten. Sinai är som en landbrygga mellan Asien och 

Afrika och Suezkanalen löper genom den. 

Jom Kippur = En judisk högtid som firas i oktober. Kallas även för försoningsdagen. 

Ramadan = Muslimsk högtid, som firas under hösten under en längre tid. Det hör till högtiden att 

man fastar och äter först efter solnedgången på kvällen. 

Golanhöjderna = Ett bergigt område i sydvästra Syrien som ockuperats av Israel under de krig som 

länderna fört sinsemellan.  
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OPEC = (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Oljeproducerande stater grundade 

organisationen OPEC år 1960 som blev motvikt till de ”sju systrarna”. Medlemsländer i dag är bland 

annat: Saudiarabien, Iran, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Nigeria, Venezuela, Ecuador, Qatar, Angola 

och Irak.  

De sju systrarna = Sju stora västerländska oljebolag: amerikanska Exxon, Chevron, Mobil, Texaco 

och Gulf, brittisk-nederländska Shell och brittiska BP, som haft stora oljetillgångar i Mellanöstern och 

därför haft stort inflytande i regionen men även globalt sett. 

Jimmy Carter = USA:s president 1977-1981. Carter bjöd Egyptens president Anwar Sadat och Israels 

premiärminister Menachem Begin till USA för att diskutera om fredsvillkoren. För övrigt försökte han 

betona mänskliga rättigheter i USA:s utrikespolitik. Tilldelades Nobels fredspris år 2002.  

Camp David = Amerikanska presidentens lantställe i USA där fred mellan Egypten och Israel kunde 

förhandlas och fastställas i Camp David-avtalen. 

 

Uppgifter 

1. Varför anföll Egypten och Syrien Israel år 1973? 

2. Varför och hur blandades USA och Sovjetunionen med i konflikten? 

3. På vilket sett påverkade oljekrisen åren 1973-1974 västvärlden? 

4. Anwar Sadat och Menachem Begin fick Nobels fredspris år 1978, men freden mellan Egypten 

och Israel slöts och fastställdes först följande år 1979. Barack Obama ansågs också av en del ha 

fått Nobels fredspris ”i förtid” innan han hunnit genomföra de åtgärder han talat om (han fick 

priset år 2009). Fundera eller diskutera varför Nobelkommittén skulle dela ut ett fredspris ”i 

förtid”. 

 

Källor 

T. Gullberg & S. Lindholm, 2010, 252-254. 

S. Lindholm, Orient, 2006, 83. 

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/lang/oktoberkriget, 25.6.2013. 

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oktoberkriget, 25.6.2013. 
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Bild: YLE:s arkiv, 1973. 
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