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1. Inledning 

Ingen annanstans syns klimatförändringarna så väl som i Arktis. 80 procent av havsisens volym har försvunnit på 30 år och tidigare 

orörda områden har öppnats upp. Nu har oljebolagen startat en kapplöpning för att ta upp Arktis olja. De vill borra efter olja i isfyllda 

vatten, trots att det inte finns någon metod för att sanera olja från is. Shell startade sin oljeborrning i arktiska Alaska förra sommaren 

men har efter en rad missöden, som när bolagets oljerigg gick på grund, tvingats avbryta sina planer. Statoil och de flesta andra stora 

oljebolag har licenser för att borra i isfyllda vatten över hela Arktis. 

I två år har Sverige och utrikesminister Carl Bildt varit ordförande i Arktiska rådet, det enda organ som kan besluta om bindande 

avtal för hela Arktis. Carl Bildt har som ordförande kunnat bestämma över vad som diskuteras på rådets möten.  Under 

ordförandetiden har en överenskommelse för att hantera miljökonsekvenserna vid oljeutvinning i Arktis tagits fram. Denna har 

kritiserats för att bland annat inte innehålla minimikrav på utrustning och responstid vid en olycka. Överenskommelsen ska 

undertecknas och presenteras vid Arktiska rådets ministermöte i Kiruna den 15e Maj.  

2. Sammanfattning av SIFO- undersökningens resultat 

SIFO har på uppdrag av Greenpeace genomfört en opinionsundersökning och intervjuat 1000 personer om hur de ser på 

oljeborrning i Arktis (telefonintervjuer under perioden 11-14 mars 2013). Av undersökningen framgår följande:  

 83 procent av svenskarna anser att Sverige ska arbeta för att stoppa oljeborrning i Arktis. 

 Av de rödgröna partiernas väljare vill 88 procent att Sverige ska arbeta för att stoppa oljeborrning i Arktis (Miljöpartiet 98 %, 
Vänsterpartiet 89 %, Socialdemokraterna 86 %). 

 Av regeringspartiernas väljare respektive 80 procent att Sverige ska arbeta för att stoppa oljeborrning i Arktis (Centerpartiet 97 %, 
Folkpartiet 80 %, Moderaterna 78 %, Kristdemokraterna 74 %). 

 84 procent av alla tillfrågade svarar att de kan tänka sig välja bort bränsle som kommer från olja i Arktis. 
 

3. Sammanfattning av resultat av enkätundersökning bland riksdagspartierna  

Greenpeace har även genomfört en undersökning bland riksdagspartierna, och fått in svar från alla partiers miljöpolitiska 

talespersoner utom Sverigedemokraternas. Den visar att en majoritet av dessa är för införande av ett generellt förbud mot 

oljeborrning i Arktis. Alla partier, utom Moderaterna, vill se någon form av förbud mot oljeborrning i regionen.  
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Riksdagsundersökningens resultat i korthet:  

 Endast Moderaterna anser att det generellt inte är fel att bedriva ny oljeexploatering i sårbara områden som Arktis. 

 Samtliga partier utom (FP) och (M) anser att Sverige bör verka för ett generellt förbud mot oljeborrning i Arktis. FP anser dock att ett 
förbud mot oljeborrning bör införas på internationellt vatten i Arktis (not 10 nedan). 

 Samtliga partier anser att kraven i överenskommelsen att hantera miljökonsekvenserna vid oljeutvinning i Arktis, ”Co-operation on 
Marine Oil Pollution Preparedness and Response”, som Arktiska rådet tagit fram under Sveriges ordförandeskap behöver skärpas. 

 En majoritet av riksdagspartierna (V, MP, S & C) saknar förtroende för att oljebolagen skulle kunna hantera ett stort oljeutsläpp i Arktis 
isfyllda vatten på ett tillfredsställande sätt. 

 En stark majoritet (V, MP, S, C & KD) svarar de vill att Sverige ställer om till ett 100 procent förnybart energisystem. 

 En majoritet av riksdagspartierna (V, MP, S & C) anser att Sverige bör verka för att industriellt fiske inte ska tillåtas i tidigare ofiskade 
områden i Arktis. 

 Samtliga partier utom (KD) och (FP) vill att stora områden i Arktis skyddas som marina reservat helt utan industriell verksamhet. (KD) är 
dock öppna för andra metoder och (FP) vill skydda Arktis genom marina reservat men lämnar varken ett Ja- eller Nej-svar till om man vill 
göra om stora områden.      
 
 

  V MP S C KD FP M SD 

Fråga till partiföreträdarna:* 
Anser du att Sverige bör verka 
för ett generellt förbud mot 
oljeborrning i Arktis? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ej svar 

Fråga till partiernas väljare:** 
Anser du att Sverige ska arbeta 
för att stoppa oljeborrning i 
Arktis? 

Ja (89%) Ja (98%) Ja (86%) Ja (97%) Ja (74%) Ja (80%) Ja (78%) Ja (77%) 

*Frågan ställdes till samtliga partiers miljöpolitiska talespersoner via mail under mars-april 2013.         
**Undersökningen gjordes av SIFO via telefonintervjuer med 1000 personer mellan 11-15 mars 2013.       
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4. Greenpeace slutsatser och krav 

 Den politik som regeringen drivit i två år som ordförande i Arktiska rådet, under ledning av utrikesminister Carl Bildt, är på 

kollisionskurs med såväl Sveriges riksdag som opinionen. 

 Regeringen är splittrad i frågan om oljeborrning i Arktis. Moderaterna säger ja till oljeborrning i Arktis medan de mindre 

regeringspartierna samt de rödgröna partierna vill se att någon form av förbud mot oljeborrning införs.  

 Moderaterna har i snart två år drivit den egna linjen i Arktiska rådet, att oljeborrning i Arktis kan accepteras och har inte 

kritiserat de omfattande planerna på oljeborrning i Arktis, och inte heller initierat en diskussion om nödvändiga begränsningar av 

ny oljeutvinning i regionen. 

Greenpeace kräver att Sverige ska driva följande på Arktiska rådets möte i Kiruna den 15 maj: 

1. Verka för att stoppa ny oljeborrning i Arktis, framför allt i isfyllda vatten där en oljeolycka inte kan saneras. 

2. Kräva att överenskommelsen för att hantera miljökonsekvenserna av oljeborrning i Arktis kraftigt förbättras med höga krav 

på säkerhet i samband med en eventuell oljeolycka. 

3. Verka för att området runt Nordpolen ska skyddas som en fristad för miljön där ingen industriell exploatering får ske. 
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5. Enkätundersökning om vad Sveriges riksdagspartier anser om utvecklingen i Arktis  

Under mars 2013 skickade vi ut en enkät via mail med frågor till ledamöterna inom riksdagspartierna. Vi fick svar från samtliga 

partiers miljöpolitiska talespersoner utom Sverigedemokraterna.  

Följande miljöpolitiska talespersoner svarade på enkäten:  

Anita Brodén, Folkpartiet 

Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna 

Lars Hjälmered, Moderaterna 

Jens Holm, Vänsterpartiet 

Helena Leander, Miljöpartiet 

Irene Oskarsson, Kristdemokraterna  

Roger Tiefensee, Centerpartiet 

Vissa av de svarande har valt att kommentera eller precisera ett eller flera av sina ja- eller nej-svar med kommentarer till frågorna, 

nedan redovisas dessa som fotnoter. I de fall då någon varken velat svara Ja eller Nej på en fråga är detta i tabellen nedan markerat 

med ett streck (-) och svaret på frågan redovisas då i tillhörande fotnot.  Vissa av frågorna hade en kortare faktabaserad inledning 

som inte redovisas i sammanställningen nedan.  
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i
 ”Ja, med denna motivering/förtydligande: De delar av Arktis som historiskt har varit skyddade, på grund av ett permanent havsistäcke, måste skyddas med ett 
starkt bindande regelverk och fredas från olje- och naturgasexploateringar samt fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd.” 
ii
 ”Särskilt känsliga områden i Arktis ska inte utsättas för oljeexpolatering.” 

iii
 ”Ja. Kristdemokraternas energipolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Med denna princip menar vi att människan har ett ansvar att förvalta, inte 

förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena. Vi måste därför ställa höga krav på en energipolitik som möjliggör för kommande generationer att leva och 

Fråga V MP S C KD FP M 
1.  Med tanke på IEAs bedömning att inte mer än en tredjedel av de 

bevisade fossila reserverna kan konsumeras för att vi ska ha en 
chans att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader, 
anser du att det är fel att bedriva ny oljeexploatering i sårbara 
områden som Arktis? 

Ja Ja Jai Jaii Jaiii Jaiv Nejv 

2.  Anser du att Sverige bör verka för ett generellt förbud mot 
oljeborrning i Arktis? Javi Ja Javii Javiii Jaix Nejx Nejxi 

3.  Anser du att Sverige under sitt ordförandeskap i Arktiska rådet 
gjort tillräckligt för att skydda den Arktiska miljön? Nej Nej Nej Jaxii -xiii Jaxiv Jaxv 

4.  Anser du att Sverige bör arbeta för att skärpa kraven i Arktiska 
rådets avtal för ländernas kapacitet och beredskap för ett 
oljeutsläpp? 

Ja Ja Jaxvi Jaxvii Jaxviii Jaxix Jaxx 

5.  Har du förtroende för att oljebolagen som nu etablerar sig i den 
arktiska regionen kan hantera ett stort oljeutsläpp i Arktis isfyllda 
vatten på ett tillfredsställande sätt? 

Nej Nej Nej Nejxxi -xxii -xxiii -xxiv 

6.  Anser du att Sverige för att minska växthusgasutsläppen bör ställa 
om till ett 100 procent förnybart energisystem? Ja Ja Jaxxv Jaxxvi Jaxxvii -xxviii Nejxxix 

7.  Anser du att Sverige bör verka för att industriellt fiske inte ska 
tillåtas i tidigare ofiskade områden i Arktis?   Jaxxx Ja Jaxxxi Jaxxxii 

Nej
xxxiii 

-xxxiv Nejxxxv 

8. Anser du att Sverige bör verka för att stora områden i Arktis görs 
om till marina reservat där varken fiske eller annan industriell 
verksamhet som tex. oljeborrning får förekomma? 

Ja Ja Jaxxxvi Jaxxxvii -xxxviii -xxxix Jaxl 
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verka på vår jord. Det är därför viktigt att vi satsar resurser på att producera förnybar energi, och inte öppnar upp för miljömässigt ohållbar oljeutvinning i 
sårbara områden såsom Arktis.” 
iv
 ”FP anser att marina reservat i särskilt känsliga områden i Arktis bör utses.” 

v
 ”En överenskommelse i FN:s klimatförhandlingar är bästa sättet att klara 2 graders målet. Utsläpp från oljeutvinning i Arktis ger samma uppvärmning som 

oljeutvinning på andra platser på jorden. Arktis kan inte ses som en homogen region. Det finns områden som är extra känsliga och bör skyddas mot 
oljeutvinning och annan aktivitet som kan störa. Därför har Sverige under sitt ordförandeskap i Arktiska rådet verkat för att den utvinning av naturresurser som 
sker i Arktis genomförs på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.” 
vi
 ”Vi har motionerat om detta i riksdagen samt haft interpellationsdebatt med Bildt. Se motion: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Arktis_H002U205/ Klicka på motionslänken så ser ni hela motionen inte bara förslagspunkterna.” 
vii

 ”Ja, med denna motivering/förtydligande: De delar av Arktis som historiskt har varit skyddade, på grund av ett permanent havsistäcke, måste skyddas med 
ett starkt bindande regelverk och fredas från olje- och naturgasexploateringar samt fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd. För resterande 
Arktis måste samarbetet stärkas mellan länderna. Samarbetet bör utgå från överenskommelsen i FN:s konvention om biologisk mångfald om att människans 
tryck på särskilt känsliga ekosystem ska minimeras. Vi anser att Sverige, med utgångspunkt från både konventionen om biologisk mångfald och 
klimatkonventionen, kan ifrågasätta framtida olje- och naturgasexploateringar i området. Det gäller även fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd. 
Med respekt för varje lands rätt att själv besluta om sina naturtillgångar och med respekt för FN:s havsrättskonvention ska Sverige i internationella 
sammanhang verka för ett långsiktigt skydd för de känsliga miljöerna i Arktis.” 
viii

 ”Centerpartiet vill först ha ett moratorium mot oljeborrning i Arktis och sedan införa förbud mot oljeborrning i särskilt känsliga områden i Arktis.” 
ix
 ” Ja. Jag vill freda Arktis från oljeexploatering.” 

x
 ”På internationellt vatten, där vi har rådighet över bör oljeborrning inte tillåtas. Gem.avtal avseende hållbar förvaltning i övriga nationella territoriella 

områden ska antas. Dessa avtal skall arbetas fram tillsammans med urbefolkningen.” 
xi
 ”Beslutanderätt och ansvar för fossilutvinning i Arktis ligger inte under svensk jurisdiktion men under respektive kuststats jurisdiktion. Det är deras nationella 

lagstiftning som gäller. Det finns i dag ingen vilja hos kuststaterna att införa ett internationellt moratorium i den arktiska regionen. Det är därför Sveriges 
uppgift att verka för att eventuell oljeutvinning sker med de högsta möjliga säkerhetskrav och att känsliga områden skyddas.” 
xii

 ”Miljöminister Lena Ek har under det svenska ordförandeskapet bjudit in miljöministrarna från arktiska rådets medlemsländer till ett möte. Denna form för 
samarbete mellan miljöministrarna lever nu vidare under det kanadensiska ordförandeskapet, vilket är lovvärt. Vid ministermötet i Kiruna, som avslutar det 
svenska ordförandeskapet, vill vi att det undertecknas ett nytt internationellt avtal som syftar till att skydda arktiska vatten från oljeutsläpp. Vi vill dessutom se 
nya åtaganden mot kortlivade klimatföroreningar och tillsammans med de andra arktiska staterna formulera en ambitiös gemensam framtidsvision. Lyckas vi 
med detta har det svenska ordförandeskapet i arktiska rådet varit framgångsrikt.” 
xiii

 ”Sverige har under sitt ordförandeskap varit mycket pådrivande i miljöarbetet. Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet har alla ett miljö- och 
hållbarhetsfokus. Det handlar om oljeutsläpp - att prioritera arbetet med att utveckla rekommendationer när det gäller att förebygga och ha beredskap inför 
eventuella oljeutsläpp samt utveckla ett instrument för att säkra de arktiska staternas samordning och kapacitet vid sådana händelser. Vidare prioriterar 
Sverige klimatfrågorna - vi bidrar till att synliggöra arktiska frågor i internationella forum med syfte att åstadkomma mer ambitiösa globala 
utsläppsreduktioner. Resiliens - det svenska ordförandeskapet driver ett projekt om naturens och samhällens resiliens. En viktig prioritering är också biologisk 
mångfald. Sverige verkar för att Arktiska rådet bidrar till det fortsatta arbetet inom konventionen om biologisk mångfald. Den sista prioriterade frågan under 
ordförandeskapet handlar om miljöskydd. Det behövs ett gemensamt arbete för att öka hänsynen till och skyddet av den unika arktiska miljön. Särskilt känsliga 
områden ska skyddas från exploatering och de rapporter som tas fram av Arktiska rådet bör fokusera på att höja skyddsnivån. Jag är stolt över Sveriges 
ordförandeskap hittills, men givetvis finns mer att göra - för det krävs gemensamt ansvar.” 
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xiv

 ”Jag kan konstatera att Sverige under sitt ordförandeskap tagit fram den första svenska Arktiska strategin, att vi lyckats få igenom det första bindande avtalet 
någonsin och där det andra avtalet är på gång under kommande möte. Jag kan också konstatera att ett antal möten på högnivå anordnats samt att Sverige 
tagit initiativ och lyckats få ett stort antal länder att ansluta sig till arbetet för att stoppa kortlivade klimatgaser, där inte minst sotpartiklar är allvarligt för 
Arktis.” 
xv

 ”Sverige har som ordförandeland prioriterat  frågor som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling av Arktis samtidigt som vi skapar förutsättningar för att 
bibehålla det goda samarbetet mellan de arktiska staterna. Viktiga rapporter och beslut har presenterats om biologisk mångfald, eko-system baserat 
förvaltarskap och havsförsurning i Arktis. Sverige har också drivit frågan om utsläppsminskningar av sot på ett framgångsrikt sätt.” 
xvi

 ”Arktis står därför inför stora förändringar. Klimatförändringarna skapar nya utmaningar som vi måste förhålla oss till och påverka. Om länder och företag 
väljer att investera i förnybar energi och klimatsmarta innovationer i stället för i att borra efter svåråtkomlig olja får vi en rimlig chans både att skydda Arktis 
mot katastrofala oljeutsläpp och bromsa de klimatförändringar som så tydligt hotar regionen. Jag menar att framväxande aktiviteter måste styras av starka 
regelverk med krav på bästa tillgängliga teknik och försiktighetsprincip utifrån hårda miljökrav.” 
xvii

 ”Förutom skärpta krav på kapacitet och beredskap för oljeutsläpp behöver avtalet dessutom kompletteras med skrivningar som lyfter fram även 
förebyggande åtgärder.” 
xviii

 ” Ja, inget förslag är så bra att det inte kan förbättras till förmån för förbättrad, miljömässig säkerhet.” 
xix

 ”Det är givetvis ytterst angeläget att det finns en stor beredskap, om olyckan är framme. I detta arbete driver Sverige också att det är ytterst angeläget att 
förebygga oljespill, något som Sverige för övrigt drev framgångsrikt vid arktiskt parlamentarikermöte på Island 2012.” 
xx

 ”Under det svenska ordförandeskapet har Sverige  utarbetat rekommendationer om förebyggande av oljeutsläpp. I samband med Arktiska rådets 
utrikesministermöte i Kiruna i maj förväntas Sverige och de övriga medlemmarna i rådet underteckna ett avtal för att säkra de arktiska staternas beredskap 
inför och bekämpning av eventuella oljeutsläpp. Det är viktiga steg framåt.”  
xxi

 ”Historien har lärt oss att oljebolag sällan kan hantera stora oljeutsläpp på ett tillfredsställande sätt.” 
xxii

 ”Riskerna kopplade till oljeexploatering är alltid stora, oavsett var de sker. Jag tror att oljebolagen är kapabla att hantera ett stort oljeutsläpp i regionen, 
förutsatt att de visar fortsatt vilja att förebygga eventuellt negativ påverkan på den sårbara miljön.   De är dessutom omgärdade av strikta lagar och regler som 
givetvis ska följas.” 
xxiii

 ”Omöjligt att svara ja eller nej. Efter tillståndsgivning så måste vi politiker ha en grundinställning som utgår ifrån att myndigheter, såväl som branscher som 
företag efterlever de krav som ställts på dem samt har den expertis som krävs. Trots denna vetskap så finns ändå en oro då Arktis är ett oerhört känsligt 
område. Allt arbete måste fokuseras på att på alla sätt förhindra att en olycka sker.” 
xxiv

 ”Det är omöjligt att ge ett generellt svar på denna fråga. Svaret beror på vilket regelverk som är tillämpligt på det specifika området där utvinning sker och 
olika arktiska kuststater har olika regler. Därutöver beror det även på hur de olika oljebolagen tillämpar dessa regler.” 
xxv

 ”Fokus måste vara utsläppsminskningar, förnybart och energieffektivisering. Sverige har enorma potentialer för det förnybara, vatten, vind, bioenergi och 
sol. Det är en viktig grund för ett förnybart Sverige. År 2050 ska Sverige ha minskat sina utsläpp med minst 90% jmf med 1990- års nivå och vara i princip 
fossilfria. Omställning mot förnybart måste fortgå och utan att sätta någon tid när 100% förnybart ska vara uppnått så vill jag svara ja på den frågan.” 
xxvi

 ”Ett 100 procent förnybart energisystem är ett tydligt mål för Centerpartiet.” 
xxvii

 ”Ja. Detta måste vara målsättningen inte bara för Sverige, utan också globalt, även om det kommer att ta tid. Det är glädjande att Sverige är på väg att fasa 
ut fossila bränslen, idag uppgår andelen förnybar energi i Sverige till cirka 50 procent. Går man 25 år tillbaka handlade det om mindre än 30 procent. Vi har en 
bra bit kvar, men det måste vara målen på sikt.” 
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xxviii

 ”Omöjligt att svara ja eller nej. På lång sikt ser jag ett samhälle byggd på förnybar energi. Det viktigaste just nu är att få bort fossilberoendet, där 
subventionerna måste fasas ut. Det är angeläget att öka takten i byggandet av förnybar energi, där smarta nät som möjliggör transporter mellan länder och 
regioner dessutom behöver byggas ut. Vi anser, för klimatets skull, att kärnkraften kan tjäna som en brygga från det fossila till det förnybara samhället.” 
xxix

 ”Vi har idag en robust och koldioxidsnål energiproduktion med vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Det vill vi fortsätta med för att klara såväl 
miljöutmaningar som jobb och ekonomi. Arbetet med att ta fram Färdplan 2050 är i full gång på regeringskansliet och vår vision om noll i nettoutsläpp till 2050 
ligger kvar. Som ett led mot vision 2050 har vi som målsättning att vi år 2020 ska ha minst 10 % förnybar energi i transportsektorn och år 2030 vill vi ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Sverige kan och ska fortsätta att hitta nya lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser men det är 
också fortsatt viktigt att agera internationellt och hitta internationella överenskommelser.” 
xxx

 ”Vårt förbud avser storskaligt industriellt fiske som leder till stora ingrepp på miljön och djurlivet. Lokalbefolkningen ska kunna bedriva fiske för 
självhushållning och även för kommersiellt bruk förutsatt att detta sker på ett skonsamt sätt för djur och miljö.” 
xxxi

 ”Ja, med denna motivering/förtydligande: De delar av Arktis som historiskt har varit skyddade, på grund av ett permanent havsistäcke, måste skyddas med 
ett starkt bindande regelverk och fredas från olje- och naturgasexploateringar samt fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd. För resterande 
Arktis måste samarbetet stärkas mellan länderna. Samarbetet bör utgå från överenskommelsen i FN:s konvention om biologisk mångfald om att människans 
tryck på särskilt känsliga ekosystem ska minimeras. Vi anser att Sverige, med utgångspunkt från både konventionen om biologisk mångfald och 
klimatkonventionen, kan ifrågasätta framtida olje- och naturgasexploateringar i området. Det gäller även fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd. 
Med respekt för varje lands rätt att själv besluta om sina naturtillgångar och med respekt för FN:s havsrättskonvention ska Sverige i internationella 
sammanhang verka för ett långsiktigt skydd för de känsliga miljöerna i Arktis.” 
xxxii

 ”I känsliga områden bör det definitivt inte bedrivas fiske.” 
xxxiii

 ”Nej. Dock måste det industriella fisket i Arktis (och annorstädes) bedrivas under kontrollerade former, så att eventuell negativ inverkan på miljö och 
biologisk mångfald undviks.  Genom avtal och konventioner måste vi säkerställa att eventuellt fiske sker på överskott, genom god förvaltning av resurserna och 
att hållbarhet uppnås.” 
xxxiv

 ”Omöjligt att svara ja eller nej. Vår utgångspunkt är att det vi driver i reformeringen av CFP ska gälla även här, dvs MSY, utkastförbud, koppling till 
miljölagstiftningen etc. Till det kommer försiktighetsprincipen som är speciellt viktig i dessa kalla vatten.” 
xxxv

 ”Vi är inte för ett generellt förbud. Det viktiga är att de avtal som styr fisket är tydliga och att fisket bedrivs på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart sätt. I Arktiska rådets miljöarbete pågår det en process på arbetsgruppsnivå med att identifiera och skydda särskilt känsliga marina områden. Exempel 
på detta är arbete kring resiliens i Arktis, vilket är ett svenskt initiativ, och ekosystembaserad förvaltning av hav och land.” 
xxxvi

 ”Ja, med denna motivering/förtydligande: Jag anser att insatser bör göras för att långsiktigt skydda den känsliga arktiska miljön och stödja den lokala 
befolkningens ekonomi, hälsa och kultur. Samma anda av samarbete och hänsyn bör eftersträvas som föregicks när Antarktis skyddades, trots att de två 
polerna skiljer sig åt väsentligt i flera avseenden. Målet är att få till stånd bindande juridiska regelverk till skydd för den känsliga arktiska miljön. De delar av 
Arktis som historiskt har varit skyddade, på grund av ett permanent havsistäcke, måste skyddas med ett starkt bindande regelverk och fredas från olje- och 
naturgasexploateringar samt fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd. För resterande Arktis måste samarbetet stärkas mellan länderna. 
Samarbetet bör utgå från överenskommelsen i FN:s konvention om biologisk mångfald om att människans tryck på särskilt känsliga ekosystem ska minimeras. 
Vi anser att Sverige, med utgångspunkt från både konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen, kan ifrågasätta framtida olje- och 
naturgasexploateringar i området. Det gäller även fiske med destruktiva redskap och på hotade bestånd. Med respekt för varje lands rätt att själv besluta om 
sina naturtillgångar och med respekt för FN:s havsrättskonvention ska Sverige i internationella sammanhang verka för ett långsiktigt skydd för de känsliga 
miljöerna i Arktis.” 
xxxvii

 ”Särskilt känsliga områden i Arktis bör göras till marina reservat” 
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xxxviii

 ”Det är en fråga som kan diskuteras. Jag vet att Australien är på väg att skapa världens största marina naturreservat, där dels fiske, dels olje- och 
gasutvinning kommer att vara starkt begränsade. Detta är intressant och jag följer utvecklingen. Hur skydd mest effektivt ska utformas är en viktig fråga. Om 
reservat är den bästa lösningen så bör detta givetvis prövas politiskt och praktiskt.” 
xxxix

 ”Omöjligt att svara ja eller nej. Se mitt svar gällande fråga 1. Vad beträffar storleken på områden får vi förlita oss på forskning och expertis.” 
xl
 ”Under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet har arbete skett med att identifiera känsliga områden i Arktis. Det är viktigt för att kunna gå vidare och 

skapa skyddade områden såsom Konventionen om biologisk mångfald fastställer ska ske.” 
 
 

 

6. SIFO-undersökning och sammanfattande tabeller 

SIFO har på uppdrag av Greenpeace genomfört en opinionsundersökning och intervjuat 1000 personer om hur de ser på 

oljeborrning i Arktis (telefonintervjuer under perioden 11-14 mars 2013). 

På följande sidor redovisas SIFO:s undersökning i sin helhet och därefter följer sammanfattande tabeller som vi har gjort om 

undersökningens resultat. 



Sid 1
Procent vertikalt

SIFOs Telefonbuss 2013

Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Man Kvinna
15-29

år
30-49

år
50-64

år 65- år
15-29

år
30-49

år
50-64

år 65- år
15-29

år
30-49

år
50-64

år 65- år

Antal intervjuer ------------- 1000 466 534 99 283 264 354 46 138 127 155 53 145 137 199
Vägt bastal ------------------ 1000 493 507 231 323 227 219 117 164 114 98 114 159 113 121

Arktis är en av de få nästan helt orörda platser kvar på jorden. Arktis natur
innehåller många unika djur- och växtarter, men är också en kall miljö som är
extra känslig för störningar. Nu när Arktis isar smälter allt mer på grund av
klimatförändringarna vill många oljebolag börja borra efter olja där. Idag
finns det ingen metod att sanera ett oljespill i Arktis, och ett oljespill skul-
le därför allvarligt hota djurlivet i Arktis. Anser du att Sverige ska arbeta
för att stoppa oljeborrning i Arktis, eller anser du inte det?

Ja, jag anser att Sverige ska
arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis -------- 83 79- 86+ 75 85 87+ 82 75 78 83 82 75- 92+ 92+ 82
Nej, jag anser inte att Sveri-
ge ska arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis -------- 11 15+ 7- 19+ 10 8 8- 19 18 12 11 19+ 2- 4 5
Tveksam, vet ej -------------- 6 5 7 6 5 4 10+ 6 4 5 7 6 6 4 13+

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer ------------- 1000 466 534 99 283 264 354 46 138 127 155 53 145 137 199
Vägt bastal ------------------ 1000 493 507 231 323 227 219 117 164 114 98 114 159 113 121

Oljeborrning i Arktis medför betydande risker för miljön bland annat på grund
av extremt väder, bristande infrastruktur i händelse av en oljeolycka, och det
omöjliga i att sanera olja i isfyllda vatten. Kan du tänka dig att välja bort
bränsle från oljebolag som du vet kommer från särskilt riskabel oljeborrning,
till exempel den i Arktis, eller kan du inte tänka dig det?

Ja, Kan tänka mig välja bort - 84 80- 89+ 83 89+ 85 78- 77 85 78 76 90 93 91 80-
Nej, kan inte tänka mig välja
bort ------------------------- 9 14+ 4- 11 6- 10 11 16 9 16 15 6 2 3 7+
Tveksam, vet ej -------------- 7 7 7 6 5 6 11+ 7 5 6 9 5 5 5 13+

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 11 - 14 Mar 2013  (c) SIFO                                        Proj 1527291(JoAn)

------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------



Sid 2
Procent vertikalt

SIFOs Telefonbuss 2013

Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort

Arbe
tare

Tjän- 
steman

Egen
före
tag 

Arbets
lös

Privat
tjänst

Off.  
tjänst LO TCO SACO

Norra
Sve- 
rige 

Mell
Sve-
rige

Södra
Sve- 
rige 

Stor- 
städer

Övriga
städer
tätort
>3000 

Tätort
<3000 
lands 
bygd  

Antal intervjuer ------------- 1000 201 271 59 20 251 215 127 127 82 92 431 477 238 548 203
Vägt bastal ------------------ 1000 265 267 62 17 297 223 155 120 91 86 423 491 247 541 203

Arktis är en av de få nästan helt orörda platser kvar på jorden. Arktis natur
innehåller många unika djur- och växtarter, men är också en kall miljö som är
extra känslig för störningar. Nu när Arktis isar smälter allt mer på grund av
klimatförändringarna vill många oljebolag börja borra efter olja där. Idag
finns det ingen metod att sanera ett oljespill i Arktis, och ett oljespill skul-
le därför allvarligt hota djurlivet i Arktis. Anser du att Sverige ska arbeta
för att stoppa oljeborrning i Arktis, eller anser du inte det?

Ja, jag anser att Sverige ska
arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis -------- 83 89+ 80 75 86 80- 89+ 89 86 87 82 80 84 80 84 83
Nej, jag anser inte att Sveri-
ge ska arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis -------- 11 7- 13 25+ 6 13+ 6- 6 12 9 10 13 10 12 10 15
Tveksam, vet ej -------------- 6 4 6 - 8 6 5 5 2 4 8 6 6 8 6 2-

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer ------------- 1000 201 271 59 20 251 215 127 127 82 92 431 477 238 548 203
Vägt bastal ------------------ 1000 265 267 62 17 297 223 155 120 91 86 423 491 247 541 203

Oljeborrning i Arktis medför betydande risker för miljön bland annat på grund
av extremt väder, bristande infrastruktur i händelse av en oljeolycka, och det
omöjliga i att sanera olja i isfyllda vatten. Kan du tänka dig att välja bort
bränsle från oljebolag som du vet kommer från särskilt riskabel oljeborrning,
till exempel den i Arktis, eller kan du inte tänka dig det?

Ja, Kan tänka mig välja bort - 84 88 88 74- 79 85 91 92 88 92 77 84 86 89 85 80
Nej, kan inte tänka mig välja
bort ------------------------- 9 6 7 24+ 10 10+ 3- 2- 9+ 6 11 10 8 6 9 14+
Tveksam, vet ej -------------- 7 6 5 2 11 5 6 6 3 2 12 6 6 6 7 6

Totalt ----------------------- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 11 - 14 Mar 2013  (c) SIFO                                        Proj 1527291(JoAn)

------- ------------------------------- --------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------



Sid 3
Procent vertikalt

SIFOs Telefonbuss 2013

Alla Region Utbildning

Norra
Sve- 
rige 

Norra 
mel-
lan-

sveri-
ge

Östra 
ellan-
sveri-

ge

Stock-
holms 
områ-
det

Väst- 
sveri-

ge

Göte- 
borgs 
områ-
det

Smålan
d  
och

öarna

Syd-  
sveri-

ge

Malmö-
områ-
det

Grund
skol Gymn

Hög 
skol
univ

Antal intervjuer -------------- 1000 92 76 173 182 97 116 95 97 72 283 347 367
Vägt bastal ------------------- 1000 86 75 171 177 101 129 99 89 73 253 404 340

Arktis är en av de få nästan helt orörda platser kvar på jorden. Arktis natur
innehåller många unika djur- och växtarter, men är också en kall miljö som är
extra känslig för störningar. Nu när Arktis isar smälter allt mer på grund av
klimatförändringarna vill många oljebolag börja borra efter olja där. Idag
finns det ingen metod att sanera ett oljespill i Arktis, och ett oljespill skul-
le därför allvarligt hota djurlivet i Arktis. Anser du att Sverige ska arbeta
för att stoppa oljeborrning i Arktis, eller anser du inte det?

Ja, jag anser att Sverige ska
arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis --------- 83 82 88 77 80 90 82 87 78 85 83 83 82
Nej, jag anser inte att Sveri-
ge ska arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis --------- 11 10 5 17+ 13 6 9 9 20+ 5 9 13 11
Tveksam, vet ej --------------- 6 8 7 5 7 4 8 4 3 10 8 3- 8

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer -------------- 1000 92 76 173 182 97 116 95 97 72 283 347 367
Vägt bastal ------------------- 1000 86 75 171 177 101 129 99 89 73 253 404 340

Oljeborrning i Arktis medför betydande risker för miljön bland annat på grund
av extremt väder, bristande infrastruktur i händelse av en oljeolycka, och det
omöjliga i att sanera olja i isfyllda vatten. Kan du tänka dig att välja bort
bränsle från oljebolag som du vet kommer från särskilt riskabel oljeborrning,
till exempel den i Arktis, eller kan du inte tänka dig det?

Ja, Kan tänka mig välja bort -- 84 77 88 79 87 88 86 81 80 96+ 80- 85 88+
Nej, kan inte tänka mig välja
bort -------------------------- 9 11 6 15+ 5 4 9 7 17+ 2- 8 10 8
Tveksam, vet ej --------------- 7 12 6 5 8 8 5 12 3 2 12+ 5 4-

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 11 - 14 Mar 2013  (c) SIFO                                        Proj 1527291(JoAn)

------ ---------------------------------------------------------------------- ----------------------

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------



Sid 4
Procent vertikalt

SIFOs Telefonbuss 2013

Alla Skulle i ett riksdagsval idag rösta på:

M Fp C KD Mp S V Sd

Borger
ligt  
m+fp  
+c+kd 

Socia
lis- 
tiskt
s+v+mp

Annat
parti

Inget
parti

Antal intervjuer -------------- 1000
Vägt bastal ------------------- 1000

Arktis är en av de få nästan helt orörda platser kvar på jorden. Arktis natur
innehåller många unika djur- och växtarter, men är också en kall miljö som är
extra känslig för störningar. Nu när Arktis isar smälter allt mer på grund av
klimatförändringarna vill många oljebolag börja borra efter olja där. Idag
finns det ingen metod att sanera ett oljespill i Arktis, och ett oljespill skul-
le därför allvarligt hota djurlivet i Arktis. Anser du att Sverige ska arbeta
för att stoppa oljeborrning i Arktis, eller anser du inte det?

Ja, jag anser att Sverige ska
arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis --------- 83 78- 80 97+ 74 98+ 86 89 77 80 88+ 60 77
Nej, jag anser inte att Sveri-
ge ska arbeta för att stoppa
oljeborrning i Arktis --------- 11 16+ 8 2- 15 2- 7- 11 19+ 13 7- 40 13
Tveksam, vet ej --------------- 6 6 12+ 1 12 -- 7 - 4 7 5 - 10

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjuer -------------- 1000
Vägt bastal ------------------- 1000

Oljeborrning i Arktis medför betydande risker för miljön bland annat på grund
av extremt väder, bristande infrastruktur i händelse av en oljeolycka, och det
omöjliga i att sanera olja i isfyllda vatten. Kan du tänka dig att välja bort
bränsle från oljebolag som du vet kommer från särskilt riskabel oljeborrning,
till exempel den i Arktis, eller kan du inte tänka dig det?

Ja, Kan tänka mig välja bort -- 84 83 82 91 77 98+ 89+ 100+ 66- 83 91+ 88 75-
Nej, kan inte tänka mig välja
bort -------------------------- 9 11 9 3 15 2 6- - 24+ 10 5- 12 11
Tveksam, vet ej --------------- 7 6 9 6 8 -- 5 - 10 7 4- - 14+

Totalt ------------------------ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefonintervjuer 11 - 14 Mar 2013  (c) SIFO                                        Proj 1527291(JoAn)

------ ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------



 

 

 



V MP S C KD FP M SD
Fråga till partiföreträdarna:* 

Anser du att Sverige bör verka 

för ett generellt förbud mot 

oljeborrning i Arktis?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ej svar

Fråga till partiernas väljare:** 

Anser du att Sverige ska arbeta 

för att stoppa oljeborrning i 

Arktis?

Ja 

(89%)

Ja 

(98%)

Ja 

(86%)

Ja 

(97%)

Ja 

(74%)

Ja 

(80%)

Ja 

(78%)

Ja 

(77%)

*Frågan ställdes till samtliga partiers miljöpolitiska talespersoner via mail under mars-april 2013.

**Undersökningen gjordes av SIFO via telefonintervjuer med 1000 personer mellan 11-15 mars 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


