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1. INNLEDNING 

Vi har gjennom en rekke undersøkelser forsøkt å belyse holdninger til EU/EF-medlemskap 

og forholdet til europapolitikk med sikte på å kartlegge standpunkt og registrere eventuelle 

endringer. I denne undersøkelsen har vi ønsket å knytte sentrale politiske emner i 

europapolitikken direkte til spørsmålet om EU/EF-medlemskap. Det vi ønsket å avdekke 

var hva folk tror vil bli konsekvensen for en del samfunnsmessige forhold av et EU/EF

medlemskap, og - i ett tilfelle - hva de spurte ville oppleve som en fordel/ulempe i den 

europeiske utvikling. Det er hva befolkningen tror er effekten av norsk EU/EF-medlemskap 

på norsk politikk som er forsøkt målt. 

Tidligere undersøkelser innen dette feltet er bl.a. Statistisk sentralbyrås etterundersøkelse 

(etter folkeavstemningen) fra 1972-73, og Landbrukets Utredningskontors tilsvarende 

undersøkelse i 1991, 1992 og 1993. Resultatet fra Statistisk sentralbyrås etterundersøkelse 

er ikke direkte sammenlignbare med våre resultater, men setter vi dem i relasjon til 

resultatene fra LUs undersøkelser i 1991, 1992 og 1993, gir dette et kompletterende bilde 

med hensyn til aktualitet, holdninger og vektlegginger i 1972 og i dag. Tre av spørsmålene 

er tematisk beslektet med spørsmål fra SSB-undersøkelsen i 1972. I forhold til 

undersøkelsen fra 1991 er enkelte elementer i spørsmålsstillingen endret for å høyne 

presisjonsnivået. Med unntak for spørsmålet om miljøpolitikk vil alle resultatene fra 1992, 

1993 og 1994 være direkte sammenliknbare med 1991-undersøkelsen. Denne 

undersøkelsen er direkte sammenliknbar med undersøkelsene fra 1992 og 1993. Alle 

undersøkelsene til Landbrukets Utredningskontor er utført i april. 

1.1 Opplegg for undersøkelsen 

Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup Institutt A/S, som ved telefonintervju har stilt 

spørsmålene til 1006 personer over 15 år i uke 15 i 1994. Telefonkatalogen utgjør basis for 

utvalget som dermed egentlig er et representativt for "telefonbefolkningen". Feilmarginen 
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ligger i intervallet fra 1,4 til 3,1 prosentpoeng. Underutvalg kan ha vesentlig større 

feilmarginer. 1991-undersøkelsen var utført av Opinion A/S, og baserte seg på samme 

intervjuform·og· på"ettilsvarende'·utvalg : Her ·var·~l00-1 personer-intervjuet, og slik sett er 

utvalgsstørrelsene omlag identisk. 

De spørsmålene vi stilte var ment å avdekke folks holdninger i spørsmålet om EU/EF

medlemskap og økonomisk vekst, miljøpolitikk, arbeidsledighet, opprettelsen av en 

EU/EF-stat og offentlige velferdsordninger. 

Vi har siden april 1990 kartlagt opinionens vektlegging av hva som er viktigst for norsk 

europapolitikk. Disse holdninger har endret seg noe over tid, men endringene fra måned til 

måned har i liten grad vært markante. De forhold som i størst grad vektlegges når det blir 
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spurt om hva som er viktigst for valg av norsk europapolitikk er 

arbeidsledighetsspørsmålet, norsk næringslivs adgang til EU/EFs indre marked, og 

spørsmålet knyttettil ·selvråderett. ·Disse ·resultatene, er på ·ingen måte oppsiktsvekkende 

hverken i forhold til debatten fra 1972, eller det vi alt nå kan skimte som de vesentligste 

elementer i den nye EU/EF-debatten. 

Sammenlikner vi resultatene av spørsmålet om hva som er viktigst for norsk europapolitikk 

i april 1994 med de tilsvarende tall fra april 1991, 1992 og 1993, er de viktigste endringene 

at færre - særlig sammenliknet med 1991 - vektlegger arbeidsledighet, mens markert flere 

ser selvråderett som viktigst for norsk europapolitikk. Det er her verdt å merke seg at det 

er nei-siden som står for en markant økning når det gjelder å tillegge selvråderett 

betydning, mens dette forhold kun blir ansett som viktigst av 6 % på ja-siden. 

Distriktspolitikk styrket sin plass fra 1991 til 1992 og 1993 som forhold som tillegges vekt i 

norsk europapolitikk, men har i 1994 blitt noe mindre vektlagt. Tallene viser også at 

miljøspørsmålet stadig blir ansett som mindre viktig. Blant tilhengerne til norsk EU/EF

medlemskap er det hensynet til norsk næringslivs adgang til EU/EFs indre marked og 

ønsket om innflytelse i Europa som er de forhold som vektlegges mest. Vi ser imidlertid at 

adgang til det indre marked i 1994 har fått mindre betydning enn i 1993. I forhold til de 

tidligere undersøkelsene viser 1994-tallene at ja-siden ganske kraftig har økt sin 

tilbøyelighet til svare at det er ønsket om økt innflytelse i Europa som er viktigst for 

europapolitikken. 

Nei-siden vektlegger i størst grad hensynet til selvråderetten og arbeidsledighetsspørsmålet i 

1994. Dette bekrefter i stor grad inntrykket fra de tidligere undersøkelsene, samt tendensen 

til at selvråderett har økt sin svarfrekvens over tid, mens arbeidsledighetsspørsmålet som i 

1993 var noe svekket på nei-siden nå tenderer til å øke igjen. På nei-siden er 

distriktsinteresser et område som i 1992 ble vektlagt av en ikke ubetydelig andel, men i 

1993 og 1994 synes dette område å bli stadig mindre vektlagt. 
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VIKTIGST FOR NORSK EUROPAPLITIKK: 
(1991-, 1992-, 1993- og 1994-%) 

·-

1991 1992 1993 1994 

Arbeidsledighet 30 24,7 23 21,9 

Indre marked 19 16 18 12,1 

Distriktsint. 4 9 9,1 6,3 

Miliøspørsmål 15 14 10,7 6,5 

Selvråderett 13 17,7 22,6 27,8 

Innflytelse i Europa 9 10,8 10,3 15,2 

Ingen 1 1,6 1,1 1,9 

Ikke sikker 9 5,5 5,3 8,3 

1001. ()nin·~- A/~· 100") 100'1 ~~ 100A. ll.T~-01, n<>Jt"- Tnct;".o A/~ 
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STANDPUNKT TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: 
VIKTIGST FOR NORSK EUROPAPOLITIKK: (1992-, 1993- o~ 1994-%) 

JA NEI USIKKER 

·~- - ".1992 1993 < .-1994 ' 1992 - ... 1993 , ' 1994 - -1992 ' 1993 1994 

Arbeidsledighet 15,I 11,5 13,7 26,6 23 ,5 25,6 35,7 35,2 24,8 

Indre marked 35,5 45,3 30,2 2,5 3,7 3,4 10,4 12,2 9,7 

Distriktsint. 1 6 9,1 1,6 17,2 15, l 11,2 6,2 6,3 2,5 

Miliøsoørsmål 13,6 10,7 6,7 14,6 11,7 5,2 13,9 12,6 9,2 

Selvråderett 6,1 22,6 6,0 29,0 36,0 43,8 16,0 18,5 23,7 

Innflytelse i Europa 24,7 10,3 36,6 2,2 3,4 2,7 4,5 6,4 17,0 

Ingen 0,8 I ,I 2,1 2,5 1,7 2,1 1,3 03 I 3 

Ikke sikker 2,3 5,3 3,1 5,4 4,9 6,0 10,3 8,2 11,8 

rnrv. 1nn-> nn 1nnA. "'--- ' · rlo11n- Tn- ''"•lf A /C:. 

I motsetning til spørsmålsstillingen over kobler vi i denne undersøkelsen spørsmålene 

direkte til EU/EF-medlemskap, og hvilke konsekvenser folk tror dette vil ha for sentrale 

politikk områder. Økonomisk relaterte spørsmål og spørsmålet om økonomisk vekst vil stå 

sentralt i enhver debatt om tilknytningsform til EU/EF. 

Vi har registrert at 6,5 prosent mener at miljøspørsmål er det viktigste forhold i valg av 

norsk europapolitikk. Spørsmålet knyttet til miljøpolitikk tar sikte på å måle hvordan folk 

tror at et EU/EF-medlemskap vil innvirke på norsk miljøpolitikk. På nei-siden var det i 

1993 arbeidsledigheten som opptok mange. 

I 1994 ser vi at det her er stadig flere som tillegger selvråderetten mest vekt. Spørsmålet 

om arbeidsledighet har vi i denne undersøkelsen satt i relasjon til EU/EF-medlemskap, og 

hvordan folk tror arbeidsledigheten vil påvirkes av et norsk EU/EF-medlemskap. 

Problematikken i forhold til EU/EFs unionsplaner og utkastet til en Unionstraktat som ble 

vedtatt i Maastricht kan relateres til spørsmålet om holdning til Europas forenede stater. Vi 

har valgtåknytte spørsmålet til "en samlet stat" og "Europas forenede stater", og 

gjenspeiler derfor ikke alle varianter og samarbeidsgrader som er tenkelige innen rammen 
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av EU/EF-systemet. Det siste spørsmålet er knyttet til velferdsstaten og hvordan folk tror 

denne vil utvikle seg hvis Norge var EU/EF-medlem. Vi har her valgt å bruke begrepet 

"offentlige·velferdsordninger" ·for å operasjonalisere konseptet "velferdsstat". 

Der hvor det i dette notatet er foretatt sammenligninger med - og presentasjon av - tall fra 

Statistisk sentralbyrås undersøkelse vil det dreie seg om sammenslåtte tall. 

Etterundersøkelsen opererer med to del-utvalg som presenteres separat, men de enkelte del

utvalg vil ikke bli presentert i dette notatet. Dette betyr at Statistisk Sentralbyrås 

undersøkelse slik den blir presentert her, vil ha nesten dobbelt så mange personer i sitt 

utvalg som det vi opererer med. 
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2. ØKONOMISK VEKST OG EU/EF-MEDLEMSKAP 

På bakgrunn av tall fra SSBs etterundersøkelse i 1972 og tall fra LUs 1991, 1992 og 1993-

undersøkelser, samt på bakgrunn av debatten om EU/EF og EØS (adgang til EU/EFs indre 

marked) er det rimelig å anta at problemstillingen knyttet til økonomisk vekst også 

oppfattes som relevant i 1994. Det forhold at spørsmål om arbeidsledighet og norsk 

næringslivs adgang til EU/EFs indre marked - som i høyeste grad er økonomisk relaterte 

forhold - blir vektlagt av tilsammen 33 prosent som viktigst for norsk europapolitikk 

underbygger dette. 

Med utgangspunkt i resultatet fra SSBs undersøkelse var det grunn til å forvente at en 

vesentlig større andel vil oppgi større vekst enn mindre vekst på spørsmålet om effekten av 

et EU/EF-medlemskap. Dette ble i noen grad bekreftet av undersøkelsen i 1991, mens 

undersøkelsene i 1992, 1993 og 1994 i langt mindre grad underbygger en slik antagelse. 

Endringen fra 1991 til 1992 og 1993 viste at færre trodde EU/EF-medlemskap ville gi 

større vekst, mens flere svarte at medlemskap ville gi mindre vekst. 

Vi ser samtidig en tendens til at flere mener at et EU/EF-medlemskap har liten betydning 

for økonomisk vekst. 

Til tross for at spørsmålet fra 1972 er litt annerledes utformet, er det tilnærmet identisk 

med vårt spørsmål. Sammenligningen av svarene gir et inntrykk av stor grad av samsvar 

mellom 1972 og 1994. Hovedforskjellen er at ikke sikker gruppen fra 1994 er vesentlig 

større enn vet-ikke gruppen fra 1972. Videre er den gruppen som svarer "større vekst" 

betydelig mindre i 1994 enn den tilsvarende gruppen i 1972. Etterundersøkelsen fra 1972 

viser at over 40 % av de spurte mente at et EU/EF-medlemskap ville føre til større 

økonomisk vekst, mens 15 % svarte at det ville medføre mindre økonomisk vekst. 

Undersøkelsen i 1991 avtegnet mye av det samme bildet, men usikkerheten var vesentlig 

høyere. Usikkerheten sank noe i 1992 og 1993, men tenderer i 1994 til å øke igjen. 
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Resultatet fra 1992 avviker markant fra 1991 - og dermed også 1972 - ved at en vesentlig 

større andel - 25.1 % - svarer at den økonomiske vekst vil bli mindre ved et EU/EF

medlemskap. I· 1991-var den"tilsvarende·andelen · 12 -prosent·.-~Andelen som mener at det vil 

bli større vekst er redusert fra 35 prosent i 1991 til 24,6 prosent i 1994. 

EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR ØKONOMISK VEKST. 
(1972-, 1991-, 1992-, 1993- og 1994-%) 

1972 1991 1992 1993 1994 

Større vekst 43,2 Større vekst 35,0 29,9 28,5 24,6 

Mindre vekst 15,0 Mindre vekst 12,0 25,1 27,4 22,8 

Samme vekst 30,5 Liten betydning 32,0 29,9 30,8 33,9 

Vet ikke 11,3 Ikke sikker 21,0 15,1 13,3 18,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1991: Opinion NS; 1992, 1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt A/S 
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Resultatet fra undersøkelsen i 1993 forsterker det inntrykket som ble dannet i 1992; andelen 

som mener at den økonomiske veksten blir henholdsvis mindre og større tenderer i retning 

av å være like stor. ·Denne ·trenden 'Ser,ut til å forandre seg i· 1994 ·ved at andelen som 

mener at veksten blir mindre nå har gått ned. Andelen som svarer at de er usikre har vært 

synkende siden 1991, men øker igjen i 1994. Det er først og fremst tendensen til å svare 

større vekst som er redusert sammenliknet med SSB-undersøkelsen fra 1972 og LU

undersøkelsen fra 1991. 

2.1 Kjønn, alder og inntekt 

Hovedforskjellen mellom kvinner og menn i forholdet til EU/EF-medlemskap og 

økonomisk vekst er at kvinner er mer usikre enn menn. Usikkerheten blant kvinnene var i 

1993 redusert både i forhold til 1991 og 1992, men har i 1994 økt igjen til over 25 prosent. 

Menn har i stor grad vært tilbøyelig til å svare "større vekst" enn kvinnene, men resultatet i 

1994 viser nå at denne andelen av menn synker. 

Blant kvinner har tendensen vært at en stor andel har svart "mindre økonomisk vekst" ved 

et EU/EF-medlemskap. I 1994 har denne andelen sunket fra 33 til under 25 prosent. Dette 

bekrefter det forholdet som avtegnet seg i 1992-undersøkelsen. Andelen menn som mener 

at EU/EF-medlemskap har liten betydning øker stadig og ligger i 1994 på over 40 prosent. 

Med hensyn til alder er det i gruppen over 60 år vi finner størst tilbøyelighet til å svare 

"mindre vekst", men denne andelen har sunket med over 11 prosentpoeng fra 1993 til 

1994. Med unntak av de under 30 år, har andelen som mener at et EU/EF-medlemskap 

medfører mindre økonomisk vekst sunket. En mer generell tendens er at usikkerheten har 

økt i alle aldersgrupper, og spesielt i gruppen over 60 år, mens troen på økt vekst ved 

EU/EF-medlemskap på tilsvarende vis er redusert i forhold til både 1991, 1992 og 1993-

undersøkelsene. 
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ALDER OG KJØNN: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ØKONOMISK VEKST (1994 - % ) 

. ' ""MENN .KVIN . ' ' .UNDER 30 -A 4 , . 45 .:- 59 OVER 
30ÅR ÅR ÅR 60ÅR 

Større vekst 26,7 22,6 28,6 25,8 26,1 17,6 

Mindre vekst 20,7 24,9 22,1 21,2 20,7 27,4 

Liten betvdn. 40,8 27,3 31 36,5 39,4 30,7 

Ikke sikker 11,8 25,3 18,3 16,4 13,7 24,4 

100 100,1 100 99,9 99,9 100,1 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 

Den tidligere tendensen til at troen på økt økonomisk vekst øker med økende inntekt, blir i 

1994 brutt ved at denne andelen har sunket i gruppen med inntekt mellom 250- og 349.000 

kroner. Tilbøyeligheten til å svare "mindre vekst" avtar, særlig i den laveste aldersgruppen. 

Andelen som svarer "liten betydning" er noe større i inntektsklassen mellom 250- og 

350.000 kroner enn i de andre inntektsklassene. Andelen usikre øker i alle inntektsklasser, 

men er høyest i inntektsklassen under 150.000. Tilbøyeligheten til å svare "mindre vekst", 

som økte i alle inntektsklassene i 1993, ser nå ut til å synke igjen, og mest i gruppen med 

familieinntekt under 150.000. Andelen som mener at EU/EF-medlemskap får liten 

betydning for økonomisk vekst har en svakt økende tendens i alle inntektsklasser. 

FAMILIEINNTEKT: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ØKONOMISK VEKST (1994 - %1 

Under 150.000 150.000-249.000 250.000-349.000 Over 350.000 

Større vekst 20,6 24,1 21,1 31,8 

Mindre vekst 26,3 30,3 18,8 18,5 

Liten betydning 28,8 34,1 40,4 37,8 

Ikke sikker 24,3 11,4 19,8 11,8 

100 99,9 100,1 99,9 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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2.2 Region 
I undersøkelsen for 1994 er Sør- og Vestlandet samt Trøndelag og Nord-Norge slått 

sammen. Dette gjør at man i mindre grad kan se de spesifikke endrin.gene for hver region. 

Når man ser på tidligere undersøkelser viser det seg likevel at de regioner som nå er slått 

sammen, tidligere lå relativ nær hverandre i resultatene. 

Det er fremdeles på østlandsområdet vi finner størst tro på større økonomisk vekst ved et 

EU/EF-medlemskap. Dette samsvarer i rimelig grad med hva vi fant i undersøkelsene i 

1991, 1992 og 1993. Andelen som svarer "større" med hensyn til økonomisk vekst ved 

EU/EF-medlemskap er forholdsvis uendret fra 1993 til 1994, bortsett fra på Sør

/Vestlandet der andelen har gått ned. Andelen som svarer "mindre vekst" har sunket. Både 

usikkerheten og troen på at EU/EF-medlemskap får liten betydning for den økonomiske 

vekst har økt over hele landet 

REGION: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR ØKONOMISK 
VEKST (1994 - % ) 

OSLO/ ØVRIGE SØR-/VEST TRØNDELAG 
AKERSHUS ØSTLAND LAND OGN.NORGE 

Større vekst 36,8 19,8 21,8 22,5 

Mindre vekst 15,7 21,9 26,5 26,5 

Liten betydning 36,2 36,1 29,5 35 

Ikke sikker 11,3 22,2 22,2 16,1 

100,0 100,0 100,0 100,1 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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2.3 Holdning til EU/EF-medlemskap og økonomisk vekst 

Ikke uventet er det blant de som svarer ja på spørsmålet om norsk EU/EF-medlemskap at 
' . ... --'-~-·. •' "'. . \ '· .. 

vi finner den sterkeste troen på økonomisk vekst ved et medlemskap. Det er likevel verdt å 

merke seg at denne andelen har sunket med nesten ti prosentpoeng fra ifjor. På nei-siden 

er det størst tilbøyelighet til å svare at EU/EF-medlemskap vil føre til mindre økonomisk 

vekst, men denne andelen har også sunket siden 1992 og 1993. 

Mens det i gruppen av usikre i 1993 var en relativ jevn svarfordeling på mellom 20 og 30 

prosent i de fire hovedkategoriene, ser dette bildet annerledes ut i år. Blant de usikre har 

både "større vekst" og "mindre vekst" fått lavere oppslutning, mens det er flere som mener 

at et EU/EF-medlemskap har liten betydning for økonomisk vekst. Antall usikre øker i alle 

kategorier. 

Tilbøyeligheten til å .svare at EU/EF-medlemskap har "liten betydning" for den økonomiske 

veksten var i fjor større blant de som sier nei til norsk EU/EF-medlemskap, enn i gruppen 

av usikre og blant de spurte på ja-siden. Denne forskjellen jevner seg nå noe ut ved at nei

siden holder seg konstant, mens flere i de to andre gruppene tror at et medlemskap får liten 

betydning for økonomisk vekst. 

Når det gjelder forholdet mellom holdning til EU/EF-medlemskap og økonomisk vekst, er 

endringene i år, sammenlignet med undersøkelsen i 1993, jevnt over større enn endringene 

fra 1992 til 1993. 

Resultatene er i rimelig samsvar med våre forventninger om hvordan standpunktet til 

EU/EF-medlemskap korresponderer med synet på økonomiske vekstmuligheter ved et 

EU/EF-medlemskap. Er man positiv til EU/EF-medlemskap ser man også en positiv 

utvikling i form av økt økonomisk vekst ved et EU/EF-medlemskap. Er man negativ til 

EU/EF-medlemskap, mener man i stor grad at dette gir seg utslag i negative konsekvenser i 
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form av redusert økonomisk vekst. Det kan innvendes at økt økonomisk vekst i seg selv 

ikke nødvendigvis blir oppfattet som et gode (det kan tvert imot bli betraktet som negativt), 

men det er· ingen indikasjoner· på-<at· denne· oppfatningen har· gjennomsyret befolkningen. Et 

spørsmål som vårt material ikke gir svar på, er om det er synet på EU/EF-medlemskap som 

er bestemmende for hvordan man tror det går med den økonomiske veksten, eller om det er 

hvordan folk vurderer medlemsskapets effekt på den økonomiske vekst som bestemmer 

standpunktet til norsk EU/EF-medlemskap. 

HOLDNING TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP 

FOR ØKONOMISK VEKST (1992, 1993 og 1994 - %) 

JA NEI USIKKER 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Større 61,0 65,1 55,6 7,9 7,5 11,4 22,2 24,8 16,5 

vekst 

Mindre 3,6 3,1 4,0 47,4 46,4 38,8 19,6 20,9 14,2 

vekst 

Liten 29,1 24,4 30,2 32,4 36,3 36,2 26,8 28,1 37,4 

betydning 

Ikke 6,4 7,4 10,2 12,3 9,8 13,6 31,4 26,2 32,0 

sikker 

100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 

1992, 1993 o_g 1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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3. STANDARD PÅ NORSK MILJØPOLITIKK OG 

EFFEKTE·N A. V ·EU/EF-MEDLEMSKAP 

Etterundersøkelsen fra 1972 viser at en stor andel (39,2 %) av de spurte svarte at det ville 

bli lettere å bekjempe naturforurensningen ved et EU/EF-medlemskap, mens omlag 15 % 

mente at det ville bli vanskeligere. Nærmere 36 % trodde at et EU/EF-medlemskap ville ha 

lite å si. Statistisk sentralbyrå bruker begrepet naturforurensning, som i datidens 

terminologi må kunne sidestilles med miljøproblemer og miljøspørsmål. 

På vårt spørsmål i 1991-undersøkelsen - om en trodde det ville bli lettere, vanskeligere 

eller ha liten betydning med et EU/EF-medlemskap i forhold til å løse miljøproblemene -

svarte 30 % at de trodde det ville bli lettere å bekjempe miljøproblemene med et EU/EF

medlemskap. I 1992-undersøkelsen endret vi spørsmålsstillingen til "høyere standard på 

norsk miljøpolitikk", noe som gjør at det ikke er riktig å sammenlikne svarene fra 1991-

undersøkelsen med 1992-undersøkelsen. Svarene i 1992 indikerte imidlertid at andelen som 

mente at det ville bli lavere standard på norsk miljøpolitikk med et EU/EF-medlemskap var 

vesentlig høyere enn andelen som trodde dette ville medføre høyere standard. Andelen som 

mente at dette ville ha liten betydning var på omlag 1/3 av utvalget. 

Andelen som svarer "høyere standard" er i 1994-undersøkelsen på 15,0 prosent, hvilket er 

noe lavere enn tilsvarende tall i 1992 og 1993. Svarandelen som velger "lavere standard" er 

34,9 prosent, og det betyr at dette svaralternativet igjen har økt sin andel av svarene etter at 

det sank noe fra 1992 til 1993. Andelen som mener at EU/EF-medlemskap har liten 

betydning for standarden på norsk miljøpolitikk økte med nærmere 10 prosentpoeng fra 

1992 til 1993. I år har denne andelen igjen sunket ned mot nivået i 1992. 

I miljøspørsmålet ser vi altså en tendens til at resultatet i 1994 er mer likt resultatet i 1992 
enn det i 1993. 



15 

EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR MILJØ OG MILJØPOLITIKK 
(1972, 1991, 1992, 1993 OG 1994- %) . 

1972 1991 1992 1993 1994 

Lettere å 39,2 Lettere å 30 Høyere 19,2 16,6 15,0 
bekiempe bekiempe standard 

Vanskeligere 15,5 Vanskeligere 22 Lavere 35,4 31,9 34,9 
standard 

Har lite å si 35,9 Liten 33 Liten 32,5 41,1 34,8 
betydning betydning 

Vet ikke 9,4 Ikke sikker 15 Ikke sikker 12,9 10,3 15,3 

100,0 100 100,0 99,9 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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3.1 Kjønn og alder 

I forholdet mellom kjønn og oppfatning om EU/EF-medlemskaps effekt på standarden av 

norsk miljøpolitikk, har svarfordelingen mellom menn og kvinner endret seg betraktelig 

siden ifjor. 

I 1993 var hovedforskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder troen på hvilken 

effekt et EU/EF-medlemskap kan ha på standarden på norsk miljøpolitikk den at kvinner 

var mer usikre enn menn, mer tilbøyelig til å svare "lavere standard" og svarte i mindre 

grad "høyere standard" enn menn. 7,6 prosent av mennene svarte at de er "ikke sikker", 

mens tilsvarende tall for kvinnene var 12,9 % . 

I år er det flere kvinner enn menn som tror på en høyere standard ved et medlemskap, 

mens flere menn enn kvinner tror på en lavere standard. Omtrent like mange kvinner som 

menn tror i år at et medlemskap vil ha liten betydning for standarden på norsk 

miljøpolitikk. Andelen usikre øker hos begge kjønn, men øker mer blant kvinner enn 

menn. 

I aldersgruppene under 44 år er det en økende andel som mener at et medlemskap vil 

medføre en lavere standard, samtidig som færre tror på en høyere standard. I disse 

gruppene har det blitt flere usikre, mens de som tror at et medlemskap får liten betydning 

blir færre. 

I aldersgruppen 45-59 år er det både flere som tror på en høyere standard og en lavere 

standard ved et medlemskap. Svarsalternativene liten betydning og ikke sikker har fått 

minsket oppslutning. 

Når det gjelder oppfatningen av standard på norsk miljøpolitikk er forandringene i den 

høyeste aldersklassen speilvendt av resultatet i de to laveste aldersklassene. Her tror en 

økende andel på en høyere standard, mens betraktelig færre enn ifjor tror på en lavere 

standard ved et medlemskap. 
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Usikkerheten blant de eldste har økt til nesten det dobbelte siden ifjor, mens de som tror at 

et medlemskap har liten betydning for standarden på norsk miljøpolitikk er blitt færre. 

ALDER OG KJØNN: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR STANDARDEN PÅ 

NORSK MILJØPOLITIKK 1994 - % 

MENN KVIN. UNDER 30 - 44 45 - 59 OVER 60 

30 ÅR ÅR ÅR ÅR 

Høyere standard 14,7 15,4 13, 1 12,7 19,1 16,8 

Lavere standard 41,0 28,8 33,0 38,8 45,6 24,3 

Liten betyd. 35,8 34,0 39,4 35,9 29,6 33,4 

Ikke sikker 8,5 21,9 14,5 12,5 5,7 25,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Instih1tt AS 

3.2 Region 

Når det gjelder spørsmålet om effekt av et EU/EF-medlemskap på standarden for norsk 

miljøpolitikk ser vi at tilbøyeligheten til åmene at EU/EF-medlemskap vil resultere i lavere 

standarder for norsk miljøpolitikk i alle grupper er vesentlig større enn andelen som svarer 

høyere standard. 

I Oslo/ Akershus samt det øvrige Østland tror flere at et medlemskap vil medføre en høyere 

standard samtidig som flere også tror på en lavere standard. Andelen som tror at et 

medlemskap har liten betydning har sunket i alle deler av landet unntatt i Trøndelag/Nord

Norge der andelen har økt med over ti prosentpoeng. 
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REGION: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR STANDARDEN PÅ 
NORSK MILJØPOLITIKK (1994 - % ) 

. -·." ·"OSLO/ -· •• , t ,_ØVRIGE SØR-:lVEST. .TRØNDELAG 
AKERSHUS ØSTLAND LAND. OGN. NORGE 

Høyere standard 21,2 15,2 14,6 8,8 

Lavere standard 39,3 35,4 32,7 32,2 

Liten betydning 27,9 33,0 34,8 45,3 

Ikke sikker 11,7 16,4 17,9 13,7 

100,1 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 

3.3 Effekt av EU/EF-medlemskap på standarden/or norsk miljøpolitikk 

og holdningen til EU/EF-medlemskap 

Både spørsmålet fra 1972 om hvordan folk trodde evnen til å bekjempe 

naturforrurensninger her i landet, og undersøkelsene 1991-1994 hvor spørsmålet var 

hvordan et norsk EU/EF-medlemsskap ville innvirke på bekjempelsen av miljøproblemer, 

viser en klar oppsplitting av befolkningen med hensyn til hvordan man ser på forholdet 

mellom EU/EF-medlemskap og miljøpolitikk. En ikke ubetydelig andel har i våre 

undersøkelser vektlagt miljøpolitikk som viktigst for norsk europapolitikk. Vi forventet en 

klar tendens til at medlemskapstilhengerne i overveiende grad ville tro at EU/EF

medlemskap ville medvirke til en høyere standard på norsk miljøpolitikk, mens nei-siden 

ville ha en oppfatning av at medlemskap ville medføre en lavere standard på norsk 

miljøpolitikk. 

Når det gjelder ja-siden viser 1994-tallene at 34,8 prosent av de spurte mener at 

medlemskap ville gi høyere standard på norsk miljøpolitikk, mens 47,8 prosent svarte at 
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det ville ha liten betydning. På nei-siden tror 53,5 prosent at standarden på norsk 

miljøpolitikk blir lavere med et EU/EF-medlemskap, mens 31,6 prosent mener at et 

medlemskap vil ·ha·liten betydning.•-Blant gmppen av"'usikre·+ -spørsmålet om norsk EU/EF

medlemskap ser vi at 28,8 prosent svarer "liten betydning", 30, 1 prosent "lavere standard" 

og 13,9 prosent svarer "høyere standard". 

Sammenligner vi med tidligere undersøkelser ser vi at det fra 1992 til 1993 var en økende 

tendens blant alle grupper til åmene at et EU/EF-medlemskap vil ha liten betydning for 

standarden for norsk miljøpolitikk, mens det i år er færre på nei-siden og blant de usikre 

som tror at et medlemskap vil ha lite betydning for standarden på norsk miljøpolitikk. 

Det generelle inntrykk av forholdet mellom holdning til EU/EF-medlemskap og effekt av 

EU/EF-medlemskap for standarden på norsk miljøpolitikk er at svarsfordelingen er relativt 

uforandret i de tre undersøkelsene i 1992, 1993 og 1994. 

Den største varasjonen ligger i den gruppen som ikke har tatt stilling til et medlemskap. 

I 1993 mente 41,6 prosent i denne gruppen at et medlemskap har liten betydning, mens kun 

28,8 prosent er av samme oppfatning i år. I den samme gruppen svarte 18,2 prosent "ikke 

sikker" i 1993; i år er 27,2 prosent ikke sikre. 

HOLDNING TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
STANDARDEN PÅ NORSK MILJØPOLITIKK (1992, 1993 og 1994 -%) 

JA NEI USIKKER 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Høyere standard 38,6 35,6 - 34,8 4,0 5, 1 4,6 16,9 15,6 13,9 

Lavere standard 10,8 10,5 9,5 60,5 49,6 53,5 29,8 24,6 30,1 

Liten betydning 42,7 47,1 47,8 23,5 37,2 31,6 32,6 41,6 28,8 

Ikke sikker 7,9 6,8 7,9 12,0 8,1 10,2 20,7 18,2 27,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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HOLDNING TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: EFFEKT AV EU/EF-
MEDLEMSKAP FOR BEKJEMPELSE AV MILJØPROBLEMER 
(1991 - %) 

JA NEI USIKKER 

Lettere å bekjempe 50 12 25 

Vanskeligere 10 34 22 

Liten betydning 31 40 26 

Ikke sikker 10 14 26 

101 100 99 

199l:Opinion AS 
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4. ARBEIDSLEDIGHET OG EU/EF-MEDLEMSKAP 

I forhold til i 1972 kan vi i større grad si at arbeidsledighet som fenomen er tilstedeværende 

i det norske samfunn. Dette forhindret ikke at arbeidsledighetsspørsmålet var et tema under 

EU/EF-kampen i 1972. Tall fra Statistisk sentralbyrås etterundersøkelse viser at de spurte 

var delt i synet på effekten av et EU/EF-medlemskap på arbeidsledigheten. Nærmere 40 

prosent mente at det ville ha liten betydning, mens forholdet mellom de som svarte at 

arbeidsledigheten ville bli større eller mindre var rimelig likt. 

1992-undersøkelsen viste at hovedforskjellen i forhold til 1972 var en markert reduksjon i 

andelen som svarte at EU/EF-medlemskap ville gi mindre arbeidsledighet, samt en økning i 

andelen som mente at det ville føre til større arbeidsledighet. Dessuten sa færre at det ville 

ha liten betydning. Undersøkelsene i 1993 og 1994 har bekreftet dette inntrykket ved at 

svarfordelingen er relativt uforandret de tre siste år, bortsett fra at usikkerheten har økt noe 

i 1994. 1994-tallene er altså i stor grad samsvarende med de resultater vi fant i 

undersøkelsene i 1993 og 1994. Det er vært å merke seg at nærmere 60 prosent mener at et 

EU/EF-medlemskap vil ha positiv eller_ negativ effekt på sysselsettingen, mens 30 prosent 

mener at et medlemskap vil ha liten betydning. Usikkerheten har altså økt noe fra i fjor og 

ligger i år på rundt l1 prosent. 

EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR ARBEIDSLEDIGHET 
(1972, 1992, 1993 OG 1994- % ) 

1972 1992 1993 1994 

Større arb. ledighet 27,1 49,5 49,8 46,7 

Mindre arb.ledighet 24,3 27,1 49,5 11,9 

Liten betydning 39,8 28,6 32,4 30,2 

Vet ikke 8,8 7,2 6,2 11,1 

100 100 100 99,9 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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4.1 Kjønn og alder 

Hovedforskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder hvordan effekten av EU/EF

medlemskap på arbeidsledighet vurderes, var det i 1991-undersøkelsen en markert større 

usikkerhet blant kvinner enn blant menn. Usikkerheten ble vesentlig redusert i 1992-

undersøkelsen for begge kjønn, men mest for kvinner. I 1993-undersøkelsen reduseres 

usikkerheten blant kvinner ytterligere. I 1994 øker usikkerheten blant kvinner igjen til 

nesten 17 prosent, mens usikkerheten blant menn kun er endret ubetydelig og ligger på 

rundt 5 prosent. 

I 1993 var andelen kvinner som svarte "større arbeidsledighet" 55, 1 prosent, mens den i 

1994 har sunket med over 10 prosentpoeng. Blant menn har utviklingen gått den andre 

veien. I 1993 svarte 44,3 prosent at arbeidsledigheten vil bli større som følge av norsk 

EU/EF-medlemskap, mens det tilsvarende tallet i 1994 er 47,6 prosent. 

33,3 prosent av mennene mener at EU/EF-medlemskap vil ha liten betydning for 

arbeidsledigheten, mens 13,9 prosent tror den blir mindre. Blant kvinnene svarer 27,3 

prosent "liten betydning", mens 10,0 prosent tror at arbeidsledigheten blir mindre. 
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KJØNN: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ARBEIDSLEDIGHET (1992, 1993 og 1994 - % ) 

' '. MENN - " ~ ·, KVINNER 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 

Større 46,2 44,3 47,6 52,7 55,1 45,8 

Mindre 15,2 12,0 13,9 14,2 11,2 10,0 

Liten be tyd. 33,8 38,8 33,3 23,5 26,2 27,3 

Ikke sikker 4,8 4,8 5,1 9,5 7,4 16,9 

100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 

1992, 1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 

Ser vi på de forskjellige aldersgrupper og spørsmålet om hva folk tror et EU/EF

medlemskap vil føre til med hensyn til arbeidsledighet, finner vi at mellom 40 og 51 

prosent i alle alderskategorier mener at denne vil bli større. Dette er en økning i de to 

laveste aldersklassene og en økning i aldersklassen 45-59 år. Bortsett fra aldersgruppen 30-

44 år tror flere at et EU/EF-medlemskap vil medføre mindre arbeidsløshet. Det er også i 

denne aldersgruppen (30-44) som vi finner flest som tillegger et EU/EF-medlemskap liten 

betydning når det gjelder arbeidsløshet. I de andre aldersgruppene tror færre at det vil få 

liten betydning. 

ALDER: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ARBEIDSLEDIGHET (1994 - %) 

UNDER 30 - 44 45 - 59 OVER 
30ÅR ÅR ÅR 60ÅR 

Større arbeidsledighet 50,9 49,3 45,8 40,2 

Mindre arbeidsledighet 15,6 7,1 13,5 11,4 

Liten betydning 24,7 34,3 33,7 29,5 

Ikke sikker 8,8 9,3 7,0 18,8 

100,0 100,0 100,0 99,9 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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4.2 Utdanning og inntekt 

Tidligere undersøkelser har vist at tilbøyeligheten til å svare at arbeidsledigheten blir større 

ved et EU/EF-medlemskap avtar med økende utdanning. Dette bildet ser ut til å endre seg 

noe i år. I de tre laveste inntektsklassene er det færre som tror at et EU/EF-medlemskap vil 

føre til større arbeidsløshet, mens det er flere blant de som tjener mer enn 350.000 kroner 

som tror at det blir større arbeidsløshet ved et medlemskap. 

Vi ser i år at usikkerheten øker i samtlige inntektsklasser. 

48,8 prosent av dem med grunnskole, 50,8 prosent av gruppen med videregående 

utdanning og 38, 1 prosent i gruppen av universitets- og høyskoleutdannede tror på større 

arbeidsledighet. Andelen som mener at arbeidsledigheten blir mindre er på 9 - 16 prosent i 

alle utdanningskategoriene. Derimot øker tilbøyeligheten til å svarer at EU/EF-medlemskap 

har liten betydning desto høyere utdannlese man har; de universitetsutdannede har her en 

oppslutning på 38,3 prosent, mens de to andre gruppene har en svarfrekvens på 26,6 resp. 

27,5 prosent for dette alternativet. Usikkerheten avtar med stigende utdanningskategori. 

Ser vi på inntektsnivå finner vi mange av de trekk vi skulle forvente på grunnlag av at det 

er en viss sammenheng mellom utdanning og inntekt. Økende inntekt gir økende 

tilbøyelighet til å svare at EU/EF-medlemskap har liten betydning for arbeidsledigheten. 

Det er imidlertid omlag 50 prosent som mener den vil bli større i inntektsklassene opp til 

en familieinntekt på 350.000. I den øverste inntektsklassen mener 43,9 prosent at 

arbeidsledigheten blir større, 12,6 prosent at den blir mindre, mens 37,2 prosent mener at 

EU/EF-medlemskap har liten betydning for arbeidsledigheten. 
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FAMILIEINNTEKT: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ARBEIDSLEDIGHET (1994 - %) 

," ... 'Undet'1'50.000 v1'50 :·000:::249: 000" '150 :000.:349 :ooo Over 350.000 

Større 49,8 49,4 50,5 43,9 

Mindre 9,6 11,4 10,9 12,6 

Liten betydning 23,8 30,1 28,7 37,2 

Ikke sikker 16,8 9,1 9,9 6,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 

4.3 Region 

Andelen som svarer at det blir større arbeidsledighet ved et EU/EF-medlemskap er minst i 

Hovedstadsregionen. Her svarer 37 ,5 prosent at ledigheten vil bli større, noe som er en 

nedgang sammenlignet med undersøkelsen i 1993. Hovedstadsregionen har også den største 

andel som svarer "mindre" (16,0 %) på spørsmålet om EU/EF-medlemskap og virkningen 

på arbeidsledigheten. 37 ,8 prosent i Oslo-Akershus svarer at medlemskap vil ha liten 

betydning. 

Det er i Trøndelag/Nord-Norge at vi finner den største andelen (58,6 %) som svarer "større 

ledighet", men andelen er høy også i det øvrige Østland (45,6 %) samt på Sør- og 

Vestlandet (46,6 %). Andelen som svarer "mindre ledighet" ved et EU/EF-medlemskap er 

redusert i alle regioner med unntak av østlandsområdet utenom Oslo og Akershus. 

I Oslo/ Akershus og i det øvrige Østland er det flere som tror at et medlemskap vil ha liten 

betydning, mens dette svarsalternativet har fått mindre oppslutning på Sør- og Vestlandet 

og i Trøndelag/Nord-Norge. Usikkerheten har økt i alle områder. 
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REGION: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR ARBEIDSLEDIGHET 
(1994 - %) 

.- ' ~ . OSLO/ . . . .ØVRIGE ~ • ~1 . .SØR~/VEST~.· .,TRØNDELAG/ 
AKERSHUS ØSTLAND LAND NORD-NORGE 

Større arb.led. 37,5 45,6 46,6 58,6 

Mindre 16,0 13,2 11,7 5,9 

Liten betydning 37,8 28,8 27,8 27,8 

Ikke sikker 8,7 12,4 13,9 7,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 

4. 4 Fagorganisering 

I alle arbeidslivets hovedsammenslutninger var det i 1993 en klar majoritet som mente at 

det vil bli større arbeidsledighet ved et EU/EF-medlemskap. Størst var denne andelen blant 

medlemmene i Landsorganisasjonen (52,8 %), dernest medlemmene i Akademikernes 

Fellesorganisasjon (39, 7 % ), og til sist forbund tilsluttet Yrkesorganisasjonenes 

sentralforbund (38,7 %) . Bortsett fra blant LO-medlemmene ser vi i år en nedgang i 

oppslutningen om dette spørsmålet, og spesielt blant de YS-organiserte der oppslutningen 

ved dette svarsalternativet har sunket med ca. ti prosentpoeng. 

Størst tilbøyeliget til å svare "mindre arbeidsledighet" finner vi i LO med en svarfrekvens 

på 13,4 prosent. Også på dette spørsmålet er svarfordelingen annerledes enn ifjor da de 

AF-organiserte hadde den høyeste svarfrekvensen (10,7 %). 

I YS og AF ser vi i år en økning når det gjelder å tillegge et medlemskap liten betydning 

for arbeidsløsheten, mens tallene for LO er uforandret. De YS-organiserte har her den 

største svarandelen med 47,1 % , mens tilsvarende tall for AF og LO er henholdsvis 

43,8 % og 30,7 %. 
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Sammenliknet med 1993-undersøkelsen er det registrert kun mindre endringer blant LO

medlemmene. Flere tror at et medlemskap vil medføre mindre arbeidsløshet og 

usikkerheten ·er-.noe.mindre·enn i ·1993. 

Når det gjelder YS medlemskorps er det registrert en økning i tilbøyeligheten til å svare 

"større ledighet" fra 1991 til 1993, men denne tendensen er brutt gjennom 1994-

undersøkelsen. Andelen som svarer "mindre ledighet" fortsetter å synke, mens "liten 

betydning" har økt betydelig i forhold til de foregående undersøkelsene. 

I forhold til i fjor er utviklingen blant AF-medlemmene i noen grad parallell til utviklingen 

i LOs medlemsmasse, bortsett fra at usikkerheten har økt blant AF-medlemmene, mens den 

har sunket blant LO-medlemmene. I begge gruppene ser vi altså en synkende tendens til å 

mene at et EU/EF-medlemskap gir økt arbeidsledighet og tilsvarende økning i 

tilbøyeligheten til å svare "liten betydning"/"mindre ledighet". 

LO-ORGANISERTE: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ARBEIDSLEDIGHET (1991, 1992, 1993 OG 1994 - %) 

1991 1992 1993 1994 

Større arbeidsledighet 39 55,2 55,7 52,8 

Mindre arbeidsledighet 13 7,9 8,1 13,4 

Liten betydning 37 30,7 30,0 30,7 

Ikke sikker 12 6,2 6,3 3,2 

101 100,0 100,0 100,1 

1991: Opinion AS; 1992, 1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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YS-ORGANISERTE: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ARBEIDSLEDIGHET (1991, 1992, 1993 OG 1994 - %) 

1991 - - .. .1992 .-• . , ' 1993 1994 

Større arbeidsledighet 33 48,3 56,4 38,7 

Mindre arbeidsledighet 15 11,1 10,3 10,0 

Liten betydning 38 37,9 33,3 47,1 

Ikke sikker 13 2,7 - 4,1 

101 100,0 100,0 99,9 

1991: Opinion AS; 1992, 1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 

AF-ORGANISERTE: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
ARBEIDSLEDIGHET (1991, 1992 OG 1993 - %) 

1991 1992 1993 1994 

Større arbeidsledighet 31 41,8 46,9 39,7 

Mindre arbeidsledighet 24 10,8 10,7 11,4 

Liten betydning 42 43,2 40,1 43,8 

Ikke sikker 3 4,2 2,4 5,1 

101 100,0 100,1 100,0 

1991: Opinion AS; 1992, 1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 

4.5 Effekt av EU/EF-medlemskap for arbeidsledighet og holdning til 

medlemskapsspørsmålet. 

Situasjonen fra 1972 er i arbeidsledighetsspørsmålet endret i den grad at arbeidsledighet er 

et reelt og dagsaktuelt problem både i Norge og i resten av den industrialiserte verden. 

EU/EF-området har vært plaget av relativt høy ledighet siden 1970-tallet. Av de 

undersøkelser vi har gjort om hva folk mener er viktigst for valg av europapolitikk, har vi 
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sett at arbeidsledighetsspørsmålet rangeres høyt, og i noe sterkere grad på nei-siden enn på 

ja-siden. 

På denne bakgrunn skulle vi tro at ja-siden i større grad ville mene at EU/EF-medlemskap 

ville føre til mindre ledighet, mens nei-siden i størst grad ville være tilbøyelig til å svare 

"større" på ledighetsspørsmålet. 1994-undersøkelsen bekreftet disse antagelsene på nei

siden ved at 72,0 prosent av disse havner i svarkategorien "større", mens 5,1 prosent svarer 

at medlemskap vil gi mindre ledighet. 

Ja-siden innfrir ikke forventningen om tro på redusert arbeidsledighet ved et EU/EF

medlemskap, men er i størst grad tilbøyelig til å svare "liten betydning" når det gjelder 

effekten av EU/EF-medlemskap på arbeidsledigheten (54,0 %), mens 24,1 prosent mener 

at den vil bli mindre. 

Undersøkelsene i 1993 og 1994 viser at både nei-siden og ja-siden fortsatt oppfører seg i 

rimelig samsvar med resultatet i 1992. Vi ser imidlertid en tendens til at svarfordelingen 

generelt endrer seg noe. I alle tre grupper tror stadig færre at et medlemskap vil medføre 

større arbeidsløshet, og usikkerheten har blitt større. 

På ja-siden tror færre at et medlemskap vil medføre mindre arbeidsløshet, mens tendensen 

her er økende på nei-siden og blant de usikre. Motsatt tror stadig flere på ja-siden at et 

medlemskap vil få liten betydning, mens færre på nei-siden og blant de usikre velger dette 

svarsal terna ti vet. 

Større interesse knyttes derimot til gruppen av usikre i medlemskapsspørsmålet. Her svarer 

35,9 prosent at det vil bli større arbeidsledighet ved et EU/EF-medlemskap, 12,3 prosent at 

den ville bli mindre, mens 32,5 prosent mente at et EU/EF-medlemskap ville ha liten 

betydning for arbeidsledigheten. Vi ser altså at de usikre deler seg i oppfatning om hvilken 

effekt et EU/EF-medlemskap vil ha for arbeidsløsheten. 
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HOLDNING TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP 
FOR ARBEIDSLEDIGHET (1993 OG 1994 - %) 

·- . ' ·-' . . 
JA NEI USIKKER 

1993 1994 1993 1994 1993 1994 

Større arb.ledigh. 18,0 15,0 75,3 72,0 40,1 35,9 

Mindre arb.ledigh. 26,8 24,1 2,6 5,1 11,1 12,3 

Liten betydning 51,5 54,0 19,1 17,1 34,4 32,5 

Ikke sikker 3,7 6,8 3,0 5,8 14,4 19,3 

100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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5. HOLDNING TIL EN EUROPEISK 

STATSDANNELSE 

Resultatet av Maastricht-møtet har satte begrepet "union" inn i en mer aktuell ramme. 

Debatten før og etter den danske folkeavstemningen bidro ikke til å redusere betydningen 

av spørsmålet om en statsdannelse. 

I overgangsperioden da man gikk fra navnet EF til EU, var det framfor alt nei-siden som la 

vekt ved å bruke uttrykket "union", et mer ladet begrep, som bl.a. gir mange mennesker 

assosiasjoner til unionen med Sverige. Etter at forkortelsen EU ble et innarbeidet begrep, 

har ordet "union" suksessivt blitt mindre anvendt i debatten. 

Det er blitt pekt på at sterke krefter ønsker å utvikle EU/EF i en mer føderal retning - dvs. 

i retning av en statsdannelse. Den nye Traktaten - Unionstraktaten - som ble resultatet av 

møtet i Maastricht i desember 1991 vil ikke i seg selv omgjøre EU/EF til Europas forenede 

stater, men det blir tatt skritt i en retning som kan medvirke til å åpne for dette på et senere 

tidspunkt. Slik sett er spørsmålet om hvordan folk vurderer en europeisk statsdannelse ikke 

blitt mindre relevant i forhold til 1991-undersøkelsen. Undersøkelsen fra 1991 viste at 

halvparten svarte at de betraktet en slik statsdannelse som en ulempe. Tall fra årets 

undersøkelse understreker inntrykket av at en klar majoritet ser på en europeisk 

statsdannelse som en ulempe (64,0 %), selv om tallet har sunket noe siden ifjor. 13,9 

prosent ser dette som en fordel, mens 22, 1 prosent er usikre i dette spørsmålet. 

Generelt kan vi si at stadig færre synes at europeisk statsdannelse er en fordel. Stadig flere 

ser det som en ulempe, selv om økningen her er noe ujevn. Andelen usikre endrer seg litt 

opp og ned fra år til år, men ligger lavere enn nivået i 1991. 



32 

HOLDNING TIL EUROPEISK STATSDANNELSE 
(1991, 1992, 1993 OJ 1994 - %) 

" . ..• ..,1991 1992 ~ . .r ,-J J993 " ' ' 1994 

En fordel 20 17,9 16,8 13,9 

En ulempe 50 61,6 67.8 64,0 

Ikke sikker 30 20,5 15,5 22,1 

100 100,0 100.1 100,0 

1991: Opinion AS; 1992, 1993 oi? 1994: Norsk Gallup Institutt AS 

5.1 Kjønn og alder 

Hovedforskjellen mellom kvinner og menn i synet på en europeisk statsdannelse er at 

kvinner er mindre tilbøyelig til å svare at dette er en fordel enn hva menn er. I 1993 svarte 

flere kvinner enn menn at en slik statsdannelse er en ulempe. I år er det imidlertid flere 

menn enn kvinner som anser at en europeisk statsdannelse er en ulempe. Usikkerheten blant 

kvinner er betydelig høyere enn blant menn. 

Sammenligner vi 1994-resultatet med de tidligere undersøkelsene er det i år en økning i 

usikkerheten mot 1992 års nivå . Tilbøyeligheten til å mene at en europeisk statsdannelse er 

en fordel er synkende. Dette gjelder begge kjønn. Når det gjelder å anse en europeisk 

statsdannelse som en ulempe er det altså ulik utvikling hos kvinner og menn, der 

svarsprosenten blant kvinner synker, mens den øker hos menn. 

Når det gjelder de forskjellige aldersgrupper er usikkerheten størst blant gruppen over 60 

år, samtidig som det er her den laveste andelen (56,3 % ) svarer at en europeisk 

statsdannelse er å betrakte som en "ulempe" og den nest høyeste som mener at dette er en 

fordel (15,3 %). I aldersgruppen mellom 45 og 59 år er andelen som svarer "fordel" 15,7 

prosent, mens andelen som svarer "ulempe" er høyest (67,8 %). Blant de yngste (under 30 
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år) finner vi den laveste andelen som bruker svarkategorien "fordel" (11,5 %). 

Usikkerheten varierer fra 16,5 til 28,4 prosent i de ulike gruppene. 

KJØNN: 'HOI:DNING TIL~EUROPEISK'STATSDANNELSE 
.. 

(1992, 1993 og 1994 - %) 

MENN KVINNER 

1992 1993 1994 1992 1993 

Fordel 19,8 22,8 17,7 13,0 11,0 

Ulempe 64,7 64,7 67,0 62,3 70,8 

Usikker 15,5 12,6 15,3 24,7 18,2 

100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 

1992, 1993 o_g 1994: Norsk Gallup Institutt AS 

5.2 Region 

1994 

10,2 

61,1 

28,7 

100,0 

Det er ingen vesentlige geografiske forskjeller med hensyn til om folk ser det som en fordel 

eller ulempe at EU/EF utvikler seg til en samlet stat. Størst andel som ser dette som en 

ulempe er i områdene utenfor Oslo og østlandsområdet. Dette er en betydelig forandring 

fra ifjor da det var nettopp i østlandsområdet utenfor Hovedstadsregionen at flest mente at 

en europeisk statdannelse vil være en ulempe. 

Hvis vi derimot betrakter andelen som ser en statsdannelse som en fordel er dette lavest i 

Nord-Norge (7,0 %), mens andelen i Nord-Norges tradisjonelle motpol i EU/EF

spørsmålet, Hovedstadsregionen, er 19,4 prosent. 

Generelt kan vi si at det har vært en nedgang i andelen som ser en europeisk statsdannelse 

som en fordel og at usikkerheten har blitt større i alle regioner av landet. 

De mest markante endringene finner vi i østlandsområdet utenfor Oslo/ Akershus. Her har 

svarsprosenten gått ned både i oppfatning om at en europeisk stasdannelse er en fordel og 

ulempe. Samtidig er det i denne regionen at usikkerheten har økt mest. 
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REGION: HOLDNING TIL EUROPEISK STATSDANNELSE (1994 - %) 

OSLO/ ØVRIGE SØR-/VEST TRØNDELAG 
.. . '~"""' . AKERSHUS .. ØSTLAND~ LANDET .OGN. NORGE 

Fordel 19,4 13,8 14,5 7,0 

Ulempe 62,0 59,9 65,8 69,2 

Usikker/ ingen 18,6 26,3 19,7 23,8 
oppfatning 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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5. 3 Holdning til europeisk statsdannelse og holdning til EU/EF

medlemskap 

På bakgrunn av at begrepet selvråderett stod sentralt i debatten i 1972, og at dette fortsatt 

betraktes som "viktigst for valg av europapolitikk" for svært mange på nei-siden, forventet 

vi at det på nei-siden ville være en klar tendens til å betrakte en EU/EF-statsdannelse som 

en ulempe. På den annen side var det liten grunn til å forvente at en overveiende del av ja

siden ville se det som en fordel at EU/EF utviklet seg i retning av en stat. Dette bl.a. fordi 

tidligere målinger har vist at det var svært få som så på en "utvikling i retning av Europas 

forenede stater" som "viktigst for norsk europapolitikk". Det finnes heller ingen sterk 

føderal politisk tradisjon i Norge, snarere tvert om. I så måte bekreftet målingene i 1992, 

1993 og 1994 de antagelser vi hadde om holdningene til Europas forenede stater i regi av 

EU/EF. 

Målingen i 1994 viser også at den største andelen på ja-siden er tilbøyelig til å svare 

"ulempe" på spørsmålet om hvordan de vurderer en statsdannelse i EU/EF-regi (51,8 %), 

mens 30, 7 prosent ser dette som en fordel. På nei-siden svarer hele 78,5 prosent "ulempe", 

mens kun 4,2 prosent ser det som en fordel. Blant gruppen av usikre i EU/EF-spørsmålet 

svarer 14,8 prosent "fordel" på spørsmålet om hvordan de vurderer Europas forenede stater 

i EU/EF-regi, 54,4 svarer "ulempe", mens 30,8 prosent er usikre. 

Når det gjelder andelen som svarer "ulempe" var det fra 1992 til 1993 en økning innen 

samtlige grupper. Fra 1993 til 1994 har vi en nedgang i oppslutning om dette 

svarsalternativet. 

Samtidig ser vi i år en nedgang i andelen som ser statsdannelse som en fordel. Resultatet av 

en nedgang i oppslutning om både fordel og ulempe, må nødvendigvis føre til en økning i 

andelen usikre. 

Utviklingen som har funnet sted gir indikasjoner på at eventuelle føderale strømninger i den 

norske befolkning fortsatt er på retur. Dette kan ha sammenheng med vedtaket i Maastricht 
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i desember 1991 og den påfølgende debatt i våre europeiske naboland. Folkeavstemningen i 

Danmark og Frankrike er viktige elementer i dette bildet, men også den britiske 

ratifikasjonsprosess· og den -generelle·-sendrektighet i ,den politiske ,behandlingen av 

Traktaten i mange medlemsstater. I 1993 kunne vi se dette som en forklaringsfaktor som 

medførte at debatten om disse spørsmål på.mange måter konkretiserte EU/EFs 

unionsplaner, at denne debatten ifjor ga seg utslag i en økende tendens til åta stilling til 

dette spørsmålet. Målet på dette var den reduserte tendens til å svare "usikker" med hensyn 

til statsdannelse i EU/EF-regi. Økt stillingstagende som resultat av eventuelt økt bevissthet 

har førte i så fall til at en større andel betrakter Europas forenede stater i EU/EF-regi som 

en ulempe. 

Undersøkelsen i 1994 viser imidlertid at denne tendensen har snudd ved at usikkerheten 

igjen har blitt større. Usikkerheten er generell i og med at vi ser en nedgang i 

oppslutningen om både "fordel" og "ulempe" i alle tre kategorier. 

HOLDNING TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: HOLDNING TIL STATSDANNELSE I 
EU/EF (1993 OG 1994 - %) 

1993 1994 

JA NEI USIKKER JA NEI USIKKER 

Fordel 36,0 4,5 17,1 30,7 4,2 14,8 

Ulempe 52,8 84,0 55,6 51,8 78,5 54,4 

Usikker 11,2 11,5 27,3 17,5 17,3 30,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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6. VELFERDSORDNINGER OG EU/EF-

MEDL:EMSIV\P . . 

Velferdsstaten har vært satt under debatt i flere sammenhenger i de senere år. Det er trolig 

at begrep som "velferd", "velferdstat" og "velferdsamfunn" kommer til å få innpass i 

debatten om EU/EF. Til nå har dette vært et område som i mindre grad har vært debattert i 

forhold til EU/EF-medlemskap enn det vi kanskje kunne forvente. I et forsøk på å unngå å 

måle folks holdninger til konseptet velferdstat som sådan - for eller mot - på bakgrunn av 

politisk oppfatning etc., valgte vi en spørsmålsstilling knyttet til offentlige 

velferdsordninger. I forhold til 1991-undersøkelsen er spørsmålsstillingen i 1992, 1993 og 

1994 ikke knyttet til utviklingen av velferdsordninger, men bare til om de offentlige 

velferdsordninger blir bedre, dårligere eller om EU/EF-medlemskap har liten betydning. I 

vår videre behandling velger vi å se vekk fra denne forskjellen. 

I april 1994 svarte 43, 1 prosent at de trodde velferdsordningene ville bli dårligere, 5 ,5 

prosent trodde at de ville bli bedre, mens usikkerheten har steget fra i fjor og ligger på 12,9 

prosent, dvs lavere enn i 1991, men høyere enn i 1992 og 1993. 

Majoriteten tror altså at utviklingen av offentlige velferdsordninger vil bli dårligere ved et 

medlemskap, men nesten like mange tror at det vil ha liten betydning (38,5 %). Kun 5,5 

prosent tror at velferdsordningene vil bli bedre. 

Hovedinntrykket av 1994-undersøkelsen er at den bekrefter funnene fra 1992 og 1993. Ved 

tre av fire svarsalternativ ser vi imidlertid at svarfordelingen i 1994 ligger nærmere 

undersøkelsen i 1992 enn 1993. 

Utviklingen siden 1993 går i retning av atfærre tror at velferdsordningene blir bedre eller 

har liten betydning, mens flere er usikre eller tror at de blir dårligere. 
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EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR UTVIKLINGEN AV OFFENTLIGE 
VELFERDSORDNINGER ·(1991, ~1992,- 1993' o~ "i994 ·.: '%) · 

1991 1992 1993 1994 

Bedre 6 8,5 8,3 5,5 

Dårfo~ere 30 41,5 40,9 43,1 

Liten betydning 49 39,7 43,5 38,5 

Usikker 15 10,2 7,4 12,9 

100 99,9 100,1 100,0 

1991: Opinion AS; 1992, 1993 o,g 1994: Norsk Gallup Institutt AS 

6.1 Kjønn og alder 

Kvinner og menn er rimelig like i sin vurdering med hensyn til hvorvidt de offentlige 

velferdsordningene vil bli bedre av et EU/EF-medlemskap, henholdsvis 6,2 og 4,7 prosent 

avgir svar i denne kategorien. Det viser likevel en større nedgang blant kvinner enn menn 

ved oppslutning om dette svarsalternativ. Når det gjelder synet på hvorvidt et EU/EF

medlemskap vil svekke de offentlige velferdsordningene er menn mer tilbøyelig enn 

kvinner til åmene dette. 46,4 prosent av mennene og 39,9 prosent av kvinnene svarer at de 

tror et EU/EF-medlemskap vil gi dårligere velferdsordninger. 

Sammenlignet med 1993 ser vi at kvinner og menn i år svarer annerledes. Menn har økt sin 

tilbøyelighet til å mene at velferdsordningene blir dårligere, mens det blant kvinnene er en 

nedgang i oppslutning om det samme svarsalternativ. I første rekke finner vi igjen denne 

endringen som mindre tilbøyelighet blant menn til åmene at EU/EF-medlemskap har liten 

betydning (39,0 %), mens det blant kvinnene er 38,0 prosent i denne svarkategorien, 

hvilket er en ubetydelig økning fra ifjor. Kvinner og menn er i mindre grad like med 
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hensyn til usikkerhet i dette spørsmålet i 1994 enn i 1993. Usikkerheten har økt blant begge 

kjønn, men økningen er absolutt størst blant kvinner (fra 8,1 % til 17,4 %). 

I aldersgruppen over 30-44 år er det størst tilbøyelighet til å svare "dårligere" på 

spørsmålet om velferdsordninger og EU /EF-medlemskap ( 46, 9 % ) . Dette svarsalternativet 

fikk har en økt oppslutning i forhold til ifjor bortsett fra i aldersgruppen over 60 år, der 

svarandelen har gått betydelig ned. Denne aldersgruppen hadde i 1993 den største 

oppslutningen ved dette svarsalternativet og har altså i år den laveste. 

Bortsett fra i aldersgruppen 45 - 59 år er det en reduksjon i tilbøyeligheten til å tro at 

utviklingen av velferdsordningene blir bedre ved et EU/EF-medlemskap. Av de mellom 30 

og 44 år er faktisk bare 3,4 prosent som svarer at de ville bli bedre. 

I 1994 er det i samtlige aldersgrupper en nedgang i andelen som tror at et EU/EF

medlemskap vil få liten betydning for utviklingen av offentlige velferdsordninger. Parallelt 

ser vi en generell økning i andelen usikre, og vi ser at økningen er størst blant de yngste og 

eldste 

ALDER OG KJØNN: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
UTVIKLINGEN AV OFFENTLIGE VELFERDSORDNINGER (1994-%) 

MENN KVIN. UND. 30 30 - 44 45 - 59 OVER 
ÅR ÅR ÅR 60ÅR 

Bedre 6,2 4,7 6,1 3,4 7,1 5,4 

Dårligere 46,4 39,9 43,8 46,9 41,2 39,5 

Liten betyd. 39,0 38,0 34,1 41,0 44,5 36,8 

Ikke sikker 8,3 17,4 16,0 8,7 7,3 18,2 

99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 99,9 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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6. 2 Utdanning og inntekt 

Det er i gruppen med den lengste utdanningen - universitets- og høyskoleutdannede - vi 

finner den høyeste andelen som svarer at et EU/EF-medlemskap har liten betydning for 

utviklingen av offentlige velferdsordninger (47,0 %). Det er også i denne gruppen vi finner 

den laveste usikkerheten (7,5 %), mens andelen som svarer "dårligere" på spørsmålet om 

de offentlige velferdsordningene er 39,0 prosent. Når det gjelder de andre 

utdanningskategoriene er andelen som svarer "dårligere" rundt 45-50 prosent. Blant de med 

grunnskoleutdanning er det 33,4 prosent som mener at EU/EF-medlemskap vil ha liten 

betydning, mens usikkerheten er på 16,5 prosent. I gruppen med videregående opplæring 

svarer 36,9 prosent liten betydning, mens 13,6 prosent er usikre. 

Tilbøyeligheten til å svare "liten betydning" er økende med økende inntekt, mens troen på 

bedre velferdsordninger med et EU/EF-medlemskap er i intervallet mellom 4 og 8,5 

prosent i alle inntektsgrupper. Andelen som mener at de offentlige velferdsordningene blir 

dårligere har økt i alle inntekstsgrupper bortsett fra den laveste, der den har sunket med 

over 10 prosent. Dette svarsalternativet har i år omtrent like stor oppslutning i alle 

inntekstsgrupper, i forhold til i fjor da det ved dette svarsalternativet var en variasjon på 

nærmere 20 prosentpoeng mellom den laveste og høyeste inntektsgruppen. Usikkerheten 

har økt i alle inntektsgrupper og er i 1994 høyest blant dem som tjener under 150.000. 

FAMILIEINNTEKT: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR 
UTVIKLINGEN AV OFFENTLIGE VELFERDSORDNINGER (1994 - % ) 

Under 150.000 150.000-249.000 250.000-349.000 Over 350. 000 

Bedre 6,5 4,4 8,5 4,0 

Dårligere 43,5 48,2 45,9 42,0 

Liten betydning 31,2 34,5 35,9 47,7 

Ikke sikker 18,9 13,0 9,6 6,3 

100,1 100,1 99,9 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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6.3 Region 

Tilbøyeligheten til å tro at et EU/EF-medlemskap vil medføre dårligere velferdsordninger 

er høyest på Sør-/Vestlandet (48,0 %) og tilsvarende lavest i Oslo/Akershus (34,3 %). 

Andelen som svarer det vil ha liten betydning er høyest i Oslo/ Akershus (50, 7 % ) og lavest 

på Sør-/Vestlandet (38,4 %). 

Sørlandet er den regionen med størst usikkerhet i dette spørsmålet ( 16, 7 % ) , mens 

Oslo/Akershus har lavest usikkerhet (5,1 %). Tilbøyeligheten til åmene at EU/EF

medlemskap vil gi bedre offentlige velferdsordninger er størst i Oslo/ Akershus og lavest på 

Sør-/Vestlandet. 

Sammenliknet med undersøkelsen i 1993 er spesielt svarfordelingen på Sør-/Vestlandet og 

i Trøndelag/Nord-Norge noe endret. Disse regionene ligger i år ganske nær hverandre i 

svarfordeling. Resultatet i Oslo/ Akershus er relativt uforandret siden 1993, det samme er 

øvrige Østland om enn i noe mindre grad. 

De generelle tendensen vi ser siden 1993 er at usikkerheten har økt. 

REGION: EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR UTVIKLINGEN AV 
OFFENTLIGE VELFERDSORDNINGER (1994 - %) 

OSLO/ ØVRIGE SØR-/VEST TRØNDELAG/ 
AKERSHUS ØSTLAND LAND NORD-NORGE 

Bedre velf.ord. 9,8 6,7 2,6 3,2 

Dårligere 34,3 41,8 48,0 46,9 

Liten betydning 50,7 38,4 32,7 34,4 

Ikke sikker 5,1 13,1 16,7 15,5 

99,9 100,0 100,0 100,0 

1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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6.4 Holdning til EU/EF-medlemskap og effekt av EU/EF-medlemskap for 

utviklingen av velferdsordninger 
. --

I utgangspunktet burde vi forvente en tendens som tilsa at ja-siden i stor grad var 

tilbøyelige til åmene at velferdsordningene ville bli bedre med et EU/EF-medlemskap, og i 

minst utstrekning svarte at de ville bli "dårligere". Tilsvarende ville vi forvente at nei-siden 

i minst grad svarte at de offentlige velferdsordninger ble bedre og i størst grad mente de 

ville bli dårligere. 

Resultatet fra 1992- og 1993-undersøkelsen tilsier at denne antagelsen må modifiseres med 

hensyn til ja-siden i retning av at de i større grad vil være tilbøyelig til å mene at EU/EF

medlemskap vil ha liten betydning for de offentlige velferdsordningene framfor å mene at 

de blir bedre eller dårligere. 

For nei-siden er resultatet i tråd med forventningene. 68,3 prosent av nei-siden mener at 

velferdsordningene vil bli dårligere og kun 1,8 prosent svarer at de ville bli bedre. Andelen 

som svarer "dårligere" har økt i forhold til 1993-undersøkelsen, og ligger likt med 

resultatet i 1992. 

Ja-siden oppfører seg i tråd med våre korrigerte forventninger, og 66,5 prosent svarer at 

EU/EF-medlemskap har liten betydning for offentlige velferdsordninger. Stabilitet er nok 

det mest dekkende begrep når det gjelder hvordan ja-siden svarer på dette spørsmålet i 

forhold til undersøkelsene i 1992 og 1993. Det er imidlertid en tendens til at usikkerheten 

øker på ja-siden. 

Av større interesse er usikkergruppen i medlemskapsspørsmålet. Her mener 30,5 prosent at 

velferdsordningene vil bli dårligere ved et EU/EF-medlemskap, 4,4 prosent svarer "bedre", 

mens 45,1 prosent mener at EU/EF-medlemskap vil ha liten betydning. Totalt sett går 

tendensen i retning av at ja-siden og usikkergruppen i spørsmålet om norsk EU/EF

medlemskap i økende grad mener at medlemskap vil ha liten betydning for de offentlige 
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velferdsordninger, mens nei-siden har en nedgang i oppslutningen om dette svaralternativet. 

HOLDNING TIL EU/EF-MEDLEMSKAP: 
EFFEKT AV EU/EF-MEDLEMSKAP FOR UTVIKLINGEN AV 
OFFENTLIGE VELFERDSORDNINGER (1993 OG 1994 - %) 

JA NEI USIKKER 

1993 1994 . 1993 1994 1993 1994 

Bedre 15,3 13,1 4,1 1,8 7,9 4,4 

Dårligere 13,3 12,7 62,0 68,3 34,5 30,5 

Liten betydning 67,0 66,5 29,0 20,8 42,4 45,1 

Ikke sikker 4,4 7,8 4,9 9,1 15,2 19,9 

100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 

1993 og 1994: Norsk Gallup Institutt AS 
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7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Sammenlignet med tall fra 1972 er det i dag en mindre andel som mener at den 

økonomiske vekst vil bli større med et EU/EF-medlemskap, mens gruppen av usikre i dette 

spørsmålet er større enn i 1972. I forhold til de tidligere undersøkelsene bekrefter og 

forsterker årets undersøkelse dette inntrykket. 

Troen på større økonomisk vekst er fremdeles sterkest blant menn, men forskjellen mellom 

kvinner og menn avtar. Undersøkelsen i 1994 viser at troen på større økonomisk vekst ved 

et EU/EF-medlemskap ikke lenger er konsekvent økende med økende inntekt. Det er i 

Oslo/ Akershus at vi finner størst tro på større økonomisk vekst ved et EU/EF-medlemskap. 

Vi ser her en interessant utvikling når det gjelder det øvrige østland som i fjor hadde nesten 

like stor tro på økonomisk vekst som Oslo/ Akershus. I år er imidlertid det øvrige østland 

den landsdelen som har minst tro på økt økonomisk vekst. 55,6 prosent av ja-siden mente 

det ville bli større vekst ved et EU/EF-medlemskap. Nei-siden var i størst utstrekning 

tilbøyelig til å svare "mindre vekst". 

Når det gjelder standarden på norsk miljøpolitikk ved et EU/EF-medlemskap er andelen 

som tror at denne blir høyere vesentlig mindre enn de som tror standarden blir lavere eller 

at medlemskap i EU/EF vil ha liten betydning. Sammenlignet med 1993-undersøkelsen er 

det i 1994 en fallende tendens til å svare at det vil få liten betydning. Vi registrerer også at 

menn og kvinner oppfatter EU/EF-medlemskapets effekt på miljøpolitikken noe forskjellig. 

I motsetning til 1993 er det i år færre menn en kvinner som tror at et EU/EF-medlemskap 

vil gi en høyere standard på norsk miljøpolitikk. 

Imidlertid er det den enkeltes standpunkt til EU/EF-medlemskap som i størst grad 

korresponderer med oppfatningen om hva et medlemskap vil bety for standarden på 

miljøpolitikken. Gjennom de siste undersøkelser som Landbrukets Utredningskontor har 

foretatt, har vi registrert en reduksjon av andelen som svarer at miljøpolitikk er viktigst for 
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norsk europapolitikk, og dette har i like stor grad vært en tendens for ja- og nei-siden med 

hensyn til spørsmålet om norsk EU/EF-medlemskap. 

46, 7 prosent mener at et EU/EF-medlemskap vil føre til større arbeidsledighet. Dette er en 

liten nedgang siden 1992 og 1993, men en klart større andel enn i 1972- og 1991-

undersøkelsene. Troen på økt ledighet ved medlemskap avtar med økende alder, men er 

ikke lenger konsekvent økende med høyere utdanning og inntekt. 

52,8 prosent av LO-medlemmene, 38,7 prosent av de YS-organiserte og 39,7 prosent av de 

AF-organiserte mener at arbeidsledigheten vil øke som et resultat av EU/EF-medlemskap. 

På nei-siden mener 72,0 prosent at arbeidsledigheten vil bli større, mens tilsvarende tall på 

ja-siden er 15,0 prosent. 

I den grad debatten om Unionstraktaten (Maastricht-avtalen) har satt statsdannelse på 

dagsorden, har det ikke medvirket til en økt positiv holdning i den norske opinion til 

Europas forenede stater i regi av EU/EF. 64,0 prosent svarer at de ser det som en ulempe 

at EU/EF utvikler seg til en samlet stat. Her er også den største andelen på ja-siden enig 

med majoriteten på nei-siden i at dette ville være en ulempe. Dette er i stor grad en 

bekreftelse på undersøkelsene fra 1991, 1992 og 1993. 

Når det gjelder hvordan folk tror at de offentlige velferdsordninger vil utvikle seg med et 

EU/EF-medlemskap, er det mest framtredende trekk den lave andelen som tror at de skal 

bli bedre. I stor utstrekning mener folk at velferdsordningene vil bli dårligere eller at et 

EU/EF-medlemskap vil ha liten betydning. Økende inntekt gir større tilbøyelighet til å 

mene at EU/EF-medlemskap vil ha liten betydning for de offentlige velferdsordningene. Vi 

ser også at usikkerheten synker med økende inntekt. 

Vi ser en nedgang blant dem som tror at de offentlige velferdsordninger vil bli bedre, 

uansett hvilken holdning man har til EU/EF-medlemskap. På ja-siden svarte 13, 1 prosent at 

de trodde velferdsordningene ville bli bedre, mens 66,5 prosent svarte at det vil få liten 
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betydning. På nei-siden sa kun 1,8 prosent at velferdsordningene vil bli bedre, mens 68,3 

prosent trodde de ble dårligere. 20,8 prosent på nei-siden mente at et EU/EF-medlemskap 

vil få liten betydning.for de·offentlige·.velferdsordninger. · 

Sett under ett er tendensen at der en av sidene i medlemskapsspørsmålet kan se ut til å ha 

ett sterkt argument, vil de som tilhører den andre siden i stor grad være tilbøyelig til å 

mene at medlemskap har liten betydning for akkurat dette spørsmålet. Dette bekrefter det 

inntrykk som dannet seg gjennom undersøkelsene i 1991, 1992 og 1993. Eksempelvis 

mener 68,3 prosent av nei-siden at de offentlige velferdsordninger vil bli dårligere med 

EU/EF-medlemskap. På ja-siden mener 66,5 prosent at medlemskap har liten betydning for 

velferdsordningene, mens 13, 1 prosent mener at de vil bli bedre. Den samme tendensen 

finner vi også i spørsmålet om arbeidsledighet. 

Når det gjelder oppfatning om økonomisk vekst har folk i større grad tatt stilling til om den 

blir større eller mindre. Som forventet tror majoriteten på ja-siden at det vil bli større 

vekst, mens de fleste på nei-siden mener at denne vil bli mindre. Andelen som svarer at det 

vil få liten betydning er lavere enn de ovennevnte svaralternativ. I spørsmålet om 

standarden på norsk miljøpolitikk svarer flest på ja-siden som svarer at det vil få liten 

betydning, mens 53,5 prosent på nei-siden svarer "lavere standard". 

En interessant observasjon fra årets undersøkelse er dessuten at svarfordelingen ved mange 

spørsmål ligger nærmere nivået i 1992 enn 1993. 

I 1992 formulerte vi følgende problemstilling: 

"Det spørsmålet som reiser seg er i hvilke grad det er standpunkt i EU/EF-saken 

som er retningsgivende i forhold til hva folk mener et slikt medlemskap vil resultere 

i, eller om det er hvilke konsekvenser folk mener et EU/EF-medlemskap vil ha som 

danner grunnlag for holdning til medlemskapsspørsmålet". 
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Vi pekte videre på at vår undersøkelse ikke kunne gi noe konkret svar på dette spørsmålet, 

og at vi burde ta begge sammenhenger i betraktning med hensyn til å forklare de respektive 

standpunkter ·og·meninger:•Denne problemstillingen-er relevant også i 1994, og vi kan 

fortsatt ikke trekke slutninger om hvilke mekanismer som her er virkningsfulle. 

Ser vi derimot på usikkergruppen i spørsmålet om EU/EF-medlemskap vil ikke denne være 

i en situasjon der standpunktet til EU/EF-medlemskap er avgjørende for hva folk mener 

effekten av medlemskap blir. Tendensen er at denne gruppen vil ha en svarfordeling som 

vil ligge mellom ja-siden og nei-siden målt i andel i den enkelte svarkategori, med unntak 

for tilbøyeligheten til å svare "usikker". Denne er høyere i gruppen av usikre i 

medlemskapsspørsmålet. Vi ser at den største andelen av denne gruppen (usikker i 

medlemskapsspørsmålet) i spørsmålet om økonomisk vekst faller i kategorien "liten 

betydning" . 

Derimot mener 35,9 prosent av de usikre at arbeidsledigheten vil bli større ved et EU/EF

medlemskap, og 54,4 prosent at det er en ulempe med en europeisk statsdannelse. 

Størstedelen svarer også at et medlemskap vil ha liten betydning for de offentlige 

velferdsordningene. 

En konklusjon som kan trekkes er at ja- og nei-siden er klart uenige med hensyn til å 

vurdere effekter av et EU/EF-medlemskap. Den bakenforliggende årsak kan være 

vesentlige forskjeller med hensyn til å prioritere betydningen av forskjellige forhold. Dette 

var tilfelle med de tidligere undersøkelsene, og blir i stor grad bekreftet av 1994-

resultatene. Forskjellen med hensyn til vurderingen av hvorvidt EU/EF-medlemskap har 

innvirkning på et gitt område eller ikke, kan vitne om dette. Dermed er situasjonen fortsatt 

at ja- og nei-siden hverken er enige om hva som er viktig, hvilke effekter dette har, eller om 

det i det hele tatt har noen effekt. Vi kan derfor observere at tilhengere og motstandere i 

denne debatten ikke snakker samme språk. 
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