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INNLEDNING 

Siden april 1990 har Landbrukets Utredningskontor fulgt utviklingen i opinionen i forhold 

til EF-spørsmålet og vektlegging av spørsmål innen europapolitikken. I dette notatet vil vi 

presentere en sammenstilling av målingene fra høsten 1993. 

Enkelte resultater vil bli referert til som "høst-93", og representerer sammenslåtte data for 

månedene september, oktober og november. Dette er den syvende undersøkelsen av dette 

slaget LU presenterer, og vi har tidligere gjort tilsvarende undersøkelse under 

benevnelsene "høst-90", "vår-91", "høst-91", "vår-92" "høst-92" og "vår-93". Vår

undersøkelsene baserer seg på sammenslåtte data for februar, mars og april, mens de 

tidligere vår-undersøkelsene er basert på tall fra de samme månedene som "høst-93". 

Opplegg for undersøkelsene 

Vi ønsket et bilde av hvordan opinionen stiller seg til spørsmålet om norsk EF

medlemskap og hvilke holdninger som ligger til grunn for dette syn. Spørsmålet 

vedrørende EF-medlemskap var formulert slik: 

Dette spørsmålet kan ikke betraktes som identisk med f.eks. "hva ville De ha stemt hvis 

det var folkeavstemning om norsk EF-medlemskap i morgen?". Dette fordi spørsmålet om 

norsk medlemskap ikke er tidfestet i vårt spørsmål, og personer som f.eks mener en 

folkeavstemning er forhastet eller ønsker mer debatt kan også la seg registrere på "Ja

siden". Spørsmålet er tilnærmet identisk med spørsmålet folk tok stilling til ved 

folkeavstemningen 24. og 25. september 1972 som lød: "Bør Norge bli medlem av De 

Europeiske Fellesskap?". 
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I tillegg til spørsmålet om medlemskap ønsket vi å danne oss et bilde av de faktorer som 

ligger til grunn for meningsdannelsen rundt EF-spørsmålet. Her valgte vi å knytte 

spørsmålet til det mer generelle begrepet 'europapolitikk', og de spurte ble bedt om å 

velge ut det forhold de mente var vikt~gst for norsk europapolitikk. 

Spørsmålet om muligheten til å fatte egne avgjørelser er i klartekst 

selvbestestemmelsesargumentet - nasjonal selvråderett - i en litt kamuflert utgave. Det 

siste spørsmålet er knyttet til ønsket om at Norge skal ha innflytelse over utviklingen i 

Europa. 

Respondentene må velge mellom de oppgitte svaralternativer. I tillegg registreres de 

usikre, og de som svarer at ingen av de oppgitte kategoriene er viktigst når det gjelder 

norsk europapolitikk. Dette alternativet har vært benyttet av et forholdsvis lavt antall blant 

de spurte. 

Når det gjelder "høst-93" undersøkelsen, hvor tallene fra september, oktober og 

november er slått sammen, må det gjøres oppmerksom på det forhold at undersøkelsen 

som sådan må betraktes som gjort over en periode på 3 måneder. Antall spurte i "høst-

93" undersøkelsen er 3075. Det mest åpenbare problemet er at vi ikke kan kontrollere for 

endringer over tid, og virkningen av f.eks. ytre politiske faktorer. Her vil resultatene for 

de enkelte måneder danne et supplement som reduserer denne usikkerhetsfaktoren. De 

samme problemstillingene gjør seg gjeldene i forhold til både de tidligere høst- og 

vårundersøkelsene. 
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Utvalget i undersøkelsen på 3046 personer over 17 år, er trukket tilfeldig fra 

telefonkatalogen. Utvalget er derfor i strengt faglig betydning representativt for 

"telefonbefolkningen" i landet. I Norge er telefondekningen så god at vi kan tolke 

resultatet som representativt for befolkningen som helhet. Det er først og fremst folk som 

er mobile, enten sosialt (f.eks. under utdanning) eller geografisk (ved flytting) som faller 

utenfor undersøkelsen. Dette er grupper det er vanskelig å nå i enhver 

utvalgsundersøkelse, uavhengig av intervju- og utvalgsmetode. Når vi sammenlikner med 

de tidligere undersøkelsene av samme type må vi gjøre oppmerksom på at målingene i 

1992 og 1993 er utført av Norsk Gallup A/S, mens målingene i 1990 og 1991 ble utført 

av Opinion A/S. Spørsmålsstillingen og metoden er identisk, og undersøkelsene skal 

derfor være fullt ut sammenliknbare. 

HOLDNINGEN TIL EF-MEDLEMSKAP 

"Høst-93 tallene viser at 52,5 % av de spurte svarer "nei" på spørsmålet om Norge bør 

bli medlem av EF, mens 23,9 % svarer "ja" og 22,8 % er usikre. Sammenliknet med 

"vår-93" ser vi en tendens til en styrket nei-side og en svekket ja-side. I tillegg reduseres 

gruppen av usikre. I "høst-92" inntraff en markert endring. For første gang gav en slik 

sammenslått undersøkelse som resultat at styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden gikk 

klart i favør av ett av standpunktene. I de tidligere undersøkelsene har forskjellen mellom 

ja- og nei-siden vært tre prosentpoeng eller mindre. Går vi tilbake til "høst-91 "

undersøkelsen var forskjellen tre prosentpoeng i favør av ja-siden. "Vår-92" gav en 

overvekt for nei-siden med to prosentpoeng, mens "høst-92" gav en differanse mellom ja

og nei-siden på 17,1 prosentpoeng. Den tilsvarende differansen i "høst-93" er på 28,6 

prosentpoeng. Dette kan vanskelig tolkes annerledes enn at debatten om norsk EF

medlemskap i større grad har mobilisert nei-siden enn ja-siden, og "høst-93" tallene gir 

indikasjoner på at det på ja-siden har funnet sted en demobilisering. Sammenlikner vi med 

resultatet fra folkeavstemningen i 1972 ser vi at mobiliseringen rundt nei-standpunktet er 

høyere enn ved folkeavstemningen. 
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JA, NEI OG IKKE SIKKER/DELTOK IKKE 

1972 V-91 H-91 V-92 H-92 V-93 H-93 

JA 36,7 35 36 34,2 29,4 28,8 23,9 
. - . ., .-

NEI 42,3 37 33 36,2 46,5 44,9 52,5 

IKKE SIKKER 21,0* 28 30 29,6 24,1 26,3 23,5 

* andel som ikke deltok 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 
JULI - DESEMBER 1993 
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Hvis vi betrakter utviklingen i perioden juni - desember finner vi at oppslutningen om ja

og nei-siden har variert noe. Ja-siden hadde i juni måned en oppslutning på omlag 30 

prosent, men denne oppslutningen ble redusert måned for måned fram til november da 

den nådde et nivå på i overkant av 20 prosent. Ja-siden styrket seg imidlertid noe i 

desembermålingen. Utgangspunktet for nei-siden var en oppslutning på ca. 45 prosent i 

juni. Oppslutningen om nei-standpunktet økte gjennom høstmånedene fram til oktober 

hvor 53, 7 prosent av de spurte svarte nei på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. 

Oppslutningen om nei-standpunktet var imidlertid på et noe lavere nivå i november og 

desember, men også i disse månedene var nei-andelen i overkant av 50 prosent. Andelen 

usikre har gjennom høstmånedene variert innenfor intervallet 19 ,9 - 25, 7 prosent, og hvor 

den laveste usikkerandelen ble målt i stortingsvalgsmåneden september. 

Den mest framtredende enkelthendelsen i denne perioden må sies å være stortingsvalget i 

september. Vi registrerer at oppslutningen om nei-siden økte med 5 prosentpoeng fra 

august til september, og styrket seg ytterligere i ettervalgsmåneden oktober. Ja-siden 

derimot har et fall i oppslutningen på 5 prosent fra målingen før valget (september) og til 

målingen etter valget (oktober). Andelen usikre når det laveste nivået denne høsten i 

september. Dette kan være indikasjoner på at valgkampen virket mobiliserende på nei

siden. Økt oppslutning og redusert andel usikre tyder på dette. Videre faller det sammen 

med at mobiliseringen om standpunktene i en sak øker med økt fokusering - noe som 

gjerne skjer i en valgkamp. Det er imidlertid mer problematisk å forklare ja-sidens 

reduksjon ut fra denne tankegangen. Et slikt resonnement skulle tilsi at noe av den økte 

mobilisering også tilkom ja-siden i en sak med to standpunkt og en redusert gruppe av 

usikre. Dette skjer ikke, snarere tvert om. På ja-siden foregår en demobilisering. Dette 

kan skyldes at mobiliseringsagentene fremmer et uklart og defensivt budskap, men 

mobiliseringen på nei-siden burde i det minste gitt en motreaksjon gjennom at ja-siden 

beholdt oppslutningen fra august/september i oktober/november. 

Ser vi på det politiske ordskiftet i august-september registrerer vi at spørsmål som 

tolkningen av et folkeavstemningsresultat, EFs forslag til oljedirektiv og diskusjonen om 

den videre utvikling av EF var fremme som emner i debatten. Valuttauroen denne høsten 

aktualiserte også spørsmål relatert til utviklingen av Den økonomiske og monetære union 
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slik Maastricht-traktaten foreskriver. Den hjemlige debatt om medlemskapsspørsmålet 

nådde en foreløpig høydepunkt den 26. august ved at NRK overførte et av valgkampens 

folkemøter som i sin helhet var viet EF-saken. Opplysningene rett før valget om at 

utenriksminister Johan Jørgen Holst hadde ledet forhandlinger som med suksess hadde 

resultert i en avtale mellom PLO og Israel bidro til å avlede noe av oppmerksomheten 

rundt EF-saken i norsk politikk. 

EF-debatten i selve valgkampen var i tillegg til prosedyrespørsmål (tolkning av 

folkeavstemningen) preget av at ja- og nei-siden deltok både gjennom partipolitiske utspill 

og fra ja- og nei-sidens organisasjoner. Regjeringspartiet valgte en valgkampprofil hvor 

det ble understreket at det var den kommende folkeavstemning som skulle avgjøre 

spørsmålet om EF-medlemskap, mens valget dreide seg om regjeringsspørsmålet. 

Valgresultatet vitner om at en stor del av velgerne delte dette synspunktet. På den andre 

side ble Senterpartiets budskap om at det var viktig med en høy nei-andel på Stortinget 

også honorert. Valgets tapere ble i første rekke de partier som verken kunne formidle et 

klart budskap i spørsmålet om regjeringsalternativer eller en klar profil i EF-saken. Det 

kan virke som om et av disse krav måtte bli innfridd for å gjøre et godt valg i 1993. 

Regjeringspartiets defensive holdning i selve medlemskapsspørsmålet illustreres i stor 

grad gjennom statsministerens utsagn om at det i en gitt situasjon kunne bli påkrevd med 

utmelding. 

Ettervalgsdebatten ble preget av at Stortinget ble omtalt som "bondeheimen" i forbindelse 

med det oppsiktsvekkende gode resultatet for Senterpartiet og om hvorvidt EF-søknaden 

skulle trekkes tilbake. Et interessant utspill fra Terje Osmundsen i NHO om hvorvidt 

Norge trengte et medlemskap eller ikke ble også viet oppmerksomhet, etter som 

Osmundsen signaliserte at dette neppe var nødvendig. Den senere debatt om forskjellen på 

det ønskelige og nødvendige fikk ikke den samme oppmerksomhet, men det ble registrert 

at det opprinnelige utsagnet var ment for utenlandske lesere. 

12. oktober fastslo den tyske forfatningsdomstolen at Maastricht-traktaten ikke var i strid 

mot den tyske grunnlov. Enkelte kommentatorer påpekte riktignok at domstolen i sine 

premisser faktisk argumenterte i retning av å gi saksøkerne rett, men konkluderte politisk 
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til fordel for avtalen. Konklusjonen var imidlertid at Unionstraktaten ikke var i strid med 

forfatningen i den grad den oppfylte en del spesifikasjoner som domstolen trakk opp. Det 

ble fra flere observatører påpekt at domstolens forutsetninger ville stride mot ideen om å 

skape et føderalt Europa etter mønster fra oppbyggingen av mer klassiske forbundsstater. 

Det mest konkrete resultatet av denne dommen var at Unionen kunne etableres 1. 

november 1993. Dette ble markert ved toppmøtet 29. oktober, hvor stats- og 

regjeringssjefene markerte overgangen fra EF til EU. Toppmøtet var preget av 

tilbakeholdenhet. Toppmøtet er forsiktig med å ta opp spørsmål som arbeidsledighet -

man avventet her en hvitbok fra Kommisjonen - og problemer i forholdet til innspurten i 

GA TI-forhandlingene. 

I norsk politikk var det knyttet mye oppmerksomhet rundt den utenrikspolitiske 

redegjørelsen til utenriksminister Johan Jørgen Holst 25. oktober. Særlig var det 

forventninger knyttet til spørsmål om Midt-Østen og til EF-saken. Den påfølgende debatt 

ble forventet å bli et oppgjør mellom EF-tilhengere og EF-motstandere. Med hensyn til 

selve utenriksdebatten ble denne i stor grad overskygget av at Sosialdemokrater mot EF 

(SME) stod fram offentlig med et ferdig interim styre og omrisset av en landsomfattende 

organisasjon den 27. oktober. Oppmerksomheten rundt dette var formidabel, og ikke 

minst ble søkelyset rettet mot de mange framstående Arbeiderpartimedlemmer som 

inngikk i SME. Spekulasjoner om hvordan partiledelsen ville stille seg til SME, 

mulighetene for sprekkdannelser både i Arbeiderpartiet og på nei-siden, samt 

sammenlikninger med AIK på 1970-tallet gjorde seg gjeldene. Samtidig tok de første 

innledende fasene i selve medlemskapsforhandlingene til. 

17. november blir Den nord-amerikanske frihandelsavtalen (NAFTA) godkjent av den 

amerikanske Kongressen, noe som igjen rettet søkelyset i retning handelspolitiske 

spørsmål. De norske forhandlingene med EU utviklet seg videre, og den 24. november 

oppstod komplikasjoner på landbruksområdet i det Kommisjonen framlegger sine forslag 

til forhandlingsposisjon er. 

Nei-til EF avholdt landsmøte 20.-21. november. Det mest fokuserte på dette møtet er 

Tove Strand Gerhardsen (SME) sin hilsningstale som gjør det klart at de to 
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organisasjonene betrakter hverandre som allierte - etter manges smak for tett alliert - i 

kampen mot norsk EU-medlemskap. Dermed blir alle spekulasjoner om en splittet nei

side som følge av opprettelsen av SME så langt tilbakevist. 

Når det gjelder SME kom denne organisasjonen i fokus 13. desember ved at regjeringen 

led nederlag i Stortinget på spørsmålet om Norge skal ta initiativ til å avholde 

folkeavstemninger i alle de tre nordiske søkerlandene på samme dag. Dette avstedkom en 

ny runde med debatt om hvorvidt SME kunne være en akseptabel form for politisk 

virksomhet innenfor Arbeiderpartiet. Det ble imidlertid også vist til at det ikke var SME 

som dannet grunnlaget for representantenes stemmegivning - eller regjeringens manglende 

oppslutning - men ett sett av uheldige omstendigheter vedrørende den interne 

behandlingen i APs stortingsgruppe. 

1. desember var imidlertid medlemskapsforhandlingene kommet dit hen at 

landbruksministeren truet med forhandlingsbrudd dersom det ikke ble gitt tilfredsstillende 

overgangsordninger som også dekket næringsmiddelindustrien. Oljedirektivet ble 

behandlet av EUs ministerråd bestående av energiministre 10. desember, og resultatet var 

i følge regjeringen gunstig for norske interesser. Samtidig ble det avholdt et EU-toppmøte 

hvor Kommisjonens hvitbok om arbeidsledighet ble behandlet. Reaksjonene omkring 

konklusjonene på dette området var dels avventende og dels negative. Når det gjaldt 

internasjonal handelspolitikk framsto avslutningen av GATTs Uruguayrunde 15. desember 

som årets høydepunkt. 
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Kjønn og alder 

"Høst-93" undersøkelsen befester inntrykket av at menn i større grad enn kvinner svarer 

"ja" på spørsmålet,om norsk.EF"medlemskap. ' 18.j8 prosent av .kvinnene svarer "ja", og 

dette er en reduksjon i oppslutningen om ja-standpunktet blant kvinner sammenliknet med 

tidligere tilsvarende undersøkelser. Det er faktisk den laveste oppslutning om ja

standpunktet blant kvinner som vi har registrert i denne type undersøkelser. Nei-siden 

blant kvinnene er på 55,2 prosent, noe som er den høyeste oppslutning om nei

standpunktet vi har registrert i denne type undersøkelse. 29,3 prosent av mennene svarer 

"ja". Dette er en klart lavere oppslutning enn hva som var tilfelle i de tidligere 

undersøkelsene. Usikkerheten er noe større blant kvinner enn blant menn i "høst-93". 

De månedlige målingene for perioden august - desember viser at oppslutningen om ja

standpunktet blant kvinner varierte fra 23,0 prosent i august til 15,6 prosent i november. 

Nei-siden varierte fra 55,8 prosent i september til 47,7 prosent i november. Blant menn 

var ja-prosenten 33,8 % i august, mens den var 27,1 prosent i september. Nei-siden 

hadde en oppslutning på 53,7 prosent av mennene i september, mens laveste notering var 

i august med en nei-prosent på 48,4. Dette betyr at nei-siden var større enn ja-siden 

gjennom hele høsten 1993, noe som også var tilfellet våren 1993. 

KVINNER OG MENN, HOLDNING TIL NORSK EF-MEDLEMSKAP(%) 

MENN KVINNER 

V-92 H-92 V-93 H-93 V-92 H-92 V-93 H-93 

JA 40,0 34,7 35,5 29,3 28,6 24,2 22,3 18,8 

NEI 35,0 44,3 44,0 49,7 37,3 48,7 45,7 55,2 

USIKKER 24,9 21,0 20,5 21,0 34,1 27,0 32,0 25,9 

ANTALL 1527 152 1518 1537 1533 1532 1528 1538 
1 
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Det er fortsatt i aldersgruppen mellom 45 og 59 år vi finner den største tilbøyelighet til å 

svare "ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap (28,1 %). Dette er en reduksjon i 

forhold til resultatet fra "vår-93", og en vesentlig reduksjon i forhold til de tidligere 

undersøkelsene av denne typen. Det er også i denne undersøkelsen r~gistrert et nei-flertall 

i alle alderskategorier. Den største nei-andelen finner vi i aldersgruppen under 30 år (55,1 

%), mens den største usikkerheten finner vi i gruppen mellom 30 og 44 år (24,4 %). 

Ser vi på utviklingen over tid for den yngste alderskategorien - EF-sakens 

"førstegangsvelgere" - ser vi at oppslutningen rundt ja-standpunktet gjennom høsten 1993 

har lagt i intervallet mellom 20,5 og 29,9 prosent, mens tilsvarende tall for nei-siden er 

39,7 og 54,7. Et trekk her er at nei-siden parkerte på over 50 prosents oppslutning i 

denne aldersgruppen fra og med september .. 

Med hensyn til utviklingen i forhold til de tidligere undersøkelsene finner vi at "høst-93" 

forsterker tendensen fra "vår-93/høst-92". Ja-siden reduseres i alle aldersgrupper, mens 

nei-siden har økt i samtlige alderskategorier. Eksempelvis må vi tilbake til "høst-91" for 

å finne en aldersgruppe der ja-siden hadde en overvekt på mer enn 10 prosentpoeng (45-

59 år). 

UNDER 30 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP(%) 

HØST-91 VÅR-92 HØST-92 VÅR-93 HØST-93 

JA 31 36,9 27,7 25,6 22,3 

NEI 36 30,2 45,7 44,5 55,1 

USIKKER 33 32,8 26,6 29,9 22,7 

ANTALL 579 872 868 713 696 
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30-44 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP(%) 

HØST-91 VÅR-92 HØST-92 VÅR-93 HØST-93 

JA 37 38,2 30,3 29,0 23,8 

NEI 35 34,3 47,0 46,8 51,8 

USIKKER 29 27,4 22,7 24,2 24,4 

ANTALL 1096 838 835 957 957 

45-59 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP(%) 

HØST-91 VÅR-92 HØST-92 VÅR-93 HØST-93 

JA 44 39,4 33,3 32,1 28,1 

NEI 28 36,4 45,4 42,1 48,9 

USIKKER 28 24,2 21,3 25,8 23,1 

ANTALL 683 557 554 677 663 

OVER 60 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP(%) 

HØST-91 VÅR-92 HØST-92 VÅR-93 HØST-93 

JA 33 23,3 27,7 29,6 22,8 

NEI 34 44,6 47,9 45,0 53,3 

USIKKER 33 32,1 32,1 25,4 23,9 

ANTALL 649 792 789 696 754 

Inntekt og utdanning 

For gruppen med familieinntekt under 150.000 kroner svarer 55,4 prosent i "høst-93" 

undersøkelsen "nei" på spørsmålet om Norge bør bli medlem i EF, 19,2 prosent svarer 

"ja" og omlag 25 prosent er usikre. I inntektsklassen mellom 150 - 249.000 kroner er nei-
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prosenten 56,9 mens ja-siden får en oppslutning på 21,0 prosent. "Høst-93" gir også en 

nei-andel på 53,2 prosent og en ja-andel på 21,6 prosent i inntektsgruppen mellom 

250.000 og 349.000 kroner. I inntektsklassen over 350.000 finner vi i "høst-93" et nei

flertall. 44,6 prosent svarer "nei", mens ja-andelen er på 33,6 prosf?!lL D.et er første gang 

vi registrerer en høyere nei-andel enn ja-andel i denne inntektsklassen i denne type 

undersøkelse. Sammenliknet med "vår-93" er det stabilitet med hensyn til den laveste 

inntektsklassen, mens nei-siden styrkes og ja-siden svekkes i alle andre inntektsklasser. 

Ser vi på forholdet mellom utdanningsnivå og holdning til EF-medlemskap ser vi at 

tilbøyeligheten til å svare "ja" på spørsmålet om EF-medlemskap øker med økende 

utdanning. Nei-standpunktet har størst oppslutning i de lavere utdanningskategorier. Blant 

akademikerne er nei-andelen i høstens undersøkelse høyere enn ja-andelen, og dette er en 

endring i forhold til "vår-93", men i tråd med funnene i "høst-92" undersøkelse. 

FAMILIEINNTEKT OG HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP ("HØST-93" - %) 

UNDER 150.000 - 250.000 - OVER 
150.000 249.000 349.000 350.000 

JA 19,2 21,0 21,6 33,6 

NEI 55,4 56,9 53,2 44,6 

USIKKER 25,4 22,1 25,2 21,8 

UTDANNING OG HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 
("HØST-93" - % ) 

GRUNN VIDEREG. UNIV/ 
SKOLE SKOLE HSK 

JA 14,5 23,4 36,5 

NEI 62,9 50,9 43,1 

USIKKER 22,5 25,6 20,4 
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Regionale forhold 

Hovedstadsregionen (Oslo og Akershus) er fortsatt ja-sidens bastion med en ja-andel på 

39,0 prosent i ."høst-93".·. undersøkelsen .. Sammenliknet med tall fra de tidligere 

undersøkelsene av denne typen er dette en reduksjon, mens nei-siden fortsatt øker sin 

oppslutning i Hovedstadsregionen. Forholdet mellom nei- og ja-siden i 

Hovedstadsregionen kan nærmest betegnes som "dødt-løp" i "høst-93", ettersom nei-siden 

har en oppslutning på omlag 37 prosent. Når det gjelder det øvrige østlandsområdet får 

ja-siden en oppslutningen på 23,6 %, mens nei-siden her utgjør 49,1 prosent. Dette er 

sammenliknet med tidligere undersøkelser et bilde preget av en viss svekkelse av ja-siden 

og en økning for nei-siden. 

Nei-siden har sitt kjerneområde i Nord-Norge (69,9 %). Oppslutningen om nei-siden 

varierer ellers mellom 56,3 prosent i Trøndelag og 64, 1 prosent på Sørlandet. Ja-siden 

varierer mellom en oppslutning på 23,4 prosent på Sørlandet og 12,9 prosent i Nord

Norge. 
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Forskjellen mellom personer bosatt i landkommuner og bykommuner i synet på EF

medlemskap er synlig i "høst-93" undersøkelsen i den forstand at det i byene er en større 

ja-side og en mindre nei-side enn i land-kommunene. 47,8 prosent av de spurte i 

bykommunene svarer "nei" på meqlemski:lpsspørsmål~t, . m~ns 29, l. pros.~At svarer "ja". I 

landkommunene får nei-siden en oppslutning på 56,2 prosent mot 19,8 prosent for ja

siden. Sammenlikner vi med "vår-93" avtegnes et bilde hvor nei-siden øker mer i byene 

enn i land-kommunene, mens ja-siden i større grad svekkes i byene enn i land

kommunene. 
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Velgere og holdning til EF-medlemskap 

1993 var valgår, og den politiske mobilisering skulle derfor forventes å være noe høyere 

enn hva som er tilfelle.i mellomvalgår .... Dette gjelder; ,særlig .høstmånedene som gir rom 

for et intensivert politisk ordskifte i forbindelse med valgkampen gjennom økt media 

fokusering og partienes forsøk på å mobilisere gamle og nye velgere. 

Det har imidlertid ikke vært registrert en vesentlig økt politisk mobilisering i løpet av 

årets 6 første måneder. Faktisk har andelen av de spurte i opinionsundersøkelser som har 

svart vet-ikke/usikker med hensyn til partivalg vært rimelig stabil på et nivå rundt 30 

prosent. 

Forventningene knyttet til at EF-saken skulle få en framtredende plass i valgkampen var 

store. Imidlertid viste meningsmålinger der velgerne ble spurt om EF-saken burde være 

hovedsak i valgkampen at under 30 prosent ønsket dette. En MMI undersøkelse for 

Dagbladet i mai-93 viste at 28 prosent ønsket EF-saken som hovedsak, og en 

undersøkelse fra MMI for Alternativ Framtid i september 1993 avdekket at 24 prosent 

mente at det i hovedsak burde være et EF-valg. Begge undersøkelsene viser at tendensen 

til å svare at andre saker er viktigst i valgkampen var større blant ja-partienes velgere enn 

blant nei-partienes. Når det gjelder tilbøyeligheten til å mene at EF-saken var den 

viktigste i valgkampen skiller Senterpartivelgerne seg ut ved at omlag halvparten mener at 

EF-spørsmålet var det viktigste temaet i valgkampen. Et annet trekk - som gjelder begge 

undersøkelsene - er at Arbeiderpartiets velgerkorps var desidert minst tilbøyelig til å mene 

at EF-saken var viktigst i valgkampen. 

En indikasjon på EF-sakens innvirkning i valgkampen er Scan-Pact/VG-undersøkelsen rett 

etter det TV-sendte folkemøtet 26. august. Når de spurte skal peke ut hvilke politikere 
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som "alt i alt gjorde det best" framkom følgende resultat: 

Anne Enger Landstein (SP) 31 % 

John G. Bernander (H) 20 % 

Stein Ørnhøi (SV) 16 % 

Kjell Magne Bondevik (KrF) 16 % 

Hill-Marta Solberg (A) 9% 

Ellen M. Wibe (FrP) 3 % 

Terje Johansen (V) 2% 

Erling Folkvord (RV) 

På spørsmålet om folk var blitt mer positiv eller negativ til de forskjellige partier ble det 

gitt indikasjoner på at KrF, Senterpartiet og Høyre ble oppfattet som mer positiv enn før 

etter debatten av en betydelig del av de spurte, mens Arbeiderpartiet, SV og FrP kom ut 

med det motsatte resultat. 

VALGRESULTAT 1989, 1991OG1993 (%) 

SV AP SP KrF H FrP 

Stortingsvalget 1989 10,1 34,3 6,5 8,5 22,2 13,0 

Fylkestingsvalget 1991 12,1 30,4 12,1 8,1 21,9 7,0 

Stortingsvalget 1993 7,9 36,9 16,8 7,9 17,0 6,3 

PARTIBAROMETER: JUNI 1993 - DESEMBER 1993 

juni 1993* 15,2 26,6 14,8 6,4 25,2 6,9 

august 1993* 10,4 33,3 16,7 6,7 21,8 5,5 

september 1993* 10,6 35,2 15,9 8,0 16,2 7,3 

oktober 1993* 7,1 38,7 16,6 7,5 16,9 5,7 

november 1993* 8,0 38,2 19,2 6,4 16,6 5,6 

desember 1993* 6,9 37,9 19,7 6,3 18,4 3,6 

*) Norsk Gallup/Senterpressen 
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Meningsmålingene fra høstmånedene 1993 viser til dels betydelig bevegelse i 

oppslutningen om enkelte partier. Senterpartiet øker sin oppslutning i perioden, og i 

månedene etter valget ser partiet ut til fortsatt å ha tilsig av velgere. Dette gjelder også 

for Arbeiderpartiet. Høyre - som . framstod som en av va~gets ~pere - har stabilisert seg 

med en oppslutning i underkant av 20 prosent. FrP fikk ved valget en oppslutning i 

underkant av resultatet fra Fylkestingsvalget i 1991, og ser ut til å tape velgerandeler 

videre ut over høsten 1993. SV - det eneste nei-partiet som kunne betraktes som valgtaper 

i september - ser ut til å ha stabilisert seg på en oppslutning ikke så langt fra 

valgresultatet i september. 

I den grad EF-saken kan medvirke til å forklare oppslutningen om de forskjellige partier 

ser dette ut til i størst grad gjelde Senterpartiet. Senterpartivelgerne ser EF-saken som 

særdeles viktig, partiet øker sin oppslutning og partiets profil i EF-saken er klar. EF

spørsmålet kan derimot ikke forklare utviklingen for SV, hvor det er mulig at potensielle 

velgere i stor grad valgte å se på EF-saken som et spørsmål som ikke skulle avgjøres i 

valgkampen. SVs profilering av EF-saken kan også ha kommet i bakgrunnen i forhold til 

andre saker. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid at verken Høyre eller FrP fikk økt 

sin oppslutning. I forhold til EF-saken burde vi forvente at Høyre ville mobilisert ja

velgere, og slik sett styrket sitt velgergrunnlag. Noe som har medvirket til å redusere en 

eventuell effekt av dette er at EF-motstanden ble redusert i høstmånedene 1993. Dermed 

står Arbeiderpartiet som ja-sidens valgvinner - ved å mobilisere nei-velgere - gjennom et 

budskap om at EF-saken ikke stod på valgkampdagsordenen. 

V ed Stortingsvalgene i etterkrigstiden har det samlede valgresultat for våre to største 

partier, Arbeiderpartiet og Høyre, vært nærmere 65 prosent. Det har variert fra 52,7 

prosent ved EF-valget i 1973 til 71,2 prosent i det meget polariserte 1985-valget. 

Fylkestingsvalget i 1991 gav Høyre og Arbeiderpartiet en samlet oppslutning på 52,3, 

mens 1993-valget resulterte i et tilsvarende tall på 53,9 prosent. Meningsmålingene fra 

vårmånedene 1993 viste at den samlede oppslutning lå rundt - og til dels i underkant av 

50 prosent. Meningsmålingene gjennom høsten 1993 viser at den samlede oppslutningen 

om de to partiene tenderer til å være noe over valgresultatet, og at denne dras i retning av 
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en oppslutning tilsvarende Fylkestingsvalget i 1991. Dette er i all hovedsak et resultat av 

at Arbeiderpartiet har økt sin oppslutning, og at tilbakegangen for Høyre har stoppet opp. 

OPPSLUTNINGEN OM ARBEIDERPARTIET OG 
HØYRE VED STORTINGSVALG 1945 - 1989, 
SAMT FYLKESTINGSVALGET 11991 (%) 
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For Høyre er "høst-93" undersøkelsen nok en betinget bekreftelse på at velgerne støtter 

opp om den fastlagte partilinje i EF-spørsmålet. Betinget fordi denne andelen er redusert 

fra 66,8 prosent i "vår-93" til 58,5 prosent i "høst-93". Dette avdekker en usikkerandel 

som har økt markert i forhold til vårens undersøkelse. Det oppsiktsvekkende er at dette 

skjer i en situasjon der det politiske ordskiftet intensiveres gjennom valgkampen, og hvor 

derfor mobiliseringen rundt partiets standpunkt burde økt blant partiets egne velgere. Når 

valgresultatet for Høyre heller ikke vitner om stort tilsig av velgere understreker dette 

bare at karakteristikken betinget er på sin plass med hensyn til oppslutningen fra velgerne 

om partilinjen i EF-saken høsten 1993. 

Blant FrP-velgerne har oppslutningen om partiets EF-politikk økt i forhold til 

bunnoteringen i "høst-92", samt i forhold til ja-andelen som ble registrert i Vår-93". 52 

prosent svarer "ja" mot 22,3 prosent "nei", noe som indikerer at FrPs tidligere så 

markerte splittelse blant velgerne er mye mindre utpreget nå enn for ett år siden. På den 

annen side vitner valgresultatet om at FrP har problemer i forhold til å holde på 

velgeroppslutningen, noe som kan indikere at partiets nei-side har forlatt velgerkorpset. 

Arbeiderpartiets velgere er fortsatt delt i synet på EF-medlemskap. Sammenliknet med de 

tidligere undersøkelsene av denne type er det mest slående trekket at nei-siden nå er 

større enn ja-siden. Videre hadde partiet en betinget suksess ved valget, i den forstand at 

alle prognoser om et katastrofeliknende valgresultat ble gjort til skamme. Dette må bety at 

Arbeiderpartiet har beholdt sine EF-tilhengere, og gjennom valgkampen vunnet stemmene 

til en rekke EF-motstandere. Slik sett var Arbeiderpartiets strategi om å gjøre valget til et 

spørsmål om regjeringsmakt et riktig trekk, og dette stod også godt til de undersøkelsene 

som viste at AP-velgerne i vesentlig mindre grad enn andre velgere mente at EF

spørsmålet skulle være den dominerende sak i valgkampen. Prisen var imidlertid et 

velgerkorps hvor 38,9 prosent svarer "nei" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap, og 

en ja-andel på 30,3 prosent i "høst-93" undersøkelsen. 

Nei-andelen i KrFs velgerkorps er i "høst-93" 85,5 prosent, mens ja-andelen er på 4,8 

prosent. 9,4 prosent av KrF-velgerne er usikre. Sammenliknet med tidligere undersøkelser 

er nei-siden vesentlig styrket. 
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Blant Senterpartiets velgere er nei-andelen på 92,4 prosent i "høst-93, ja-andelen er på 

2,0 prosent og usikkergruppen er på 5,3 prosent. Sammenliknet med de tidligere 

undersøkelsene er situasjonen i SPs velgerkorps fortsatt preget av en meget stor stabilitet. 

Det er ikke noe annet parti som har et mer samstemt ,velgerkorps i synet på EF

spørsmålet. Dette stemmer rimelig godt med inntrykket som undersøkelsene vedrørende 

viktigste valgkampsak bar preg av - SP-velgerne er i større grad enn andre velgere opptatt 

av EF-spørsmålet og samtidig i størst grad av alle velgergrupper imot norsk EF

medlemskap. 

I det andre nei-partiet, SV, svarer 84,5 prosent av velgerne "nei" på spørsmålet om EF

medlemskap, 2,8 prosent "ja", mens 12,7 prosent er usikre. Andelen usikre blant SV

velgerne er redusert i forhold til "vår-93", mens oppslutningen om ja-standpunktet er det 

laveste som er registrert. 

Tar vi utgangspunkt i partienes velgergrupper på grunnlag av "høst-93" undersøkelsen og 

ser på sammensetningen av ja- og nei-siden , finner vi at Arbeiderpartiets velgerkorps nå 

utgjør den største grupperingen på både nei- og ja-siden. AP-velgerne utgjort 41,8 prosent 

av ja-siden og 26,2 prosent av nei-siden. 

Senterpartiets velgere utgjør 20,7 prosent, KrF-velgerne 15,2 prosent og SV-velgerne 

11 ,8 prosent av nei-siden. Dette gjenspeiler både partienes innbyrdes styrkeforhold og 

grad av samstemmighet i EF-spørsmålet. Arbeiderpartiets økte oppslutning blant velgerne 

og økende nei-andel i eget velgerkorps gjør tilsammen at AP-velgerne nå utgjør det 

største segmentet på nei-siden. Et svekket SV reduserer deres andel av nei-siden, men den 

økte konsentrasjonen blant SV-velgerne om nei-standpunktet gjør at partiets velgere 

fortsatt gir et betydelig bidrag til nei-siden. KrF-velgernes rekordstore oppslutning om 

nei-standpunktet øker denne velgergruppens betydning på nei-siden. 

Når det gjelder ja-siden er høyrevelgerne den nest største gruppen, og disse utgjør 29,6 

prosent av den samlede ja-side. FrP-velgerne utgjør 17,6 prosent av ja-siden. Tilbakegang 

om oppslutningen om Høyre samtidig med en demobilisering på ja-siden i Høyre forklarer 

i sum reduksjonen av høyrevelgernes betydning for ja-siden fra 49,9 % i "vår-93" til 29,6 
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prosent i "høst-93". Reduksjonen av ja-siden totalt har bidratt til å redusere effekten av 

endringene relatert til Høyre. Det forhold at FrP-velgerne øker sin betydning for ja-siden 

kan tilbakeføres til at FrP-velgerne i "høst-93" i større grad enn tidligere samler seg rundt 

ja-standpunktet. 
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Ser vi på utviklingen i Arbeiderpartiets velgerkorps ser vi at oppslutningen ja-standpunktet 

ble redusert måned for måned fram til oktober hvor den stabiliserer seg i underkant av 30 

prosent. Det er nærliggende å peke på at denne reduksjonen finner sted samtidig med at 

Arbeiderpartiet øker sin oppslutn.iQg blant velgerne. Nei-standpunktet øker, sin oppslutning 

i samme periode, og stabiliserer seg på et nivå rundt 40 prosent. Dette er en ytterligere 

indikasjon på at den mobilisering som skjedde i forbindelse med valget i stor grad 

medførte en mobilisering på partiets nei-side samtidig som ja-siden ble beholdt i 

velgerkorpset. 

Et annet velgerkorps hvor det tradisjonelt har vært stor splittelse i synet på norsk EF

medlemskap er FrPs. Her har ja-siden variert mellom 45,0 prosent (september) og 34,2 

prosent (desember). Nei-andelen i velgerkorpset har variert fra 53,2 prosent i desember til 

30 prosent i november. Dette betyr at det blant FrP-velgerne er tildels store endringer på 

synet om norsk EF-medlemskap innenfor relativt korte tidsintervaller. Vi merker oss at 

ja-siden var større enn nei-siden i to av målingene denne høsten (oktober og november) 

som begge inngår i "høst-93". Både i august og desember var nei-siden størst og hadde 

tilslutning fra over 50 prosent av velgerkorpset, men begge disse målingene faller utenfor 

"høst-93". 

Blant medlemmer i LO-tilknyttede forbund viser "høst-93" tallene at nei-siden er økende 

sammenliknet med de tidligere undersøkelsene av denne typen, noe som gir en nei-andel 

på 57 ,5 prosent. Ja-siden er redusert i forhold til de tidligere undersøkelsene, og 

oppslutningen om ja-standpunktet er 20,8 prosent. Usikkerheten blant LO-medlemmene er 

på 20,5 prosent, noe som er på et noe lavere nivå enn de tidligere undersøkelsene. 

LO-MEDLEMMER, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

HØST-91 VÅR-92 HØST-92 VÅR-93 HØST-93 

JA 32 34,3 26,9 23,1 20,8 

NEI 36 41,2 41,6 48,7 57,5 

USIKKER 32 24,5 31,5 28,2 21,7 
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HOLDNINGER TIL EUROPAPOLITIKK 

Med hensyn til hva folle mener er viktigst for norsk europapolitikk, framgår det av 11 høst-

93 11 undersøkelsen at den største andelen mener det er spørsmålet relatett"til selvråderett. 

25,3 prosent oppgir dette alternativet, 23,6 prosent av svarene faller i kategorien 

arbeidsledighet, mens 15, 1 prosent mener det er norsk næringslivs adgang til EFs indre 

marked som er viktigst for europapolitikken. 

Sammenliknet med resultatene fra 11 vår-93 11 er situasjonen preget av en rimelig grad av 

stabilitet. Imidlertid har spørsmålet knyttet til selvråderett overtatt som den mest brukte 

svarkategori, og økende bruk av denne svarkategorien har vært registrert over tid. 

Andelen usikre er i 11 høst-93 11 den laveste registrerte i denne typen undersøkelser. 

Det er grunn til å tro at den økte andelen som er tilbøyelig til å oppgi hensynet til 

selvråderetten som viktigst for norsk europapolitikkk kan tilbakeføres til den økende 

oppslutningen om nei-siden i selve medlemskapsspørsmålet. Den relativt store stabilitet i 

det bildet undersøkelsene har avtegnet reiser spørsmålet om hvorvidt det vil være mulig å 

tilføre EF-debatten ytterligere dimensjoner enn hva som er framkommet til nå. Dette gir 

ikke denne undersøkelsen svar på, og den sier heller ikke noe om hvordan en intensivert 

diskusjon om sikkerhetspolitiske spørsmål og en mer konkretisert diskusjon på bakgrunn 

av et forhandlingsresultat vil slå ut. På den annen side er debatten rundt de mest 

problematiske spørsmålene alt i gang, og problemer og forhandlingsposisjoner er i noen 

grad alt kjent stoff. 
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VIKTIGST FOR VALG AV NORSK EUROPAPOLITIKK ( % ) 

HØST-91 VÅR-92 HØST-92 VÅR-93 HØST-93 

Arbeidsledighet 26 22,4 24,7 25,4 23,6 

Indre marked 22 18,3 15,5 16,9 15,1 

Distriktsinteresser 5 7,7 7,8 7,4 7,8 

Miljøspørsmål 13 12,5 10,6 11,0 10,3 

Selvråderett 13 15,9 20,9 21,0 25,3 

Innflytelse i Europa 11 10,9 10,7 9,4 9,6 

Ingen 1 1,5 1,7 1,6 1,5 

Ikke sikker 10 10,8 8,0 7,4 6,7 

101 100,0 99,9 100,1 99,9 

På ja-siden er det norsk næringslivs adgang til EFs indre marked som i størst grad 

vektlegges (41,2 %). Dette er omlag på nivå med hva som ble registrert i vårens 

undersøkelse. Andelen som mener at miljøspørsmål er viktigst for europapolitikken er 

rimelig stabil sammenliknet med 11 vår-93 11
• Innflytelse i Europa (22,9 %) og 

arbeidsledighet (11. 6 % ) er også områder som blir tillagt forholdsvis stor vekt av ja

siden, men hvor arbeidsledighetsspørsmålet har fått redusert sin andel noe i forhold til 
11 vår-93". Totalt sett gir imidlertid 11 høst-93 11 et rimelig stabilt bilde av ja-siden 

sammenliknet med 11 vår-93 11 
•• 

På nei-siden er spørsmålet knyttet til selvråderett (34,6 %) og arbeidsledighetsspørsmålet 

(27,0 %) de forhold som i størst grad vektlegges. Sammenliknet med 11 vår-93 11 er dette å 

betrakte som meget stabilt. Hensynet til norsk næringslivs adgang til EFs indre marked 

og norsk innflytelse i Europa er svarkategorier med lav tilslutning fra nei-siden. Andelen 

på nei-siden som svarer miljøspørsmål og distriktsinteresser er også i denne 

undersøkelsen i overkant av 10 prosent. 
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Blant de usikre er det en reduksjon i andelen som også svarer at de er usikre i spørsmålet 

om hva som er viktigst for europapolitikken i forhold til vårens undersøkelse. Dette er en 

fortsettelse på den utviklingen vi registrerte i "vår-93". I denne gruppen er andelen som 

svarer arbeidsledighet 28 ,5 prosent, selvråderett 20,3 prosent, adgang til EFs indre 

marked 13,8 prosent og miljøspørsmål 10,4 prosent. 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK, "VÅR-93" OG "HØST-93" (%) 

JA NEI USIKKER 

V-93 H-93 V-93 H-93 V-93 H-93 

Arbeidsledighet 14,1 11,6 27,8 27,0 33,7 28,5 

Indre marked 42,5 41,2 3,4 3,9 11,9 13,8 

Distriktsinteresser 2,3 1,9 12,0 11,8 5,2 4,7 

Miljøspørsmål 7,9 8,0 12,1 11,5 12,5 10,4 

Selvråderett 5,4 9,7 34,3 34,6 15,7 20,3 

Innflytelse i Europa 23,0 22,9 2,6 4,2 6,2 8,5 

Ingen 1,4 1,5 2,0 1,7 1,0 1,2 

Ikke sikker 3,5 3,1 5,9 5,3 13,8 12,6 

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

Menn vektlegger i størst grad hensynet til selvråderett (25,3 %), norsk næringslivs 

adgang til EFs indre marked (22,3 %), og arbeidsledighetsspørsmålet (19,1 %) som 

viktigst for norsk europapolitikk. Blant kvinner er spørsmålet knyttet til arbeidsledighet 

(27,9 %), selvråderett (25,3 %) og miljøspørsmål (12,2 %) mest vektlagt. Kvinner 

vektlegger arbeidsledighetsspørsmålet i større utstrekning enn menn, og menn er vesentlig 

mer tilbøyelig til å mene at næringslivets adgang til EFs indre marked er viktigst for 

europapolitikken enn kvinnene. 

Arbeidsledighet er det forhold som i størst grad blir vektlagt av aldersgruppen under 30 år 

(33,9 %). De yngste vektlegger også selvråderett (20,6 %), adgang til EFs indre marked 
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(13,9 %) og miljøspørsmål (11,1 %). Aldersgruppen mellom 30 og 44 år peker ut 

selvråderett (31,8 %), næringslivets adgang til EFs indre marked (18,5 %) og 

arbeidsledighet (15,9 %) som viktigst for norsk europapolitikk. Omlag samme vektlegging 

finner vi i kategorien mellom 45 og 59 år. I gruppen over 60 år finner vi at 

tilbøyeligheten til å svare arbeidsledighet er 25, 8 prosent og selvråderett 21, 7 prosent. 

Denne grupper har den største andelen av usikre (10,0 %). 

Størst vektlegging av arbeidsledighetsspørsmålet finner vi blant de yngste og eldste, mens 

adgangen til EFs indre marked blir i størst grad vektlagt i gruppen mellom 30 og 59 år. 

Distriktsinteresser blir mest vektlagt i gruppen mellom 30 og 44 år (10,8 %), mens 

innflytelse i Europa finner sin største svarandel i kategorien mellom 45 og 59 år. 

Miljøspørsmål er i minst grad vektlagt i gruppen mellom 45 - 59 år, mens usikkerheten 

er størst i den eldste kategorien (over 60 år). Tilbøyeligheten til å svare selvråderett er 

størst i alderskategorien 30 - 44 år (31, 8 % ) . 

ALDER OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK(%), "HØST-93" 

15-29 år 30-44 år 45-59 år over 60 

Arbeidsledighet 33,9 15,9 17,0 25,8 

Indre marked 13,9 18,5 17,2 11,4 

Distriktsinteresser 7,5 10,8 6,8 5,6 

Miljøspørsmål 11,1 10,5 8,7 10,5 

Selvråderett 20,6 31,8 27,6 21,7 

Innflytelse i Europa 8,4 8,8 13,1 9,2 

Ingen 1,1 0,7 1,6 2,9 

Ikke sikker 3,5 3,1 8,1 12,8 

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

I "høst-93" undersøkelsen er medlemmene av forbund tilsluttet LO i størst grad tilbøyelig 

til å vektlegge spørsmålet knyttet til selvråderett (27 ,5 % ) og arbeidsledighetsspørsmålet 
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(26,5 % ) som det viktigste forhold for norsk europapolitikk. Sammenlikner vi med "vår-

93" ser vi at LO-medlemmene i økende grad er tilbøyelige til å vektlegge selvråderett, 

mens andelen som peker arbeidsledighet er blitt noe redusert. 

LO-MEDLEMMER OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK(%) 

H-91 V-92 H-92 V-93 H-93 

Arbeidsledighet 27 25,0 24,6 32,1 26,5 

Indre marked 21 17,5 14,4 14,2 15,9 

Distriktsinteresser 6 9,1 10,3 9,6 8,6 

Miljøspørsmål 14 12,0 10,1 9,8 8,7 

Selvråderett 12 16,2 20,3 21,5 27,5 

Innflytelse i Europa 11 12,8 14,9 7,1 8,6 

Ingen 2 1,8 1,5 0,5 0,6 

Ikke sikker 7 5,6 4,0 5,1 3,7 

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

Partier og velgere 

Arbeidsledighetsspørsmålet er det forhold som i størst utstrekning blir vektlagt av 

velgerne til Arbeiderpartiet (26,4 %), og i minst grad av Høyrevelgerne (13,0 %). 

Høyre- og FrP-velgerne er de gruppene som er mest tilbøyelig til å vektlegge norsk 

næringslivs adgang til EFs indre marked - henholdsvis 33, 7 prosent for Høyrevelgerne og 

30,9 prosent for FrPs velgerkorps. De har her følge av 17,6 prosent av AP-velgerne. Nei

partienes, SP, KrF og SV, velgere er bare i liten grad tilbøyelig til å mene at adgang til 

EFs indre marked er viktigst for norsk europapolitikk. Senterpartivelgerne (18,9 % ) er 

desidert mest tilbøyelig til å vektlegge distriktsinteresser sett i forhold til andre 

velgergrupper, mens det blant Høyres velgere bare er 2,2 prosent som mener 

distriktsinteresser er viktigst for norsk europapolitikk. SV-velgerne (15, 7 % ) er den 
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velgergruppen som er mest tilbøyelig til å vektlegge miljøspørsmål, mens FrP-velgerne i 

betydelig mindre grad mener dette er viktigst for norsk europapolitikk. SV og 

mellompartienes velgere er mest tilbøyelig til å velge selvråderett alternativet når de skal 

peke ut det viktigste forl).old for norsk eurqpapolitikk, mens velgerne til FrP qg Høyre i 

vesentlig mindre grad vektlegger dette forholdet. Norsk innflytelse i Europa blir i størst 

grad framhevet av Høyres og FrPs velgere, mens dette i vesentlig mindre grad blir 

vektlagt blant nei-partienes velgere. 

Ser vi på nei-partiet SVs velgerkorps er det selvråderett (39, 8 % ) og arbeidsledighet (23 ,2 

% ) som i størst grad vektlegges, mens miljøspørsmål blir oppgitt av 15, 7 prosent som 

viktigst for europapolitikken. Vektleggingen av miljøspørsmål i denne sammenheng blant 

SV-velgerne er markert redusert i forhold til de tidligere undersøkelsene av denne type. 

KrF har den største andelen usikre når det gjelder hva som er viktigst for norsk 

europapolitikk. Dette er en bekreftelse på hva som ble registrert i 11 vår-93 11
• 

Velgerkorpsene til Høyre, SP og SV er minst usikker med hensyn til dette spørsmålet. 

Velgerne til Senterpartiet bruker i størst grad selvråderett (34,2 % ) som svaralternativ når 

det gjelder hva som er viktigst for norsk europapolitikk, 22,4 prosent mener at 

arbeidsledighet er viktigst mens 18,9 prosent svarer distriktsinteresser. 

KrF-velgerne er også mest tilbøyelig til å vektlegge selvråderett (37,2 %), mens 18,3 

prosent svarer arbeidsledighet som det viktigste forhold for norsk europapolitikk. Andelen 

som svarer distriktsinteresser er også betydelig - 15, 7 prosent - og dette indikerer en 

markert økning sammenliknet med 11 vår-93 11
• 

I Arbeiderpartiets velgerkorps er arbeidsledighetsspørsmålet (26,4 % ) og selvråderett 

alternativet (22,5 %) som i størst grad vektlegges. Næringslivets adgang til EFs indre 

marked blir vektlagt av 17 ,6 prosent, mens andelen som mener at innflytelse i Europa er 

viktigst for norsk europapolitikk er på 10,2 prosent. Denne andelen er noe redusert i 

forhold til vårens undersøkelse. 
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Når det gjelder synet på adgang til det indre marked er dette vektlagt av en høy andel av 

Høyrevelgerne (33,7 %). Dette er en reduksjon på omlag 6 prosentpoeng i forhold til 

"vår-93". 22,0 prosent av Høyres velgerkorps oppgir innflytelse i europa som det 

viktigste forhold for norsk eu,rqpapolit.ikk, og denne andelen har dermed økt .noe 

sammenliknet med tall fra vårens undersøkelse. 

FrP-velgerne er i stor grad tilbøyelig til å vektlegge næringslivets adgang til EFs indre 

marked (30,9 % ) mens andelen som mener arbeidsledighetsspørsmålet er viktigst er på 

21,2 prosent. Andelen som vektlegger arbeidsledigheten i FrPs velgerkorps er redusert 

med 16,5 prosentpoeng i forhold til "vår-93". 

Forskjellen mellom Velgerkorpsene til ja- og nei-partiene er i all hovedsak at ja-partienes 

velgere i større grad vektlegger spørsmålet knyttet til det indre marked, mens nei

partienes velgerkorps i større grad vektlegger spørsmålet relatert til selvråderetten. Blant 

nei-partienes velgere er miljøspørsmål særlig vektlagt av SV-velgerne og 

distriktsinteresser i SPs og KrFs velgerkorps. Blant velgerne til ja-partiene er 

Høyrevelgerne og FrP-velgerne i stor grad tilbøyelig til å vektlegge norsk innflytelse i 

Europa. Arbeidsledighetsspørsmålet blir i stor grad vektlagt blant velgerne til 

Arbeiderpartiet, SP og SV. Splittelsen i Arbeiderpartiets velgerkorps i EF-spørsmålet kan 

i noen grad også leses ut fra hvilke momenter som vektlegges som viktigst for norsk 

europapolitikk. Ingen av svaralternativene blir vektlagt av over 30 prosent av AP

velgerne. 



35 

PARTIVALG OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK ("HØST-93" - % ) 

SV AP SP KrF H FrP 
'.,. , .. 

Arbeidsledighet 23,2 26,4 22,4 18,3 13,0 21,2 

Indre marked 3,4 17,6 4,1 6,3 33,7 30,9 

Distriktsinteresser 11,9 6,1 18,9 15, 1 2,2 2,8 

Miljøspørsmål 15,7 10,4 11,2 9,4 7,8 3,2 

Selvråderett 39,8 22,5 34,2 37,2 16,0 14,4 

Innflytelse i Europa 3,1 10,2 3,9 2,3 22,0 18,7 

Ingen 0,8 0,9 1,9 3,1 1,8 2,6 

Ikke sikker 2,0 6,0 3,3 8,2 3,6 6,0 

99,9 100,1 99,9 99,9 100,1 99,8 
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Utviklingen over tid 

Ser vi på utviklingen.med hensyn til hva, folk mener. er viktigst for .norsk europapolitikk i 

perioden juni - desember 1993 avtegner det seg et bilde som i sum gir inntrykk av rimelig 

høy stabilitet. Det er imidlertid enkelte trekk som indikerer endring. Tilbøyeligheten til å 

velge næringslivets adgang til EFs indre marked ser ut til å være noe redusert, mens 

tilbøyeligheten til å velge selvråderettalternativet kan virke økende. Andelen som svarer 

distriktspolitikk har variert i intervallet fra 8,2 prosent i november og til 5,7 prosent i 

desember. Gruppen av usikre har i hele perioden vært under 7 prosent. 

JUNI - DESEMBER, 1993: VIKTIGST FOR NORSK 
EUROPAPOLITIKK (%) 

JUNI AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. 

Arbeidsledighet 25,0 27,1 17,7 27,2 25,8 26,7 

Indre marked 16,4 14,4 18,0 13,6 14,0 12,1 

Distriktsinteresser 7,6 7,5 7,3 7,7 8,0 5,7 

Miljøspørsmål 11,9 10,0 12,0 11,2 7,8 9,5 

Selvråderett 20,8 23,7 25,3 23,3 27,4 28,2 

Innflytelse i Europa 11,3 9,3 10,2 9,8 8,8 8,8 

Ingen 1,9 1,0 1,7 1,0 1,9 3,1 

Ikke sikker 4,5 6,6 6,4 4,6 5,3 4,9 

99,4 99,6 98,6 98,4 99,0 99,0 
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OPPSUMMERING 

I "høst-93" undersøkelsen, basert på tall fra .september, oktober og november, er 

oppslutningen om nei-standpunktet på 52,5 prosent, mens 23,9 prosent svarer "ja" på 

spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Sammenliknet med "vår-93" ser vi en tendens til 

en styrket nei-side og en svekket ja-side. I tillegg reduseres gruppen av usikre. Dette 

betyr at det har funnet sted en økt mobilisering omkring spørsmålet om norsk EF

medlemskap, og denne mobiliseringen ser ut til å ha kommet nei-siden til gode. 

Den mest framtredende enkelthendelsen i denne perioden må sies å være stortingsvalget i 

september. Vi registrerer at oppslutningen om nei-siden økte med 5 prosentpoeng fra 

august til september, og styrket seg ytterligere i ettervalgsmåneden oktober. Ja-siden 

derimot har et fall i oppslutningen på 5 prosent fra målingen før valget (september) og til 

målingen etter valget (oktober). Andelen usikre når det laveste nivået denne høsten i 

september. Dette kan være indikasjoner på at valgkampen virket mobiliserende på nei

siden. Økt oppslutning og redusert andel usikre tyder på dette. Videre faller det sammen 

med at mobiliseringen om standpunktene i en sak øker med økt fokusering - noe som 

gjerne skjer i en valgkamp. Det er imidlertid mer problematisk å forklare ja-sidens 

reduksjon utfra denne tankegangen. Et slikt resonnement skulle tilsi at noe av den økte 

mobilisering også tilkom ja-siden i en sak med to standpunkt og en redusert gruppe av 

usikre. Dette skjer ikke, snarere tvert om. På ja-siden foregår en demobilisering. Dette 

kan skyldes at mobiliseringsagentene ji·emmer et uklart og defensivt budskap, men 

mobiliseringen på nei-siden burde i det minste gitt en motreaksjon gjennom at ja-siden 

beholdt oppslutningen fra august/september i oktober/november. 

Forventningene knyttet til at EF-saken skulle få en framtredende plass i valgkampen var 

store. Imidlertid viste meningesmålinger der velgerne ble spurt om EF-saken burde være 

hovedsak i valgkampen at under 30 prosent ønsket dette. En MMI undersøkelse for 

Dagbladet i mai-93 viste at 28 prosent ønsket EF-saken som hovedsak, og en 

undersøkelse fra MMI for Alternativ Framtid i september 1993 avdekket at 24 prosent 

mente at det i hovedsak burde være et EF-valg. Begge undersøkelsene viser at tendensen 
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til å svare at andre saker er viktigst i valgkampen var større blant ja-partienes velgere enn 

blant nei-partienes. Når det gjelder tilbøyeligheten til å mene at EF-saken var den 

viktigste i valgkampen skiller Senterpartivelgerne seg ut ved at omlag halvparten mener at 

EF-spørsmålet var det viktigste temaet i valgkampen. Et. annet .trekk - som .gjelder begge 

undersøkelsene - er at Arbeiderpartiets velgerkorps var desidert minst tilbøyelig til å mene 

at EF-saken var viktigst i valgkampen. 

I den grad EF-saken kan medvirke til å forklare oppslutningen om de forskjellige partier 

ser dette ut til i størst grad gjelde Senterpartiet. Senterpartivelgerne ser EF-saken som 

særdeles viktig, partiet øker sin oppslutning og partiets profil i EF-saken er klar. EF

spørsmålet kan derimot ikke forklare utviklingen for SV, hvor det er mulig at potensielle 

velgere i stor grad valgte å se på EF-saken som et spørsmål som ikke skulle avgjøres i 

valgkampen. SVs profilering av EF-saken kan også ha kommet i bakgrunnen i forhold til 

andre saker. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid at verken Høyre eller FrP fikk økt 

sin oppslutning. I forhold til EF-saken burde vi forvente at Høyre ville mobilisert ja

velgere, og slik sett styrket sitt velgergrunnlag. Noe som har medvirket til å redusere en 

eventuell effekt av dette er at EF-motstanden ble redusert i høstmånedene 1993. De1med 

står Arbeiderpartiet som ja-sidens valgvinner - ved å mobilisere nei-velgere - gjennom et 

budskap om at EF-saken ikke stod på valgkampdagsordenen. Regjeringspartiets defensive 

holdning i selve medlemskapsspørsmålet illustreres i stor grad gjennom statsministerens 

utsagn om at det i en gitt situasjon kunne bli påkrevd med utmelding. 

Valgets tapere ble i første rekke de partier som hverken kunne formidle et klart budskap i 

spørsmålet om regjeringsalternativer eller en klar profil i EF-saken. Det kan virke som 

om et av disse krav måtte bli innfridd for å gjøre et godt valg i 1993. 

For Høyre er "høst-93" undersøkelsen en betinget bekreftelse på at velgerne støtter opp 

om den fastlagte partilinje i EF-spørsmålet. Betinget fordi denne andelen er redusert fra 

66,8 prosent i "vår-93" til 58,5 prosent i "høst-93". Dette avdekker en usikkerandel som 

har økt markert i forhold til vårens undersøkelse. Det oppsiktsvekkende er at dette skjer i 

en situasjon der det politiske ordskiftet intensiveres gjennom valgkampen, og hvor derfor 

mobiliseringen rundt partiets standpunkt burde økt blant partiets egne velgere. Når 
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valgresultatet for Høyre heller ikke vitner om stort tilsig av velgere understreker dette 

bare at karakteristikken betinget er på sin plass med hensyn til oppslutningen fra velgerne 

om partilinjen i EF-saken høsten 1993. 

Med hensyn til hva opinionen mener er viktigst for norsk europapolitikk er situasjonen 

rimelig stabil i forhold til "vår-93". Andelen som velger selvråderett kategorien som 

svaralternativ har imidlertid økt noe. Det er grunn til å tro at den økte andelen som er 

tilbøyelig til å oppgi hensynet til selvråderetten som viktigst for norsk europapolitikkk kan 

tilbakeføres til den økende oppslutningen om nei-siden i selve medlemskapsspørsmålet. 
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