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INNLEDNING 

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

til EF-spørsmålet ()g vektlegging av spørsmål innen eurqpapdlitikken. I dette notatet vil vi 

presentere en sammenstilling av målingene fra høsten 1992. 

Enkelte resultater vil bli referert til som "høst-92", og representerer sammenslåtte data for 

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

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

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

seg på sammenslåtte data for februar, mars og april, mens de tidligere høst

undersøkelsene er basert på tall fra de samme månedene som "høst-92 ti • 

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: 

:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:::::;:;:;:;:::::::::::::::::;:;:;:;:;:::::::::;:;:;:;:;:;:::::::;:;:::;:::::::::;:;:;:;:;:;:::::;:::;:::::;:;:::::::::;:::::::;:;:::::::::::::::::::;:;:;:::;:;:::::::::::::::;:::::;:::::::;:::::::::::::::::::::;:::::::::::;:;:::::::::;:;:::;:;:::::;:;:::::::::;:;:;:::::;:;:::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:::;:;:::;::::;:;:;:·:·:·:········ ··· 

~§t N§~g~ §!I: !l~lm !! ml~ > .< •••• > •·•·•······························· ·· 

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 ti. 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 viktigst 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-92" 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-

92" undersøkelsen er 3056. 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 de fire tidligere undersøkelsene 

av denne typen. 
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Utvalget i undersøkelsen på 3056 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 tre tidligere undersøkelsene av samme type må vi gjøre oppmerksom på at målingene i 

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

Opinion A/S. Spørsmålstillingen og metoden er identisk, og undersøkelsene skal derfor 

være fullt ut sammenliknbare. 

HOLDNINGEN TIL EF-MEDLEMSKAP 

"Høst-92 tallene viser at 46,5 % av de spurte svarer "nei" på spørsmålet om Norge bør 

bli medlem av EF, mens 29,4 % svarer "ja" og omlag 25 % er usikre. Sammenliknet 

med de tidligere undersøkelsene av denne typen er det i "høst-92" inntruffet en markert 

endring. For første gang gir en slik sammenslått undersøkelse som resultat at 

styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden går klart i favør av et av standpunktene. I de 

tidligere undersøkelsene har forskjellen mellom ja- og nei-siden vært tre prosentpoeng 

eller mindre. I den tilsvarende undersøkelsen for ett år siden ("høst-91 ") var forskjellen 

tre prosentpoeng i favør av ja-siden. "Høst-92" gir derimot en differanse mellom ja- og 

nei-siden på 17, 1 prosentpoeng. Denne endringen i styrkeforhold kan tilbakeføres til en 

markert svekket ja-side og til en enda mer styrket nei-side. Sammenliknet med "høst-91" 

er ja-siden redusert med 6,6 prosentpoeng, mens nei-siden har økt sin oppslutning med 

13,5 prosentpoeng. Dette betyr at den stabiliteten i befolkningens holdning til spørsmålet 

om EF-medlemskap representert ved en tre-deling mellom ja-standpunktet, nei

standpunktet og usikkerhet er brutt. Sammenlikner vi med resultatet fra folkeavstemningen 

i 1972 ser vi at mobiliseringen rundt nei-standpunktet for første gang er høyere enn ved 

folkeavstemningen i denne type undersøkelser. 
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JA, NEI OG IKKE SIKKER/DELTOK IKKE 

1972 HØST-90 VÅR-91 

JA 36,7 34,0 35 

NEI 42,3 35,3 .37 

IKKE SIKKER 21,0* 30,7 28 

* andel som ikke deltok 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 
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Hvis vi betrakter utviklingen i perioden august-desember finner vi at oppslutningen om ja

og nei-siden har variert. Dette gjelder også forholdet mellom de to standpunktene. 

Oppslutningen om nei standpunktet har variert fra 50,1 prosent (september) og 41,7 

prosent (august) Ja-siden hadde en oppslutning på 32,3 prosent i november, men var nede 

i en oppslutning på 27,5 i september. Den største avstanden mellom ja- og nei-siden var i 
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september med en prosentdifferanse på 22,6 og minst i november hvor differansen var 

10,4. Differanse i desember på 11,4 er identisk med differansen i august. 

Ser vi på nei-siden hadde den en markert økning fra august til september, men mistet mye 

av denne oppslutningen fram mot årsskiftet. Ja-siden falt i september under 30 prosent, og 

når sin høyeste oppslutning denne høsten i november med 32,3 prosent. Usikkerheten var 

størst i august (28 %), og lavest i september (22,5 %). 

Norsk EF-opinion var ved inngangen til høst-månedene rimelig stabil i forhold til 

situasjonen før sommerferien Guni). Det er nærliggende å peke på den danske 

folkeavstemningen i juni som en vesentlig faktor for at nei-siden stabiliserte seg på en 

oppslutning på over 40 prosent. Den første høstmålingen, som ble tatt opp mot slutten av 

august, viste at denne tendensen holdt seg. Dette til tross for den uro utspill fra ledende 

krefter i "NEI til EF" hadde skapt i forbindelse med organisasjonens sommerstevne i 

Valdres ved inngangen til måneden. September representerer den høyeste målte 

oppslutning om nei-standpunktet som er registrert på LUs barometer til nå (50,1 %), og 

tilsvarende laveste utslag for ja-standpunktet (27,5 %). Denne målingen ble tatt opp 

umiddelbart etter den franske folkeavstemningen om Unionstraktaten 

(Maastrichttraktaten), som gav et fler~ for fransk ratifikasjon (50, 7 % ) . 

Avstemningsresultatet vitnet imidlertid om vesentlig tvil blant franske velgere om 

utviklingen av EF-samarbeidet går i riktig retning. Denne åpenbare franske usikkerhet i 

forhold til utviklingen i EF kan ha medvirket til å redusere ja-siden og styrke nei-siden i 

den norske opinionen. September var også måneden der nei-siden i Norge fikk mye 

oppmerksomhet knyttet til 20 års jubileet for folkeavstemningen i 1972 (25. september). 

En annen viktig faktor tidlig på høsten 1992 var innspurten i behandlingen av EØS

avtalen. Mye av fokus skulle rettes mot stortingsrepresentantene, og da særlig KrFs 

stortingsgruppe. Et mindretall (1/4) av representantene kunne hindre ratifikasjon, og i 

løpet av tiden fram mot den endelige stortingsbehandlingen manglet det ikke på utspill og 

innspill i forhold til behandlingen av EØS. Presset mot KrF, og debatten internt i KrF i 

EØS-saken, fikk partiveteranen Kåre Kristiansen til å uttale at det dreide seg om "den 

verste krisen i KrF siden 1933" (VG: 20.07.92). En tid ble det også et spørsmål om FrP 

ville stemme mot EØS-avtalen for å framtvinge en folkeavstemning. Forskjellige 
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dokumenter ble lagt på bordet for å dokumentere svakheter ved avtalen eller 

fortreffeligheter ved den tilsvarende avtale. Hele denne debatten medførte økt fokusering 

på EF og EØS. Den tyske statsminister Helmut Kohl var på Norges besøk i juli, og gav 

til kjenne at et norsk nei til EF-medlemskap var å betrakte som en "blindgate". Videre 

dukket en intens diskusjon om norsk hvalfangst og EF-medlemskap opp på dagsorden, 

hvor enkelte EF-parlamentarikere hadde meget klare oppfatninger om hvorvidt hvalfangst 

var kvalifiserende for medlemskap eller ikke. 

Stortinget godkjente EØS-avtalen 16. oktober, samtidig som EF holdt et ekstraordinært 

toppmøte i Birmingham. Dette toppmøtet kan neppe betraktes som det mest vellykkede i 

EFs historie. Oktobermålingen ble utført etter behandlingen av EØS-avtalen i Stortinget, 

og vitner om avtakende mobilisering sammenliknet med september. Nei-siden reduseres, 

og det er først og fremst gruppen av usikre som økes. 

I november er det først og fremst begivenheter av innenrikspolitisk karakter som kan ha 

hatt betydning for utviklingen i norsk EF-opinion. I begynnelsen av november (5. - 8.) 

avholdt Arbeiderpartiet sitt landsmøte, hvor det ble vedtatt at det skulle sendes en søknad 

om norsk EF-medlemskap. Landsmøtet var videre preget av den overraskende meldingen 

om at Gro Harlem Brundtland ønsket avløsning som partileder. 16. november ble det gitt 

en redegjørelse i Stortinget om regjeringens beslutning om å søke EF-medlemskap, og 

hvorpå et flertall av Stortingets representanter stilte seg bak regjeringen i denne saken. 

Meningsmålingen i november viste i noen grad tilsvarende utvikling som i oktober i form 

av synkende nei-andel, mens ja-siden økte og usikkergruppen var stabil. Den norske EF

søknaden ble levert 25. november i London og Brussel. Imidlertid var ikke EØS-saken 

ferdig etter den norske stortingsbehandlingen. Sveits hadde folkeavstemning om denne 

saken 6. desember, og resultatet medførte at avtalen ble avvist. Dette betydde at EØS

avtalen ikke kunne tre i kraft fra 1. januar 1993 slik det opprinnelig var lagt opp til. 11. 

desember kom EFs stats- og regjeringssjefer sammen til toppmøte i Edinburgh. Her var 

det en rekke saker som skulle finne sin løsning, først og fremst forholdet til Danmark på 

grunn av den danske avvisning av Unionstraktaten. I den umiddelbare ettertid er dette 

toppmøtet å betrakte som en forholdsvis vellykket sammenkomst. Sluttdokumentet 

utmeislet enighet på de punkter som var av størst betydning for den videre framdrift i EF-



8 

samarbeidet. Det ble også lagt opp til en snarlig start på forhandlinger om nye 

medlemsstater. På den andre siden kunne ikke toppmøtet løse spørsmålene knyttet til 

høstens uro på valutamarkedet. Flere EF-valutaer måtte justere sin kurs i EMS

samarbeidet, og Italia og Storbritannia måtte tre ut av samarbeidet. De ECU-tilknyttede 

nordiske valutaer, finske mark, svenske- og norske kroner, måtte løsrives fra 

fastkurspolitikken i forhold til ECU. Uroen på valutamarkedet har vært et av de mer 

framtredende elementene som har satt sitt preg på europeisk politikk høsten 1992. 

Sett under ett er trolig debatten omkring Arbeiderpartiets EF-standpunkt av størst 

interesse her hjemme. Stadig fler av Arbeiderpartiets politikere på ulike nivåer gav til 

kjenne sitt syn på EF-medlemskap, og da oppsummeringen skulle gjøres på landsmøtet 

viste det seg at et ikke ubetydelig antall av delegatene stemte mot EF-medlemskap som en 

del av partiprogrammet. Tidligere på høsten, i månedsskiftet september-oktober, hadde 

AUFs landsmøte med et overraskende stort flertall gått imot EF-medlemskap. 

For nei-siden var diskusjonen rundt tolkningen av et folkeavstemningsresultat kanskje den 

mest besværlige diskusjonen utover høsten. Særlig så det ut til å være problematisk for 

SV, som gjennom et kompromiss havnet på en "sveitsisk modell" hvor fylkene skulle 

agere kantoner. Et annet støyende innslag var de mange punktvise oppsummeringer av 

"nei-samfunnet" slik det ville fortone seg dersom nei-siden skulle komme til å bestemme 

framtidsutviklingen i Norge. For organisasjonen Nei til EF kom diskusjonen om hvordan 

denne skulle forholde seg til EØS-tilhengere etter at EØS-saken var ferdigbehandlet i 

Stortinget til å få forholdsvis stor oppmerksomhet. 

Ja-siden var gjennom høsten 1992 forholdsvis anonym i det politiske landskap. Dette til 

tross for at det stadig dukket opp nye initiativtakere med ønske om å danne organisasjoner 

for å fremme norsk EF-medlemskap. Når Europabevegelsen startet sin kampanje druknet 

budskapet i denne i stor grad i diskusjonen om virkemiddelbruken, samt at enkelte 

juridiske sider av kampanjen ble trukket i tvil. 

Det er vanskelig å oppspore enkelthendelser som forklaringer for opinionsutviklingen 

høsten 1992. Den økte nei-mobiliseringen kan i noen grad tilbakeføres til forsommeren, 



9 

hvor den danske avvisningen av Unionstraktaten nok stod sentralt i opinionsutviklingen i 

Norge. Nei-mobiliseringen ·Ser ut til å -ha blitt holdt vedlike gjennom blant annet den lite 

overbevisende franske oppslutningen om Traktaten, diskusjonen rundt EØS-avtalen, 

utviklingen innen Arbeiderpartiet og det sveitsiske "nei" til EØS. Utviklingen har vært 

akkompagnert av usikkerheten på valutamarkedet, utenlandske bedriftsoppkjøp (Freia), 

kampanjen omkring norsk iskrem, og EF-kommisjonens forslag til oljedirektiv og 

bransjens vurdering av dette. I motsetning til 1990 og 1991 har 1992 ikke gitt inntrykk av 

at EF er et utpreget stabilt element i et Europa i hurtig endring. Snarere ser det ut til at 

endringsprosessene i de tidligere kommuniststatene i Øst- og Sentraleuropa har gått inn i 

en konsolderings- og reorganiserinsfase, mens EF opplever økonomisk ustabilitet, fravær 

av økonomisk vekst og økende politisk uro. EF framsto høsten 1992 ikke som "den 

trygge havn i opprørt vær". 
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Kjønn og alder 

"Høst-92" undersøkelsen befester inntrykket av at menn i større grad enn kvinner svarer 

"ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. 24,2 prosent av kvinnene svarer "ja", og 

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

de tidligere undersøkelsene. Blant kvinnene er mobiliseringen til fordel for nei

standpunktet økt vesentlig i forhold til de tidligere undersøkelsene. 34, 7 prosent av 

mennene svarer "ja". Sammenliknet med tall fra de tidligere undersøkelsene viser dette en 

markert reduksjon i ja-andelen, mens nei-andelen i høst-92 er på 44,3 prosent. Dette gir 

for første gang en større nei-andel blant mennene i denne type samleundersøkelse. Nei

siden har nærmere 25 prosentpoeng større oppslutning blant kvinnene enn ja-siden, mens 

det på herresiden er omlag 10 prosentpoeng som skiller ja- og nei-siden i nei-sidens 

favør. 

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

standpunktet blant kvinner varierte fra 22,6 prosent i september til 25,3 prosent i oktober, 

hvilket indikerer en meget stabil situasjon. Nei-siden varierte fra 53,4 prosent i september 

til 45,4 prosent i november. Blant menn var ja-prosenten 40,0 % i november, mens den 

var 31,5 prosent i oktober. Nei-siden hadde en oppslutning på 46,5 prosent av mennene i 

september, mens laveste notering var i desember med en nei-prosent på 39,3. Dette betyr 

at nei-siden var større enn ja-siden i tre av de fem høst-månedene, og faktisk de tre 

månedene som inngår i "høst-92". De to månedene som faller utenfor "høst-92" gav ja

siden en oppslutning på 0, 1 prosentpoeng mer enn nei-siden. 

Fortsatt er det slik at menn og kvinner i første rekke skiller lag når det gjelder 

tilbøyelighet til å svare "ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Kvinner er også i 

noen grad mer tilbøyelig til å svare "nei" enn det menn er. Et interessant trekk er at ja

siden blant kvinnene ser ut til å ha stabilisert seg på mellom 20 og 25 prosent, mens nei

siden blant mennene nå ser ut til å være like stor eller større enn ja-siden. Sammenlikner 

vi "høst-92" undersøkelsen med de tilsvarende tidligere undersøkelsene finner vi at for 

første gang er det registrert et nei-flertall blant menn. Videre ser vi at usikkerheten blant 
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kvinner nå er markert lavere enn i de tidligere undersøkelsene, noe som gjør forskjellen 

mellom kvinner og menn mindre på dette feltet. 

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

MENN KVINNER 

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

JA 42 44 40,0 34,7 29 29 28,6 24,2 

NEI 36 32 35,0 44,3 39 35 37,3 48,7 

USIKKER 22 24 24,9 21,0 33 36 34,1 27,0 

ANTALL 1519 1515 1527 1521 1496 1492 1533 1532 

Det er fortsatt i aldersgruppen mellom 45 og 59 år vi finner den største tilbøyelighet til å 

svare "ja" på medlemskapsspørsmålet (33,3 %). Dette er en markert reduksjon 

sammenliknet med de tidligere undersøkelsene av denne typen. Det er for første gang 

også registrert et nei-flertall i denne aldersgruppen, noe som tilsier at nei-siden her har 

vokst med nærmere 10 prosentpoeng sammenliknet med "vår-92". Den største nei-andelen 

finner vi i aldersgruppen over 60 år. Minst tilbøyelig til å svare "ja" på spørsmålet om 

norsk EF-medlemskap er de yngste (under 30 år) og de eldste (over 60 år) hvor ja

andelen er på 27, 7 prosent. 

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

"førstegangsvelgere" - ser vi at oppslutningen rundt ja-standpunktet gjennom de fem 

høstmånedene har lagt i intervallet mellom 31,8 og 24,8 prosent, mens tilsvarende tall for 

nei-siden er 53,3 og 39,3. 

Et trekk ved "høst-92" er at forskjellen mellom alderskategoriene er mindre med hensyn 

til synet på norsk EF-medlemskap. Nei-siden varierer mellom 45,4 % (45-59 år) og 47,9 

% (over 60 år). Ja-siden varierer over et noe større intervall, fra 27,7 prosent (over 60 

år/under 30 år) til 33,3 prosent (45-59 år). 
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UNDER 30 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 HØST-92 

JA 32 31 36,9 27,7 

NEI .. 
- L• ~· ·'° • 44 36 ' ", ... , ~0,2 ·· · 45,7 

USIKKER 25 33 32,8 26,6 

ANTALL 530 579 872 868 

30-44 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 HØST-92 

JA 35 37 38,2 30,3 

NEI 39 35 34,3 47,0 

USIKKER 26 29 27,4 22,7 

ANTALL 1088 1096 838 835 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 HØST-92 

JA 40 44 39,4 33,3 

NEI 33 28 36,4 45,4 

USIKKER 27 28 24,2 21,3 

ANTALL 678 683 557 554 
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OVER 60 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 HØST-92 

JA 34 33 23,3 27,7 

NEI 35 34 44,6 47,9 

USIKKER 32 33 32,1 32,1 

ANTALL 719 649 792 789 

Inntekt og utdanning 

For gruppen med familieinntekt under 150.000 kroner svarer 51,4 prosent i "høst-92" 

undersøkelsen "nei" på spørsmålet om Norge bør bli medlem i EF, 20,8 prosent svarer 

"ja" og 27,8 prosent er usikre. I inntektsklassen mellom 150 - 249.000 kroner er nei

prosenten 50,9, mens ja-siden får en oppslut.ning på 24,4 prosent. "Høst-92" gir også en 

nei-andel på 48,8 prosent og en ja-andel på 29,5 prosent i inntektsgruppen mellom 

250.000 og 349.000 kroner. Det er bare i inntektsklassen over 350.000 vi finner ja

flertall. Her svarer 42,7 prosent "ja" , mens nei-andelen er 35,2. Dette betyr at avstanden 

mellom nei og ja-siden i den høyeste inntektskategorien er redusert fra 22,9 prosentpoeng 

i "vår-92" til 7,5 prosentpoeng i "høst-92". 

Resultatene fra "høst-92" bekrefter de ulikhetene i synet på EF-spørsmålet som vi har 

observert også tidligere. Dess større inntekt dess større tilbøyelighet til å svare "ja", og 

sannsynligheten for ja-svar er omlag 40 % ved en familieinntekt på mer enn 350.000 

kroner. I de andre inntektsgruppene er nei-andelen høyere enn ja-andelen, og blant folk 

med en familieinntekt på under 250.000 kroner er nei-andelen over 50 prosent. Et 

fenomen er at det ikke er noen sammenheng mellom inntektsnivå og den økte nei-andelen 

i befolkningen. Den økte nei-andelen avspeiles i alle inntektskategoriene, og det samme 

gjør reduksjonen på ja-siden. 
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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, men 

samtidig må det her understrekes at nei-siden varierer fra 54, 1 prosent blant de 

grunnskoleutdannede til 48,4 prosent blant de universitets- og høyskoleutdannede. Dette 

betyr at nei-siden er større enn ja-siden i alle kategoriene med hensyn til utdanning. 

Sammenliknet med familieinntekt ser vi at forskjellene i holdning til EF-medlemskap er 

mindre mellom utdanningskategorier enn inntektsnivå. Slik sett kan det virke som 

inntektsnivå framstår som en viktigere forklaringsfaktor enn utdanningsnivå med hensyn 

til holdning i EF-spørsmålet. 

FAMILIEINNTEKT OG HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP ("HØST-92 - %) 

UNDER 150.000 - 250.000 - OVER 
150.000 249.000 349.000 350.000 

JA 20,8 25,4 29,5 42,7 

NEI 54,1 50,9 48,4 35,2 

USIKKER 27,8 23,7 22,1 22,1 

UTDANNING OG HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 
("HØST-92" - % ) 

GRUNN VIDEREG. UNIV/ 
SKOLE SKOLE HSK 

JA 20,8 25,4 29,5 

NEI 54,1 50,9 48,4 

USIKKER 27,8 23,7 22,1 
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Regionale forhold 

Hovedstadsregionen (Oslo og Akershus) er ja-sidens bastion med en ja-andel på 46, 1 

prosent i "høst-92" undersøkelsen. Sammenliknet med tall fra "vår-92" og "høst-91" er 

dette en reduksjon, mens nei-siden øker sin oppslutning i Hovedstadsregionen. 

Oppslutningen om ja-standpunktet var på sitt laveste i Hovedstadsregionen i september og 

oktober (43,1 %), mens ja-siden kunne registrere den høyeste andelen i november (53,0 

%). Desembermålingen viste at ved utgangen av 1992 var ja-siden på omlag 50 prosent i 

Oslo/Akershus (49,3 %). Nei-siden har gjennom høsten variert mellom en oppslutning på 

26,3 prosent (november) og 34,8 prosent (september). 

Når det gjelder det øvrige østlandsområdet får ja-siden en oppslutningen på 30, 1 % , mens 

nei-siden her utgjør 41,2 prosent. Dette betyr at nei-siden har styrket sin posisjon, mens 

ja siden har opplevd en reduksjon. Dette betyr at nei-siden i "høst-92" er større enn ja

siden i dette området, hvilket er en endring fra situasjonen i "vår-92". 

Nei-siden har sitt kjerneområde i Nord-Norge (67,4 %). Videre har nei-siden over 50 

prosent oppslutning i Trøndelag, på Vestlandet og på Sørlandet. I forhold til "vår-92" er 

endringen særlig markert på Sørlandet der framgangen for nei-siden er på 23 

prosentpoeng. Dette endrer styrkeforholdet på Sørlandet mellom ja- og nei-siden fra en 

situasjon med en margin på 2 prosentpoeng i favør av ja-siden i "vår-92" til en situasjon 

hvor nei-siden har en margin på nærmere 30 prosent i forhold til ja-siden. 
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Forskjellen mellom personer bosatt i landkommuner og bykommuner i synet på EF

medlemskap er også synlig i "høst-92" undersøkelsen. 37,9 prosent av de spurte i 

bykommunene svarer "nei" på medlemskapsspørsmålet, mens 36,4 prosent svarer "ja". I 

landkommunene får nei-siden en oppslutning på 53,8 prosent mot 23,5 prosent for ja

siden. Sammenlikner vi med de tidligere undersøkelsene er nå nei- og ja-siden omlag 

jevnstore i by-kommunene, mens nei-siden har tatt en markert ledelse i landkommunene. 
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Velgere og holdning til EF-medlemskap 

1992 er et mellomvalg år, og den politiske mobilisering er tradisjonelt lavere enn i 

valgår. Dette betyr at den utadrettede aktivitet fra de politiske partier er vesentlig mindre 

enn i valgår, men innenfor partiene kan det være til dels stor aktivitet. Innenfor 

Arbeiderpartiet har 1992 vært et år med særdeles stor aktivitet med hensyn til spørsmålet 

om EF-medlemskap. Vårens fylkesårsmøter behandlet alle dette spørsmålet, og 

Arbeiderpartiets årsmøte i november konkluderte denne debatten ved å programfeste et 

ønske om norsk EF-medlemskap. I mellomtiden hadde debatten også blitt gjennomført i 

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) som inntok det motsatte standpunkt i 

forhold til sitt moderparti. 

Et annet parti hvor det tidvis har vært konfrontasjon mellom forskjellige syn på spørsmål 

om EF-medlemskap og behandlingen av EØS-avtalen er FrP. Særlig bemerket ble partiet 

gjennom den diskusjonen som ble ført i forkant av Stortingets behandling av EØS-avtalen. 

Her ble det reist spørsmål om ikke partigruppen burde stemme mot EØS-avtalen hvis det 

ikke ble avholdt folkeavstemning om denne avtalen. 

Kristelig Folkeparti har som et erklært nei-parti i spørsmålet om norsk EF-medlemskap 

tidvis blitt kritisert for å gå inn for EØS-avtalen. Etter at avtalen ble godkjent i Stortinget 

har KrF orientert seg mot nei-siden, bl.a. ved at sentrale KrF-politikere har tatt på seg 

tillitsverv i Nei til EF. EØS-problematikken fikk fornyet aktualitet etter at Sveits avviste 

avtalen gjennom en folkeavstemning, men ettersom dette ikke medførte en omfattende ny 

behandling i Norge ser det ut til at dette spørsmålet er tonet betydelig ned i den norske 

europadebatten. 

De to andre nei-partiene, SP og SV, ble i løpet av sommeren og høsten 1992 stadig 

konfrontert med spørsmålet om tolkningen av en folkeavstemning og mulige 

regjeringsalternativer fra partier på nei-siden. SV avsluttet den interne 

folkeavstemningsdebatten ved et kompromiss hvor en slags sveitsisk løsning ble vedtatt. 

Her vil fylkene agere kantoner i en folkeavstemningssituasjon, hvor det kreves flertall i 

kantonene samtidig som flertall i befolkningen for at er forslag kan betraktes som vedtatt. 
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I spørsmålet om en eventuell nei-regjering blir det pekt på at det er sammensetningen av 

Stortinget som bestemmer dette. Spekulasjonene i denne retning er også redusert ved at 

den sittende statsminister ikke ønsker å stille "kabinettspørsmål" gjennom en 

folkeavstemning. 

VALGRESULTAT 1989 OG 1991 (%) 

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 

PARTIBAROMETER: JUNI-DESEMBER 1992 

juni 1992* 15,5 25,7 13,8 7,0 23,3 8,4 

August 1992* 14,7 26,2 12,5 8,6 23,7 8,4 

September 1992* 14,6 29,0 11,0 7,6 25,7 6,9 

Oktober 1992* 19,0 25,4 13,5 8,4 23,4 6,0 

November 1992* 20,7 24,6 12,2 6,9 24,3 7,0 

Desember 1992* 14,0 30,0 13,1 6,4 25,0 6,5 

*) Opinion/ Aftenposten 

Meningsmålingene fra høstmånedene i 1992 viser relativt store svingninger i 

oppslutningen om enkelte partier. Nei-partiene, SV og SP, har i løpet av høstmånedene 

ikke opplevd samme entydige positive utvikling i opinionen som i første halvår av 1992. 

SV nådde riktignok en rekordhøy oppslutning på Aftenposten/Opinions barometer i 

november med 20, 7 prosent. I desember var imidlertid oppslutningen den laveste 

registrerte høsten 1992 (14 %). Oppslutningen om Senterpartiet har variert fra 11 prosent 

(september) til 13,5 prosent (oktober). Desembertallene vitner om at Arbeiderpartiet igjen 

ser ut til å ha en oppslutning på et nivå tilsvarende fylkestingsvalget i 1991. Tidligere på 

høsten hadde imidlertid meningsmålingene vist en oppslutning på under 30 prosent. 

Resultatene for Høyre har alle vært i overkant av resultatet fra valget i 1991, og partiet 

kan vise til en relativ høy grad av stabilitet i oppslutningen fra velgerne. Oppslutningen 
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om FrP og KrF har på meningsmålingene blitt registrert i området omkring resultatet fra 

Fylkestingsvalget i 1991. 

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 

prosent, og meningsmålingene fra høstmånedene viser at den samlede oppslutningen om 

de to største partiene ikke vil overstige dette resultatet vesentlig. Målingen i desember 

viser den samlet sett høyeste oppslutning om AP/Høyre, mens 4 av de seks målingene gir 

de to partiene en samlet oppslutning på under 50 prosent. 
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For Høyre er "høst-92" undersøkelsen nok en bekreftelse på at velgerne støtter opp om 

den fastlagte partilinje i EF-spørsmålet. 65,8 prosent av høyrevelgerne svarer "ja" på 

spørsmålet om norsk EF-medlemskap, 17 prosent "nei", mens 17,2 prosent er usikre. 

Ja-siden blant partiets velgere er redusert, mens nei-siden har hatt en tilsvarende økning. 

Dette betyr at den endring som har funnet sted i styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden i 

forhold til de tidligere tilsvarende undersøkelsene også i noen grad kan avleses i Høyres 

velgerkorps. 

Blant FrP-velgerne er oppslutningen om partiets EF-politikk den laveste som er registrert 

i denne type sammenslåtte undersøkelser. 38,9 prosent svaier "ja" mot 33 prosent "nei", 

noe som indikerer at FrPs velgerkorps er mer splittet enn Arbeiderpartiets i synet på EF

medlemskap. De tidligere undersøkelsene har gitt ja-siden mer enn 50 prosent oppslutning 

blant FrP-velgerne, mens nei-siden har oppnådd en oppslutning på mellom 18 og 28 

prosent. 

Arbeiderpartiets velgere er fortsatt svært delt i synet på EF-medlemskap. Ja-standpunktet 

kom så sent som i november, og de sammenslåtte tallene er derfor ikke representativ for 

Arbeiderpartiet som ja-parti. 41,0 prosent av AP-velgerne svarer "ja" på spørsmålet om 

norsk EF-medlemskap i "høst-92" undersøkelsen, 27,4 prosent "nei", mens 31,6 prosent 

er usikre. Sammenliknet med "vår-92" har nei-siden økt med omlag 7 prosentpoeng, mens 

ja-siden er tilsvarende redusert. Gruppen av usikre er stabil, og Arbeiderpartiet har det 

mest usikre velgerkorpset. 

Nei-andel i KrFs velgerkorps er i "høst-92" 65,2 prosent, mens ja-andelen er på 9,8 

prosent. 25, 1 prosent av KrF-velgerne er usikre. Sammenliknet med vårens undersøkelse 

er nei-siden redusert, mens usikkerheten har tatt seg opp. Nei-andelen i nei-partiet KrF er 

omlag like stor som ja-andelen i Høyres velgerkorps. 

Blant Senterpartiets velgere er nei-andelen på 92,6 prosent i "høst-92", ja-andelen er på 

0,4 prosent og usikkergruppen er på 7,1 prosent. Sammenliknet med de tidligere 

undersøkelsene er situasjonen i SPs velgerkorps preget av en meget stor stabilitet. Dette 
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til tross for at dette velgerkorpset har opplevd vekst i denne perioden. Det er ikke noe 

annet parti som har et mer samstemt velgerkorps i synet på EF-spørsmålet. 

I det andre nei-partiet, SV, svarer 77,2 prosent av velgerne "nei" på spørsmålet om EF

medlemskap, 10,9 prosent "ja", mens 11,9 prosent er usikre. Andelen usikre blant SV

velgerne er vesentlig redusert i forhold til de tidligere undersøkelsene, der usikkerheten 

var et vesentlig trekk ved SVs velgerkorps. Den reduserte usikkerheten har bidratt til at 

mobiliseringen omkring nei-standpunktet nå bare blir overgått av velgerne til 

Senterpartiet. 

Tar vi utgangspunkt i partienes velgergrupper på grunnlag av "høst-92" undersøkelsen og 

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

utgjør den største grupperingen på nei-siden (28,0 %), fulgt av SV-velgerne (26,8 %), 

mens Arbeiderpartiets velgere utgjør 18,3 prosent av nei-siden. Når det gjelder 

Arbeiderpartivelgernes andel av nei-siden styrkes denne i noen grad i forhold til "vår-92". 

Forklaringen på dette er en noe høyere nei-andel i APs velgerkorps sammen med at 

oppslutningen om partiet ikke er blitt vesentlig redusert. Tendensen hvor både nei-siden i 

Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet var i tilbakegang er endret til mer stabil oppslutningen 

om partiet og noe vekst for nei-siden. Vi må tilbake til "vår-91" undersøkelsen for å finne 

en situasjon der Arbeiderpartivelgerne utgjorde den største gruppen på nei-siden. Et trekk 

ved "høst-92" er at Høyres velgere veier omlag like tungt for nei-siden som KrF

velgerne. Dette gjenspeiler økningen om nei-standpunktet blant Høyres velgere, samt at 

partiet kan vise til rimelig bra resultater på meningsmålingene. 

Nærmere halvparten av velgerne på ja-siden er hjemmehørende i Høyre (48,5 %). 

Arbeiderpartiets velgere utgjør 36,9 prosent av ja-siden. Den største endringen er 

imidlertid at FrP nå kun utgjør 4,7 prosent av ja-siden, mot 9,1 prosent i "vår-92". 

Årsaken til dette er den markerte reduksjonen i velgerkorpsets ja-side, kombinert med 

stagnasjon på de politiske meningsmålingene. SV-velgerne utgjør 5,2 prosent av ja-siden, 

og veier dermed tyngre for ja-siden enn FrP-velgerne. 
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Ser vi på utviklingen i Arbeiderpartiets velgerkorps ser vi at ja-siden har styrket seg noe 

gjennom høstmånedene, fra 38 prosent i september (laveste nivå) til 44,7 prosent i 

desember (høyeste nivå). Nei-siden hadde den høyeste oppslutningen i oktober (29,4 %), 

og den laveste i desember (22,5 %). Dette kan bety at den endelige EF-beslutningen på 

landsmøtet i november har gitt ja-siden i Arbeiderpartiet et definitivt overtak. På den 

annen side må det påpekes at ja-siden i velgerkorpset var større eller like stor høsten 1991 

og tidlig på våren 1992. I denne perioden var også nei-siden blant AP-velgerne mindre 

enn hva tilfellet har vært gjennom høstmånedene i 1992. Usikkerheten blant 

Arbeiderpartiets velgere har blitt målt til mellom 34,5 prosent (september) og 29,1 

prosent (oktober). 

Et annet velgerkorps hvor det er stor splittelse i synet på norsk EF-medlemskap er FrPs. 

Her har ja-siden variert mellom 50,9 (august) og 30,3 (oktober). Nei-andelen i 

velgerkorpset ser ut til å ha etablert seg mellom 30 og 40 prosent. Dette betyr at 

differansen mellom velgerkorpsets nei- og ja-side ikke nødvendigvis kommer til å 

gjenspeile partiets klare holdning i EF-saken. 

Blant medlemmer i LO-tilknyttede forbund viser "høst-92" tallene at nei-siden er stabil 

sammenliknet med "vår-92", noe som gir en nei-andel på 41 ,6 prosent. Ja-siden er 

redusert i forhold til de tidligere undersøkelsene, og oppslutningen om ja-standpunktet er 

26,9 prosent. Usikkerheten blant LO-medlemmene er på 31,5 prosent, noe som er på 

tilsvarende nivå som "høst-91" 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 HØST-92 

JA 29 32 34,3 26,9 

NEI 42 36 41,2 41,6 

USIKKER 29 32 24,5 24,5 
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HOLDNINGER TIL EUROPAPOLITIKK 

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

92" undersøkelsen at den · største andelen mener det er ar:.beiØ~l~igJw~.~pø.rsmålet. 24, 7 

prosent oppgir dette alternativet, 20,9 prosent av svarene faller i kategorien selvråderett, 

mens 15 ,5 prosent mener det er norsk næringslivs adgang til EFs indre marked som er 

viktigst for europapolitikken. 

Sammenliknet med resultatene fra de tidligere undersøkelsene finner vi at det i første 

rekke er vektleggingen av næringslivets adgang til EFs indre marked som er svekket. 

Dette kan ha sammenheng med debatten rundt EØS-avtalen, hvor det ble framhevet at 

nettopp denne avtalen ville ivareta dette behovet for norsk næringsliv. Andelen som 

svarer arbeidsledighet øker med 2,3 prosentpoeng i forhold til "vår-92", men er fortsatt 

lavere enn hva tilfellet var i 1991. Økningen kan skyldes den debatt som har vært knyttet 

til dette spørsmålet, hvor blant annet forskjellige økonomer og enkelte 

arbeiderpartipolitikere har bidratt. Andelen svar i kategorien selvråderett er økt med 5 

prosentpoeng i forhold til "vår-92" og dette forsterker en tendens til i økende grad 

vektlegge dette aspektet. Ettersom det i all hovedsak er nei-siden i spørsmålet om EF

medlemskap som vektlegger dette forholdet gjenspeiler dette i noen grad økningen i nei

andelen. En annen trend av mer langsiktig art er reduksjonen i andelen som vektlegger 

miljøspørsmål. Når det gjelder tilbøyeligheten til å svare "distriktsinteresser" blir den 

registrerte økningen fra "høst-91" til "vår-92" bekreftet gjennom "høst-92". 
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VIKTIGST FOR VALG AV NORSK EUROPAPOLITIKK ( % ) 

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 HØST-92 

Arbeidsledighet 28 26 22,4 24,7 

Indre marked 18 22 18,3 15,5 

l)istriktsinteresser 5 5 7,7 7,8 

Miljøspørsmål 16 13 12,5 10,6 

Selvråderett 12 13 15,9 20,9 

Innflytelse i Europa 10 11 10,9 10,7 

Ingen 1 1 1,5 1,7 

Ikke sikker 10 10 10,8 8,0 

100 101 100,0 99,9 

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

vektlegges (37, 0 % ) . !)ette er en reduksjon på 3, 7 prosentpoeng i forhold til vårens 

undersøkelse. Andelen som mener at miljøspørsmål er viktigst blir ytterligere redusert i 

høst-92 11
• Innflytelse i Europa (25,4 %) og arbeidsledighet (16,2 %) er også områder som 

blir tillagt forholdsvis stor vekt av ja-siden. l)istriktsinteresser er en svarkategori som i 

"høst-92" omtrent ikke blir benyttet av de spurte på ja-siden. Totalt sett gir imidlertid 

"høst-92 11 et bilde av stabilitet sammenliknet med 11 vår-92". . 

På nei-siden er spørsmålet knyttet til selvråderett (30,2 %), arbeidsledighetsspørsmålet 

(26,3 %), og distriktsinteresser (14,0 %) de forhold som i størst grad vektlegges. 

Sammenliknet med 11 vår-92 11 øker andelen som vektlegger arbeidsledighetsspørsmålet og 

som avgir svar i selvråderettkategorien. Hensynet til norsk næringslivs adgang til EFs 

indre marked og norsk innflytelse i Europa er svarkategorier med lav tilslutning fra nei-
\ 

siden. Også på nei-siden reduseres andelen som svarer miljøspørsmål i forhold til 11vår-

9211. 
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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 - 15,8 

prosent mot 21,2 prosent i "vår-92". I denne gruppen er andelen som svarer 

arbeidsledighet 28,3 prosent, selvråderett 19, 1 prosent, adgang til EFs indre marked 10, 1 

prosent og miljøspørsmål 10 prosent. Ved siden av reduksjonen i usikkergruppen er det 

en markert økning i tilbøyeligheten til å velge selvråderettkategorien, samt at det kan 

registreres en økning i andelen som svarer "arbeidsledighetsspørsmålet". 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK, "VÅR- OG HØST 92" (%) 

JA NEI USIKKER 

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

Arbeidsledighet 14,4 16,2 25,7 26,3 28,3 32,1 

Indre marked 40,6 37,0 3,0 4,7 11,3 10,1 

Distriktsinteresser 2,2 0,9 14,7 14,0 5,5 4,4 

Miljøspørsmål 9,6 7,5 15,2 12,9 12,8 10,0 

Selvråderett 5,2 7,9 28,4 30,2 13,2 19,1 

Innflytelse i Europa 23,4 25,4 2,9 3,5 6,4 6,8 

Ingen 0,5 2,2 2,5 1,4 1,3 1,7 

Ikke sikker 4,0 3,0 7,6 6,9 21,2 15,8 

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

Menn vektlegger i størst grad - og også i større grad enn kvinner - norsk næringslivs 

adgang til EFs indre marked (22,0 %), mens det blant kvinnene bare er 9,2 prosent som 

oppgir dette som viktigst for norsk europapolitikk. Arbeidsledighet vektlegges mest blant 

kvinner (28,8 % ), og de får følge av 20,4 prosent av mennene. Selvråderett alternativet 

velges av 20,4 prosent av mennene og 21,4 prosent av kvinnene. Kvinner (13,0 %) er i 

større grad enn menn (8, 1 % ) tilbøyelig til å vektlegge miljøspørsmål. Dette mønsteret 

bekrefter i stor grad hva vi fant i de tidligere undersøkelsene. 



31 

Arbeidsledighet er det forhold som i størst grad blir vektlagt av de under 30 år (30,2 %) 

og i gruppen over 60 år (27,3 %). Blant de yngste blir selvråderettkategorien vektlagt av 

17,4 prosent, mens 15,9 prosent vektlegger norsk næringslivs adgang til EFs indre 

marked. I gruppen over 60 år peker 21,6 på selvråderettalternativet som viktigst for norsk 

europapolitikk, mens 15 prosent i denne aldersgruppen er usikker med hensyn til 

vektleggingen i europapolitikken. I aldersgruppen mellom 30 og 44 år vektlegges i størst 

grad selvråderett (23,1 %), dernest arbeidsledighetsspørsmålet (18,8 %) og adgang til EFs 

indre marked (18,3 %). Gruppen mellom 45 og 59 år prioriterer omlag likt med gruppen 

mellom 30 og 44 år. Her oppgir 22,5 selvråderett, 21,4 prosent arbeidsledighet og 16 

prosent adgang til EFs indre marked som viktigst for norsk europapolitikk. Norsk 

innflytelse i Europa blir i størst grad vektlagt av gruppen fra 45 til 59 år (15,9 %), , 

mens distriktspolitikk i størst grad oppgis i aldersgruppen 30-44 år (10,0 %). De yngste 

er i størst grad tilbøyelig til å svare miljøspørsmål (13,6 % ). 

ALDER OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK(%), "HØST-92" 

15-29 år 30-44 år 45-59 år over 60 

Arbeidsledighet 30,2 18,8 21,4 27,3 

Indre marked 15,9 18,3 16,0 11,9 

Distriktsinteresser 7,6 10,0 9,6 4,7 

Miljøspørsmål 13,6 12,1 7,8 7,6 

Selvråderett 17,4 23,1 22,5 21,6 

Innflytelse i Europa 8,0 12,1 15,9 8,7 

Ingen 0,7 1,1 1,6 3,3 

Ikke sikker 6,6 4,5 5,2 15,0 

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

I "høst-92" undersøkelsen er medlemmene av forbund tilsluttet LO er i størst grad 

tilbøyelig til å vektlegge arbeidsledighetsspørsmålet (24, 6 % ) som det viktigste forhold for 

norsk europapolitikk, dernest spørsmålet relatert til selvråderetten (20,3 % ) . 

Sammenlikner vi med de tidligere undersøkelsene ser vi at LO-medlemmene i avtagende 
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grad er tilbøyelige til å vektlegge adgangen til EFs indre marked og miljøspørsmål, mens 

selvråderett og norsk innflytelse i Europa i økende grad blir vektlagt som viktigst for 

europapolitikken. Videre ser vi at reduksjonen i tilbøyeligheten til å svare arbeidsledighet 

ser ut til å stoppe opp. 

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

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

Arbeidsledighet 33 27 25,0 24,6 

Indre marked 16 21 17,5 14,4 

Distriktsinteresser 6 6 9,1 10,3 

Miljøspørsmål 15 14 12,0 10,1 

Selvråderett 13 12 16,2 20,3 

Innflytelse i Europa 9 11 12,8 14,9 

Ingen 0 2 1,8 1,5 

Ikke sikker 7 7 5,6 4,0 

99 100 100,0 100,1 

Partier og velgere 

Arbeidsledighetsspørsmålet er det forhold som i størst utstrekning blir vektlagt av 

velgerne til FrP (34,2 %) og Arbeiderpartiet (26,1 %), og i minst grad av Høyrevelgerne 

(13,6 %). Høyre-, Arbeiderparti- og FrP-velgerne er de gruppene som er mest tilbøyelig 

til å vektlegge norsk næringslivs adgang til EFs indre marked - henholdsvis 35,6 prosent 

for Høyrevelgerne og 19,9 prosent for FrPs velgerkorps og 19,6 prosent for 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 (23,6 % ) er 

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

velgergrupper, mens det blant Høyrevelgerne bare er 4,4 prosent som mener 

distriktsinteresser er viktigst for norsk europapolitikk. SV-velgerne (19,6 %) er den 
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velgergruppen som er mest tilbøyelig til å vektlegge miljøspørsmål, mens Høyre-, SP-, og 

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 forhold for norsk europapolitikk, mens velgerne til 

Arbeiderpartiet og Høyre i vesentlig mindre grad vektlegger dette forholdet. Norsk 

innflytelse i Europa blir i størst grad framhevet av Høyres velgere (23,3 %), mens bare 

1,8 prosent av KrF-velgerne mener dette er viktigst. 

Ser vi på nei-partiet SVs velgerkorps er det selvråderett (31,4 %) og arbeidsledighet (22,1 

%) som i størst grad vektlegges, mens miljøspørsmål blir oppgitt av 19,6 prosent som 

viktigst for europapolitikken. Vektleggingen av miljøspørsmål i denne sammenheng blant 

SV-velgerne er markert redusert i forhold til "vår-92" undersøkelsen. Andelen som velger 

selvråderettkategorien har på tilsvarende måte økt markert. 

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

norsk europapolitikk. Velgerkorpsene til Høyre 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, mens 23,6 prosent mener at 

distriktsinteresser er viktigst. Sammenliknet med "vår-92" viser "høst-92" relativt stor 

stabilitet når det gjelder hvordan SP-velgerne prioriterer, samtidig som usikkerheten har 

avtatt noe. 

KrF-velgerne er også mest tilbøyelig til å vektlegge selvråderett (30,5 % ), mens 22, 1 

prosent svarer arbeidsledighet som det viktigste forhold for norsk europapolitikk. 

Miljøspørsmål og distriktsinteresser blir i mindre grad vektlagt i "høst-92" enn i "vår-92". 

Derimot er det en markert økning av andelen som mener at norsk næringslivs adgang til 

EFs indre marked er viktigst. 

I Arbeiderpartiets velgerkorps er. arbeidsledighetsspørsmålet (26, 1 % ) og næringslivets 

adgang til EFs indre marked (19,4 %) de forhold som vektlegges mest. Videre avviker 
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AP-velgerne fra trenden når det gjelder vektlegging av miljøspørsmål, ettersom denne 

andelen er økende. Derimot følger Arbeiderpartiets velgerkorps utviklingen med hensyn 

til en økning i andelen som velger selvråderettkategorien når vi sammenlikner "høst-92" 

med "vår-92". 

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

Høyrevelgerne (35,6 %), mens 21,9 prosent av Høyres velgerkorps oppgir innflytelse i 

europa som det viktigste forhold for norsk europapolitikk. Med hensyn til tilbøyeligheten 

til å vektlegge adgang til EFs indre marked er denne redusert med omlag 5 prosentpoeng 

i forhold til "vår-92". Andelen som oppgir selvråderett er økt med omlag 7 prosentpoeng. 

FrP-velgerne er i stor grad tilbøyelig til å vektlegge arbeidsledighetsspørsmålet (34,2 %), 

mens 19,9 prosent svarer at det er adgangen for næringslivet til EFs indre marked som er 

viktigst. Sammenliknet med tall fra vårens undersøkelse er det en reduksjon av 

tilbøyeligheten til å vektlegge markedsadgang, og en markert vekst med hensyn til å oppgi 

arbeidsledighetsspørsmålet. Selvråderett blir vektlagt av 18,8 prosent av FrP-velgerne i 

"høst-92". 

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 velgerkorps. Blant velgerne til ja-partiene er Høyrevelgerne i stor 

grad tilbøyelig til å vektlegge norsk innflytelse i europa. Arbeidsledighetsspørsmålet blir i 

stor grad vektlagt blant velgerne til FrP, Arbeiderpartiet, KrF og SV. 
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PARTIVALG OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK ("HØST-92" - %) 

SV AP SP · KrF H FrP 

Arbeidsledighet 22,1 26,1 18,2 22,1 13,6 34,2 

Indre marked 4,8 19,4 3,7 13,0 35,6 19,9 

Distriktsinteresser 10,4 6,0 23,6 7,8 4,4 4,3 

Miljøspørsmål 19,6 10,7 6,9 9,4 4,3 7,1 

Selvråderett 31,4 14,9 34,2 30,5 14,6 18,4 

Innflytelse i Europa 7,6 14,6 3,3 1,8 21,9 10,0 

Ingen 0,6 1,6 1,4 2,5 1,7 1,2 

Ikke sikker 3,6 6,8 8,7 13,0 3,9 4,8 

100,1 100,1 100,0 100,1 100,0 99,9 
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Utviklingen over tid 

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

perioden august - desember 1992 avtegner det seg et bilde som gir inntrykk av stor 

stabilitet. Andelen som vektlegger selvråderett har variert fra 16, 1 prosent i august til 

21,6 prosent i november, men med unntak av augustmålingen har denne svarkategorien 

hatt en oppslutning på omlag 20 prosent. Dette betyr at andelen som mener at dette er 

viktigst for norsk europapolitikk ser ut til å stabilisere seg på rundt 20 prosent. Andelen 

som svarer distriktspolitikk har variert i intervallet fra 9,5 prosent i november og til 6,4 

prosent i desember. Gruppen av usikre har variert mellom 10,6 prosent i august til 6,2 

prosent i november. Andelen usikre har med unntak av målingen i august vært under 10 

prosent. 

AUGUST - DESEMBER, 1992: VIKTIGST FOR NORSK 
EUROPAPOLITIKK (%) 

AUG. SEP. OKT. NOV. DES. 

Arbeidsledighet 25,5 25,6 25,0 23,5 26,2 

Indre marked 15,6 15,0 15,1 16,3 16,8 

Distriktsinteresser 7,4 6,6 7,4 9,5 6,4 

Miljøspørsmål 11,3 12,1 10,3 9,3 10,9 

Selvråderett 16,1 20,5 20,7 21,6 19,9 

Innflytelse i Europa 11,9 9,8 10,2 12,2 10,7 

Ingen 1,6 2,2 1,5 1,3 0,7 

Ikke sikker 10,6 8,1 9,9 6,2 8,5 

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

I "høst-92" undersøkelsen, basert på tall fra september, oktober og november, er 

oppslutningen om nei-stanqpunktet.på 46,5.prosent, mens 29,4.prosent svarer "ja" på 

spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Sammenliknet med de tidligere undersøkelsene av 

denne typen er ·det i "høst-92" inntruffet en markert endring. For første gang gir en slik 

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

i favør av et av standpunktene. I de tidligere undersøkelsene har forskjellen mellom ja- og 

nei-siden vært tre prosentpoeng eller mindre. I den tilsvarende undersøkelsen for ett år 

siden ("høst-91 ") var forskjellen tre prosentpoeng i favør av ja-siden. "Høst-92" gir 

derimot en differanse mellom ja- og nei-siden på 17,1 prosentpoeng. Denne endringen i 

styrkeforhold kan tilbakeføres til en markert svekket ja-side og til en enda mer styrket 

nei-side. Sammenliknet med "høst-91" er ja-siden redusert med 6,6 prosentpoeng, mens 

nei-siden har økt sin oppslutning med 13,5 prosentpoeng. Dette betyr at den stabiliteten i 

befolkningens holdning til spørsmålet om EF-medlemskap representert ved en tre-deling 

mellom ja-standpunktet, nei-standpunktet og usikkerhet er brutt. 

Endringen i styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden kan tilbakeføres til målingen i juni, 

etter den danske folkeavstemningen. Nei-mobiliseringen ser ut til å ha blitt holdt vedlike 

gjennom blant annet den lite overbevisende franske oppslutningen om Traktaten, 

diskusjonen rundt EØS-avtalen, utviklingen innen Arbeiderpartiet og det sveitsiske "nei" 

til EØS. Utviklingen har vært akkompagnert av usikkerheten på valutamarkedet, 

utenlandske bedriftsoppkjøp (Freia), kampanjen omkring norsk iskrem, og EF

kommisjonens forslag til oljedirektiv og bransjens vurdering av dette. I motsetning til 

1990 og 1991 har 1992 ikke gitt inntrykk av at EF er et utpreget stabilt element i et 

Europa i hurtig endring. Snarere ser det ut til at endringsprosessene i de tidligere 

kommuniststatene i Øst- og Sentraleuropa har gått inn i en konsolderings- og 

reorganiserinsfase, mens EF opplever økonomisk ustabilitet, fravær av økonomisk vekst 

og økende politisk uro. EF framsto høsten 1992 ikke som "den trygge havn i opprørt 

vær". 
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Fortsatt er det slik at menn og kvinner i første rekke skiller lag når det gjelder 

tilbøyelighet til å svare "ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Kvinner er også i 

noen grad mer tilbøyelig til å svare "nei" enn det menn er. Et interessant trekk er at ja

siden blant kvinnene ser ut til å ha stabilisert seg på mellom 20 og 25 prosent, mens nei

siden blant mennene nå ser ut til å være like stor eller større enn ja-siden. Sammenlikner 

vi "høst-92" undersøkelsen med de tilsvarende tidligere undersøkelsene finner vi at for 

første gang er det registrert et nei-flertall blant menn. Videre ser vi at usikkerheten blant 

kvinner nå er markert lavere enn i de tidligere undersøkelsene, noe som gjør forskjellen 

mellom kvinner og menn mindre på dette feltet. 

Et trekk ved "høst-92" er at forskjellen mellom alderskategoriene er mindre med hensyn 

til synet på norsk EF-medlemskap. Nei-siden varierer mellom 45,4 % (45-59 år) og 47,9 

% (over 60 år). Ja-siden varierer over et noe større intervall, fra 27, 7 prosent (over 60 

år/under 30 år) til 33,3 prosent (45-59 år). 

Med hensyn til inntekt og utdanning fant vi at det var nei-flertall i alle 

utdanningskategorier, mens det var ja-flertall i den øverste inntektskategorien. Slik sett 

kan det virke som inntektsnivå framstår som en viktigere forklaringsfaktor enn 

utdanningsnivå med hensyn til holdning til norsk EF-medlemskap. 

Når det gjelder partienes velgere framstår FrP med det mest splittede velgerkorps i 

spørsmålet om EF-medlemskap, fulgt av arbeiderpartivelgerne. Samtlige velgerkorps, med 

unntak for KrF, har en like stor eller større nei-oppslutning enn hva tilfellet var i "vår-

92". Arbeiderpartiet er det partiet med den mest omfattende interne EF-debatt, og partiets 

endelige ja-standpunkt kom ikke før i begynnelsen av november. Derfor er tallene i "høst-

92" undersøkelsen ikke representativ for AP som ja-parti. Målingen i desember viste at 

nei-siden ble redusert, mens ja-siden økte. Ja-siden har imidlertid vært større blant AP

velgerne tidligere, og nei-siden har også hatt lavere oppslutning i Arbeiderpartiets 

velgerkorps. SV-velgerne øker sin mobilisering om nei-standpunktet markert i "høst-92" i 

forhold til de tidligere undersøkelsene. Ja-andelen blant høyrevelgerne er den laveste som 

er registrert i denne type undersøkelse, men er forsatt på et nivå som ikke gir grunnlag 
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for å si at det er vesentlig avvik mellom partiets politikk og holdningen til partiets 

velgere. 

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

rimelig stabil i forhold til 11 vår-92 11
• Andelen som velger selvråderett kategorien som 

svaralternativ er imidlertid fortsatt økende. Når det gjelder tilbøyeligheten til å vektlegge 

adgangen til EFs indre marked er svarandelen her redusert i forhold til 11 vår-92 11
, og har 

den laveste registrerte svarandel i denne type undersøkelse. En annen tendens som 

bekreftes i 11 høst-92" er reduksjonen i andelen som mener at miljøspørsmål er viktigst for 

norsk europapolitikk. 
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