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INNLEDNING 

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

til EF-spørsmålet og vektleggir:ig (!.V spørswål innen europp.politikken. .I dette notatet vil vi 

presentere en sammenstilling av målingene fra våren 1992. 

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

månedene februar, mars og april. Vi har tidligere gjort tre tilsvarende undersøkelse under 

benevnelsene "høst-90", "vår-91" og "høst-91". Høst-undersøkelsene baserer seg på 

sammenslåtte data for september, oktober og november, mens "vår-91" er basert på tall 

fra de samme månedene som "vår-92". 

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?". 

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 



2 

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 "vår-92" undersøkelsen, hvor tallene fra februar, mars og april 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 "vår-92" undersøkelsen 

er 3060. 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 to høstundersøkelsene og "vår-

91" undersøkelsene. 

Utvalget i undersøkelsen på 3060 personer over 17 år, er trukket tilfeldig fra 

telefonkatalogen. Utvalget er derfor i strengt faglig betydning representativt for 
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"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 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 

"Vår-92" tallene viser at 36,2 % av de spurte svarer "nei" på spørsmålet om Norge bør 

bli medlem av EF, mens 34,2 % svarer "ja" og omlag 30 % er usikre. Sammenliknet 

med "høst-91" undersøkelsen betyr dette at nei-siden er styrket, at ja-siden er svekket og 

usikkergruppen rimelig stabil. I forhold til "vår-91" er hovedinntrykket at våren 1992 i 

stor grad avspeiler det samme mønster og styrkeforhold som for ett år tilbake. I forhold 

til folkeavstemningen i 1972 er mobiliseringen i EF-spørsmålet lavere i 1992 enn ved 

avstemningstidspunktet i 1972. Ja-siden har i de sammenslåtte undersøkelsene hatt en 

mobilisering som ligger tettere opp til mobiliseringen i 1972, enn hva som er tilfellet for 

nei-siden. 

Forholdet mellom ja- og nei-siden har i perioden januar-juni variert, og oppslutningen om 

de to standpunktene har variert markert. Nei-siden har fra februar til juni vært økende -

fra 32.2 prosent i februar til 44 prosent i juni. De månedene med størst nei-andel i 

undersøkelsene - mai og juni - er ikke innbefattet i "vår-92" undersøkelsen. Ja-siden har 

opplevd en markert tilbakegang hvis hele perioden ses under ett. Størst oppslutning hadde 

ja-siden i januar med 36,5 prosent, mens den var lavest i juni med 27,6 prosent. For ja

siden faller begge de månedene med lavest ja-andel utenfor "vår-92" undersøkelsen. 

Gruppen av usikre var minst i april (25,3 %), mens den var størst i februar (33,5 %). 
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JA, NEI OG IKKE SIKKER/DELTOK IKKE 
1972, VÅR-91, HØST-91 OG VÅR 92 

1972 VÅR-91 

JA 36,7 35 

NEI 42,3 37 

IKKE SIKKER 21,0* 28 

* andel som ikke deltok 
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Ser vi på tidspunktet for de enkelte undersøkelsene og sentrale begivenheter er april

undersøkelsen den som faller nærmest en slik hendelse i tid. April-undersøkelsen ble tatt 

opp kort tid etter at Statsministeren hadde tilkjennegitt sitt EF-syn på årsmøtet i 
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Hordaland Arbeiderparti 4. april. I den grad Statsministerens stillingtaken påvirket 

opinionen gav det seg utslag i økt mobilisering, og hvor nei-siden økte sin oppslutning 

mer enn ja-siden. Isolert sett betydde statsministerens bekjentgjøring av sitt EF-standpunkt 

mer for nei-siden enn for ja-siden med hensyn til å øke mobiliseringen. Det som svekker 

dette resonnementet er at statsministerens standpunkt neppe kan sies å ha overrasket noen. 

Alt 14. januar kom det klare signaler om at statsministeren ville innta et ja-standpunkt på 

bakgrunn av et foredrag i Ski Arbeiderparti. 

Derimot er det trolig at den debatten som foregikk internt i Arbeiderpartiet hele våren og 

forsommeren 1992 har innvirket både på mobiliseringen i EF-spørsmålet og for politiske 

preferanser blant velgerne. Tidlig på året begynte debatten om EF på lokallagsnivå i 

Arbeiderpartiet, og fylkesårsmøtene i april og mai representerte i sum konklusjonen på 

denne debatten. Videre uttalte stadig fler av Arbeiderpartiets topp-politikere seg om 

hvilket standpunkt de hadde tatt i EF-spørsmålet. I tillegg til dette ble intern strid i det 

største fylkespartiet, Oslo Arbeiderparti, eksponert i media i perioden februar-mai. 1. mai 

arrangementene ble i hovedsak en markering av nei-standpunktet i EF-saken. I mars ble 

det også offentliggjort et opprop fra tillitsvalgte i Arbeiderpartiet som sa "nei" til norsk 

EF-medlemskap, og det ble avholdt en større konferanse i Oslo. 

Et annet element som nok innvirket på vår hjemlige debatt var EØS-saken. Gjennom hele 

januar ble det signalisert problemer i forholdet til EF i EØS-spørsmålet, og dette 

spørsmålet skulle være mer eller mindre åpent fram til 15. april da EF-domstolen avgav 

en positiv uttalelse om hvorvidt avtalen var forenelig med Romatraktaten. Undertegningen 

av avtalen fant ikke sted før 2. mai. Dette var imidlertid ikke til hinder for at 

organisasjonen Nei til EF innledet en kampanje mot avtalen alt i februar, og hvor en av 

målgruppene var KrF-politikerne. Fylkesårsmøtene i KrF i slutten av februar sa i stor 

grad "ja" til EØS-avtalen etter at partiledelsen hadde inntatt et klart ja-standpunkt. 

Ja-siden, representert ved Europabevegelsen, ble i størst grad eksponert ved interne 

problemer. I slutten av mars tiltrådte imidlertid en ny leder, og dette bidrog til å dempe 

spekulasjonene om de interne forhold, til tross for at langt fra alle var fornøyd med valg 

av ledelse. Utspillet fra den nye lederen umiddelbart etter den danske folkeavstemningen 
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bidro til fornyet diskusjon om Europabevegelsen som målbærer av ja-standpunktet. 

Meningsmålinger fra Sverige, i kombinasjon med diverse utspill og tiltak, gav signaler 

om at EF-motstanden i nabolandet var i vekst. I mars kom en meningsmåling som fortalte 

at nei-siden hadde vokst kraftig, og i mai ble den første meningsmålingen i Sverige hvor 

nei-siden var større enn ja-siden offentliggjort. Debatten fram mot folkeavstemningen i 

Danmark ble også mer hørbar jo nærmere 2. juni vi kom. Til manges overraskelse hadde 

nei-siden tatt ledelsen på meningsmålingene, og til enda større overraskelse hadde de 

beholdt den fram til mai. I mai ble det imidlertid offentliggjort målinger som viste at ja

siden hadde hatt framgang, og at den nå var større enn nei-siden. Derfor ble resultatet -

50,7 % nei mot 49,3 % ja - mer oppsiktsvekkende enn det ellers ville blitt. 

I lys av dette bildet er utviklingen i styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden i Norge ikke 

mulig å forklare ut fra en analyse av enkeltbegivenheters innvirkning på opinionen. Økt 

oppslutning om nei-standpunktet i juni er fristene å koble til resultatet fra den danske 

folkeavstemningen, men det må understrekes at nei-siden hadde hatt økende oppslutning i 

alle målingene etter februar. Slik sett kan den danske folkeavstemningen ses på som en 

faktor som har forsterket denne tendensen. Det kan også være fristene å forklare ja-sidens 

tilbakegang fra mai til juni med den samme folkeavstemning, men ja-sidens tilbakegang 

fra mai til juni er ikke vesentlig større enn tilbakegangen fra april til mai. Mars er den 

måneden da nei-siden blir større enn ja-siden på vårt barometer, og aprilmålingen som er 

tatt opp rett etter årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti bekrefter økende oppslutning om 

nei-standpunktet og stabilitet for ja-siden. Det er en økende nei-side, og en svekket ja-side 

som er hovedkonklusjonen etter vårens målinger. 

Kjønn og alder 

"Vår-92" undersøkelsen bekrefter inntrykket av at menn i større grad enn kvinner svarer 

"ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. 28,6 prosent av kvinnene svarer "ja", og 

dette er en omlag like stor andel som i den tilsvarende undersøkelsene fra våren og høsten 

1991. 40 prosent av mennene svarer "ja". Sammenliknet med tall fra de tilsvarende 

undersøkelsene i 1991 er oppslutningen om ja-standpunktet 4 prosentpoeng lavere enn i 
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"høst-91", og også noe lavere enn i "vår-91". Andelen som svarer "nei" på 

medlemskapsspørsmålet er høyere for både menn og kvinner sammenliknet med "høst-

91" , men ikke fullt så høyt som i "vår-91" undersøkelsen. Usikkergruppen blant 

kvinnene er noe redusert sammenliknet med "høst-91", mens den for menn er rimelig 

stabil. 

De månedlige målingene for perioden januar-juni viser at oppslutningen om ja

standpunktet blant kvinner varierte fra 18,4 prosent i juni til 30,2 prosent i februar, mens 

den tilsvarende oppslutning for nei siden varierte fra 47,3 prosent i juni til 29,6 prosent i 

februar. Blant menn var ja-prosenten 46,3 i januar, mens den var nede i 37,1 prosent i 

juni. Nei-siden hadde en oppslutning på 40,6 prosent av mennene i juni, mens laveste 

notering var i januar med en nei-prosent på 30,5. Dette betyr at den eneste av disse 

verdiene som inngår i "vår-92" er den høye ja-andelen blant kvinnene fra februar. Disse 

tallene avspeiler også det endrede styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden. Kvinnene er 

minst tilbøyelig til å svare "ja" og mest tilbøyelig til å svare "nei" i siste delen av 

perioden. For menn er situasjonen at de er mer tilbøyelig til å svare "nei" i april, mai og 

juni, mens andelen som svarer "ja" er rimelig stabil. 

Menn og kvinner skiller i første rekke lag når det gjelder tilbøyelighet til å svare "ja" på 

spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Kvinner er bare i noen grad mer tilbøyelig til å 

svare "nei" enn det menn er, og i november var det faktisk en større andel menn som 

svarte nei enn kvinner. Derimot er kvinner i langt større grad tilhørende gruppen av 

usikre enn det menn er. 
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KVINNER OG MENN, HOLDNING TIL NORSK EF-MEDLEMSKAP(%) 

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

JA 42 44 40,0 29 29 28,6 

NEI 36 32 35,0 39 35 37,3 

USIKKER 22 24 24,9 33 36 34,1 

ANTALL 1519 1515 1527 1496 1492 1533 

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

"ja" på medlemskapsspørsmålet (39,4 %). Dette er omlag det samme resultatet som i 

"vår-91" undersøkelsen, men en reduksjon i forhold til "høst-91". I den yngste gruppen -

personer under 30 år - finner vi den mest markerte endringen i forhold til tidligere 

undersøkelser. I "vår-92" var ja-andelen 36,9 prosent, mens nei-andelen var 30,2 prosent. 

Nei-andelen har i de tidligere tilsvarende undersøkelsene vært større enn ja-andelen i 

denne gruppen. Nei-siden blir redusert med over 5 prosentpoeng i denne alderskategorien 

sammenliknet med "høst-91 ". I aldersgruppen mellom 30 og 44 år viser "vår-92" tallene 

at ja-siden har en oppslutning på 38,2 prosent, mens 34,3 prosent svarer "nei". Dette er 

rimelig stabilt i forhold til "høst-91", men en styrket ja-side og svekket nei-side sett i 

relasjon til "vår-91". I aldersgruppen over 60 år viser "vår-92" tallene at nei-siden har 

styrket seg markert i forhold til de tidligere undersøkelsene, mens ja-siden er blitt 

tilsvarende svekket. 

Ser vi på utviklingen over tid for den yngste alderskategorien ser vi at det her har vært en 

større ja- enn nei-side fram til mai-målingen. Fra april til mai vokste imidlertid nei-siden 

med 11 prosentpoeng i denne gruppen, mens ja-siden ble redusert med omlag 3 

prosentpoeng. Juni-tallene bekreftet denne utviklingen. 
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UNDER 30 ÅR, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 32 31 36,9 
.; " - !~ ~ ... '< 

NEI 44 36 30,2 

USIKKER 25 33 32,8 

ANTALL 530 579 872 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 35 37 38,2 

NEI 39 35 34,3 

USIKKER 26 29 27,4 

ANTALL 1088 1096 838 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 40 44 39,4 

NEI 33 28 36,4 

USIKKER 27 28 24,2 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 34 33 23,3 
. ' 

NEI 35 34 44,6 

USIKKER 32 33 32,1 

ANTALL 719 649 792 

Inntekt 

For gruppen med familieinntekt under 150.000 kroner svarer 43,7 prosent i "vår-92" 

undersøkelsen "nei" på spørsmålet om Norge bør bli medlem i EF, 24,3 prosent svarer 

"ja" og 30,3 prosent er usikre. I inntektsklassen mellom 150 - 249.000 kroner er nei

prosenten 36,1, mens ja-siden får en oppslutning på 33,7 prosent. "Vår-92" gir også en 

større nei-andel (38,3 % ) enn ja-andel (34,0) i inntektsgruppen mellom 250.000 og 

349.000 kroner. Det er bare i inntektsklassen over 350.000 vi finner ja-flertall, men til 

gjengjeld er det markert. 49,3 prosent svarer "ja" i denne kategorien, mens nei-andelen er 

26,4. 

Resultatene fra "vår-92" bekrefter bare de ulikhetene i synet på EF-spørsmålet i forhold 

til inntekt som er observert ved de tidligere undersøkelsene. Dess større inntekt dess 

større tilbøyelighet til å svare "ja", og sannsynligheten for ja-svar er nærmere 50 % 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 150.000 kroner er 

det en markert større nei-andel enn ja-andel. Usikkerheten i EF-saken avtar også med 

stigende inntekt. 
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FAMILIEINNTEKT OG HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

UNDER 150.000 - 250.000 - OVER 
150.000 249.000 349.000 350.000 

JA 24,-3 33,7 34,0 49,3 

NEI 43,7 36,1 38,3 26,4 

USIKKER 32,0 30,2 27,7 24,3 

Regionale forhold 

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

48,2 prosent i "vår-92" undersøkelsen. Sammenliknet med tall fra "høst-91" er dette en 

reduksjon, mens nei-siden øker sin oppslutning med omlag 7 prosentpoeng i 

Hovedstadsregionen. Dette betyr at nei-siden igjen er på det samme nivået i denne 

regionen som den var i "vår-91" undersøkelsen. Når det gjelder det øvrige 

østlandsområdet får ja-siden den største oppslutningen (37,7 %), mens nei-siden også her 

har opplevd en markert økning i forhold til "høst-91". Nei-siden har økt til omlag 36 

prosent, og dette er en vekst på ca. 5 prosentpoeng. Det betyr at nei-siden her har etablert 

seg på et nivå tilsvarende våren 1991. 

Nei-siden har sitt kjerneområde i Nord-Norge (51,5 %) og dels i Trøndelag (42,0 %), og 

på Vestlandet (39,5). I Nord-Norge er dette en markert økning av tilbøyeligheten til å 

svare "nei" på spørsmålet om EF-medlemskap både i forhold undersøkelsene i 1991. I 

Trøndelag er nei-siden stabil, mens den på Vestlandet er noe svekket målt mot "vår-91" 

og stabil i forhold til "høst-91". Med unntak av Vestlandet er ja-siden markert svekket i 

disse regionene i forhold til målingene i 1991. På Sørlandet er derimot ja-siden 

forholdsvis stabil, mens nei-siden har blitt svekket. Her har nei-siden er blitt redusert fra 

40 prosent i "vår-91 ", via 36 prosent i "høst-91" til 32, 7 prosent i "vår-92". 
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REGION OG HOLDNING TIL 
EF-MEDLEMSKAP (%) 
'

11VÅR-92 11
· 

Nord - Norge 26,B.1,7 
51,5 

Trøndelag 
33,4 24,6 

Vestlandet 

39,5 

42 

Sørlandet 

32,8.34,5 

32 ,7 

Øvrige Østlandet 

36,l 

Oslo/ Akershus 
25,7 

48,2 

26, 1 

Landbrukets Utredningskontor 
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Forskjellen mellom personer bosatt i landkommuner og bykommuner i synet på EF

medlemskap er også gjort synlig i "vår-92" undersøkelsen. 40,3 prosent av de spurte i 

bykommunene svarer "ja" på medlemskapsspørsmålet, mens 29,5 prosent svarer "nei". I 

landkommunene får nei-siden oppslutning av 41,3 prosent mot 29,5 prosent for ja-siden. 

Sammenlikner vi med "høst..:9p er det omlag like stor framgang ·for nd-siden i 

landkommunene som i by-kommunene. Ja.-siden reduseres noe både i land- og 

bykommuner. 
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Fagforeningstilhørighet 

Nei-andelen blant medlemmene i LO-tilknyttede forbund er i "vår-92" undersøkelsen 41,2 

prosent, mens _ja-andelen er på 34,3. prosent. Ja-ande~en ~lant AF- og ?::'~~~edlemmer er 

henholdsvis 35,4 og 35,2 prosent. Nei-siden har en oppslutning fra 32,6 prosent av AF

medlemmene og 30,3 prosent av YS-medlemmene. Den største forskjellen mellom AF- og 

YS-medlemmene når det gjelder EF-spørsmålet er at YS-medlemmene er mer usikker enn 

AF-medlemmene-

Sammenliknet med tall fra "høst-91" ser vi at mobiliseringen i EF-spørsmålet blant LOs 

medlemmer har økt, og at nei-siden er vokst med ca. 5 prosentpoeng. Ja-siden har økt 

noe, og sammenliknet med "vår-91" er økningen markert. Nei-siden er på omlag samme 

nivå som våren 1991. Det er blant AFs medlemmer vi finner den mest oppsiktsvekkende 

utviklingen. Her er ja-siden redusert med omlag 5 prosentpoeng sammenliknet med "høst-

91", mens reduksjonen er nærmere 10 prosentpoeng i forhold til "vår-91". Nei-siden er 

rimelig stabil, mens usikkerheten blant akademikerne er tiltakende. Blant YS-medlemmer 

ser vi de samme utviklingstrekk, en stadig redusert ja-side, en rimelig stabil nei-side og 

en voksende gruppe av usikre. 

Til tross for utviklingen blant medlemmer i AF og YS er det LO-medlemmene som i 

størst grad svarer "nei" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Ja-siden er derimot like 

framtredende i alle de tre hovedsammenslutningene. LO-medlemmene har gått fra å være 

de mest usikre av de tre hovedsammenslutningenes medlemmer, til nå å være de som i 

minst grad er usikker. Denne rollen er overtatt av YS-medlemmene, og nå fulgt av de før 

så lite usikre AF-medlemmene. 
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LO-MEDLEMMER, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 29 32 34,3 

NEI 42 36 41,2 

USIKKER 29 32 24,5 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 46 43 36,5 

NEI 30 32 32,6 

USIKKER 24 25 30,9 

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

VÅR-91 HØST-91 VÅR-92 

JA 47 43 35,2 

NEI 27 29 30,3 

USIKKER 26 28 34,5 
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Velgere og holdning til EF-medlemskap 

Kommune- og Fylkestingsvalget høsten 1991 gav indikasjoner på at EF-saken innvirket på 

folks partivalg, og at dette kom de erklæ~te nei-partiene til_ god~: .1~9~ .~~ .~~ . 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 innefor 

partiene kan det være til dels stor aktivitet. Særlig har det vært meldinger om stor 

aktivitet i Arbeiderpartiet i forbindelse med spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Denne 

aktiviteten nådde sitt høydepunkt våren 1992 når de forskjellige fylkespartier hadde sine 

årsmøter, og der EF-saken stod sentralt. Et annet parti hvor det tidvis har vært 

konfrontasjon mellom forskjellige syn i EF-saken er FrP. Kristelig Folkeparti har i 

forbindelse med EØS-saken vært under heftig press fra grupper både innefor og utenfor 

partiet som har ønsket at stortingsgruppen skulle avvise avtalen. Ja-standpunktet til EØS

avtalen fra KrF kom på et tidspunkt der partiledelsen var under sterkt press for å innta det 

motsatte standpunkt. Ved å bekjentgjøre at KrF gikk inn for EØS-avtalen ser det ut til at 

partiledelsen håpet at en klargjøring ville redusere dette presset. Det mest åpenbare ved 

KrFs standpunkt var at situasjonen ble meget lettere for Regjeringen og regjeringens 

medlemmer når det gjaldt å signalisere standpunkt til spørsmålet om norsk medlemskap. 

Dermed ble EØS-avtalen som "nasjonalt kompromiss" svekket som resultat av signalet om 

at den ville få tilstrekkelig flertall i Stortinget. Et senere forsøk på å bytte støtten til EØS

avtalen mot en tidlig folkeavstemning (om EF-søknad) i EF-saken falt sammen før det i 

det hele tatt kom fram som et partistandpunkt. Spørsmålet om de stortingsrepresentanter 

som skal velges ved valget i 1993 skal være forpliktet av en senere folkeavstemning om 

spørsmålet øker interessen om oppslutningen om de forskjellige partier. Dette fordi 

sammensetningen av Stortinget kan få betydning med hensyn til ratifikasjonsprosedyre og 

ratifikasjon av en eventuell medlemsskapsavtale mellom Norge og EF. Her har signalene 

fra de mest markerte nei-partiene vært at støtte til ratifikasjon etter en folkeavstemning 

ikke automatisk var en selvfølge selv om avstemningsresultatet skulle vise et flertall for 

ja-standpunktet. Meningsmålingene tyder på at Stortingsvalget i 1993 også kan få en 

annen konsekvens - det er ikke sikkert at det kan dannes en regjering som er villig til å 

gjennomføre forhandlinger om medlemskap med EF, og det er heller ingen selvfølge at 
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Stortinget blir satt sammen på en slik måte at det vil være flertall for norsk EF

medlemskap på Stortinget. 

VALGRESULTAT 1989 OG 1991 (%) 

SV AP SP KrF H 

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

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

Januar 1992* 14,8 30,3 9,4 7,7 23,0 

Februar 1992* 15,5 27,6 11,4 8,1 22,6 

Mars 1992* 14,6 29,0 11,0 7,7 22,9 

April 1992* 13,2 28,5 13,8 4,8 25,6 

Mai 1992* 14,4 26,2 13,1 7,0 25,3 

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

*) Opinion/ Aftenposten 

FrP 

13,0 

7,0 

8,7 

9,3 

10,4 

8,8 

8,9 

8,4 

g g g ~ Memn smalm ene tra årets seks første måneder vitner om sta nas on o g tilbake an for g g 

ja-partiene, og her inkluderes også Arbeiderpartiet blant ja-partiene. Det eneste 

gjenværende EØS-partiet, KrF, kan heller ikke oppvise økt oppslutning. Nei-partiene SV 

.. og .Senterpartiet har derimot fått økt oppslutning på vårens meningsmålinger. Et 

interessant trekk er at Arbeiderpartiets tilbakegang ikke automatisk resulterer i økt 

oppslutning om Høyre som er det største opposisjonspartiet. Det er dermed Regjeringens 

støttepartier i de fleste viktige spørsmål med unntak av EF-saken, SP og SV, som øker 

sin oppslutning. Dette styrker det inntrykk at det er EF-spørsmålet som nå overskygger 

det meste i norsk politikk, og som er hovedforklaringen på eventuelle velgerbevegelser. 

Et meget interessant trekk er at oppslutningen om våre to største partier, Høyre og 

Arbeiderpartiet, nå ser ut til å stabilisere seg rundt 50 prosent. Ved Stortingsvalgene i 

etterkrigstiden har det samlede valgresultat for disse partiene som gjennomsnitt 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 tyder ikke 

på at den samlede oppslutningen om de to største partiene er økende. 
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OPPSLUTNINGEN OM ARBEIDERPARTIET OG 
HØYRE VED STORTINGSVALG 1945 -1989, 
SAMT FYLKESTINGSVALGET I 1991 (%) 

64 65,3 
67,2 66,8 

71,2 
671 68,9~ 
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For ja-partiet Høyre er "vår-92" undersøkelsen en bekreftelse på at velgerne støtter opp 

om den fastlagte partilinje i EF-spørsmålet. 73,7 prosent av høyrevelgerne svarer "ja" på 

spørsmålet om norsk EF-medlemskap, 8,9 prosent "nei", mens 17,3 prosent er usikre. 

Dette er å betrakte som meget stabilt sammenliknet med undersøkelsene i 1991. FrP, som 

også er i kategorien ja-parti, har en langt mer ustabil velgermasse i EF-spørsmålet enn 

hva Høyre kan framvise. Ja-andelen i "vår-92" er 54,9 %, omlag det samme som i "vår-

91" undersøkelsen. Sammenliknet med "høst-91" er ja-siden blant FrP-velgerne redusert 

med 7 prosentpoeng. Nei-andelen er i denne undersøkelsen 21,7 prosent, hvilket er noe 

høyere enn i "høst-91" og på omlag samme nivå som i "vår-91". "Vår-92" tallene viser at 

usikkergruppen er på 23,4 prosent, hvilket er noe høyere enn i undersøkelsene fra 1991. 

Blant Arbeiderpartiets velgere svarer 48, 7 prosent "ja" på spørsmålet om norsk EF

medlemskap i "vår-92" undersøkelsen, 19,9 prosent "nei", mens 31,4 prosent er usikre. 

Sammenliknet med "høst-91" er nei-siden stabil, ja-siden har vokst, og usikkergruppen er 

blitt redusert. Ja-siden har økt med 5,7 prosentpoeng i forhold til "høst-91" og 12,7 

prosentpoeng i forhold til "vår-91". Dette betyr at arbeiderpartivelgerne i stor grad 

marsjerer i takt med partiledelsen i retning av et ja-standpunkt. Problemet for partiet er at 

velgerkorpset er blitt vesentlig redusert. Nei-siden er redusert fra 32 prosent av APs 

velgerkorps i "vår-91" til omlag 20 prosent i "høst-91" og "vår-92". 

Nei-andel i KrFs velgerkorps er i "vår-92" 72,7 prosent, mens ja-andelen er på 7,6 

prosent. 19,7 prosent av KrF-velgerne er usikre. Det er bare blant Senterpartiets velgere 

vi finner en høyere nei-andel og en mindre ja-andel enn blant KrF-velgerne. I forhold til 

"høst-91" har nei-andelen blant KrF-velgerne økt med 17,7 prosentpoeng, mens økningen 

målt mot "vår-91" er 6,7 prosentpoeng. Usikkerheten i KrFs velgerkorps i spørsmålet om 

norsk EF-medlemskap er vesentlig redusert i forhold til 1991-undersøkelsene. 

I Senterpartiets velgerkorps er nei-andelen på 86, 1 prosent i "vår-92", ja-andelen er på 

1,5 prosent og usikkergruppen er på 12,4 prosent. Sammenliknet med undersøkelsene fra 

1991 er situasjonen i SPs velgerkorps preget av en meget stor stabilitet. Dette til tross for 

at dette velgerkorpset har vært i 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, 
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svarer 57,5 prosent av velgerne "nei" på spørsmålet om EF-medlemskap, 13,6 prosent 

"ja", mens 28,9 prosent er usikre. Andelen usikre blant SV-velgerne bli bare overgått av 

usikkerheten i APs velgerkorps. Sammenliknet med "høst-91" er ja-siden redusert med 

over 4 prosentpoeng, og er nå på nivå med andelen i "vår-91 ". Ut over dette er SVs 

velgerkorps preget av stabilitet i forhold til de to undersøkelsene fra 1991. 

Tar vi utgangspunkt i partienes velgergrupper på basis av "vår-92" undersøkelsen og ser 

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

den største grupperingen på nei-siden (31,6 %), fulgt av SV-velgerne (25,4 %), mens 

Arbeiderpartiets velgere utgjør 15,9 prosent av nei-siden. I "vår-91" undersøkelsen 

utgjorde Arbeiderpartivelgerne den største gruppen på nei-siden, men dette endret seg i 

"høst-91 ". Denne undersøkelsen bekrefter denne endringen. To forhold har medvirket til 

denne endringen. For det første reduksjonen i Arbeiderpartiets velgerkorps som reduserer 

AP-velgernes relative betydning både for ja- og nei-siden, og for det andre den endring 

som har funnet sted blant AP-velgern i styrkeforholdet mellom ja- og nei-siden i favør av 

ja-siden. 

Hovedtyngden av ja-siden er i størst grad politisk hjemmehørende i Høyre (43,4 %), 

dernest Arbeiderpartiet (37,2 %) og Fremskrittspartiet (9,1 %). De to største partienes 

velgere utgjør til sammen over 70 prosent av ja-siden. Et annet karakteristika er fraværet 

av velgere fra mellompartiene. Totalt sett utgjør velgerne fra KrF og SP under 2 prosent 

av ja-siden. En endring fra "høst-91" er at SV-velgerne har redusert sin andel av ja-siden 

fra 8,6 prosent til 5,7 prosent - noe som omlag tilsvarer høyrevelgernes andel av nei

siden. 
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Ser vi på utviklingen i Arbeiderpartiets velgerkorps finner vi variasjoner i oppslutning om 

ja-standpunktet fra 37,8 prosent i januar til 51,1 prosent i februar. Ja-andelen reduseres i 

forhold til februarmålingen i mars til 45 ,4 % , men - etter Statsministerens tale i 

Ullensvang - øker den igjen til 49,6 prosent. Den forholdsvis lave oppslutningen om ja

standpunktet blant AP-velgerne i mai kan skyldes inntrykket fra 1. mai feiringen. I juni

målingen er oppslutningen om ja-standpunktet 41, 7 prosent, noe som åpenbart avspeiler 

inntrykket fra den danske folkeavstemningen samtidig som det er en økning i ja-andelen i 

forhold til mai-målingen. Nei-standpunktet hadde i februar rekordlav oppslutning blant 

AP-velgerne (17,7 %), men nei-siden i Arbeiderpartiets velgerkorps har siden hatt en 

moderat økning, også etter Ullensvang-møtet i april. Det er vanskelig å finne belegg i 

våre målinger for at møtet i Ullensvang representerer er særskilt vendepunkt for 

holdningen til EF-medlemskap blant Arbeiderpartiets velgere. 

Et annet velgerkorps hvor det er store variasjoner om oppslutningen om de forskjellige 

standpunkt i EF-saken er FrPs. Med unntak av januar og juni er oppslutningen om ja

standpunktet mellom 50 og 60 prosent. Nei-standpunktet har, med unntak av i mars og 

juni, en oppslutning på mellom 20 og 30 prosent. På mars-målingen svarte 18 prosent 

"nei", mens det tilsvarende tallet i juni var 37, 1 prosent. I juni - etter den danske 

folkeavstemningen - var det en større andel av FrP-velgerne som svarte "nei" enn "ja" 

'(34,0 %) på spørsmålet om Norge bør bli medlem av EF. 

SV-velgerne har vært det partiet med en klarest holdning til EF-medlemskap hvor 

usikkergruppen blant velgerne har vært betydelig. I januar svarte over 20 prosent av SV

velgerne "ja" på medlemskapsspørsmålet, men denne andelen ble redusert til 12,3 prosent 

i februar. Nei-andelen blant SV-velgerne var forholdsvis stabil de fire første månedene, 

og dette gjaldt også til en viss grad også andelen usikre. Mai-målingen indikerer et brudd 
I 

med denne tendensen. Ja-siden og usikkergruppen blir vesentlig redusert, og nei-

standpunktet får en oppslutning på over 75 prosent. Denne tendensen ble bekreftet av 

målingen i juni. 
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HOLDNINGER TIL EUROPAPOLITIKK 

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

. 92" undersøkelsen_at_den_største. andelen_mener..det..er. arbeidsledighetsspørsmålet. 22, 4 

prosent oppgir dette alternativet, 18,3 prosent mener det er norsk næringslivs adgang til 

EFs indre marked, mens 15,9 prosent av svarene faller i kategorien selvråderett. 12,5 

prosent svarer miljøspørsmål. 

Sammenliknet med resultatene fra undersøkelsene i 1991 finner vi at det i første rekke er 

vektleggingen av de mer økonomiske spørsmål som blir svekket. Andelen som svarer 

norsk næringslivs adgang til EFs indre marked blir redusert med 3, 7 prosentpoeng i 

forhold til "høst-91", og er dermed på samme nivå som våren 1991. Andelen som svarer 

arbeidsledighet blir redusert med 3,6 prosentpoeng i forhold til "høst-91 ", mens 

reduksjonen er på 5,6 prosentpoeng i forhold til "vår-91". Andelen svar i kategorien 

selvråderett er økt med omlag 3 prosentpoeng i forhold til "høst-91" og ca. 4 

prosentpoeng i forhold til den tilsvarende undersøkelsen våren 1991. Andelen som i størst 

grad vektlegger distriktsinteresser har økt i forhold til begge undersøkelsene i 1991. 

Andelen som svarer miljøspørsmål har stabilisert seg i forhold til den reduksjon 

underersøkelsene i 1991 vitnet om, mens reduksjonen i andelen som svarer 

arbeidsledighet har fortsatt. Dette kan avspeile en generell tendens i samfunnet hvor 

arbeidsledighetsspørsmålet føyer seg inn i rekken av problemer som blir oppfattet som 

vanlige, og at relativ høy og stigende ledighet ikke lenger tiltrekker seg den samme 

oppmerksomhet som for bare ett år siden. 
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VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK (%) 

"VÅR-91" "HØST-91" "VÅR-92" 
. , .. 

Arbeidsledighet 28 26 22,4 

Indre marked 18 22 18,3 

Distriktsinteresser 5 5 7,7 

Miljøspørsmål 16 13 12,5 

Selvråderett 12 13 15,9 

Innflytelse i Europa 10 11 10,9 

Ingen 1 1 1,5 

Ikke sikker 10 10 10,8 

100 101 100,0 

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

grad vektlegges (40,6 %). Dette er forsterket i "vår-92" undersøkelsen sammenliknet med 

"vår-91". Innflytelse i Europa (23,4 % ) og arbeidsledighet (14,4 % ) er også områder som 

blir tillagt forholdsvis stor vekt av ja-siden. Den mest markerte endringen i "vår-92" i 

forhold til "vår-91" på ja-siden er reduksjonen i andelen som vektlegger 

arbeidsledighetsspørsmålet, mens andelen som mener at norsk innflytelse i Europa er 

viktigst for norsk europapolitikk er økende. Distriktsinteresser og spørsmålet relatert til 

norsk selvråderett blir i minst grad vektlagt av ja-siden. Tallene fra "vår-92" bekrefter i 

stor grad inntrykket fra "høst-91" undersøkelsen. 

På nei-siden er spørsmålet knyttet til selvråderett (28,4 %), arbeidsledighetsspørsmålet 

(25,7 %), miljøspørsmål (15,2 %) og distriktsinteresser (14,7 %) de forhold som i størst 

grad vektlegges. Sammenliknet med "vår-91" er reduksjonen i andelen som oppgir 

arbeidsledighetsspørsmålet og miljøspørsmålet det mest markerte trekket, samt den 

markert større andelen som vektlegger selvråderett. Hensynet til norsk næringslivs adgang 

til EFs indre marked og norsk innflytelse i Europa er de svarkategorier som i minst grad 

blir vektlagt av nei-siden. 
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Blant de usikre er det en markert økning i andelen som også svarer at de er usikre i 

spørsmålet om hva som er viktigst for europapolitikken. I denne gruppen er også 

reduksjonen i andelen som svarer arbeidsledighet markert i forhold til undersøkelsen fra 

våren 1991, og også miljøspørsmål blir i stadig mindre grad vektlagt av usikkergruppen. 

Andelen blant de usikre i medlemskapsspørsmålet som svarer arbeidsledighet som viktigst 

for europapolitikken er 28,3 prosent, mens 21,2 prosent svarer "usikker" også på dette 

spørsmålet. 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK, "VÅR-91 og 92" (%) 

JA NEI USIKKER 

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

Arbeidsledighet 21 ' 14,4 30 25,7 35 28,3 

Indre marked 38 40,6 6 3,0 11 11,3 

Distriktsinteresser 2 2,2 8 14,7 4 5,5 

Miljøspørsmål 11 9,6 20 15,2 17 12,8 

Selvråderett 4 5,2 20 28,4 10 13,2 

Innflytelse i Europa 17 23,4 5 2,9 8 6,4 

Ingen 1 0,5 1 2,5 2 1,3 

Ikke sikker 7 4,0 10 7,6 15 21,2 

101 99,9 100 100,0 102 100,0 

Med utgangspunkt i tallene fra "vår-92" undersøkelsen ser vi at menn i størst grad - og 

også i større grad enn kvinner - vektlegger norsk næringslivs adgang til EFs indre marked 

(25,3 %), mens blant kvinnene er det 11,6 prosent som oppgir dette svaralternativet. 

Arbeidsledighet vektlegges mest blant kvinner (26,8 %), og de får følge av 17,9 prosent 

av mennene. Dette mønsteret bekrefter i stor grad hva vi fant i de tidligere 

undersøkelsene. Kvinner (15,5 %) er i større grad enn menn (9,4 %) tilbøyelig til å 

vektlegge miljøspørsmål, mens spørsmålet relatert til selvråderett blir vektlagt av 15-16 

prosent av både menn og kvinner. 
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Arbeidsledighet er det forhold som i størst grad blir vektlagt av gruppen over 60 år og i 

gruppen under 30 år. Adgang til EFs indre marked står derimot sterkest i aldersgruppen 

mellom 45 og 59 år, mens aldersgruppen over 60 år i betydelig mindre grad vektlegger 

denne faktoren. Tilbøyeligheten til å vektlegge miljøspørsmål er større i aldersgruppen 
-

under 30 år enn i de andre aldersklassene. 

Det er bare i hovedstadsregionen og på det resterende Østlandet at vi i "vår-92" finner en 

større andel som mener at adgangen til EFs indre marked er viktigst, enn andelen som 

mener arbeidsledighetsspørsmålet. I de andre regioner er arbeidsledighetsspørsmålet i 

størst grad vektlagt, med unntak av Nord-Norge der spørsmålet knyttet til selvråderetten 

blir vektlagt av den største andelen. Også i Østlandsområdet utenfor Hovedstadsregionen 

er tilbøyeligheten til å velge selvråderett alternativet over landsgjennomsnittet. I 

hovedstadsregionen er det ved siden av hensynet til adgang til EFs indre marked 

spørsmålet om norsk innflytelse i Europa som får den største andelen av svarene. 

Distriktsinteresser blir i større grad vektlagt i Nord-Norge og i Trøndelag enn i andre 

regioner som viktigst i europapolitikken. Hovedforskjellen mellom bykommuner og land

kommuner er at adgang til EFs indre marked vektlegges i markert større grad i by

kommuner enn i land-kommuner. 

·Fagforeningstilhørighet 

Medlemmene av forbund tilsluttet LO er i størst grad tilbøyelig til å vektlegge 

arbeidsledighetsspørsmålet (25, 0 % ) som det viktigste forhold for norsk europapolitikk, 

dernest norsk næringslivs adgang til EFs indre marked (17 ,5 % ) og spørsmålet relatert til 

selvråderetten (16,2 %) i "vår-92" undersøkelsen. Sammenlikner vi med "vår-" og "høst-

91" undersøkelsene ser vi at LO-medlemmene i avtagende grad er tilbøyelige til å 

vektlegge arbeidsledighetsspørsmålet. Andelen som velger selvråderett alternativet er 

økende i forhold til "høst-91", mens adgangen til EFs indre marked er vektlagt av en 

lavere andel. Andelen som vektlegger miljøspørsmål er avtakende i forhold til 

undersøkelsene i 1991. Blant LO-medlemmene finner vi også en økende tendens til å 

vektlegge distriktsinteresser som viktigst for norsk europapolitikk. 
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LO-MEDLEMMER OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK ( % ) 

V-91 H-91 V-92 

Arbeidsledighet 33 27 25,0 

Indre marked 16 21 17,5 

Distriktsinteresser 6 6 9,1 

Miljøspørsmål 15 14 12,0 

Selvråderett 13 12 16,2 

Innflytelse i Europa 9 11 12,8 

Ingen 0 2 1,8 

Ikke sikker 7 7 5,6 

99 100 100,0 

Blant de spurte YS-medlemmene er det EFs indre marked (21,1 %), norsk innflytelse i 

Europa (17,0 %), arbeidsledighet (16,6 %) og selvråderett (16,1 %) som blir framhevet. 

Andelen som svarer adgang til EFs indre marked er redusert med 7 ,9 prosentpoeng i 

forhold til "høst-91". 28,3 % av AF-medlemmene mener adgangen til EFs indre marked 

er viktigst for norsk europapolitikk, 19,8 prosent selvråderett, mens 13,8 prosent 

vektlegger distriktsinteresser. Det er faktisk blant AFs medlemmer vi finner størst 

tilbøyelighet til å vektlegge distriktsinteresser som viktigst for norsk europapolitikk 

sammenliknet med tilsluttede til de andre arbeidstakersammenslutningene. Det er også en 

økende tendens til å vektlegge adgang til EFs indre marked blant AF-medlemmene, noe 

som avviker fra den mer generelle trenden. 

Partier og velgere 

Arbeidsledighetsspørsmålet er det forhold som i størst utstrekning blir vektlagt av 

velgerne til KrF (26,3 %) og Arbeiderpartiet (25,4 %), og i minst grad av Høyrevelgerne 

(13,8 %). Høyre- og FrP-velgerne er de gruppene som er mest tilbøyelig til å vektlegge 

norsk næringslivs adgang til EFs indre marked - henholdsvis 40, 7 prosent for 
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Høyrevelgerne og 36 prosent av FrPs velgerkorps vektlegger dette spørsmålet. De får her 

følge av 21,7 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 (23,3 % ) er desidert mest tilbøyelig til å vektlegge 

distriktsinteresser, mens det blant FrP-velgerne bare er 3,3 prosent som mener 

distriktsinteresser er viktigst for norsk europapolitikk. SV-velgerne (27 ,5 % ) er den 

velgergruppen som er mest tilbøyelig til å vektlegge miljøspørsmål, mens Høyre- og KrF

velgerne i betydelig mindre grad mener dette er viktigst for norsk europapolitikk. 

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 minst grad vektlegger dette forholdet. Norsk innflytelse i Europa blir i størst 

grad framhevet av Høyres velgere (23,3 %), mens bare 0,9 prosent av SP-velgerne mener 

dette er viktigst. 

Ser vi på nei-partiet SVs velgerkorps er det miljøspørsmålet som i størst grad vektlegges 

(27,5 %), mens arbeidsledighetsspørsmålet og selvråderett alternativet blir vektlagt av 

omlag 20 prosent. Velgerne til Senterpartiet bruker i størst grad selvråderett (31,4 %) 

som svaralternativ når det gjelder hva som er viktigst for norsk europapolitikk, mens 23,3 

prosent mener at distriktsinteresser er viktigst. KrF-velgerne er også tilbøyelig til å 

· tillegge selvråderett (32,2 %) betydelig vekt, mens 26,3 prosent svarer arbeidsledighet 

som det viktigste forhold for norsk europapolitikk. Det er også en betydelig usikkerhet 

(14,2 %) i velgerkorpset til KrF med hensyn til dette spørsmålet. 

I Arbeiderpartiets velgerkorps er arbeidsledighetsspørsmålet (25,4 % ) og næringslivets 

adgang til EFs indre marked (21,7 %) de forhold som vektlegges mest. Når det gjelder 

synet på adgang til det indre marked er dette vektlagt av en vesentlig andel av 

Høyrevelgerne (40,7 %) , mens 23,3 prosent av Høyres velgerkorps oppgir innflytelse i 

europa som det viktigste forhold for norsk europapolitikk. FrP-velgerne er i større grad 

enn Høyrevelgerne tilbøyelig til å vektlegge arbeidsledighetsspørsmålet (21, 5 % ) , mens 

36 prosent svarer at det er adgangen for næringslivet til EFs indre marked som er 

viktigst. 
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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 KrF ,Arbeiderpartiet og FrP, og slik sett kan dette 

spørsmålet bli sentralt i EF-kampen ettersom velgerne til både ja- og nei-sidens partier 

mener at dette er viktig. Det EF-splittede velgerkorpset til Arbeiderpartiet kan illustrere 

noe av potensialet til dette debatt temaet. På den andre side vitner "vår-92" undersøkelsen 

om at vektleggingen av dette spørsmålet er redusert, og dette gjelder også samtlige 

velgerkorps. 

PARTIVALG OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK ("VÅR-92" - %) 

SV AP SP KrF H FrP 

Arbeidsledighet 19,8 25,4 16,4 26,3 13,8 21,5 

Indre marked 5,2 21,7 3,8 2,8 40,7 36,0 

Distriktsinteresser 12,4 5,3 23,3 11,6 3,8 3,3 

Miljøspørsmål 27,5 12,4 10,2 7,3 5,2 11,9 

Selvråderett 19,3 9,5 31,4 32,2 7,9 12,7 

Innflytelse i Europa 7,1 14,2 0,9 5,7 23,3 11,1 

Ingen 2,0 0,3 2,2 - 0,7 -

Ikke sikker 6,7 11,3 11,8 14,2 4,6 3,7 

100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0 
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Utviklingen over tid 

Ser vi på utviklingen m~ hensyn til hva folk men_er er vikt~gst _for, ,norsk europapolitikk i 

perioden januar - juni 1992 finner vi at bildet i hovedtrekk er stabilt, med unntak for 

vektleggingen av norsk næringslivs adgang til EFs indre marked. Andelen som har oppgitt 

markedsadgang som viktigst var høyest i januar og februar (20,4 % ), mens andelen var 

14,9 prosent i juni. Andelen som svarer arbeidsledighet har variert mellom 26, 3 % (mai) 

og 18,0 % (februar). Tilbøyeligheten til å oppgi distriktsinteresser og miljøspørsmål har 

økt noe i løpet av de seks første månedene, mens selvråderett er den svarkategorien som 

har hatt størst økning. Fra en svarandel for dette alternativet på 11,0 prosent, har andelen 

stabilisert seg på omlag 18 prosent (mai og juni). Usikkerheten har også blitt redusert i 

dette spørsmålet i løpet av første halvdel av 1992. 

JANUAR - JUNI, 1992: VIKTIGST FOR NORSK EUROPAPOLITIKK (%) 

JAN. FEB. MAR. APR. MAI JUN. 

Arbeidsledighet 20,1 18,0 24,9 24,7 26,3 22,9 

Indre marked 20,4 20,4 18,4 16,0 16,4 14,9 

.. Distriktsinteresser 5,6 7,6 6,7 9,0 6,3 7,1 

Miljøspørsmål 11,2 11,5 12,0 14,0 13,7 14,1 

Selvråderett 13,6 11,1 19,0 17,7 18,2 18,2 

Innflytelse i Europa 9,4 11,0 10,9 10,8 9,6 10,4 

Ingen 1,1 2,0 0,8 1,6 1,3 1,5 

Ikke sikker 18,6 18,4 7,1 6,3 8,2 11,0 

100,0 100,0 99,8 100,1 100,0 100,1 
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OPPSUMMERING 

I "vår-92" undersøkelsen, basert på tall fra februar, mars og april, er oppslutningen om 

nei-standpunktet på . .36,2_pmsent~_mens .. 34~2.prosenl.svarer •. "nei" ,på spørsmålet .om norsk 

EF-medlemskap. I forhold til "høst-91" avtegner vårens undersøkelser et endret bilde i 

den forstand at nei-siden er noe styrket og ja-siden noe svekket. I forhold til "vår-91" 

undersøkelsen er inntrykket preget av stabilitet. Usikkergruppen er også stabil i forhold til 

de tidligere undersøkelsene. Ser vi på de månedlige målingene merker vi oss at ja-siden 

har fått redusert sin oppslutning fra 36,5 prosent i januar til 27 ,6 prosent i juni. Nei-siden 

har derimot økt sin oppslutning fra 32,2 prosent i februar til 44,0 prosent i juni. Gruppen 

av usikre har også variert, og var størst i februar (32,5 %) og minst i april (25,3 %). 

Forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper, regioner og sosiale grupper bekrefter i stor grad 

inntrykket fra de tidligere undersøkelsene. Nei-andelen blant den yngste aldersklassen har 

imidlertid blitt vesentlig redusert i forhold til "vår-91", samtidig som ja-andelen har økt. 

Den motsatte tendens finner vi i den eldste alderskategorien. "Vår-92" bekrefter at 

Hovedstadsregionen er ja-sidens bastion, mens Nord-Norge representerer motpolen i 

spørsmålet om norsk EF-medlemskap. 

Med hensyn til de politiske partiers velgere er det i første rekke velgerkorpsene til 

Arbeiderpartiet, KrF og FrP hvor vi kan observere en hvis endring i "vår-92" tallene 

sammenliknet med "høst-91 ". Arbeiderpartiets velgere tenderer i økende grad til å svare 

"ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap, og sammenliknet med "høst-91" er det 

gruppen av usikre som reduseres. En tilsvarende utvikling - bortsett fra at det er nei-siden 

som har markert vekst - finner vi blant KrF-velgerne. I velgerkorpset til FrP reduseres ja

siden, mens usikkergruppen øker når vi sammenlikner "vår-92" med "høst-91". 

Ser vi på utviklingen på de partipolitiske meningsmålingene ser vi at det i første rekke er 

Arbeiderpartiet som har avgitt velgere i forhold til Fylkestingsvalget i 1991, mens både 

SV, Senterpartiet og Høyre ser ut til å ha økt sin oppslutning. Et interessant trekk er at 

tilbakegangen for regjeringspartiet bare i liten grad blir fanget opp av det ledende 
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opposisjonspartiet, mens EF- og EØS oppsosisjonen representert ved SP og SV i langt 

større grad kan framvise en positiv utvikling på partibarometeret. 

Ser vi på den politiske utvikling er det først og fremst debatten innenfor Arbeiderpartiet 
, ' 

som har preget den hjemlige EF-debatten 1. halvår 1992. Det kom stadig rapporter fra 

behandlingen av EF-spørsmålet i lokale Arbeiderpartilag, som ledet fram mot 

behandlingen på årsmøtene i de enkelte fylkeslag. 4. april innledet Statsministeren på 

Hordaland Arbeiderpartis årsmøte, og gav til kjenne sitt EF-syn. Det var forventet at 

dette skulle gi ja-siden økt oppslutning. Resultatet var - hvis vi tolker utviklingen på det 

månedlige barometeret i forhold til møtet i Ullensvang - økt mobilisering, og at denne 

økte mobilisering i større grad kom nei-siden til gode enn ja-siden. Feiringen av 1. mai 

ble i stor grad en manifestasjon for nei-siden, noe som vakte bekymring på ja-siden i 

arbeiderbevegelsen. 

På det utenrikspolitiske området var folkeavstemningen i Danmark en vesentlig 

begivenhet. Nei-resultatet her gav nei-siden et nytt argument i debatten, og tallene fra 

meningsmålingen i juni viste framgang for nei-siden og tilbakegang for ja-siden. Det skal 

imidlertid understrekes at nei-sidens framgang ble registrert i alle målingene etter februar. 

Videre ble det gjennom våren offentliggjort meningsmålinger fra Sverige som viste 

økende oppslutning om nei-standpunktet. 

Med hensyn til hva opinionen mener er viktigst for norsk europapolitikk er andelen som 

svarer arbeidsledighet avtakende, mens andelen som velger selvråderett kategorien som 

svaralternativ er økende. Videre er det også en økende tendens til å oppgi distriktspolitikk 

som viktigst for norsk europapolitikk. Når det gjelder tilbøyeligheten til å vektlegge 

adgangen til EFs indre marked er svarandelen her redusert i forhold til "høst-91" til 

omlag samme nivå som i "vår-91". Spørsmålet om arbeidsledighet ser ut til å være det 

områder som taper terreng i den norske europadebatten. 
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