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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 "vår-91" undersøkelsen, hvor tallene fra februar, april og mai 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-91" undersøkelsen 

er 3015. Det mest åpenbare problemet er at vi ikke kan kontrollere for endringer over tid, 

og virkningen av f.eks. ytre politiske faktorer. Det er bl.a. i løpet av disse månedene det 

blir fokusert sterkt på forskjellige EFTA-lands forhold til EF, samt at problemområdene i 

selve EØS-prosessen ble mer konkret. På den annen side har vi tallene for de enkelte 

måneder som kan oppveie for dette problemet. Vi kan gjennom dette materiale også følge 
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eventuelle svingninger i opinionen fra måned til måned. De samme problemstillingene 

gjør seg gjeldene i forhold til "høst-90" undersøkelsen. 

Utvalget i "vår-91" undersøkelsen består av 3015 personer over 17 år, som er trukket 
-

tilfeldig fra telefonkatalogen. Utvalget er derfor i streng 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. 

2. HOLDNINGEN TIL EF-MEDLEMSKAP 

"Vår-91" tallene viser at 37 % av de spurte svarer "nei" på spørsmålet om Norge bør bli 

medlem av EF, mens 35 % svarer "ja" og 28 % er usikre. Dette viser en stor grad av 

stabilitet i forhold til "høst-90" målingen. Sammenlikning med resultatet av 

folkeavstemningen i 1972 er i utgangspunktet ikke mulig, ettersom vi ikke kan slutte at 

andelen usikre i dag ville tilsvart andelen som ikke deltok i 1972. For perioden januar -

mai 1991 varierer oppslutningen om ja-standpunktet fra 29,5 prosent i januar til 40 

prosent i mai. Andelen ja-svar har vært økende fra måned til måned gjennom 

vårmånedene. Den mest markerte endringen for ja-siden fant sted fra mars til april der ja

siden økte med 5 prosentpoeng. Nei-siden har i gjennom denne perioden variert mellom 

38,4 % i februar og 31 prosent i mai. For de fire første månedene var oppslutningen 

forholdsvis stabil, men fra april til mai sank nei-andelen med 5 prosentpoeng. Den 

høyeste mobiliseringen i EF-spørsmålet ble registrert i april der usikkerandelen var nede 

på 25 %. 

Resultatet av "vår-90" undersøkelsen er påvirket av at januar og mai målingen ikke er tatt 

med. Dette ville i første rekke styrket gruppen av usikre, mens ja-siden har fått eliminert 

de månedene med henholdsvis størst og minst oppslutning, mens nei-siden har fått 

utelukket sin bunn notering fra mai. 
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JA, NEI OG IKKE SIKKER/DELTOK IKKE 
1972, HØST-90 OG VÅR-91 

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 
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Hvis vi ser på tidspunkt for undersøkelsen og sentrale mediebegivenheter, både i forhold 

til EØS/EF og mer generelt, er det i liten grad sannsynlig at en enkelt begivenhet har 

virket dramatisk inn på en av de månedlige undersøkelsene. Januarundersøkelsen er ferdig 

før Gulf-krigen brøt ut, og kongens dødsfall var inntruffet. Likeledes brøt "bakkekrigen" i 

Gulfen ut omlag midt mellom to målinger. Aprilmålingen blir tatt opp før Høyres 

landsmøte, og maiundersøkelsen utføres nesten to uker etter 1.mai, og nyheten om at det 

var oppnådd et gjennombrudd i EØS-prosessen kom omlag samtidig som 

maiundersøkelsen ble avsluttet. Vi kan derfor ha som utgangspunkt at undersøkelsene i 

svært liten grad har registrert effekten av begivenheter hvor nærhet i tid har overestimert 

betydningen. 

Undersøkelsene fra måned til måned viser at det har vært en utvikling i retning av en 

styrket ja-side, og - med unntak for mai - relativt stabil nei-side. Noe av årsaken til at ja

siden har styrket sin posisjon må vi tilbakeføre til vedtak og politiske signaler fra andre 
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EFTA-land når det gjelder deres tilknytning til EF, til det økte presset i EØS

forhandlingene, og til en hjemlig debatt om EØS. Den siste har karakter av at prosjektet 

framstilles som "det nest verste" eller "det nest beste" . 

Det svenske vedtaket i desember 1990 om at der skal søkes medlemskap har fått et 

etterspill som antakelig har virket inn på opinionen i Norge. Uttalelsene fra den svenske 

moderatlederen om at "Gro er feig" i slutten av mars, og hans uttalelser i forbindelse med 

Høyres landsmøte er hendelser som illustrerer dette. Videre har det blitt registrert at 

sveitsiske og finske sosialdemokrater kunne tenke seg EF-medlemskap. Dermed er en ny 

barriere brutt med hensyn til hva folk oppfatter som "tenkelig" i Europa-sammenheng. 

Dette er utspill som i sum også svekker troverdigheten til EFTA-samarbeid og - ikke 

minst - til nordisk samarbeid. 

Gjennom hele våren har spørsmål knyttet til problemer i EØS-prosessen dukket opp. Det 

område hvor det både er problemer og hvor det er tilknyttet sterke norske interesser er i 

fiskerispørsmål. Avklaringen på dette område har latt vente på seg, og dermed bidratt til 

økt usikkerhet. Denne usikkerheten avtar ikke som følge av uttalelser om at EØS-avtalen 

bare vil være et venterom for fullt medlemskap. 

Et annet trekk har vært tilspissingen mellom de sentrale politiske aktører her hjemme. 

Arbeiderpartiet og KrF framstår som EØS-partiene, men hvor det er kommet klare 

signaler om at dette er en midlertidig "varig" løsning for Arbeiderpartiet. Senterpartiet og 

SV er klare i sitt standpunkt til EF-medlemskap, og i stadig større grad negative til en 

EØS-avtale. Ja-partiene, Høyre og FrP, har i stadig større grad utfordret Arbeiderpartiet i 

EF-spørsmålet. Særlig påstanden om at Arbeiderpartiets "tempo-plan" ikke holder, bidrar 

til forventninger til både konklusjon og akseiereaksjon i regjeringspartiets behandling av 

EF-saken og europapolitikk. 

Et moment som nok også har gjort seg gjeldene er at en stor andel av de som spørres om 

de tror Norge vil bli medlem av EF, svarer "ja" på dette spørsmålet - til tross for at de 

kanskje er motstandere av at så skjer. Troen på medlemskap "før eller siden" bidrar ikke 

til å øke mobiliseringen rundt nei-standpunktet. 
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Årsaken til den økte mobiliseringen av ja-siden er sammensatt, men forhold knyttet til 

utviklingen i andre EFTA-land må antas å ha en vesentlig betydning. Dette er momenter 

som lett forplanter seg til vår hjemlige debatt, og de tilgodeser ja-siden mer enn nei

siden. På den annen side viser tallene fra "vår-91" undersøkelsen en forholdsvis høy og 

stabil mobilisering for nei-siden. Nei-siden er - noe 1. mai viste - i stand til å få fram en 

bred synlig mobilisering. 

2.1 Kjønn og alder 

"Vår-91" undersøkelsen bekrefter inntrykket av at menn i større grad enn kvinner svarer 

"ja" på spørsmålet om norsk EF-medlemskap. Omlag en like stor andel kvinner og menn 

svarer "nei" på medlemskapsspørsmålet, mens kvinner fortsatt er betydelig mer usikre i 

dette spørsmålet enn hva tilfellet er for menn. Sammenliknet med "høst-90" undersøkelsen 

viser tallene fra våren stor grad av stabilitet når det gjelder forholdet mellom kvinner og 

menns atferd i EF-spørsmålet. 

Studerer vi tallene fra perioden januar-mai finner vi at ja-siden blant kvinner har økt sin 

oppslutning fra 19,1 prosent i januar til 33 prosent i april og mai. Nei-siden hadde sin 

største oppslutning blant kvinner våren 1991 i mars (40 %), og lavest i mai (34%), mens 

usikkerheten var størst i januar med 41,6 %. Ja-siden har gjennom vår månedene hatt en 

markert framgang, mens nei-siden i april og mai tapte noe av oppslutningen blant 

kvinnene. 

KVINNER OG MENN, HOLDNING TIL NORSK EF-MEDLEMSKAP 

MENN KVINNER 

"HØST-90" "VÅR-91" "HØST-90" "VÅR-91" 

JA 40,9 42 27,3 29 

NEI 33,8 36 36,8 39 

USIKKER 25,3 22 35,8 33 

ANTALL 1489 1519 1537 1496 
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Det er i aldersgruppen mellom 45 og 59 år vi finner en større andel tilhengere enn 

motstandere i "vår-91" undersøkelsen. I den yngste gruppen - personer under 30 år -

finner vi den høyeste svarprosenten for "nei" med 44 prosent, og denne gruppen er i 

større grad enn i "høst-90" undersøkelsen tilbøyelig til å svare "nei". I de andre 

aldersgruppene må situasjonen betraktes som rimelig stabil. 

ALDER OG HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP (%) 

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

H-90 V-91 H-90 V-91 H-90 

JA 31,6 32 34,8 35 39,0 

NEI 33,2 44 37,4 39 34,5 

USIKKER 35,8 25 27,8 26 26,5 

UNDER 30 ÅR, 
HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 
JANUAR-MAI 1991 

50 47,7 47,2 
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20 
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Ser vi på aldersgruppen under 30 år og utviklingen fra januar til mai på basis av de 

månedlige resultatene ser vi at nei-siden er svekket med omlag 10 prosentpoeng. Ja-siden 

er tilsvarende styrket, og ved målingene i april og mai var det bare i denne aldersgruppen 

nei-andelen var større enn ja-andelen. 

2.2 Inntekt og utdanning 

For gruppen med familieinntekt under 100.000 kroner svarer 43 prosent i "vår-91" 

undersøkelsen "nei" på spørsmålet om Norge bør bli medlem i EF, 23 prosent svarer "ja" 

og 34 prosent er usikre. I inntektskategoriene mellom 100.000 og 300.000 er det over 40 

% nei-andel og omlag 30 prosent ja-andel. I inntektsklassene over 300.000 finner vi en 

større andel "ja" svar enn "nei" svar. Usikkerheten er fallende med økende inntektsklasse. 

I forhold til "høst-90" undersøkelsen er reduksjonen på over 8 prosentpoeng av 

usikkergruppen i inntektskategorien under 100.000 det mest markerte endringen. Dette ble 

fulgt av en markert vekst (6 prosentpoeng) for nei-siden i denne gruppen. En annen 

endring er reduksjonen av ja-siden blant de som faller inn under inntektsgruppen over 

400.000 med omlag 6 prosentpoeng, og en økning i andelen usikre med nærmere 5 

prosentpoeng. For de andre inntektskategoriene var utviklingen totalt sett forholdsvis 

stabil. Tendensen - med unntak for den gruppen som tjener mest - var at usikkerheten ble 

redusert i "vår-90" undersøkelsen i forhold til "høst-90". 

Ser vi på tallene på bakgrunn av utdanning ut over grunnskolen, avspeiler dette noe av de 

samme tendenser som for inntekt. Dette er ikke uventet med tanke på sammenhengen 

mellom inntekt/utdanning. De som kommer inn i gruppene med videreutdanning i 4 år 

eller mer svarer i større grad "ja" enn "nei" på spørsmålet om EF-medlemskap, mens det 

motsatte er tilfelle for gruppen med 3 års eller mindre videreutdanning. Usikkerheten 

avtar også med antall års videreutdanning. 

Sammenlikner vi "vår-91" tallene med "høst-90", finner vi at endringene er moderate. 

Størst utslag finner vi i gruppen 1 - 3 års videre utdanning der nei-siden har en markert 
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økning, og i gruppen med mer enn 6 års videreutdanning hvor noe av det samme er 

tilfellet. I kategorien 4 - 6 år finner vi den mest markerte økningen for ja-siden. 

Videre er det en tendens mot mindre usikkerhet i alle utdanningskategorier. 

ANTALL ÅRS. VIDEREUTDANNING OG HOLDNING TIL 
EF-MEDLEMSKAP 

INGEN 1 - 3 ÅR 4 - 6 ÅR 6ÅR + 

H-90 V-91 H-90 V-91 H-90 V-91 H-90 V-91 

JA 20,1 23 29,7 30 41,6 45 49,8 46 

NEI 40,3 42 37,1 42 34,0 31 27,0 32 

USIKKER 39,6 35 33,2 28 24,4 24 23,3 22 

2.3 Regionale forhold 

Hovedstadsregionen (Oslo og Akershus) er den regionen i "vår-91" undersøkelsen der en 

markert større andel svarer "ja" (49 %) på medlemskapsspørsmålet enn "nei" (25 %). 

Dette er samtidig den eneste region med ja-flertall i denne undersøkelsen. Over 40 

prosent av de spurte på Sørlandet, Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge svarer "nei" på 

medlemskapsspørsmålet. Usikkerheten for alle regionene er mellom 25 % 

(Hovedstadsregionen) og 30 % (Trøndelag). 

Sammenliknet med "høst-90" tallene viser "vår-90" undersøkelsen stabilitet for 

hovedstadsregionen, markert økning for nei-siden på Sørlandet, sterk reduksjon av nei

siden i Trøndelag, markert nedgang i usikkerheten i Trøndelag og omlag tilsvarende 

redusert usikkerhet i Nord-Norge. 
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REGION HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP ("VÅR-91" - %) 

OSLO/ ØVR. SØR- VEST- TRND. NORD-
AKHUS ØSTL. LAND. LAND. LAG NORGE 

.. ' . .'": 

JA 49 35 34 29 29 27 

NEI 25 37 40 43 41 44 

USIKKER 25 28 26 28 30 29 

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

medlemskap er ytterligere forsterket i "vår-91" undersøkelsen sammenliknet med tall fra 

"høst-90". 41 prosent av de spurte i bykommunene svarer "ja" på 

medlemskapsspørsmålet, mens 31 prosent svarer "nei". I landkommunene får nei-siden 

oppslutning av 43 prosent mot 30 prosent for ja-siden. 

2. 4 Fagforeningstilhørighet 

42 prosent av de spurte LO-medlemmene svarer "nei" på spørsmålet om Norge bør bli 

medlem av EF i "vår-91" undersøkelsen, oppslutningen for ja-siden er på 29 % og det 

samme tallet er resultatet for usikkergruppen. Blant AF og YS-medlemmene er ja

andelen på 46/47 prosent, mens henholdsvis 27 prosent (YS) og 30 prosent (AF) svarer 

"nei" på medlemskapsspørsmålet. 

I forhold til "høst-90" undersøkelsen er det - med unntak for AF-medlemmene - en 

reduksjon av usikkergruppene. Den mest markerte endringen finner vi blant YS

medlemmene hvor framgangen for ja-siden er markert (omlag 6 prosentpoeng). Blant LO

medlemmene kan vi registrere en moderat framgang for nei-siden og en omlag tilsvarende 

tilbakegang for ja-siden (ca. 4 prosentpoeng). 
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FAGFORENINGSTILHØRIGHET OG 
HOLDNING TIL EF;.ME13LEMSKAP 

"VÅR-91" (0/o) 

50~---47 
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26 

USIKKER 

I perioden fra januar til mai har det blant LO-medlemmene vært nei-flertall i alle 

målingene med unntak av mai. I mai svarer 34 prosent av LO-medlemmene "ja" på 

spørsmålet om medlemskap, mens 31 prosent svarer "nei". I mai ble det også registrert 

den største usikkerhet (35 % ) på målingene i vårmånedene. Nei-siden blant LO

medlemmene var størst i januar med over 64 prosent, men har - med unntak av mai -

variert i intervallet mellom 46,7 og 39,9 prosent. Ja-siden blant LO-medlemmene har økt 

fra 22,8 prosent i januar til 34 prosent i mai. 



50 

40 

30 

20 

10 

13 

LO-MEDLEMMER, HOLDNING TIL 
EF-MEDLEMSKAP 
JANUAR-MAI 1991 

46,7 
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2.5 Velgere og holdning til EF-medlemskap 

MAI 

Ja-partiene, Høyre og FrP, har den laveste andelen velgere som svarer at de er usikre i 

medlemskapsspørsmålet. Begge partier har en oppslutning om ja-standpunktet på over 50 

prosent av sine velgere i "vår-91" undersøkelsen. Blant Høyres velgere svarer 73 prosent 

"ja" på medlemskapsspørsmålet, mens ja-andelen i FrP er på 53 prosent. Det som i 

vårens målinger kanskje var noe overraskende var den store nei-andelen i FrPs 

velgerkorps. Dette gjenspeiles i "vår-91" undersøkelsen ved at nei-andelen er på 26 

prosent. 

Nei-partiene, Senterpartiet og SV, har begge en nei-andel blant sine velgere på over 60 % 

(87 % for Sp og 64 % for SV). SV-velgerne er i langt større grad enn Senterparti

velgerne usikre i EF-spørsmålet, og det er bare EØS-partiene, Arbeiderpartiet og KrF, 

som har større usikkerhet blant sine velgere. Arbeiderpartiet er i "vår-91" undersøkelsen 
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delt i tre i medlemskapsspørsmålet, med noe overvekt for ja-siden. Blant KrF-velgerne 

utgjør nei-siden 66 prosent. 

VELGERE, 
HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 
"VÅR-91" 

100.-------~ 

0JA 

1:::r:r:n NE 1 

80 llJill USIKKER 

60 

40 

20 

0 
SV AP 

87 

73 

SP KrF H 

53 

FrP 

Sammenlikner vi med "høst-90" er det generelle inntrykk at usikkerheten har avtatt, i 

større eller mindre grad, i alle velgergruppene. Størst utslag har dette gitt seg i KrF hvor 

usikkergruppen er redusert med over 10 prosentpoeng, og nei-siden styrket omlag 

tilsvarende. Arbeiderpartiets usikkergruppe er redusert med ca. 7 prosentpoeng, men her 

er veksten for ja- og nei-siden omlag like sterk. 
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Utviklingen blant Arbeiderpartiets velgere - som det riktignok har blitt færre av - i 

perioden januar-mai har styrket partiets ja-side. I januar svarte i underkant av 30 prosent 

av Ap-velgerne "ja" på medlemskapsspørsmålet, mens 40 % av velgerkorpset svarte "ja" 

i april og mai. I FrP har også ja-siden styrket seg blant velgerne. Nei-siden blant FrP

velgerne var på 32 % i mars, men ble redusert til henholdsvis 14 og 15 % prosent i april 

og mai. 

Tar vi utgangspunkt i de seks stortingspartienes velgergrupper på basis av "vår-91" 

undersøkelsen og ser på sammensetningen av ja- og nei-siden, finner vi at 

Arbeiderpartiets velgere utgjør betydelige innslag både på nei- og ja-siden. De enkelte 

velgerkorps betydning for henholdsvis nei- og ja-siden vil i stor grad avspeile partienes 

stilling blant velgerne, og i hvilken grad velgerne har sammenfallende oppfatning i EF

spørsmålet. Slik sett er det ikke overraskende at Ap-velgerne utgjør det største innslaget 

på nei-siden (36 %), og det nest største på ja-siden (40 %). Ja-siden er i all hovedsak satt 

sammen av velgere fra Arbeiderpartiet, Høyre (42 %) og FrP (12 %). Nei-siden er langt 

mindre homogen målt som forskjellige velgergruppers andel. Nest etter Arbeiderpartiet er 

det SVs velgere (23 %) som veier tyngst på nei-siden. Deretter følger Sp (18 %), KrF 

(11 %) og velgere fra ja-partiene Høyre og FrP (6 %). 
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De to partiene som gjennom perioden januar-mai har hatt sine velgere mest delt i synet på 

EF-medlemskap er Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Ser vi på utviklingen blant FrP

velgerne finner vi - med unntak av mars - at over 50 % av velgerkorpset har vært enig 

med partiets ja-standpunkt. Imidlertid var det i februar og mars en høy andel av FrPs 

velgere som svarte ne1 på mcillemskapsspØrsmålet;'. hei11ifildsvis 26,3 og 32 prosent. 

Målingen i mars er utført før FrPs landsmøte. Etter landsmøte har målingene vist en 

markert nedgang i EF-motstandere i partiets velgerkorps. 

Blant Arbeiderpartiets velgere har andelen som svarer "ja" på medlemskapsspørsmålet økt 

gjennom vår-månedene. I april og mai ble 40 % av velgerne registrert tilhørende ja-siden. 

Nei-siden blant Ap-velgerne har var stabil på i overkant av 30 prosent fram til mai, da 

nei-sidens andel sank til 25 % , og hvor usikkergruppen utgjorde 35 prosent. 

Utviklingen i begge disse partier avspeiler utviklingen i opinionen som sådan, hvor vi har 

registrert en framgang for ja-siden, og en stagnasjon og tilbakegang for nei-siden. 
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3. HOLDNINGER TIL EUROPAPOLITIKK 

Når det gjelder hva folk mener er viktigst for norsk europapolitikk, framgår det av "vår-

91" undersøkelsen .at. flest.mener.det.ec arbeidsledighetsspørsmålet. 28 prosent oppgir 

dette alternativet, 18 prosent mener det er norsk næringslivs adgang til EFs indre marked 

og 16 % svarer miljøspørsmål. 

Sammenliknet med resultatene fra "høst-90" undersøkelsen finner vi at det i første rekke 

er vektleggingen av norsk næringslivs adgang til EFs indre marked som har økt. Det 

forhold som i markert mindre grad blir vektlagt som viktigst for norsk europapolitikk, er 

miljøspørsmål. For de fleste andre alternativene i europapolitikkbarometeret er det 

ubetydelige endringer. 

VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK(%) 

"HØST-90" "VÅR-91" 

Arbeidsledighet 26,9 28 

Indre marked 13,8 18 

Distriktsinteresser 4,8 5 

Miljøspørsmål 22,1 16 

Selvråderett 12,2 12 

Innflytelse i Europa 9,2 10 

Ingen 0,9 1 

Ikke sikker 10,1 10 

100,0 100 

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

grad vektlegges (38 % ). Dette er markert forsterket i "vår-91" undersøkelsen 

sammenliknet med "høst-90". Arbeidsledighet (21 % ) og innflytelse i Europa (17 % ) er 

også områder som blir tillagt forholdsvis stor vekt av ja-siden. En langt mindre andel av 
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de spurte på ja-siden ser miljøspørsmålet som viktigst for norsk europapolitikk i "vår-91" 

undersøkelsen sammenliknet med "høst-90". 

På nei-siden er arbeidsledighetsspørsmålet (30 %), miljøspørsmål (20 %) og selvråderett 

(20 %) de forhold som i størst grad vektlegges. Sammenliknet med "høst-90" er 

reduksjonen i andelen som oppgir miljøspørsmål det mest markerte trekket, samtidig som 

det er noe økende tilbøyelighet til å oppgi arbeidsledighetsspørsmålet som viktigst for 

norsk europapolitikk. 

Blant de usikre er det en markert økning i andelen som svarer at det er norsk næringslivs 

adgang til EFs indre marked som er viktigst for norsk europapolitikk, og også i denne 

gruppen reduseres andelen som svarer miljøspørsmål. I gruppen av usikre finner vi at 35 

prosent mener arbeidsledighetsspørsmålet er viktigst for norsk europapolitikk. 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK(%) 

JA NEI USIKKER 

H-90 V-91 H-90 V-91 H-90 V-91 

Arbeidsledighet 20,8 21 27,0 30 33,6 35 

Indre marked 32,9 38 2,4 6 5,7 11 

Distriktsinteresser 1,7 2 9,5 8 2,6 4 

Miljøspørsmål 16,0 11 25,6 20 24,9 17 

Selvråderett 5,1 4 20,4 20 10,8 10 

Innflytelse i Europa 17,9 17 3,9 5 5,6 8 

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

Ikke sikker 5,0 7 10,1 10 15,7 15 

100 101 99,8 100 100 102 

Ser vi på utviklingen i forhold til "høst-90" er det i større grad blant de mannlige enn de 

kvinnelige spurte økt tilbøyelighet til å svare at det er norsk næringslivs adgang til EFs 
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indre marked som er viktigst for norsk europapolitikk. Nedgangen i andelen som svarer 

miljøspørsmål er derimot mer markert for kvinnene enn for mennene. 

I den eldste aldersgruppen (over 60 år) og i aldersgruppen mellom 30 og 44 år finner vi 

størst fall i andelen som svarer miljøspørsmål på spørsmålet om hva som er viktigst for 

norsk europapolitikk. Størst økningen i andelen som vektlegger adgang til EFs indre 

marked finner vi blant de spurte mellom 30 og 59 år. 

Når det gjelder regionale forskjeller er de noe mer utjevnet i "vår-91" undersøkelsen enn 

i "høst-90". Hovedstadsregionen (Oslo og Akershus) er riktignok mer opptatt av adgangen 

til det indre marked enn ellers i landet, og arbeidsledighetsspørsmålet opptar i større grad 

folk i de andre regionene, men forskjellene er mindre våren 1991 enn høsten 1990. 

Økningen i andelen som svarer at det er adgangen til EFs indre marked som er viktigst 

for europapolitikken er størst i Nord-Norge og i Trøndelag, samt på Vest- og Sørlandet. 

Reduksjonen i andelen som mener at miljøspørsmål er viktigst, er størst på Vestlandet og 

i Trøndelag. I Trøndelag og på Sørlandet er det størst vekst i andelen som vektlegger 

arbeidsledighetsspørsmålet. 

Tendensen til utjevning finner vi også i forholdet mellom by- og landkommuner, der 

reduksjonen i andelen som svarer miljøspørsmål som viktigst i europapolitikken er størst i 

landkommunene, samtidig som andelen som vektlegger adgangen til EFs indre marked 

øker mest nettopp i denne kommunetypen. 

3 .1 Fagforeningstilhørighet 

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

arbeidsledighetsspørsmålet (33 % ) som det viktigste forhold for norsk europapolitikk, 

dernest norsk næringslivs adgang til EFs indre marked (16 %) og miljøspørsmål (15 %) i 

"vår-91" undersøkelsen. Blant de spurte YS-medlemmene er det EFs indre marked (24 %) 

og miljøspørsmål (23 % ) som i størst grad blir framhevet. 34 % av AF-medlemmene 

mener adgangen til EFs indre marked er viktigst, 17 prosent vektlegger selvråderett, og 

16 prosent miljøspørsmål. 
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Sammenlikner vi med "høst-90", ser vi at for LOs medlemmer er det markert avtakende 

vektlegging av miljøspørsmål, men i noen grad økende svarandel for adgang til EFs indre 

marked. Blant YS-medlemmer er det en markert reduksjon i andelen som mener 

innflytelse i Europa er viktigst for europapolitikken, mens andelen usikre øker. Blant 

medlemmene i AF er det en markert økning i tilbøyeligheten til å vektlegge norsk 

næringslivs adgang til EFs indre marked, og omlag en like stor reduksjon i andelen som 

mener miljøspørsmål er viktigst. 

FAGFORENINGSMEDLEMSKAP OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK(%) 

LO YS AF 

H-90 V-91 H-90 V-91 H-90 V-91 

Arbeidsledighet 32,1 33 19,7 19 10,7 10 

Indre marked 12,4 16 23,0 24 21,3 34 

Distriktsinteresser 5,3 6 6,6 3 6,2 5 

Miljøspørsmål 22,2 15 22,4 23 29,2 16 

Selvråderett 13,4 13 13,8 13 15,2 17 

Innflytelse i Europa 7,3 9 10,5 5 15,2 12 

Ingen 0,7 0 0,7 1 1,1 1 

Ikke sikker 6,6 7 3,3 10 1,1 5 

100 99 100 99 100 100 

3 .2 Partier og velgere 

Arbeidsledighetsspørsmålet vektlegges i størst grad av Arbeiderpartiets- og FrPs-velgere 

med henholdsvis 34 % og 28 % . Norsk næringslivs adgang til EFs indre marked er det 

svaret som i størst grad blir avgitt av Høyres velgerkorps ( 40 % ) , og av 25 prosent av 

FrP-velgerne. Distriktsinteresser er vektlagt av 15 prosent av Sp-velgerne. SVs velgere er 

uten sammenlikning mest tilbøyelig til å vektlegge miljøspørsmål (32 % ) som viktigst for 

norsk europapolitikk, og får følge av 15 % av Senterpartiets- og Arbeiderpartiets velgere. 
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Selvråderetten er i størst grad vektlagt i Sps velgerkorps (25 %), mens det er henholdsvis 

16 prosent av KrF-velgerne og SV-velgerne som mener dette er viktigst. Norsk innflytelse 

i Europa er noe som trekkes fram av velgerne på høyresiden i norsk politikk -

henholdsvis 18 % og 15 % blant Høyre- og FrP-velgerne. 

Høyrevelgerne er i desidert størst grad tilbøyelig til å vektlegge norsk næringslivs adgang 

til EFs indre marked (40 %), og dernest innflytelse i Europa (18 %). 28 % av FrP

velgerne svarer arbeidsledighet på spørsmålet om hva som er viktigst for norsk 

europapolitikk, mens 25 prosent svarer adgang til EFs indre marked. Blant KrF-velgerne 

svarer 23 prosent arbeidsledighet, mens 22 prosent er usikre på hva som er viktigst for 

norsk europapolitikk. I Arbeiderpartiets velgerkorps svarer 34 prosent arbeidsledighet, 17 

prosent adgang til det indre marked, og 15 prosent miljøspørsmål. 

PARTIVALG OG VIKTIGST FOR VALG AV NORSK 
EUROPAPOLITIKK ("VÅR-91" - %) 

SV AP SP KrF H FrP 

Arbeidsledighet 22 34 20 23 16 28 

Indre marked 11 17 8 7 40 25 

Distriktsinteresser 8 4 15 5 3 2 

Miljøspørsmål 32 15 15 14 10 14 

Selvråderett 16 10 25 16 8 12 

Innflytelse i Europa 7 10 6 11 18 15 

Ingen 1 1 1 2 1 -

Ikke sikker 4 9 10 22 5 4 

101 100 100 100 101 100 

I forhold til "høst-90" undersøkelsen er den markerte reduksjonen i andelen som mener at 

miljøspørsmål er viktigst for norsk europapolitikk i SV, Ap, Sp, og KrF. Videre er det 

økningen i andelen som svarer at adgang til EFs indre marked er viktigst i Høyre og 

Arbeiderpartiet. Blant KrF-velgerne er det også registrert en markert økning i andelen 

som svarer innflytelse i Europa i "vår-91" undersøkelsen. Ut over dette er stabilitet i stor 
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grad beskrivende for hvordan folk oppfatter hva som er viktigst for norsk europapolitikk 

våren 1991 i forhold til høsten 1990. 

Tar vi utgangspunkt i partivalg og holdning til EF-medlemskap, ser vi at 

arbeidsledighetsspørsmålet vektlegges i størst grad av arbeiderpartivelgerne på nei-siden 

(36 %), fulgt av Aps og FrPs ja-side (25 % og 24 %). Norsk næringslivs adgang til EFs 

indre marked vektlegges av 50 % av Høyres ja-side, 42 % av FrPs ja-side og 33 % av 

Arbeiderpartiets ja-side. På nei-siden i Arbeiderpartiet og SV vektlegges adgangen til det 

indre marked bare i liten grad. SV-velgerne på nei-siden er i størst grad tilbøyelig til å 

vektlegge miljøspørsmål (32 %), og får følge av 20 % av nei-siden i Ap. Selvråderetten 

er viktigst for 22 % på nei-siden i SV og 16 % på nei-siden i Ap. Når det gjelder 

innflytelse i Europa som viktigst for norsk europapolitikk oppgir 20 % av Høyres ja-side, 

17 % av FrPs ja-side og 15 % av ja-siden i Arbeiderpartiet dette. 

Sammenliknet med "høst-90" undersøkelsen er det størst endringer i SVs velgerkorps, 

(nei-siden) hvor andelen som oppgir miljøspørsmål som viktigst reduseres kraftig (omlag 

13 prosentpoeng), og hvor andelen som vektlegger adgang til EFs indre marked og 

arbeidsledighet øker markert. Arbeiderpartiets nei-side er i "vår-91" undersøkelsen 

mindre tilbøyelig til å oppgi arbeidsledighet og miljøspørsmål som viktigst, mens ja-siden 

i mindre grad vektlegger miljøspørsmål og i større grad adgang til EFs indre marked. På 

ja-siden i Høyre og FrP er tendensen at arbeidsledighet i mindre grad vektlegges, mens 

adgang til EFs indre marked blir oppgitt som svar fra en større andel. 
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PARTIVALG, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG VIKTIGST FOR 
VALG AV NORSK EUROPAPOLITIKK ("VÅR-91" - %) 

SV AP AP HØYRE FrP 
· NEI ··NEI JA ·JA . JA 

Arbeidsledighet 21 36 25 12 24 

Indre marked 8 6 33 50 42 

Distriktsinteresser 10 6 2 1 2 

Miljøspørsmål 32 20 14 6 10 

Selvråderett 22 16 5 5 2 

Innflytelse i Europa 3 5 15 20 17 

Ingen 1 - - 1 -

Ikke sikker 3 9 6 5 2 

100 98 100 100 99 

N 175 305 274 318 92 



26 

3 .3 Utviklingen over tid 

Ser vi på hva folk mener er viktigst for norsk europapolitikk i perioden januar - mai 1991 

finner vi at bildet er relativt stabilt, med unntak for vektleggingen av miljøspørsmål. 

Andelen som har oppgitt miljøspørsmål som viktigst var høyest i januar med 22 % , og 

lavest i mai med 14 % . Et annet trekk var at arbeidsledighetsspørsmålet i mars og april 

ble vektlagt av henholdsvis 29 og 30 prosent, mens andelen i de andre månedene lå 

mellom 21 og 24 prosent. 

JANUAR-MAI, VIKTIGST FOR NORSK EUROPAPOLITIKK (%) 

JAN FEB MARS APR MAI 

Arbeidsledighet 21,9 23,8 29 30 23 

Indre marked 16,2 20,8 16 19 17 

Distriktsinteresser 4,8 5,0 5 4 6 

Miljøspørsmål 22,0 17,8 15 15 14 

Selvråderett 14,0 8,6 13 13 13 

Innflytelse i Europa 9,2 10,5 11 9 13 

Ingen 1,8 1,5 1 1 1 

Ikke sikker 10,2 12,0 10 10 12 

100,1 100,0 100 101 99 
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4. EFFEKTER AV EF-MEDLEMSKAP OG VIKTIGST 

FOR NORSK EUROPAPOLITIKK 

I april og mai utførte vi i samarbeid med Opinion A/S en undersøkelse hvor vi spurte om 

hva folk trodde ville skje på en rekke politikkområder ved et EF-medlemskap. To av 

disse spørsmålene var knyttet til emner i barometeret for europapolitikk. Dette gjaldt 

miljøspørsmål og arbeidsledighet. 

Vi refererer i det følgende bare til sammenslåtte tall for april og mai, noe som vil si at 

undersøkelsen bygger på svar fra 2005 personer. Endringene fra april til mai når det 

gjelder svarfordelingen på de to refererte spørsmål var ubetydelig. 

Hovedkonklusjonene i denne undersøkelsen når det gjelder de ovenfor refererte spørsmål 

var at når det gjelder arbeidsledighet tror 34 % den vil bli større med et norsk EF

medlemskap, 14 prosent at den ville bli mindre, 36 prosent mente det hadde liten 

betydning, mens 17 prosent var usikre. Når det gjelder av miljøproblemene 

tror 28 % at de vil bli lettere å bekjempe, 22 prosent vanskeligere, 33 prosent at 

medlemskap har liten betydning, mens 17 prosent er usikre. 
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Vi skal nå se på holdning til EF-medlemskap og hvordan folk tror EF-medlemskap vil 

virke inn på henholdsvis miljøspørsmål og arbeidsledighet for de som oppgir henholdsvis 

miljøspørsmål og arbeidsledighet som viktigst for valg av norsk europapolitikk. 

Blant de som mener arbeidsledighet er viktigst for norsk europapolitikk og som tilhører 

ja-siden, finner vi at 41 prosent mener at EF-medlemskap ikke vil ha betydning for 

arbeidsledighetsspørsmålet, mens 28 prosent mener den vil bli mindre, 17 prosent større, 

mens 15 prosent er usikre. På nei-siden er det her 5 prosent som mener arbeidsledigheten 

vil bli mindre ved EF-medlemskap, 59 prosent som mener den vil bli større, 23 prosent 

som svarer "liten betydning", mens usikkerheten er på 13 prosent. Blant de usikre når det 

gjelder EF-medlemskap mener 31 prosent den vil bli større, 31 prosent er usikre også for 

effekten av medlemskap, 27 prosent tror ikke medlemskap vil ha betydning, mens 11 

prosent tror ledigheten vil bli mindre. 

VEKTLEGGER ARBEIDSLEDIGHET SOM VIKTIGST FOR NORSK 
EUROPAPOLITIKK, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG TRO PÅ 
EFFEKT AV MEDLEMSKAP (APRIL-MAI, 1991 - %) 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 

JA NEI USIKKER 

STØRRE ARBEIDSLEDIGHET 17 59 31 

MINDRE ARBEIDSLEDIGHET 28 5 11 

LITEN BETYDNING 41 23 27 

IKKE SIKKER 15 13 31 

101 100 100 

Antall 156 188 189 

Det bildet som avtegnes når det gjelder de som vektlegger miljøspørsmål som viktigst for 

norsk europapolitikk er mer nyansert når det gjelder hvordan svarene grupperer seg. På 

ja-siden svarer 52 prosent at det blir lettere å bekjempe miljøproblemene med EF

medlemskap, 17 prosent vanskeligere, 20 % at det har liten betydning, mens 11 prosent 

er usikre. På nei-siden svarer 40 prosent at det blir vanskeligere, 11 prosent lettere, 34 

prosent at EF-medlemskap har liten betydning, mens usikkerheten er på 15 prosent. Når 
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det gjelder de usikre i EF-spørsmålet, svarer 34 prosent at det vil bli lettere å bekjempe 

miljøproblemene med EF-medlemskap, 24 prosent mener det blir vanskeligere, en like 

stor andel er usikre, mens 19 prosent mener at EF-medlemskap har liten betydning. 

VEKTLEGGER MILJØSPØRSMÅL SOM VIKTIGST FOR NORSK 
EUROPAPOLITIKK, HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP OG TRO PÅ 
EFFEKT AV MEDLEMSKAP (APRIL-MAI, 1991 - %) 

HOLDNING TIL EF-MEDLEMSKAP 

JA NEI USIKKER 

LETTERE Å BEKJEMPE 52 11 34 
MILJØPRBLEMENE 

VANSKELIGERE 17 40 24 

LITEN BETYDNING 20 34 19 

IKKE SIKKER 11 15 24 

100 100 101 

Antall 90 124 80 

Et forhold som trer klart fram er at både motstandere og tilhengere av EF-medlemskap 

som mener at miljøspørsmål er viktigst for norsk europapolitikk i stor grad mener at 

medlemskap vil ha en effekt som står i samsvar med holdningen i 

medlemskapsspørsmålet. Dette uttrykkes ved at henholdsvis 52 prosent av ja-siden mener 

det blir lettere å bekjempe miljøproblemene ved et EF-medlemskap, mens 40 prosent av 

nei-siden mener det er vanskeligere. Dette inntrykket forsterkes ved at bare 17 prosent av 

ja-siden svarer "vanskeligere", og 11 prosent av nei-siden svarer "lettere". 

Når det gjelder arbeidsledighet, er det på nei-siden blant de som mener dette spørsmålet 

er viktigst for norsk europapolitikk i overveiende grad den oppfatning at et medlemskap i 

EF vil føre til større ledighet, mens bare 5 prosent tror den vil bli mindre. Ja-siden er her 

i stor grad tilbøyelig til å svare at et EF-medlemskap har liten betydning ( 41 % ) for 

ledigheten, mens 28 prosent tror den blir mindre og 17 prosent at den vil bli større. 

Dermed bekrefter den ytterligere nedbryting av materialet den konklusjon som ble trukket 

i denne undersøkelsen tidligere (Notat 4/91), nemlig at ja- og nei-siden er klart uenige 
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med hensyn til å vurdere effekter av et EF-medlemskap. Den bakenforliggende årsak kan 

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

Forskjellen med hensyn til vurderingen av hvorvidt EF-medlemskap har innvirkning på et 

gitt område eller ikke, kan vitne om dette. Dermed kan holdningene karakteriseres ved at 

ja- og nei-siden hverken er enige om hva som er viktig for norsk europapolitikk, om 

hvilke effekter et EF-medlemskap har, eller om EF-medlemskap i det hele tatt har noen 

effekt. 

5. OPPSUMMERING 

I "vår-91" undersøkelsen, basert på tall fra februar, mars og april, er forholdet mellom 

nei-siden og ja-siden omlag likt med en oppslutning på 37 % for nei-standpunktet og 35 

% for ja-standpunktet. Utviklingen fra måned til måned har vist framgang for ja-siden, og 

stagnasjon og tilbakegang for nei-siden. Sammenlikner vi "vår-91" undersøkelsen med 

"høst-90" er endringene i stor grad moderate. Når det gjelder holdning til EF

medlemskap er et trekk at usikkerheten er redusert i "vår-91" undersøkelsen i forhold til 

"høst-90", og dette gjelder i hovedsak alle kategorier av spurte. 

De mest interessante endringene i "vår-91" undersøkelsen i forhold til "høst-90" finner vi 

i barometer for hva som er viktigst for europapolitikken. Særlig de markerte endringene i 

oppfatningene til SV-velgerne er av interesse. Andelen av SVs velgere som oppgir 

miljøspørsmål som viktigst for norsk europapolitikk blir kraftig redusert, mens andelen 

som vektlegger det indre marked øker kraftig. Det er imidlertid en gjennomgående 

tendens til at vektleggingen av miljøspørsmål som viktigst for norsk europapolitikk 

reduseres, mens det er en økning i andelen som mener at adgang til EFs indre marked er 

det viktigste. En markert andel av Arbeiderpartiets- og FrPs velgerne mener at 

arbeidsledighetsspørsmålet er viktigst for norsk europapolitikk. 

Det er mulig at vi kan tilbakeføre den økte vektlegging av norsk næringslivs adgang til 

EFs indre marked til den pågående EØS-prosess. I denne sammenheng har det blitt kraftig 

understreket at hensikten er å avklare forholdet for næringslivet til EFs indre marked ved 
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å "sikre næringslivet likeverdige konkurransevilkår". Betydningen av det indre marked 

har dermed framstått som sentral i den viktigste operative aksjon i norsk europapolitikk. 

Ser vi på nei- og ja-siden er nei-siden i stor grad tilbøyelig til å vektlegge arbeidsledighet, 

miljøspørsmål og selvråderett, mens ja-siden i størst grad vektlegger adgang til EFs indre 

marked, arbeidsledighet og innflytelse i Europa. Bryter vi ned materialet ytterligere og 

ser på ja- og nei-siden i Arbeiderpartiet, ja-siden i Høyre og FrP og nei-siden i SV blir 

forskjellen mellom vektleggingene mellom ja- og nei-siden forsterket. Kobler vi 

vektleggingen av hva som er viktigst for europapolitikken, holdning til EF-medlemskap 

og hva folk tror virkningen blir av et EF-medlemskap sammen, får vi et bilde hvor vi kan 

underbygge tidligere konklusjoner. Først og fremst at ja- og nei-siden er klart uenige med 

hensyn til å vurdere effekter av et EF-medlemskap. Dernest at ja- og nei-siden hverken er 

enige om hva som er viktig, hvilke effekter dette har, eller om det i det hele tatt har 

noen. 

Svakheten med "vår-91" undersøkelsen er at den ikke gir et riktig bilde av utviklingen når 

det gjelder forholdet mellom ja- og nei-siden våren 1991. Ettersom ja-siden har vært i 

framgang i alle undersøkelsene etter januar, mens nei-siden har stagnert og gått tilbake. 

Dermed er det utviklingen av dette forholdet fra måned til måned som har størst interesse. 

Det er på det rene at ja-sidens framgang må forklares både i forhold til indre og mer ytre 

faktorer. Det viktigste elementet av siste kategori er selvfølgelig langtidsvirkningen av 

den svenske beslutningen om å søke medlemskap. Dette reduserer troverdigheten overfor 

opinionen av både nordisk samarbeid og EFTA-samarbeidet som alternativer til et 

eventuelt EF-medlemskap. Dette er ytterligere forsterket av signaler fra politiske miljøer i 

Finland og Sveits som er blitt tolket i retning av at disse landene er på vei til å søke EF

medlemskap. En faktor av mer indre karakter er forholdet til EØS-forhandlingene og de 

stadig motstridende signaler om hva resultatet av disse kan innebære, samt forskjellige 

utspill om hvordan man tenker seg den hjemlige politiske behandling av denne avtalen. 

Manglende avklaring på dette spørsmålet kan være noe av forklaringen på en usikker 

opinion, og dermed årsak til bevegelser i denne. Nei-sidens største problem har til nå 

vært forholdet til en EØS-avtale hvor man ikke kjenner avtaleteksten, og dermed heller 
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ikke utfallet på sentrale områder. Dette har vært problematisk ved at det dermed er 

vanskelig å skissere et alternativ til EØS, samtidig som det har vært en tendens til å 

framstille dette som en avtale hvor skille til medlemskap i praksis nærmest er usynlig. 

For ja-siden har problemet vært lojaliteten til EØS-forhandlingene, og at Arbeiderpartiet 

ikke har ønsket hverken debatt om, eller avgjørelser av, medlemskapsspørsmålet før etter 

valget høsten 1991. Dette umuliggjør en bred ja-organisering, ettersom Arbeiderpartiet 

som landets største politiske parti nødvendigvis må være representert i en bred 

tverrpolitisk koalisjon som har EF-medlemskap som mål. 

En konklusjon vi kan trekke er at EØS-avtalen oppfattes forskjellig på ja- og nei-siden. 

For nei-siden betraktes den som det nest verste, mens den for ja-siden er det nest beste. 

For ja-siden vil den i alle tilfeller være et skritt i riktig retning. Dette innebærer større 

opinionsmessige problemer for nei-siden enn for ja-siden. Avklaring når det gjelder EØS

avtalen vil mest sannsynlig bidra til en mer stabil opinion. Avklaring i EØS-spørsmålet 

kan også bidra til redusert signalflom fra andre EFTA-land, noe som igjen kan virke 

stabiliserende på opinionen i Norge. 



33 

Litteratur 

Bjørklund, Tor: Mot strømmen. Kampem mot EF 1961-1972, Universitetsforlaget 1982 

Statistisk sentralbyrå: Folkeavstemningen om EF, hefte I, NOS A 522, Oslo 1972 

Statistisk sentralbyrå: Folkeavstemningen om EF, hefte Il, NOS A 544, Oslo 1973 

Strøm, Bjørn: Opinionsholdninger i europapspørsmålet, Notat 5/90, Landbrukets 

Utredningskontor, 1990 

Strøm, Bjørn: Opinionsholdninger i EF-spørsmålet, Notat 7/90, Landbrukets 

Utredningskontor, 1990 

Strøm, Bjørn: Opinionsholdninger til EF-medlemskap og europapolitikk høsten 1990, 

Notat 1/90, Landbrukets Utredningskontor, 1991 

Strøm, Bjørn: Opinionen og meninger om effekten av EF-medlemskap, Notat 4/1991, 

Landbrukets Utredningskontor, 1991 

Valen, Henry: Norsk EF-opinion, Paper til konferanse om EUROPEISK 

INTEGRASJON - NORGE OG SVERIGE PÅ SAMME KURS. 28. september 1989 i 

Norges ambassade, Stockholm 1989 



\LU\8 

PUBLIKASJONER FRA 
LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

LANDBRUKETS -UTREDNINGSKONTORs NOTAT-SERIE: 

NOTAT 1/89 

NOTAT 2/89 

NOTAT 3/89 

NOTAT 4/89 

NOTAT 5/89 

NOTAT 6/89 

NOTAT 7/89 

NOTAT 8/89 

NOTAT 9/89 

NOTAT 10/89 

NOTAT 11/89 

NOTAT 12/89 

NOTAT 13/89 

NOTAT 14/89 

STRØM, BJØRN: EF's INSTITUSJONER OG 
STYRINGSORGANER (revidert september 1989) 

STIKSRUD, HELGE: EF's LANDBRUKSPOLITIKK 

NORDNES, ODDVAR M: NORGE. LANDBRUKET OG EF 

NORDNES, ODDVAR M: EF 1992 - DE "300" DIREKTIVER 
(revidert august 1989) 

STRØM, BJØRN: TOLLUNION - ET SKRITT MOT 
STATSDANNELSE 

STRØM, BJØRN: NORSK NÆRINGSLIV. EKSPORT OG EF 
- EF SOM EKSPORTMARKED 

HELGESEN, HILDE: MILJØPOLITIKKEN I EF 

NORDNES, ODDVAR M: EF SOM ØKONOMISK OG 
MONETÆR UNION 

BOLLE, AKSEL: EFs INDRE MARKED OG 
TRANSPORTPOLITIKKEN 

KV AAL, GUDBRAND: NORSK SKOGBRUK OG 
UTVIKLINGEN AV EFs INDRE MARKED 

STRØM, BJØRN: NOEN PROBLEMSTILLINGER 
VEDRØRENDE FISKERISEKTOREN OG EF 

SELJEGARD, STEINAR: EFs STRUKTUR- OG 
REGIONALPOLITIKK 

CAPPELEN, ÅDNE og ERIK STORM: 
NORGES TILPASNING TIL EF's INDRE MARKED 
- HARMONISERING AV INDIREKTE SKATTER 

NORDNES, ODDVAR M: MEDLEMSKAPSAVTALEN I 1972 
ET TILBAKEBLIKK 



NOTAT 4/91 STRØM, BJØRN: OPINIONEN OG MENINGER OM EFFEKTEN 
AV EF-MEDLEMSKAP 

NOTAT 5/91 LANGVIK, IVAR: SVERIGE OG EF 

NOTAT 6/91 STRØM, BJØRN: OPINIONEN OM EF-
-· ··, · MEDLEMS"&AP~OG· EHRQPAPOLITIKK VÅREN·-1991 

LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTORs RAPPORTSERIE: 

RAPPORT 1/89 

RAPPORT 2/89 

RAPPORT 1/90 

STEINAR HELGEN, NILS KRISTIAN NERSTEN og ODDBJØRN 
RISETH: KONSEKVENSER FOR JORDBRUKSINNTEKTENE 
AV ET EVENTUELT EF-MEDLEMSKAP BEREGNET VED 
HJELP AV MODELLBRUKSSYSTEMET 

NORDNES, ODDVAR M: RAMMEBETINGELSER FOR 
SVINEPRODUKSJONEN (Opplaget utgått) 

STRØM BJØRN: FRA OEEC TIL EØS. HANDELSPOLITISKE 
ORGANISASJONER I VEST-EUROPA. 
(Utgitt som bok på Universitetsforlaget, under tittelen; VEIEN TIL 
EØS, pris kr 170,-) 


