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Útdráttur 

 

 

Markmiðið með þessu lokaverkefni er að kanna hvaða þættir hafa áhrif á viðhorf almennings 

til aðildar Íslands að ESB. Miðað við viðhorfskannanir sem gerðar hafa verið á síðastliðnu ári 

hefur viðhorf almennings breyst til muna. Rannsóknarspurningin er  hvaða þættir móta 

viðhorf almennings til aðildar Íslands að ESB.  

Gerð  verður  grein  fyrir  því  hvað  mótar  viðhorf  fólks  og  fjallað  um  rannsóknir  í 

félagssálfræði  í því  skyni. Þá verður gerð grein  fyrir  rannsóknum um hvaða þættir það eru 

sem móta viðhorf Íslendinga til Evrópusambandins. Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var sú að 

sjávarútvegsmál hefðu áhrif á viðhorf og var  sú  tilgáta  studd hér. Önnur  tilgátan var  sú að 

landbúnaðarmál  hefðu  áhrif  á  viðhorf  og  var  hún  einnig  studd.  Þriðja  tilgátan  var  að 

sjálfstæði Íslands hefði áhrif á viðhorf til aðildar og var sú tilgáta studd. Jafnréttismál virðast 

einnig hafa áhrif á viðhorf. Fjórða tilgátan var að evran hefði áhrif á viðhorf en sú tilgáta var 

ekki studd í þessari rannsókn. Fimmta tilgátan var að vextir og verðlag hafi áhrif á viðhorf og 

var sú tilgáta studd. Að auki var kannað hvort umfjöllun fjölmiðla og skoðanakannanir hefðu 

áhrif  á  viðhorf  og  sýndu  niðurstöður  að  svo  væri.  Einnig  vað  kannað  hvort  vitneskja  eða 

vanþekking á viðfangsefninu hefði áhrif á viðhorf en munur var á þeim sem töldu sig upplýsta 

um ESB og á þeim sem töldu sig illa upplýsta. 

Send var út spurningalistakönnun á nemendur við Háskóla Íslands. Úrvinnsla 

gagnanna var gerð í tölfræðiforritinu SPSS og Excel.  

Hagnýtt gildi verkefnisins er að fá upplýsingar um það hvaða þættir hafa áhrif á 

viðhorf og hvort munur sé á aldurshópum og menntun. Það er einnig áhugavert að sjá hvort 

tengsl séu á milli þekkingar á ESB og viðhorfa til aðildarviðræðna Íslands við 

Evrópusambandið. 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1. Inngangur 

Í  þessari  ritgerð  verður  fjallað  um  þætti  sem  móta  viðhorf  íslendinga  til  aðildar  að 

Evrópusambandinu og hvaða málefni vega mest.Umsókn um aðild og aðildarviðræður hafa 

verið umdeildar í þjóðfélaginu og hafa raddir þeirra sem vilja stöðva aðildarviðræður orðið æ 

háværari  (Gallup, Samtök  iðnaðarins: Málaflokkar, 2012). Það má því segja að umræðan sé 

orðin  þjóðfélagsleg  ádeila  sem mun  í  raun  ekki  leysast  fyrr  en  skrefið  hefur  verið  teki  að 

annaðhvort hætta við aðild eða ganga inn í Evrópusambandið. Margar ástæður liggja á bak 

við skoðanir fólks og verða þær skoðanir sterkari ef hagsmunir þeirra eru fyrir höndum, en 

þessi rannsókn byggir ekki á einstaklinngshagsmunum heldur hagmunum allra  landsmanna. 

Viðhorf getur byggst á skilningi  einstaklinga á umhverfi sínu og þá sérstaklega hjá þeim sem 

eru óákveðnir á sinni  skoðun  (Goldberg & Gorn, 1974). Það þótti  sérstaklega áhugavert að 

taka  þá  þátttakendur  út  sem  höfðu  ekki myndað  sér  skoðun  á málefninu  og  kanna  hvort 

umhverfi og umræðan hefðu  áhrif. Þeir sem hafa kynnt sér málið betur á eigin forsendum 

hafa gert sér hugmynd um það hvað aðild Íslands að sambandinu felur í sér, en þeir sem hafa 

ekki lesið sér til um eða fylgst með umfjöllun um málið vita í raun ekki að hverju er stefnt að 

með því að ganga í sambandið. Þetta getur skapað það hugarástand að fólk vilji frekar halda 

sig  við  eitthvað  sem  það  þekkir  og  veit  hvernig  er,  heldur  en  að  óvissuna.  Miðað  við 

viðhorfskannanir sem gefnar hafa verið út af Samtökum iðnaðarins hafa viðhorfsbreytingar 

hjá  íslendingum  gagnvart  aðild  orðið mjög miklar  eftir  að  aðildarviðræður  hófust  (Gallup, 

Samtök iðnaðarins: Málaflokkar, 2012) og hefur áróðurinn orðið háværari en hann var, bæði 

með og á móti. Stór auglýsingaskilti blasa við ökumönnum höfuðborgarinnar þar sem slagorð 

um  ESB  standa  með  hástöfum,  en  samkvæmt  rannsóknum  sem  hófust  rétt  eftir  seinni 

heimstyrjöld  um  skilvirkan  áróður  eiga  slagorðin  að  vera  stutt  og  áhrifamikil  ef  skilaboðin 

eiga að komast  til  skila  (Hogg & Graham, 2008). En þótt meirihluti þjóðarinnar sé  fylgjandi 

einhverri skoðun merkir það ekki að allir hinir fylgi á eftir, því ef miðað er út frá kenningum 

um  sjálffylgni  þjóða,  þá  fylgir  almenningur  ekki  ríkjandi  viðhorfi  samfélagsins  heldur  fer 

frekar eftir eigin sannfæringu og byggir skoðun sína á sinni vitneskju og sínum hagsmunum 

(Asch, 1952). Í viðhorfskönnunum og kosningum á fólk auðveldara með að láta raunverulega 

skoðun sína í  ljós því eins og kemur fram í rannsókn Solomon E. Asch (1952)  þá er fólk oft 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hrætt við mótmæli og útskúfun ef þeir eru á annari skoðun en meirihlutinn. Þá kemur einnig 

fram að sú hræðsla getur leitt til að fólk breyti sínu svari til að þóknast og falla inn í hópinn 

sumir  jafnvel  sannfærast  um  að  aðrir  hafi  frekar  rétt  fyrir  sér  og  breyta  sínum  skilningi 

algerlega. Þeir sem eru mjög vissir á sinni skoðun  á hlutum eða málefni hafa það þó í sér að 

standa frammi fyrir stærri hóp og láta sína réttu skoðun í ljós. Fjallað verður nánar um þessi 

atriði  í  kafla  tvö þar sem gerð verður grein  fyrir  rannsóknum og kenningum um þætti  sem 

hafa áhrif á viðhorfsmótun einstaklinga. Þeir þættir eru til dæmis fjölmiðlar og kannanir en 

líka  þekking  á  viðfangsefninu  og  upplýsingaöflun  hvers  og  eins.  Gerð  verður  grein  fyrir 

hvernig  þessir  þættir  hafa  áhrif  á  viðhorf  og  hverjir  eru  líklegir  til  að  verða  fyrir  áhrifum 

þeirra. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er farið yfir hvert viðhorf Íslendinga hefur verið frá árinu 

2000 til dagsins í dag og hvaða þættir hafa mótandi áhrif á það.  

Það markmið sem sett er með þessari rannsókn er að kanna þá þætti sem gætu haft 

áhrif á viðhorf til aðildar Íslands í ESB og er því rannsóknarspurningin eftirfarandi: 

„Hvað  mótar  viðhorf    til  aðildar  Íslands  að  Evrópusambandinu“Til  að  svara 

rannsóknarspurningunni er stuðst við eftirfatandi tilgátur;  

• Efnahagsástand á Íslandi hefur áhrif á viðhorf. 

• Sjávarútvegsmál hafa áhrif á viðhorf. 

• Sjálfstæði Íslands hefur áhrif á viðhorf 

• Jafnréttismál hafa áhrif á viðhorf. 

• Evran hefur áhrif á viðhorf. 

• Vextir og verðlag hafa áhrif á viðhorf. 

• Umfjöllun fjölmiðla og skoðanakannanir hafa áhrif á viðhorf. 

• Vitneskja/ vanþekking um viðfangsefnið hefur áhrif á viðhorf. 

• Menntun  hefur áhrif á viðhorf. 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2. Viðhorf og viðhorfsmótun. 

Til  þess  að  geta  lagt mat  á  viðhorf  þarf  fyrst  og  fremst  að  skilja  hvað  viðhorf  er  og  á 

hverju það byggist, hvernig það þróast og hvaða þættir geta breytt því.   

  Gordon Allport (1935) skilgreinir viðhorf sem ástand sem er búið til í gegnum reynslu 

og  hefur  leiðbeinandi  áhrif  á  viðbrögð  einstaklinga  við  öllum  (Allport,  1935).  Viðhorf 

manna sparar þeim ómakið að þurfa að byggja sína skoðun á hlutum eða aðstæðum frá 

grunni (Smith , Bruner, & White, 1956) og er það tilkomið af nokkrum grunngildum sem 

hafa  áhrif  á  það hvort  fólk  viðhaldi  eða breyti  viðhorfi  sínu.  Það eru  vissir  áhrifaþættir 

sem vekja upp þessi gildi hjá mönnum sem gerir það að verkum að það stendur  fast á 

sínum  skoðunum  en  til  þess  að  koma  á  viðhorfsbreytingu  þarf  að  einblína  á  þessa 

áhrifaþætti.  

Munur er á gildum manna og viðhorfi. Viðhorf eru mæld með þeim tilgangi að sjá hve 

ákjósanlegt ákveðið viðfangsefni er en gildi eru mæld sem leiðandi lífsreglur viðkomandi 

(Bernard, Maio, & Olson, 2003). Það eru þættir í sjálfinu og umhverfinu sem hafa áhrif á 

það hversu fastir einstaklingar eru á viðhorfi sínu en ef einstaklingi finnur fyrir skírskotun 

til  haturs,  ógnunar,  bældum  hvötum  eða  ráðríki  vakna  upp  viðhorf  sem  byggja  á 

sjálfsvirðingargildum  en  til  að  breyta  þeim  viðhorfum  þarf  að  fjarlægja  alla  þessa 

neikvæðu  þætti.  Einstaklingsgildi  aðgreina  og  auðkenna  fólk  og  mótar  það  viðhorf  í 

samræmi við það sem þeir þekkja og álíta. Til þess að einstaklingur geti breytt því viðhorfi 

sem byggist á einstaklingsgildum þarf sá að aðlaga nýju eða breyttu álitsmáli að sjálfinu 

(Katz, 1960).  

 

2.1.  Áhrif fjölmiðla á viðhorf. 

Fjölmiðlar  hafa mikil  áhrif  á  viðhorf  þegar  skoðanir  eru  ekki  fastmótaðar  (Goldberg  & 

Gorn, 1974).  

Í  kringum  lok  seinni  heimstyrjaldar  hófst  kerfisbundin  rannsókn  á  sannfærandi 

upplýsingamiðlun sem breytti viðhorfi almennings  (Hogg & Graham, 2008). Rannsóknin 

sýndi það að til að ná til fólks skiptir það miklu máli hver flytur skilaboðin, hver skilaboðin 

eru  og  hverjir  viðtakendur  eru.  Ef  sérfræðingur  og  einstaklingur  sem  hefur  ekki 

sérfræðimenntun flytja nákvæmlega sömu rök fyrir máli sínu hefur sérfræðingurinn meiri 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sannfæringarkraft og hans álit  vegur meira því hann væri væntanlega einhver  sem veit 

allar  staðreyndirnar  (Hovland & Weiss,  1952).  Það hefur  einnig  komið  fram að útlit  og 

framkoma  einstaklings  hefur  mikil  áhrif  á  trúverðugleika,  fólk  sannfærist  frekar  af 

aðlaðandi og sjálfsöruggri manneskju (Kiesler & Kiesler, 1969) sem talar hratt. Manneskja 

sem talar hratt gefur til kynna að hún viti hvað hún er að tala um og á auðveldara með að 

sannfæra fólk en þeir sem tala hægt (Miller, Maruyama, Beaber, & Valone, 1976). 

 

2.2. Áhrif skoðanakannana á viðhorf.   

Hluti  rannsóknarinnar  var  að meta  hvort  viðhorfskannanir  hafi  áhrif  á  fólk  sem hefur  í 

raun ekki myndað sér skoðun á málinu. Viðhorfskannanir geta haft áhrif á skoðanir þeirra 

sem eru óöruggir með sjálfan sig eða óupplýstir (Hogg & Graham, 2008).  

Siðvenjubundin  hegðun  er  ferli  þar  sem  fólk  fylgir  framferði  annarra  til  að  ákvarða 

hvað er rétt og viðeigandi fyrir það sjálft en ef fólk er mjög öruggt og visst um það hvað 

er  rétt og viðeigandi    skiptir atferli annara ekki máli og er óáhrifaríkt  (Hogg & Graham, 

2008). Rannsókn Asch (1952) sýndi fram á að fólk átti það til að breyta skoðunum sínum 

ef hætta var á andmælum margra. Ástæðan fyrir þessum viðbrögðum fólks var sú að fólk 

varð  sjálfsmeðvitað  og  varð  þá  hrætt  við  að  verða  andmælt. Margir  vissu  að  þeir  sáu 

hlutina öðruvísi en fannst líklegt að þeirra skilningur hafi verið rangur og að aðrir hefðu 

frekar rétt fyrir sér (hér var um að ræða hóp fólks). Sumir efuðust ekki um sína vissu en 

breyttu samt sinni skoðun í þá sömu og hjá hinum því þeir vildu ekki skera sig úr hópnum 

(Asch, 1952). Þessi  fylgni manna  í samfélögum fer einnig eftir  löndum. Rannsóknir hafa 

sýnt að lönd sem skora hátt hvað varðar sameiningarstefnu á Hofstede´s skalanum eiga 

til að fylgja frekar áliti annara en í löndum þar sem einstaklingshyggja er ráðandi (Bond & 

Smith, 1996). Rannsóknir Geert Hofstede (1967‐1973) byggjast á mælingum á menningu 

ólíkra landa sem flokkaðar eru í sex menningarvíddir. Ein þeirra er mæling á því hve mikil 

einstaklings‐ eða hóphyggja ríkir  í hverju landi. Einstaklingshyggju er lýst á þann hátt að 

einstaklingar  í þannig samfélagi  líta á sjálfan sig sem sjálfstæða heild  frekar en hluta af 

stærri heild.  Einnig er þetta hugtak notað  til  að  lýsa þeirri  stjórn  sem yfirvöld hafa  yfir 

þjóðum  (Hofstede,  Hofstede,  &  Minkov,  2010).  Ísland  mældist  með  60  stig  af  100  á 

einstaklingshyggju  skalanum,  sem  telst  vera  frekar  hátt  (Geert  Hofstede).  Samkvæmt 

þessu ætti  sjálffylgni því ekki að vera áberandi þáttur hjá  íslensku þjóðinni og kannanir 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um  ríkjandi  viðhorf  hjá  almenningi  því  ekki  að  hafa  ráðandi  áhrif  á  viðhorfsmótun 

einstaklinga.    

2.3.  Áhrif upplýsingaröflunar á viðhorf.  

Talið er að þeir sem hafi dýpri skilning á málefnum eigi erfiðara með að sannfærast um 

að það sem þeir skynja og móta þeirra viðhorf sé rangt, en þeir eiga þó auðveldara með 

að  sannfæra  aðra  sem hafa  ekki  lagt  vinnu  í  að  afla  sér  upplýsinga  á  eigin  forsendum. 

Talið  er  að  tvö  ferli  félagslegra  áhrifa  sé  orsök  þess  að  fólk  aðlagar  sig  ríkjandi 

hugsunarháttum þjóðfélags  (Deutch & Krauss, 1960). Áhrif upplýsinga  (e.  informational 

influence) eru önnur þeirra og eru það áhrif sem valda því að fólk viðurkennir upplýsingar 

frá öðrum sem sönnun um það hvað er raunverulegt. Þessi áhrif eru mest þegar fólk er í 

óvissu vegna þess að málefnið er í eðli sínu margrætt eða vegna þess að það er umdeilt í 

þjóðfélaginu.  Fólk  þarf  að  vera  öruggt með  að  þeirra  skilningur  sé  réttur  og  leitar  því 

upplýsinga í kringum sig og hjá öðrum til að staðfesta að þeirra skynjun eða tilfinning var 

rétt.  Fólk  sem  leggur  litla  vinnu  í  að  kynna  sér  málefni  sem  koma  upp  vinna  úr 

upplýsingum á ytra borði og því auðveldara að verða sannfært að breyta viðhorfi sínu. Á 

hinn bóginn á fólk sem gerir ítarlega grein fyrir upplýsingum sem varða eitthvað málefni 

erfiðara  með  að  verða  sannfært  um  viðhorfsbreytingu  en  fer  það  þó  eftir  gæðum 

mótraka.  Þessir  einstaklingar  vinna  vandlega  úr  upplýsingum  og  ná  dýpri  skilningi  á 

viðfangsefninu. (Petty & Cacioppo, 1986) 

 

3. Viðhorf Íslendinga til Evrópusambandsins. 

Umræðan  um  Ísland  í  Evrópusambandið  hefur  reglulega  skotist  upp  á  yfirborðið  hjá 

íslenskum  almenningi  en  eftir  að  Össur  Skarphéðinsson,  utanríkisráðherra,  lagði  fram 

þingsályktunartillögu  um  að  sækja  um  aðild  að  sambandinu  árið  2009  (Alþingi: 

þingsályktunartillögur,  2009)  hafa  þessi  málefni  verið  stöðug  í  fjölmiðlum  og  hjá 

almenningi. Fólk hefur skiptar skoðanir um það hvað er landinu okkar fyrir bestu og hafa 

skoðanakannanir síðustu ára sýnt fram á að meirihluti  landsmanna hefur verið hlynntur 

því að ganga  í sambandið fram til ársins 2009 en eftir þann tíma hafa kannanir sýnt að 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meirihluti landsmanna hefur verið á móti aðild (Gallup, Samtök iðnaðarins: Málaflokkar, 

2012). Eftir að umsóknarferlið hófst fór af stað undirskriftarsöfnun sem skoraði á Alþingi 

að leggja umsóknina til hliðar og eru meginástæðurnar þær að óvissa sé um framtíð ESB 

og  myntbandalagsins  vegna  mikilla  breytinga  sem  hafa  átt  sér  stað  frá  því  að  Alþingi 

samþykkti  umsóknina  og  ætti  stjórnsýslan  að  einbeita  sér  að  brýnni  málum.  Þessi 

undirskriftarsöfnun fer fram á heimasíðu og hafa um 11.478 manns skrifað nafn sitt undir 

(Skynsemi; undirskriftasöfnun, 2009), en af meðalheildarfjölda á Íslandi á árunum 2009‐

2012 eru þetta um 5% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands; talnaefni, e.d). 

3.1. Viðhorf almennings til aðildar Íslands að Evrópusambandinu fyrir hrun. 

Í september 2008 gáfu Samtök iðnaðarins út samantekt á könnunum sem gerðar voru á 

árunum  2000  til  2008  um  viðhorf  Íslendinga  til  evrópumála.  Kannanirnar  sýndu  að  á 

árunum 2000‐2001 var hlutfall þeirra sem voru andvígir aðild  lægra en þeirra sem voru 

hlynntir  en  árið  2001  náði  fjöldi  hlynntra  hámarki  með  50%.  Árin  2002  og  2003  dró 

verulega  úr  þeim  fjölda  sem  voru  hlynntir  og  var  þá meirihlutinn  neikvæður  gagnvart 

aðild en sá fjöldi hafði aðeins hækkað um 3% á milli ára. Árið 2004 fór svo fjöldi hlynntra 

að hækka og náði  sá hópur næstum hámarki  sínu aftur með 49%  fylgi  (Gallup, Samtök 

iðnaðarins: Málaflokkar, 2008) 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Mynd 1. Viðhorf almennings til aðildar Íslands að Evrópusambandinu fyrir hrun. 

 

Mynd 1 sýnir hvernig viðhorf almennings var á árunum 2000‐2008. Á þessum tíma 

voru miklar sveiflur hjá þeim sem voru jákvæðir gagnvart aðild sem og þeim sem voru 

hlutlausir, en þær voru mestar á árunum 2000 til 2004. Árið 2002 hafði hlutfall þeirra 

sem voru jákvæðir gagnvart aðild lækkað um 13% og sama ár hækkaði hlutfall hlutlausra 

um 13%.  Hlutfall þeirra sem voru á móti aðild hélst nokkuð stöðugt á milli ára, en 

hlutfallið var á milli 32%‐37%.  

     

3.2. Viðhorf almennings til aðildar Íslands að Evrópusambandinu eftir hrun. 

Kannanir sem gerðar voru frá 2008‐2012 sýna að hlutfall þeirra sem voru hlynntir 

lækkaði talsvert milli ára og þá mest á milli áranna 2009 og 2010, þar sem fjöldi hlynntra 

fækkuðu úr 40%  niður í 25% . Á sama tíma hækkaði hlutfall þeirra sem lýstu sig mótfallna 

aðild Íslands að  ESB og náði hámarki 2010 með 60% (Gallup, Samtök iðnaðarins: 

Málaflokkar, 2012). Það voru litlar sveiflur á þeim sem vildu ekki taka afstöðu til málsins 

en sá fjöldi lá á bilinu 16% ‐ 23% á þessum árum. 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Mynd 2. Viðhorf almennings til aðildar Íslands að Evrópusambandinu eftir hrun. 

 
Á mynd 2 má sjá að eftir að aðildarviðræður hófust rauk hlutfall andvígra upp og náði 

hápunkti árið 2010 með 60% og hefur verið á bilinu 50‐55% til ársins 2012 . Á árunum 

2008 til 2010 lækkaði hlutfall hlynntra um 24% og voru þá aðeins 25%  með aðild árið 

2010. Hlutfall hlynntra hefur frá árinu 2009 verið mun lægra en hlutfall andvígra. 

 

3.3. Þættir sem hafa áhrif á viðhorf íslendinga. 

3.3.1. Sjálfstæði Íslands 

Það sem hefur oftast borið upp í deilunni um evrópusambandið eru sjávarútvegsmál Íslands 

og sjálfstæði þjóðarinnar. 

Eiríkur Bergmann (2008) segir þjóðarvitund Íslendinga hafa myndast fyrst og fremst á 

nítjándu öld þegar þjóðernisstefnan tröllreið Evrópu. Í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga var að 

miklu leyti litið aftur til fortíðar þar sem sagnaarfur og tungumálið voru sönnun þess að um 

sérstaka þjóð væri að ræða sem hefði náttúrulegan rétt til fullveldis. Eiríkur (2008) bendir á 

að ekki var litið til atburða sem áttu sér stað erlendis sem réttlætingu fyrir fullveldi og það 

hefði enn í  dag litað íslenska stjórnmálalega orðræðu.  

Þjóðin varð þannig í ákveðnum skilningi búin til í sagnaarfinum og tungumálinu sem er að 

vissu  leyti goðsögulegur skilningur um sameiginlega vitund þjóðar sem skilgreindi  Ísland og 

Íslendinga.  Bændamenningin  var  talinn  hornsteinn  íslenskrar  menningar,  þar  fannst  til  að 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mynda bókmenntaarfur okkar  í bókstaflegum skilningi en  í þann sjóð  leita stjórnmálamenn 

enn  á  tyllidögum  til  að  upphefja  íslenska  þjóð  eða  blása  henni  baráttuanda  í  brjóst 

(Einarsson,  2008).  Það  voru  svo  efnahagslegar  ástæður  sem  leiddu  til  þess  að  framfarir 

þjóðarinnar  voru  taldar  til  sjávarútvegsins  og  með  tímanum  snéru  menn  frá  gamla 

landbúnaðarsamfélaginu en þó með  trega. Menn óttuðust að  tapa menningarlegum þræði 

sem þeir  töldu bændasamfélagið  spinna en  smátt og  smátt  fór  ræða  stjórnmálamanna  frá 

fornum  siðum  og  menningu  yfir  í  framfarir  íslenskrar  þjóðar  og  um  leið  var  ljóst  hvaða 

áherslu ætti að leggja (Einarsson, 2008). 

Sjálfstæðisbaráttan hefur verið tengd við efnahagslegan ábata, erlendum yfirvöldum 

kennt um það sem miður fór í íslensku samfélagi og Íslendingar sjálfir fyrrtir þeirri ábyrgð. Í 

baráttunni  var  sjónum  beint  að  fullveldinu  sem  heild  en  lítil  áhersla  lögð  á  frelsi 

einstaklingsins ólíkt því sem var til dæmis í Danmörku. Hér hangir margt á spýtunni. Í fyrsta 

lagi var eins og menn hefðu ekki gert upp við sig hvaða stjórnskipulag ætti að taka við þegar 

fullveldi væri náð, menn vissu hvað þeir vildu ekki en ekki endilega hvað þeir vildu í staðin. Í 

öðru  lagi  varð  sjálfstæðisbaráttan  eilíf.  Danakonungur  færði  Íslendingum  stjórnarskrá  árið 

1874  sem  markaði  formleg  lok  einveldis  á  Íslandi  og  árið  1904  öðluðust  Íslendingar 

heimastjórn  með  innlendum  ráðherrum.  1918  fullveldi  og  loks  1944  lýsti  þjóðin  sig 

sjálfstæða.  Mörgum  þótti  nóg  komið  árið  1904  en  með  fullveldinu  höfðu  Íslendingar  öll 

raunveruleg völd yfir sjálfum sér. En baráttuboltinn hafði byrjað að rúlla og það var erfitt, ef 

ekki ómögulegt, að stöðva hann. Jafnvel eftir að fullu sjálfstæði hafði verið lýst yfir var ljóst 

að baráttan hefði öðlast eilíft  líf því nú reið á að glopra ekki  frelsinu úr höndunum eins og 

hafði gerst þegar menn gengust undir Noregskonung á sínum tíma. (Eiríkur Bermann, 2008). 

Þessi stef sem hér hafa verið reifuð mynda ákveðinn kjarna í umræðu á Íslandi um fulla aðild 

að  ESB.  Óttinn  við  erlend  yfirráð,  hagsmunir  sem  eru  fólgnir  í  sjávarútvegi  og  tilfinning 

þjóðarinnar  fyrir  grundvelli  sínum  innan  landbúnaðarsamfélagsins  hafa  verið  nefnd  sem 

ástæður fyrir því að enn hefur  landið ekki gengið inn í Evrópusambandið (Einarsson, 2008). 

Doktorsrannsókn  Eiríks  Bergmanns  Einarssonar  (2009)  fjallaði  um  það  hvers  vegna 

Íslendingar  hefðu  samþykkt  aðild  að  Evrópska  efnahagssvæðinu  (EES)  en  hefðu  aldrei  sótt 

um  aðild  að  ESB.  Sú  staðreynd  gerir  stöðu  Íslands  áhugaverða  og  skapar  landinu  ákveðna 

sérstöðu þar sem Noregur, Lichtenstein og Sviss, allt ríki í vestur‐Evrópu sem eru ekki heldur 

aðilar að ESB, hafa engu að síður öll  sóst eftir aðildarviðræðum.  Ísland sker  sig úr að öðru 

leyti líka en þær þjóðir sem eru í ESB að Norðurlandaþjóðunum meðtöldum hafa verið drifin 



16 
 

áfram  af  stjórnmálamönnum  en  almenningur  frekar  haft  efasemdir.  Hér  á  landi  er  þessu 

öfugt  farið  en  Eiríkur  bendir  á  að  kannanir  sýni  ítrekað  jákvæðari  afstöðu  almennings  en 

stjórnmálamanna hér á landi. (Eiríksson, 2009) 

  Viðhorfið til Evrópusambandsins hefur aðallega verið mörkuð af togstreitu þeirra sem 

vilja  að  sambandið  starfi  sem  yfirþjóðleg  stofnun  sem  hafi  vald  til  að  setja  aðildarríkjum 

sínum  bindandi  reglur  og  svo  hins  vegar  þeirra  sem  líta  á  Evrópuríkin  hafi  með  sér 

milliríkjasamstarf  í  gegnum Evrópusambandið. Norðurlandaríkin hafa  verið þær þjóðir  sem 

hafa einmitt hvað mestar efasemdir um yfirþjóðlegt samstarf og hafa viljað fara sér hægar í 

samrunaþróun. Þjóðirnar hafa þrátt fyrir þetta komið á ólíkan hátt að samstarfinu (Eiríksson, 

2009) 

  Aðkoma  Íslands  að  ESB  hefur  verið  í  gegnum  EES  sem  gerði  landið  að  fullgildum 

þátttakanda  að  innri  mörkuðum  Evrópusambandsins.  Fjórfrelsið  sem  tekur  til  frelsis  um 

vöruviðskipti  og  þjónustuviðskipti,  fjárfestingafrelsi  og  frjáls  för  launafólks  var  útvíkkað  til 

Íslands, Noregs og Liectenstein ásamt samstarfi á öðrum sviðum en á innri markaði til dæmis 

á  sviðum  umhverfismála  og  rannsókna  –og  menntamála.  Auk  þess  er  Ísland  aðili  að 

Schengen‐landamærasamstarfi  ESB  og  Dyflinnar‐samkomulaginu  um  meðhöndlun 

hælisleitanda. Eiríkur (2009) segir íslenskan efnahag svo samofinn innri markaði ESB að erfitt 

sé  að  hugsa  sér  hvernig  landinu  reiði  ef  afturhvarf  af  því  verði.  Að  auki  sé  samvinnan  á 

mörgum  sviðum  svo mikil  að  Íslands  sé  í  raun  komin  lengra  í  Evrópusamrunanum en  sum 

þeirra þjóða sem tilheyra formlega ESB (Eiríksson, 2009). Eiríkur segir mikilvægt að einangra 

þá  skýringarbreytu  sem  mestu  máli  skiptir  til  að  átta  sig  á  stöðu  Íslands  gagnvart  ESB. 

Rannsóknarspurning hans í doktorsrannsókninni (2009) var sú hvort hugmyndir Íslendinga til 

fullveldis þjóðarinnar sé frumbreytan og skýri best tengsl Íslands og ESB.  

Guðmundur Hálfdánarson  (Hálfdánarsson, 2007) gerir  grein  fyrir  fullveldishugtakinu 

og setur í samhengi við umræðuna um ESB hér á landi. Hann bendir á að óttinn við að tapa 

fullveldinu stafi af því að menn trúi því að hér hafi eitt sinn verið fullveldi sem tapaðist vegna 

dáðleysi  ,,nokkurra  Íslendinga“  (Hálfdánarsson,  2007). Önnur  ástæða  fyrir  óttanum geti  að 

einhverju leyti einnig skrifast á þekkingarleysi á því hvað felst í raun og veru í fullveldi.  

Fullveldi og ríkisvald hafa löngum verið spyrt saman og er alþekkt þrískipting valdsins 

í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald en auk þessa nefndi Jean Bodin, sem gjarnan 

er  talinn  hafa  lagt  grunn  að  nútímakenningum  um  fullveldi  ásamt  Thomas  Hobbes  (1588‐

1679), valdið yfir gjaldmiðli, því að  leggja  til  skatta og yfirráð yfir vörnum ríkisins. Öll þessi 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atriði  hafa  komið  til  tals  í  umræðunni  um  ESB  og mögulegt  framsal  fullveldisins  ef  Ísland 

verður fullgilt ríki innan þess (Hálfdánarsson, 2007). 

Guðmundur (2007) segir ekki heppilegt að velta þessari spurningu, það er um framsal 

fullveldisins, sem ,,allt eða ekkert“ spurningu.  Í  fyrsta  lagi geti  fæst ríki státað af  fullkomnu 

fullveldi ef skilgreiningin er sú að fullveldi sé algert og sjálfstætt vald og bendir, máli sínu til 

stuðnings,  á  alþjóðarsáttmála  sem  flest  ríki  beygja  sig  undir.  Í  öðru  lagi  megi  segja  að 

Íslendingar hafi afsalað sér eða framselt hluta af fullveldi sínu til dæmis með inngöngunni  í 

NATO  árið  1949  við  undirritun  varnarsamnings  við  Bandaríkjamenn,  þar  sem  þjóðin  hafði 

áttað  sig  á  því  að  varnir  ríkisins  væru  þeim  ofviða.  Einnig má  benda  á menningarleg  áhrif 

hnattvæðingar  og  markaðsvæðingar  sem  valda  því  að  Bandaríkin  hafa  ægivaldi  yfir 

heiminum. Aukin Evrópusamvinna gæti stemmt stigum við þá þróun (Hálfdánarsson, 2007).  

Robert  Shuman,  einn  helsti  frumkvöðull  Evrópusamrunans,  sagði  það  af  og  frá  að 

samvinna  Evrópuríkja  væri  til  höfuðs  fullvelda  þjóða,  heldur  ætti  að  líta  á  yfirþjóðlegt 

samstarf gagnvart þjóðum á sama hátt og samfélög eru gagnvart fjölskyldum (Hálfdánarsson, 

2007). Á hinn bóginn er það  skýrt að  lög  sem stofnanir  sambandsins  setja eru æðri  lögum 

einstakra aðildarríkja  í þeim málum sem ríkin  fela  sambandinu að hafa umsjón yfir. Meðal 

þeirra málefna eru fiskveiðar og verndun fiskistofna.  

Niðurstaða Guðmundar (2007) er því sú að það sé villandi að spyrja hvort fullveldinu 

sé  fórnað  því  það  verði  aldrei  algert  framsal  fullveldisins. Hins  vegar  séu  sumir  hagsmunir 

þess  eðlis  að  fórn  fullveldis  sé  nauðsynleg  til  að  halda  við  sjálfstæði  landsins  og  nefnir 

efnahagsmál í því samhengi. Nú séu enn fleiri málaflokkar sem krefjist alþjóðasamvinnu svo 

sem umhverfismál, mannréttindamál og fólksflutningar á milli  landa (Hálfdánarsson, 2007). 

Þar sem Íslendingar eru nú þegar búnir að taka upp stóran hluta laga  og reglna sem eru sett 

af ESB í gegnum EES án þess að hafa atkvæðisrétt við ákvarðanir má segja að fullveldinu sé 

enn meiri skorður settar en ef Íslendingar væru fullgildir meðlimir ESB (Hálfdánarsson, 2007). 

Þessi  viðkvæmni  Íslendinga  gagnvart  fullveldi  sínu  er  skiljanleg  í  sögulegu  ljósi. 

Lagaleg,  menningarlegum  og  sögulegum  rökum  var  beitt  í  sjálfstæðisbaráttunni  og  voru 

Íslendingar  meðvitaðir  um  að  sjálfstæði  og  sjálfsákvörðunarréttur  geta  verið  hverful  og  í 

vissum  skilningi  má  segja  að  sjálfstæðisbaráttan  hafi  öðlast  ,,eilíft  líf“  í  þjóðarvitundinni 

(Einarsson, 2008). Þetta telur Eiríkur að geti legið til grundvallar tregðu Íslendinga til að sækja 

um  fulla  aðild  að  ESB  og  framselja  lagalega  fullveldið  áfram  til  ESB  í  sama  skilningi  og 

þjóðhöfðingjar  á  13.  öld  framseldu  Noregskonungi  frelsi  þjóðarinnar  (Eiríksson,  2009). 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Vandinn  er  þó  sá  að  Íslendingar  hafa  þegar  framselt  ákvörðunarrétt  sinn  á  ýmsum 

mikilvægum sviðum með EES samningnum. Það virðist því vera sem  í hugum  Íslendinga sé 

munur  á  formlegu  fullveldi  sem  ekki  má  hrófla  við,  þó  að  horft  sé  í  gegnum  fingur  sér 

varðandi  raunverulegt  fullveldi  eins  og  samþykkt  að  Evrópska  efnahagssvæðinu  bendir  til 

(Eiríksson, 2009).  

3.3.2. Sjávarútvegurinn. 

 
Christine  Ingebritsen  (1998)  hefur  haldið  því  fram  eftir  að  hafa  rannsakað  ólíka  afstöðu 

Norðurlandaþjóðanna til Evrópusamstarfsins að það séu hagsmunir  ríkjandi atvinnugreina  í 

hverju landi fyrir sig sem ákvarði hvort þjóðirnar gangi til fulls samstarfs. Samkvæmt þessu sé 

það  sjávarútvegurinn  sem  standi  í  vegi  fyrir  fullri  aðild  Íslands  að  ESB  en  stefna  ESB  í 

sjávarútvegsmálum hefur verið talin óhagstæð Íslendingum. Olíuauðlindir Norðmanna haldi 

þeim frá Evrópusamstarfi en hagsmunir Dana í landbúnaðarmálum og iðnaði hafi leitt þá til 

aðildar.  Svíþjóð  og  Finnland  gengu  svo  í  ESB  eftir  kalda  stríðið  en  iðnaður  séu  þar 

meginatvinnugreinarnar (Eiríksson, 2009). 

Innganga  Íslands  í  sambandið  án  nokkurra  undanþága  frá  sjávarútvegsstefnu. 

Evrópusambandsins  myndi  þýða  að  Íslendingar  þyrftu  að  laga  sig  að  stefnunni  og  láta  af 

stjórn  og  yfirráðum  yfir  fiskimiðunum  við  Íslandsstrendur  til  ráðherraráðs  ESB. 

Sjávarútvegsstefna  sambandsins  skiptist  upp  í  fjögur  svið  og  eru  umsvif  þeirra 

markaðsskipulag,  samskipti  við  þriðju  ríkin  og  umsjón  með  alþjóðlegum  samningum, 

fiskveiðistjórnun  og  styrkjakerfi  til  uppbyggingar  og  nýsköpunar  í  greininni.  Í 

markaðsskipulaginu felst meðal annars umsjón með framboði af sjávarfangi í ESB og verðlag. 

Markaðsreglugerðir ESB leggja áherslu á sjálfbæra nýtingu auðlindanna og er það gert með 

því að viðhalda  jafnvægi á verði,  framboði og eftirspurn.  Jafnvægið byggist á því að sett er 

lágmarksverð  fyrir  hverja  fisktegund  en  ef  verðið  fæst  ekki  við  sölu  geta  samtök 

framleiðanda gripið  inn  í  og  leyst  til  sín  vöruna á  lágmarksverði.  Samtök  framleiðanda eru 

frjáls  félagasamtök  á  innanlandsmarkaði  sem  landa  aflanum  og  selja  til  neytenda 

(Utanríkisráðuneytið).  

ESB kemur fram fyrir hönd aðildaríkjana þegar kemur að samskiptum við þriðju ríki og 

hafa  þeir  einnig  umsjón með  alþjóðlegum  samningum  um  leyfi  þriðju  ríkjanna  til  veiði  úr 

lögsögu  og  skiptingu  aflaheimilda  úr  deilistofnum.  Hlutdeild  Ísland  myndi  þá  bætast  við 

hlutdeild ESB, en reglan um hlutfallslegan stöðugleika tryggja Íslandi úthlutun á veiðiheimild 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við Íslandsstrendur frá ESB (Heiðar, 2011). Reglan um hlutfallslegan stöðugleika tryggir sem 

sagt  Íslendingum  sama  hlutfalls  kvóta  og  þann  sem  er  nú  (Utanríkisráðuneytið). 

Fiskveiðistjórnun Evrópusambandsins felst í því að sambandið hefur fullt vald til lagasetninga 

sem  varða  sjávarútveg  innan  sambandins.  Í  samninga  viðræðum  er  lögð  áhersla  á  það  að 

Íslendingar  haldi  forræði  yfir  auðlindum  og  fái  sjálfir  að  ráða  aflaheimild  eftir  ráðgjöf 

íslenskra vísindamanna. 

 Styrkjakerfi sambandsins byggir á landfræðilegri skiptingu sem tekur mið af sérstöðu 

landa í sögulegu, félagsfræðilegu og atvinnulegu tilliti og er metið út frá þessari skiptingu úr 

hvaða  styrktarsjóði  er  greitt.  Styrktarsjóðirnir  hafa  þau  markmið  að  stuðla  að  þróun  og 

uppbyggingu  þeirra  svæða  sem  eru  á  eftir  í  efnahagslegri  þróun  og  er  um  80%  af 

heildarfjármagni sjóðsins varið til þessara mála. Einnig hefur sjóðurinn markmið um að styðja 

við þau  lönd sem hafa orðið  fyrir  samdrætti og er þar á meðal  stutt við  lönd sem eru háð 

fiskiveiðum  eða  landbúnað  (Utanríkisráðuneytið).  Íslenskur  sjávarútvegur  hefur  þó  alltaf 

staðið undir sér og hefur ekki þurft á styrkjum að halda sem á ekki við hin aðildarríkin. Hefur 

því  verið  haldið  fram  að    styrkjaveitingin  skjekki  samkeppnisstöðu.  Hjálmar  Vilhjálmsson 

(2008) bendir á að við breytum ekki styrkjarkerfinu með því að standa fyrir utan sambandið 

og ættum því  frekar að  reyna að nýta þá  styrki  sem  fást og auka þannig  samkeppnisstöðu 

íslensks sjávarútvegs. (Vilhjálmsson, 2008).  

Þegar  sjávarútvegsmálin  eru    skoðuð  nánar  má  sjá  að  sjávarútvegsstefna 

Evrópusambandsins sem skýring fyrir því, að hagsmunum Íslendinga sé best borgið fyrir utan 

sambandið,  gengur  illa  upp.  Þótt  Davíð  Oddsson,  fv.  forsætisráðherra  og  formaður 

Sjálfstæðisflokksins  sem  og  Halldór  Ásgrímsson,  fv  utanríkisráðherra,  hafi  báðir  látið  hafa 

eftir sér á erlendum vettvangi að sjávarútvegsstefna ESB gangi gegn hagsmunum Íslendinga 

og ekki verði séð að þjóðin geti sótt um aðild hefur Halldór Ásgrímsson (2002) einnig komið 

með tillögu að lausn (Eiríkur Bergmann, 2009). Þar  lagði hann til að fiskveiðilögsaga Íslands 

yrði  gerð  að  sérstöku  stjórnsýslusvæði  innan  sameiginlegrar  sjávarútvegstefnu  ESB  þó  að 

yfirráðin yfir  auðlindinni  yrði eftir  sem áður  í höndum  íslenskra  stjórnvalda. Þessu var ekki 

hafnað  af  fulltrúum  Evrópusambandsins  sem  þvert  á móti  sögðu  hugmyndina  áhugaverða 

,,sem vert væri að skoða nánar“(,,Ekkert hægt að útiloka“, 2003).  Eiríkur (2009) bendir á í að 

smáríki innan sambandsins hafi frekar fengið varanlegar undanþágur en stærri ríki. Lítil lönd 

hafi hlutfallslega mikil áhrif innan ESB og mikið tillit sé tekið til þeirra eins og reynslan hefur 

sýnt  í  málefnum  Slóveníu  og  Möltu.  Að  lokum  bendir  Eiríkur  á  (2009)  að  reglan  um 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hlutfallslegan  stöðugleika  ætti  að  tryggja  að  Íslendingar  ákvæðu  sjálfir  hverjir  veiddu  í 

lögsögunni  ef  Ísland  gengi  í  ESB.  Þetta  styður  því  ekki  kenningu  Ingebritsen  (1998)  um 

mikilvægi sjávarútvegsins við að skýra stöðu Íslands í Evrópusamrunanum.  

3.3.3. Vextir og verðlag   

Með  því  að  ganga  inn  í  Evrópusambandið  og  taka  upp  evruna  myndast  stöðugleiki  í 

gengismálum, þar að auki er aðgangur að lánsfé  auðveldari og vextir lægri. Þetta gerir það 

að  verkum  að  viðskiptakostnaður  lækkar  og  gengisáhætta  í  utanríkisviðskiptum  minnkar. 

Þetta myndi stuðla að auknum viðskiptum við aðrar þjóðir og þá sérstaklega þær þjóðir sem 

eru  innan  Evrópusambandsins  því  með  aðild  falla  niður  tollar  og  höft  hjá  þjóðum  innan 

sambandsins. Þetta skapar þá lægra og stöðugra verðlag á varningi og þjónustu auk þess sem 

samkeppni á vörumarkaði eykst.  

Samkvæmt Andrew Rose (2001) eykur innganga í myntbandalag utanríkisviðskipti um allt 

að 400%. Rannsókn  sem var  gerð  í  þeim  tilgangi  að  kanna áhrif  sameiginlegs  gjaldmiðils  á 

milliríkjaviðskipti landa náði yfir næstum 200 lönd og 98% af öllum alþjóðlegum viðskiptum á 

25  ára  tímabili.  Þungamiðjulíkan  var  notað  í  rannsóknina  með  viðbættum  áhrifabreytum. 

Venjulegt þungamiðju  líkan  felur  í  sér  að viðskipti  á milli  tveggja  landa  sé neikvætt    fall  af 

fjarlægðinni milli þeirra og jákvætt fall   af samanlagðri landsframleiðslu. Við þessa stöðluðu 

forskrift  var  bætt  við  sameinaða  landsframleiðslu  á  mann,  hvort  lönd  séu  landlukt, 

sameiginlegt  tungumál,  landamæri  og  hvort  það  tilheyrir  sameiginlegri  frjálsri 

viðskiptastefnu. Áhrif myntbandalags  í þessu  líkani voru um 400% aukning  í viðskiptum, en 

sú aukning  felur  í  sér  samsvarandi  lækkun  í  viðskiptum við önnur  lönd. Þrátt  fyrir  það eru 

velferðaráhrifin  góð  þar  sem  eytt  er minna  af  auðlindum  í  viðskiptakostnað  (Rose &  Van, 

2001).  Stuðlarnir  sem notaðir  voru  í  rannsókninni  voru metnir  samkvæmt því  að  stærri og 

ríkari lönd áttu í meiri viðskiptum en til dæmis landlukt lönd og lönd sem eru fjarlæg öðrum 

löndum líkt og  Ísland. Þetta merkir að útreikningarnir sem gerðir voru sýndu fram á að við 

upptöku sameiginlegs gjaldmiðils gætu utanríkisviðskipti aukist um allt að 400%,  Ísland var 

með tvær neikvæðar áhrifabreytur af þremur og eina jákvæða áhrifabreytu sem er aðild að 

frjálsum viðskiptasamningi (EES).  

Út frá því er hægt að álykta að utanríkisviðskipti aukist til muna við upptöku evrunar. Að 

vera hluti af stóru myntbandalagi getur þó haft sína ókosti, til að mynda værum við ekki með 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sjálfstæða  stjórn  peningamála  sem  þýðir  að  við  getum  ekki  lengur  notað  gengisfellingu  til 

þess að aðlaga hagkerfið eftir áföll eða uppsveiflu eins og tíðkast hefur hér á landi.   

 

3.3.4. Landbúnaður 

Við  inngöngu  Íslands  í  Evrópusambandið  þyrftu  Íslendingar  að  aðlaga  sig  að 

landbúnaðarstefnu  sambandsins.  Líta  má  til  Finnlands  og  sjá  að  undanþágur  fyrir 

styrkveitingu ríkis til landbúnað sé umsemjanlegt málefni. Í viðræðum er reynt að fara fram á 

undanþágu  vegna  sjúkdómahættu  og  takmarka  þannig  innfluttning  á  dýrum,  kjöti  og 

mjólkurafurðum  fá  ákveðnum  löndum  innan  ESB.  En  í  dag  hefur  stuðningur  gagnvart 

landbúnaði  verið  að  hluta  til  í  því  formi  að  takmarka  innflutning  á  erlendum  afurðum 

(Utanríkisráðuneyti).  

Við  inngöngu  fá  bændur  vissulega  aðgang  að  styrkjakerfi  ESB,  en  þar  á móti  kæmi  að 

verðlag á landbúnaði í ESB er lágt og það væri erfitt fyrir  íslenska bændur að keppa á þeim 

markaði. Til að mynda gæti danskt sláturhús slátrað öllum íslenska svínastofninum á tveimur 

vikum og í einu skosku héraði eru þrisvar sinnum fleiri kindur en á öllu Íslandi og má því segja 

að framleiðnin sé töluvert lægri en í öðrum aðildarríkjum. Því gæti verið erfitt fyrir bændur 

að standa undir lágu verði og frjálsum innflutningi.  

 Á sama tíma opnast fyrir bændur að flytja vörur inn á innri markað ESB. Meginmarkmið 

landbúnaðarstefnunnar  eru  meðal  annars  að  tryggja  landbúnaðarsamfélögum  viðunandi 

nauðsynjar,  auka  framleiðni  í  landbúnaði,  tryggja  stöðguleika  á  mörkuðum  og  tryggja 

nægilegt framboð og sanngjarnt verð.  

Verð innan ESB á sauðfjár afurðum er mjög svipað og það sem er hérlendis. Þar að auki 

hefðu sauðfjárbændur aðgang að styrkjum sem myndi veita sauðfjárbændum jafnvel hærri 

tekjur  en  þeir  hafa  nú  (Utanríkisráðuneyti).  Mjólkurbændur  fengju  lægra  verð  fyrir  sína 

afurði  en  geta  fengið  styrki  sem  nema  verðmismuninum.  Þetta  á  einnig  við  um 

nautakjötsframleiðendur.  Sú  grein  landbúnaðar  sem  myndi  finna  mest  fyrir  breytingum  í 

kjölfar  inngöngu  væri  svína,  kjúklinga  og  eggja  búskapur.  Þessi  grein  er  ekki  innan  ramma 

styrjakerfisins  og  þyrfti  Ísland  að  fá  heimild  til  að  styrkja  þessa  grein  sjálfir. 

(Utanríkisráðuneyti) 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3.3.5. Jafnrétti  

Jafnrétti  kynjanna  hefur  verið  eitt  af  grunngildum  Evrópusambandsins  frá  stofnun. 

Núverandi  jafnréttinda stefna ESB  tók gildi 2010 og var meðaltal  kvenna á atvinnumarkaði 

60% og hafði sú tala hækkað um 8% frá árinu 1998. Stefnan tekur á þáttum sem jafnréttindi 

hvað varðar m.a  laun,  vinnutíma og ofbeldi.  Ísland er  langt komið  í  jafnréttindarmálum og 

gæti haft einhver áhrif á þá stefnu sem tekur við árið 2015. (European Commission) 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4. Rannsókn á mótun viðhorfs  til ESB. 

Í  þessum  kafla  verður  greint  frá  því  hvernig  rannsóknin  var  framkvæmd,  hvernig 

þátttakendur  voru  valdir  og  uppbyggingu  spurningalistans.  Einnig  verður  farið  yfir  þá 

aðferðarfræði sem varð fyrir valinu til að vinna þessa rannsókn.  

Markmið  rannsóknarinnar  var  að  kanna  hvaða  þættir  hafa  áhrif  á  viðhorf    á  Íslandi  til 

Evrópusambandsins.  Þær hugmyndir og  kenningar  sem  fjallað hefur  verið um hér á undan 

lágu til grundvallar spurningarlistanum í þeim tilgangi að fá sem skýrasta mynd af því hvað 

mótar í raun viðhorf fólks og með því að fá svar við rannsóknarspurningunni.  

 

4.1. Gagnasöfnun 

Í  þessari  rannsókn  var  notast  við  megindlega  rannsóknaraðferð.  Megindleg  rannsókn  er 

skilgreind  sem  rannsókn  þar  sem  notað  er, með miklum  fjölda  þátttakenda,  formgerðann 

spurningarlista  með  fyrirfram  ákveðnum  svarmöguleikum  (Burns  &  Buch,  2006).  Út  frá 

meigindlegum  rannsóknum  er  hægt  að  nota  tölfræðileg  gögn  sem  safnað  hefur  verið  til 

mælinga í þeim tilgangi að svara þeirri rannsóknarspurningu sem lögð hefur verið fram.  

  Til greina kom að nota eigindlega rannsóknaraðferð við gagnaöflun. Sú aðferð getur 

kallað  fram  þekkingu  og  upplýsingar  sem  voru  ekki  til  staðar  áður  (Davíðsdóttir,  2003). 

Gagnaöflun  eigindlegra  rannsókna  byggist  á  opnum  upplýsingum  sem  koma  fram  í 

persónulegum samskiptum milli rannsakanda og þátttakanda (Davíðsdóttir, 2003). 

 

4.2. Þátttakendur 

Könnunin  var  lögð  fyrir  þá  sem  höfðu  aðgang  að  samskiptasíðum  eins  og  Facebook  og 

Twitter. Könnuninni var einnig dreift á síður nemendafélaga Háskóla Íslands á facebook til að 

ná yfir sem flestar deildir innan háskólans. Tekið var fram að réttindi þátttakenda sem tækju 

þátt  í  rannsóknunni  yrðu  virt  samkvæmt  2.1.7.  grein  siðareglna  Háskóla  Íslands.  Alls  voru 

þáttakendur 187 talsins og voru þáttakendur úr ýmsum áttum. Fjöldi kvenna sem tóku þátt í 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könnuninni voru 123 talsins eða 66% af heildarþátttakendum og karlar 64 talsins eða 34%. 

Meðalaldur þátttakenda var 24 ára og voru flestir eða 72% á aldursbilinu 21‐30 ára.  

 

4.3.  Mælitæki. 

Mælitæki  rannsóknarinnar  var  spurningalisti  sem  lagður  var  fyrir  þátttakendur,  alls  12 

spurningar.  Af  þessum  12  spurningum  voru  þrjár  bakgrunnsspurningar  um  aldur,  kyn  og 

menntun. Ein spurning var opin spurning en þar voru þátttakendur beðnir um að fylla út hvar 

þeir  nálguðust  þær  upplýsingar  sem  þeir  höfðu  um  ESB.  Í  tveimur  spurningum  áttu 

þátttakendur að gera grein fyrir viðhorfi sínu gagnvart ESB og svo hin gagnvart aðild Íslands í 

ESB og voru þær í formi jafnbilakvarða, þar sem mjög jákvætt var hæsta stigagjöfin og mjög 

neikvætt  var  lægsta.  Í  þremur  spurningum  áttu  þátttakendur  að  svara  hversu  mikil  áhrif 

ýmsir  þættir  hefðu  á  viðhorf  þeirra  og  var  ein  spurningin  í  níu  liðum.  Tvær  spurningar 

vörðuðu upplifun þátttakenda á umhverfi  sínu og tvær voru um upplýsingaöflun og hversu 

vel  upplýstur  viðkomandi  væri  um  Evrópusambandið.  Spurningarlistann  í  heild  sinni  er  að 

finna  í  viðauka  1.  Níu  spurningar  af  tólf  voru  á  raðkvarða/jafnbilakvarða,  sem  merkir  að 

munur á gildum á milli svarmöguleika var stöðugur. Hinar þrjár voru á nafnkvarða þar sem 

svarað var eftir viðeigandi flokkum svo sem kyn eða aldursbil.  

 

4.4. Framkvæmd rannsóknar. 

Spurningalistinn  var borinn undir  leiðbeinanda áður en hann var birtur og einnig  var hann 

forprófaður  af  tveimur  einstaklingum  til  að  athuga  hvort  allar  spurningarnar  væru 

skiljanlegar  og  koma  í  veg  fyrir  að  spurningarnar  væru  leiðandi.  Könnunin  var  sett  í 

úrvinnsluforrit Google, sem hægt er að nálgast á vefslóðinni http://docs.google.com. Forritið 

heldur utan um gögnin á meðan spurningakönnunin er opin og var hægt að hafa hana opna 

án nokkurra tímamarka. Könnunin var aðgengileg frá 13.apríl ‐ 23.apríl.  

4.5.  Greining gagna og úrvinnsla. 

Svör  þátttakenda  voru  afrituð  yfir  á  Excel  skjal  þar  sem  unnið  var  úr  myndrænni 

framsetningu.  Tölfræðileg  úrvinnsla  fór  fram  í  tölfræðiforritinu  Statistical  Package  for  the 

Social Science (SPSS) og í Microsoft Office Excel. 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Til að kanna hvort upplýsingar vöntuðu (e. missing values) hjá einhverjum einstaklingum 

var  tíðnigreining  framkvæmd  á  öllum  spurningunum.  Til  að  rannsaka  áhrif  skýribreyta  á 

fylgibreytuna,  sem  var  í  öllum  mælingum  viðhorf  þátttakenda  til  aðildar,  var  notast  við 

margvíða aðhvarfsgreiningu og aðferð minnstu kvaðrata. Prófað var fyrir alla stuðla líkansins 

með F‐prófi og svo var könnuð marktækni hverra breytu fyrir sig með t‐prófi. Fylgni á milli 

breyta var könnuð með Kendall´s Tau  fylgnistuðli  sem reiknar  fylgni milli  tveggja raðbreyta 

sem hafa mikið af sömu gildunum, en þar sem unnið var með skalann 1‐5 kemur sama gildið 

oft  fyrir.  Kí‐kvaðrat  var  reiknað  til  að  greina  tengsl  á  milli  hópa.  ANOVA 

fjölbreytudreifigreining  var  notuð  til  að  kanna  áhrif  nokkurra  breyta  á  eina  frumbreytu  og 

hvort  munur  lægi  á  milli  hópa.  Mikill  reikningur  var  unninn  í  Excel.  Til  að  mynda  var  kí‐

kvaðrat prófið unnið í Excel ásamt öllum hlutfalla útreikningum. 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5. Niðurstöður. 

Í þessum hluta er notst við ályktunartölfræði, sem er aðferð til að draga ályktanir um þýði út 

frá  niðurstöðum  rannsókna  á  svörum  smærri  hóps  úr  þýðinu.  Gögnin  sem  safnað  var  í 

rannsóknini eru borin saman og dregnar eru ályktanir út frá því. 

 

5.1. Helstu niðurstöður. 

Líkt og hjá þýðinu var meirihluti úrtaksins neikvæður gagnvart aðild eða 48% samtals og þeir 

sem  voru  jákvæðir  voru    samtals  29%.  Eins  og  fyrr  sagði  hefur  viðhorf  almennings  tekið 

stakka skiptum eftir að sótt var um aðild að sambandinu, en  fyrir þann tíma var meirihluti 

þjóðarinnar hlynntur aðild.  

Þegar kannað var hvaða þættir vógu mest hvað varðar áhrif á viðhorf einstaklinga kom í 

ljós að evran og öryggis‐ og efnahagsmál höfðu engin marktæk áhrif á viðhorf þátttakenda.  

Helstu niðurstöður þessarar  rannsóknar benda  til  þess  að þær breytur  sem hafa  sterkustu 

áhrif  á  viðhorf    þeirra  sem  eru  andvígir  aðild  séu  sjávarútvegurinn,  landbúnaðurinn  og 

sjálfstæði þjóðar. Þessar niðurstöður gefa einhver svör við  rannsóknarspurningunni „hvaða 

þættir móta viðhorf  til aðildar Íslands að Evrópusambandinu“, en þó ekki að fullu. Þar sem 

þessir þættir höfðu aðeins marktæk áhrif á þá sem voru neikvæðir gagnvart aðild gefur það 

ekki  skýringu  á  viðhorfsmótun  þeirra  sem  voru  hlynntir  aðild.  Þar  sem  r2  var  49%  gat 

útreiknings  líkanið  sýnt  fram  á  að  þessar  breytur  gætu  aðeins  útskýrt  helminginn  af  þeim 

þáttum  sem  móta  viðhorf  þátttakenda  en  aðrir  þættir  spiluðu  inn  í  hinn  helminginn. 

Landbúnaður hafði til að mynda áhrif á þá sem voru mjög neikvæðir gagnvart aðild en ekki 

marktæk áhrif á þá sem voru frekar neikvæðir eða hlutlausir. 

Sjávarútvegurinn hafði mikil áhrif á þá sem voru á móti aðild en samtals 97%  þeirra sem 

voru annaðhvort frekar neikvæðir eða mjög neikvæðir töldu sjávarútvegsmá vera stór þáttur 

í þeirra skoðanamyndun. Samtals  töldu 55% þeirra sem eru  frekar eða mjög hlynntir þetta 

málefni  einnig  hafa  áhrif  á  sitt  viðhorf.  Það  telur  þó  ekki  að  sjávarútvegsmál  séu  endilega 

höft eða hömlur á að ganga  inn í sambandið. Taka þarf sérstaklega fram að þessi rannsókn 

var metin út frá viðhorfi og þeir þættir sem teknir voru fram að hefðu áhrif á viðhorfið voru 



27 
 

þar af leiðandi taldir stuðla að þeirri skoðunarmyndun. Annar þáttur sem hafði áberandi áhrif 

á  viðhorf    þeirra  sem  voru  andvígir,  en  sá  þáttur  var  sjálfstæði  þjóðarinnar.  Samtals  89% 

þeirra sem voru andvígir aðild töldu að sjálfstæði Íslands hefði áhrif á viðhorfsmyndun þeirra. 

Þeir þættir sem höfðu mest áhrif á þá sem voru hlynntir voru jafnréttismál, vextir og verðlag. 

88%  þeirra  sem  voru  jákvæðir  gagnvart  aðild  svöruðu  að  vextir  og  verðlag  hefðu  áhrif  á 

viðhorf sitt en 78% þeirra sem voru hlutlausir töldu þennan þátt einnig hafa afgerandi áhrif á 

sitt viðhorf. 

Kannað var hversu vel eða upplýst fólk taldi sig vera um ESB og hag íslensku þjóðarinnar 

og var niðurstaðan sú að fylgni var á milli þess hve upplýst fólk taldi sig vera um málefnið og 

neikvæðs  viðhorf.  Einnig  kom  það  fram  að  þeir  sem  leituðu  sér  sjálfir  upplýsinga  um 

sambandið töldu sig betur upplýsta en þeir sem höfðu ekki lagt vinnu í upplýsingaöflun. Þeir 

sem  vildi  ekki  taka  afstöðu  í  málinu  og  svöruðu  að  viðhorf  þeirra  væri  hvorki  jákvætt  né 

neikvætt sögðust einnig vera  illa upplýstir en þeir sem voru neikvæðir gagnvart aðild töldu 

sig vera mest upplýsta um málefnið. Sá upplýsingamiðill    sem flestir notuðu var  internetið. 

Þar nálguðust 70% þeirra sem svöruðu spurningunni upplýsingar um ESB. Þær síður sem voru 

oftast  nefndar  vou  heimasíður  Evrópusambandsins,  evropuvaktin.is,  viðræður.is  og 

evropuvefur.is  . Sumir nefndu einnig heimasíður  fréttamiðla og blogg. Hlutföll  jákvæðra og 

neikvæðra sem leita sér upplýsinga á netinu voru nokkuð  jöfn, en 57% þeirra sem leita sér 

upplýsinga á netinu eru á móti aðild og 43% eru með.  Þeir sem fengu upplýsingar í gegnum 

fréttaflutning  fjölmiðla vortu flestir með neikvætt viðhorf gagnvart aðild, eða 73%, en 27% 

voru jákvæðir gagnvart aðild. Engin af þein sem höfðu einhverja reynslu af eða búsetu í landi 

innan ESB vildu að Ísland gengi í ESB. Þeir sem byggðu þekkingu sína á ummælum í skólum og 

frá kennurum voru almennt jákvæðir gagnvart aðild eða 67%.  

Skynjun  þátttakenda  á  umfjöllun  fjölmiðla  var  að  miklu  leiti  neikvæð.  Samtals  44% 

þáttakenda  töldu    umfjöllunina  vera  neikvæða,  20%  töldu  hana  vera  jákvæða  og  36% 

svöruðu  hvorki  né.  Umfjöllun  fjölmiðla  hafði mest  áhrif  á  þá  sem  töldu  umfjöllunina  vera 

neikvæða, en samtals 45% töldu fjölmiðla hafa áhrif á sitt viðhorf til aðildar og skynjuðu 10% 

hana á neikvæðan hátt, samtals 22% skynjaði hana á jákvæðan hátt og samtals 13% hvorki 

né. Kannað var hvort áhrif og skynjun umfjöllunar hefðu marktæk áhrif á viðhorf þátttakenda 

og var niðurstaðan sú að þessir tveir þættir höfðu ekki næg áhrif á viðhorf til að geta útskýrt 

afstöðu svarenda. 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Einnig  var  rannsakað  áhrif  viðhorfskannana  til  að  kanna  hvort  kenning  um  sjálffylgni 

þjóða ætti sér stoð í íslensku samfélagi. Niðurstaðan var sú að 58% þátttakenda svöruðu því 

að  viðhorfskannanir  hefðu  engin  áhrif  á  sitt  viðhorf  og  sem  styður  við  þá  kenningu  um 

sjálffylgni  í  þjóðum  sem  hafa  háan  einstaklingshyggjustuðul,  líkt  og  á  Íslandi,  fylgi 

einstaklingar minna eftir ríkjandi viðhorfi þjóðfélagsins standist.  

Til að kanna hvort þátttakendur könnunarinnar væru í mótsögn við sjálfa sig var lögð fyrir 

spurning  í  lokin  um  það  hvort  þeir  væru  hlynntir  eða  andvígir  því  að  Ísland  gengi  í 

Evrópusambandið  og  kom  í  ljós  að munur  var  á meðaltölum  svara  út  frá  þessum  tveimur 

spurningum, sem merkir að einhverjir þátttakendur höfðu breytt viðhorfi á meðan könnunin 

stóð yfir. Til að rannsaka betur hvaða hópar það voru sem höfðu svarað mismunandi svörum 

í  fyrstu  og  síðustu  spurninguni  var  framkvæmt  fjöldreifipróf  sem  sýndi  að  48% þeirra  sem 

voru hvorki  jákvæðir né neikvðir   gagnvart aðild  Íslands að Evrópusambandinu voru  í  lokin 

andvígir eða hlynntir því að Ísland gengi í Evrópusambandið.  

Kannað var hvort munur væri á viðhorfi eftir aldurshópum  og sýndi fjöldreifipróf að svo 

væri. Þeir  sem voru undir  tvítugt voru  jákvæðir eða hlutlausir gagnvart aðild. Af þeim sem 

voru  á  aldursbilinu  21‐30  ára  voru  49%  neikvæðir  gagnvart  aðild,  25%  hlutlausir  og  26% 

jákvæðir. Á  aldursbilinu 31‐40  ára  voru 50% neikvæðir,  17% hlutlausir  og  33%  jákvæðir. Á 

aldursbilinu  41‐50  ára  voru  bæði  jákvæðir  og  neikvæðir með  46%  og  hlutlausir  8%  og  að 

lokum var sá hópur sem var á milli 51‐60 ára með 36% fylgni með ESB, samtals 55% voru á 

móti og 9% voru hlutlausir.  

Athugað var hlutfall kynja og var meirihluti þátttakenda konur. Ákveðið var að gera ekki 

ítarlega rannsókn á viðhorfi eftir kyni því þar liggja margar tilgátur og kenningar á bakvið, því 

er hægt að segja að  viðhorf kynja til opinberrar umræðu sé í raun viðfangsefni útaf fyrir sig. 

Niðurstöður sýndu fram á að enginn marktækur munur var á viðhorfi eftir menntun, það 

var  sérstaklega  kannað  hvort  munur  væri  á  milli  deilda  í  háskólanum  og  reyndist  enginn 

munur vera þar. 

 

5.2. Ítarlegar niðurstöður 

Í þessum hluta verður farið yfir hverja spurningu fyrir sig og þá útreikninga sem voru gerðir.  

Spurning 1 

 Hvert er viðhorf þitt til aðildar Íslands að ESB? 



29 
 

Þessi spurning er grunnurinn að rannsókninni og eru flest svör úr könnuninni borin saman við 

hana. Þessi  spurning var  raðkvarðaspurning þar sem einstaklingar svöruðu hvort þeir væru 

jákvæðir, hlutlausir eða neikvæðir gagnvart aðild.   Meirihluti úrtaksins var  frekar eða mjög 

neikvæður  gagnvart  aðild  Íslands  að  Evrópusambandinu  og    voru  það  23%  sem  svöruðu 

frekar neikvætt og 25% sem svöruðu mjög neikvætt. Þeir sem svöruðu frekar  jákvætt voru 

21% og  mjög jákvætt voru 8% en hlutlausir 22%.  

 

Mynd 3. Viðhorf til aðildar Íslands að ESB. 

Spurning 2 

Hversu mikil eða lítil áhrif hafa eftirfarandi þættir  á viðhorf þitt til mögulegrar aðildar Íslands 
að ESB?   
Önnur spurningin var raðkvarðaspurning í níu liðum. Spurt var hversu mikil áhrif eftirfarandi 

þættir hefðu á viðhorf þeirra gagnvart mögulegri aðild:  

• Sjávarútvegur 

• Landbúnaður 

• Jafnréttismál 

• Sjálfstæði Íslands 

• Evran 

• Öryggismál 

• Vextir og verðlag 

• Efnahagsmál 

• Annað 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Þessi  spurning  var  tengd  fyrstu  spurningunni  og  var  túlkuð  út  frá  því  viðhorfi  sem  svarað 

hafði verið áður. Til að meta hvaða þættir hefðu áhrif á viðhorf fólks var framkvæmd margvíð 

aðhvarfsgreining  þar  sem  viðhorf  til  aðildar  Íslands  að  ESB  var  fylgibreyta  og  fyrrnefndir 

þættir  voru  skýribreytur.  Niðurstöður  aðhvarfsgreiningarinnar  sýndu  að  evran,  öryggis‐  og 

efnahagsmál höfðu ekki áhrif á viðhorf til aðildar p>0,05. Útskýringarmáttur líkansins R2 var 

0,49 sem merkir að um 49% af breytileika á viðhorfi má rekja til þessa þátta.  

Sjávarútvegsmál  höfðu marktæk  áhrif  á  viðhorf  til  aðildar p<0,05.Fram  kemur  að  næstum 

allir eða 97% þeirra sem eru neikvæðir gagnvart aðild töldu sjávarútvegsmál hafa frekar eða 

mjög mikil  áhrif  á  sitt  viðhorf. Meirihluti þeirra eða 55% sem voru  jákvæðir gagnvart aðild 

töldu  einnig  þetta  málefni  hafa  áhrif  á  sitt  viðhorf.  Mesti  munur  var  á  því  hver  áhrif 

sjávarútvegs var á milli þeirra sem voru frekar eða mjög jákvæðir og þeirra sem voru frekar 

eða mikið neikvæðir p<0,05. 

 

 

Mynd 4. Áhrif sjávarútvegs á viðhorf. 

Landbúnaðurinn  hafði  mest  áhrif  á  viðhorf  þeirra  sem  voru  andvígir  aðild  p<0,05  og  var 

marktækur munur á milli hópanna sem voru mjög jákvæðir og mjög neikvæðir. 

Jafnréttismálhöfðu mest áhrif á þá sem voru jákvæðir gagnvart aðild, en samtals 64% þóttu 

málefnið  hafa  frekar  eða mjög mikil  áhrif  á  þeirra  viðhorf. Marktækur munur  var    á milli 

jákvæðra og þeirra sem voru neikvæðir eða hlutlausir p<0,05. 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Mynd 5. Áhrif jafnréttismála á viðhorf. 

 

Sjálfstæði Íslands er sá þáttur sem vegur þungt hjá þeim sem eru neikvæðir gagnvart aðild. 

Samtals voru 89% þeirra sem hafa neikvætt viðhorf sem telja sjálfstæði hafa frekar mikil eða 

mikil  áhrif  á  viðhorf  sitt. Meirihluti  eða  69%  þeirra  sem  eru  hlutlausir  gagnvart  aðild  telja 

þennan þátt einnig hafa áhrif á sitt viðhorf  . Mesti munur var á milli þeirra sem voru mjög 

jákvæðir og þeirra sem voru hlutlausir eða neikvæðir gagnvart aðild p<0,05. 

 

 

Mynd 6. Áhrif sjálfstæðis Íslands á viðhorf. 

Vextir og verðlag höfðu mest áhrif á þá sem voru  jákvæðir gagnvart aðild, en samtals 78% 

svöruðu að þessi þáttur hefði frekar mikil eða mjög mikil áhrif á viðhorf sitt gagnvart aðild. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Mjög líwl   Frekar líwl  Hvorki né  Frekar 
mikil 

Mjög 
mikil 

5%  2% 

29%  29%  35% 
2%  10% 

40% 
21% 

26% 

16%  4% 

43% 

22% 
14%  Neikvæðir 

Hlutlausir 

Jákvæðir 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

Mjög líwl   Frekar líwl  Hvorki né  Frekar 
mikil 

Mjög 
mikil 

18%  11% 
25%  27%  18% 

7% 
7% 

17% 
33% 

36% 
2% 

2% 

7% 

21% 

68% 
Neikvæðir 

Hlutlausir 

Jákvæðir 



32 
 

Meirihluti  eða  samtals  59%  þeirra  sem  voru  neikvæðir  gagnvart  aðild  töldu  þetta málefni 

einnig hafa áhrif á viðhorf  sitt. Marktækur munur var á meðaltölum þeirra  sem voru mjög 

jákvæðir gagnvart aðild og þeirra sem voru mjög neikvæðir p<0,05. 

 

Mynd 7. Áhrif vaxta og verðlags á viðhorf. 

  

Spurning 3 

Hversu upplýsta(nn) telur þú þig vera um ESB og hagsmuni íslensku þjóðarinnar? 

Þessi spurning var höfð með til að athuga hvort fylgni væri á milli þess hve upplýst fólk telur 

sig  vera  um  Evrópusambandið  og  viðhorfa  þeirra.  Fylgnistuðull  milli  þessa  breyta  var 

reiknaður  með  Spearman´s  rho    r  =  ‐0,207,  en  miðað  við  fjölda  í  úrtaki  var  stuðullinn 

marktækur  við vendigildið 0,01 með fylgni yfir 0,192. Fylgnin er lág en sýnir að því upplýstari 

sem einstaklingarnir telja sig vera því neikvæðara er viðhorf þeirra. Marktækur munur var á 

milli  þeirra  sem  voru  jákvæðir  gagnvart  aðild  og  þeirra  sem  var  neikvæður  gagnvart  aðild 

F(1,184)=15,6. Mesti munurinn var á milli hlutlausra og þeirra sem voru neikvæðir p<0,05. 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Mynd 8. Sýnir fylgni á milli viðhorfs og hversu vel upplýstir þátttakendur telja sig vera um 
ESB.  

Spurning 4 

 Leitar þú þér sjálf(ur) upplýsinga um ESB sem þú byggir skoðun þína á? 

Í  þessari  spurningu var  spurt hvort þátttakendur  leituðu  sér  sjálfir upplýsinga um ESB  sem 

þeir byggja skoðun sína á.  Hér var kannað hvort tengsl væru á milli þess að þeir sem leituðu 

sér  sjálfir  upplýsinga  töldu  að  þeir  væru  betur  upplýstir  en  þeir  sem  öfluðu  sér  ekki 

upplýsinga sjálfir. Notað var Kí‐kvaðrat próf til að meta sambandið og  sýndu útreikningar að 

það væri hægt að álykta að þeir sem leituðu sér sjálfir upplýsinga um ESB teldu sig vera betur 

upplýstir en þeir sem gerðu það ekki   c2(4, N = 187) = 60,4, p < 0,05. Niðurstaðan var sú að 

hægt var að tengja það að þeir sem leita sér sjálfir upplýsinga telja sig betur upplýsta en þeir 

sem leita sér ekki sjálfir upplýsinga.  

 

Spurning 5 

 Ef svar við síðustu spurningu var já, hvar leitar þú þér helst upplýsinga? 

Spurt var til um  hvar þátttakendur nálguðust upplýsingar um ESB og var þetta opin spurning 

þar  sem hægt  var  að  skrifa  inn  allar  þær  leiðir  sem  einstaklingurinn  aflaði  sér  upplýsinga. 

Svörin  voru  tekin  saman og  var þeim  raðað  í  sjö  flokka.   Alls  svöruðu   90 manns eða 48% 

þátttakenda  þessari  spurningu  og    kom  það  fram  að  flestir  eða  70%  þeirra  sem  svöruðu 

spurningunni fundu  þær upplýsingar sem þeir þurftu á internetinu. 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Mynd 9.Hlutfall notaðra upplýsingamiðla. 

 
Þátttakendum var  skipt upp eftir  viðhorfi  og borið  saman hvar þeir  öfluðu upplýsinga.  Þar 

sem  fleiri  þátttakendur  svöruðu neikvætt  var  hlutfall  reiknað út  frá  hverjum hópi  fyrir  sig. 

Það kom í ljós að 75% þeirra sem svöruðu jákvætt sóttu upplýsingar á netinu en 67% þeirra 

sem  svöruðu  neikvætt.  Helstu  síður  sem  komu  fram  voru  fréttamiðlar,  heimasíður 

evrópusambandsins  og  viðræður.is,  sem  er  heimasíða  sem  geymir  allar  helstu  upplýsingar 

um samningaviðræður Íslands og ESB og lýsir framvindu samningaviðræðanna. Einnig kom í 

ljós að meirihluti þeirra sem byggir viðhorf sitt á upplýsingum frá fréttamiðlum eru neikvæðir 

gagnvart  aðild.  Þeir  sem  höfðu  verið  búsettir  aðildarríki  ESB,  sem  voru  2%  þeirra  sem 

svöruðu, höfðu neikvætt viðhorf gagnvart aðild.  

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80%  70% 

12% 
3%  2%  4%  2%  6% 



35 
 

 

Mynd 10. Viðhorf eftir upplýsingamiðli. 

Á  mynd  10  kemur  fram  hvert  viðhorfið  er  eftir  upplýsingamiðli.  Af  þeim  sem  notuðu 

internetið sem miðil voru 57% neikvæðir gagnvart aðild og 43% jákvæðir. Gera má ráð fyrir 

að  þeir  sem  leiti  sér  upplýsinga  á  internetinu    leiti  eftir  staðfestingu  á  sínum  skilning  af 

málefninu. 

Spurning 6 

Hversu mikil áhrif hefur fréttaflutningur fjölmiðla á viðhorf þitt til aðildar? 

Með þessari spurningu var leitast við að svara þeirri tilgátu að fréttaflutningur hefur áhrif á 

viðhorf .  

 

Mynd 11. Hversu mikil áhrif fjölmiðlar hafa á viðhorf. 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Eins og sést á mynd 11 svöruðu 42% að  frétta  flutningur  fjölmiðla hafð  frekar mikil áhrif á 

viðhorf sitt, en alls voru 45% sem töldu fjölmiðla hafa áhrif. Samtals 55% töldu frétta flutning 

fjölmiðla hafa lítil eða engin áhrif á sitt viðhorf og 26% svöruðu að það hefði frekar lítil áhrif á 

sitt viðhorf.  

 

 

Mynd 12. Áhrif fjölmiðla eftir viðhorfi. 

  

Marktækur munur var á milli  hópa og var  fundið út með Tukey prófi  að munurinn var hjá 

þeim sem voru hlutlausir gagnvart aðild p<0,05. Þeir sem voru hlutlausir gagnvart aðild töldu 

fjölmiðla  hafa meiri  áhrif  á  sitt  viðhorf  en  þeir  sem  voru  jákvæðir  eða  neikvæðir  gagnvart 

aðild.  

  

Spurning 7 

 Hvernig skynjar þú umfjöllun fjölmiðla um Ísland í Evrópusambandið? 

Meirihluti  þátttakenda  töldu  umfjöllun  fjölmiðla  um  Ísland  í  Evrópusambandið  vera 

neikvæða eða 44%. Aðeins 20%  töldu hana vera  jákvæða og 36% höfðu ekki  skoðun á því 

hvernig umræðunni væri háttað. 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Mynd 13. Skynjun þátttakenda á umfjöllun fjölmiðla.  

Þessi  spurning  borin  saman  við  spurninguna  á  undan  og  til  að  sjá  á  hvernig  skynjunin  á 

umfjölluninni var hjá þeim hópum sem voru undir mestu áhrifum hennar. Eins og sjá má á 

mynd  14  skynjuðu  54%  þeirra  sem  töldu  fréttaflutning  fjölmiðla  hafa  áhrif  á  sitt  viðhorf 

umfjöllunina vera neikvæða en 19% töldu hana jákvæða.  

 

Mynd 14. Áhrif fjölmiðla eftir skynjun. 

Framkvæmd var aðhvarfsgreining til að draga ályktanir um það hvort skynjun á umfjöllun og 

áhrif  fjölmiðla  hefði  áhrif  á  viðhorf.  Viðhorf  var  fylgibreyta  og  áhrif  fjölmiðla  og  skynjun  á 

umfjöllun sem skýribreytur. Niðurstöður sýndu að F(2,184)=0,00056<2,996, p>0,05 þar sem 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reiknað  F‐gildi  var  lægra  en  töflugildi  og  var  því  ekki  hægt  að  hafna  núlltilgátunni  um  að 

annar eða báðir þættirnir hefðu ekki áhrif á viðhorf þáttakenda. 

 

Spurning 8 

Hversu mikil eða lítil áhrif hafa viðhorfskannanir um aðild Íslands að ESB áhrif á viðhorf þitt? 

Þessi  spurning  var  lögð  fram  til  að  kanna  hvort  hægt  væri  að  yfirfæra  kennunginguna  um 

sjálffylgni  þjóða,  sem  kom  fram  í  fyrsta  kafla,  yfir  á  íslenskan  almenning.  Við  þessari 

spurningu  svöruðu  flestir  eða  58%  að  viðhorfskannanir  hefðu  engin  áhrif  á  viðhorf  sitt. 

Samtals  10%  svöruðu  að  kannanirnar  hefðu  frekar  eða mjög mikil  áhrif  á  viðhorf  sitt,  en 

samtals 32% svöruðu frekar lítil eða mjög lítil.  

 

 

Mynd 15. Áhrif viðhorfskannana á viðhorf. 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að ESB höfðu aðra skoðun um að Ísland yrði aðildarríki. 14% þeirra sem voru með hlutlaust 

viðhorf svöruðu að þeir væru frekar hlynntir aðild  Íslands að ESB, sama hlutfall átti við um 

frekar andvígir aðild og 5% sögðust vera mjög andvíg.  

 

Mynd 16. Afstaða þeirra sem eru með hlutlaust viðhorf  til að Ísland verði aðildarríki. 

  

Spurning 10 

Á hvaða aldursbili ert þú? 

Flestir  þátttakendur  voru  á  aldursbilinu  21‐30  ára  eða  72%,  13%  þátttakenda  voru  á 

aldursbilinu 31‐40 ára og voru 14% 41 árs og eldri. Meðalaldur úrtaksins var 24 ár. 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Könnuð  voru  viðhorf  eftir  aldurshópum  og  var  aldurshópurinn  undir  tvítugt  annaðhvort 

jákvæður  eða  hlutlaus  skipt  til  helminga.  Í  aldurshópnum  21‐30  var meirihlutinn  eða  49% 

andvígur aðild og 26% meðfylgjandi.  

 

Mynd 17. Viðhorf eftir aldurshópum.  

ANOVA próf var reiknað til að athuga mun á viðhorfi á milli hópa og var niðurstaðan sú að 

marktækur  munur  var  á  viðhorfi  eftir  aldurshópum  F(5,184)=2,42,  p<0,05.  Munurinn  var 

helst á milli þeirra sem voru undir tvítugt og yfir sextugt en aðeins einn svarandi var í hóp yfir 

sextugt og fjórir undir tvítugt. Kannað var mun á milli hópa eftir að <20 og >60 hóparnir voru 

teknir út og var enginn munur á milli hinna aldurshópanna p>0,05. 

 

Spurning 11 

Hvert er kyn þitt? 

Meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn voru konur. Kynjahlutfallið var 34% karlkyn og 66% 

kvenkyn. Þessi kynjaskiptin er sambærileg kynjaskiptingu Háskóla Íslands sem er 61% konur 

og 39% karlar. (Hagstofa Íslands) 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Spurning12 

Hver er þín menntun? 

Þessi spurning var lögð fyrir þátttakendur til að meta hvort munur væri á viðhorfi eftir 

menntunarstigi og svo einnig út frá deildum háskólans. Hugsunin var sú að hægt væri að 

yfirfæra þessa hópa yfir á þýðið.  

 

 

Mynd 17. Menntun þátttakenda. 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Meirihluti þáttakenda rannsóknarinnar höfðu lokið stúdentsprófi en óljóst var hvort þeir 

væru byrjaðir í háskólanámi eða ekki. Samtals höfðu 31% þátttakenda lokið BS eða BA 

gráðu í háskólanámi og samtals 14% höfðu lokið framhaldsnámi. 

 

Mynd 18. Viðhorf eftir menntun.  

 Kannað var viðhorf eftir menntun og kom í ljós að enginn marktækur munur var á milli 

hópa hvað varðar viðhorf p>0,05. Á mynd 18 má sjá dreifinguna á viðhorfi eftir menntun, 

hlutfall viðhorfs er reiknað útfrá hverjum hópi fyrir sig. 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6. Ályktanir og tillögur. 

Þegar kannað var hvaða þættir vógu mest hvað varðar áhrif á viðhorf einstaklinga kom í 

ljós  að  evran  og  efnahagsmál  höfðu  engin  marktæk  áhrif  á  viðhorf  þátttakenda.  Í 

umræðunni sem áður hefur verið komið að hafa þeir sem eru andvígir aðild haft þau rök 

fyrir  hendi  að óvissa  ríki  um efnahag Evrópusambandins og evruna, þar  af  leiðandi  var 

skorað  á  Alþingi  að  draga  umsóknina  til  baka.  Þessi  rannsókn  gaf  til  kynna  að  þessir 

þættir hefðu ekki nein áhrif á afstöðu fólks, heldur væri það sjávarútvegurinn, sjálfstæði, 

vextir, verðlag og jafnrétti sem höfðu mest áhrif á viðhorf.   

Áhrif  sjávarútvegsins á viðhorf þeirra  sem voru neikvæðir gagnvart aðild voru meiri 

en  allir  hinir  þættirnir,  enda  hefur  sá  þáttur  verið  mest  áberandi  í  umræðunni  um 

inngöngu  í  sambandið.  Samningsviðræður  eru  í  gangi  um  að  Ísland  fái  undanþágu  frá 

sjávarútvegsstefnu ESB og fái að ráða yfir sínum auðlindum. Þeir sem voru höfðu jákvætt 

viðhorf  gagnvart  aðild  töldu  þó  einnig  sjávarútveginn  skipti  máli  og  hafði  það málefni 

áhrif á viðhorf þeirra en eins og tekið var fram áður eru áhrif metin út frá viðhorfi og ef 

viðhorf  er  jákvætt  eru  áhrifin  einnig  jákvæð.  Það  má  skoða  hvort  jákvætt  viðhorf  til 

sjávarútvegsins stafi af því að fólk hugsi ekki út í hvaða stjórn yfir fiskveiðum við gætum 

tapað  við  inngöngu,  sem  væri  þá  helst  að  stjórn  innan  ESB  tæki  ákvarðanir  um 

heildarkvóta og  samninga  við önnur  ríki  um  fiskveiðar  við  Ísland og þar  að  auki mundi 

opnast  fyrir  frjálsar  fjárfestingar  erlendra  aðila  í  Íslenskum  sjávarútvegi.  (Evrópunefnd 

Sjálfstæðisflokksins).   Á hinn bóginn gætu þeir aðilar  trúað því að  íslenska þjóðin hafi  í 

raun engu að  tapa, þar  sem að ef  Ísland gengur  í  sambandið án  samningsviðræðna og 

tæki upp sjávarútvegsstefnu ESB mundi þó gilda sú meginregla að íslendingar fengju að 

halda  sama  hlutfalli  heildarkvótans  og  þeir  hafa  núna,  en  sú  regla  um  hlutfallslegan 

stöðugleika  segir  að  íslenska  ríkið  fengi  að  úthluta  kvótann  þeim  sem  væru  með 

veiðireynslu á  íslensku hafssvæði  (Evrópunefnd Sjálfstæðisflokksins). Þar að auki myndi 

innganga  í  sambandið  opna  fyrir  þá  kosti  að  sækja  um  styrki  úr  styrktarsjóðum 

samtakanna  sem  gæfu  íslenskum  sjávarútveg  þann  möguleika  að  ná  að  jafna 

samkeppnisforskotið sem hinar aðildarþjóðirnar hafa.  

Fyrir þá  sem höfðu  jákvætt viðhorf  til  Evrópusambandsins voru  jafnréttismál,  vextir 

og verðlag hvað áhrifaríkast á þeirra skoðunarmyndun. Við inngöngu í Evrópusambandið 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og upptöku evrunar myndu vextir lækka, verðbólga eins og við þekkjum hana í dag myndi 

hverfa og verðlag  lækka. Þar  að auki  eru engir  tollar  eru á milli  ESB  landa.  Ef  litið er  á 

stöðu einstaklinga og heimila er þessi kostur ákjósanlegri fyrir hvern og einn, til að mynda 

væru vextir á húsnæðislánum bæði lægri og stöðugri, meiri samkeppni væri á mörkuðum 

og vöruverð lægra. Þetta myndi þar að auki opna fyrir ný tækifæri á erlendum vettvangi 

og  fjárfestar  sæu  betri  kost  á  að  fjárfesta  í  íslenskum  fyrirtækjum.  Efnahagslega  er 

evrópusambandi  mjög  hagstætt,  en  margir  töldu  þó  tilfiningalegann  þátt  einnig  hafa 

mikil áhrif á viðhorf sitt en sá þáttur er sjálfstæðið. Það hefur komið fram að í frjálsræði 

felst þrískipting  ríkisvalds og myntin. Við  fulla aðild og upptöku evrunnar myndu þessir 

þrír  þættir  færast  undir  stjórn  evrópusambandins,  en  samtals  89%  þeirra  sem  voru 

neikvæðir gagnvart aðild töldu þennan þátt hafa mikil áhrif á sitt viðhorf. Samtals   45% 

þátttakenda þótti sjálfstæði hafa  jákvæð áhrif á viðhorf sitt og má því álykta að sá hópur 

telji að innganga í sambandið ýti undir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar.    

Fullveldi  hefur  verið  skilgreint  sem  þrískipting  valdsins,  þ.e  löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald, en íslendingar hafa nú þegar tekið upp stóran hlut laga 

og reglna í gegnum EES samninginn og var því ekki að komið að spurja þjóðina hvað þeim 

þætti um þá fórn á fullveldi Íslands.   

Fylgnin á milli þess hversu upplýstir þátttakendur voru og viðhorf sýndi að þeir sem 

töldu sig vel upplýsta voru með neikvæðara viðhorf gagnvart  inngöngu  í  sambandið og 

var helsta miðlun internetið. Áhrif upplýsinga, sem rætt var um í 1. kafla valda því að fólk 

leitar  sér  upplýsinga  til  að  fá  staðfestingu  á  að  þeirra  skoðun  er  rétt,  en  þetta  á 

sérstaklega  við  þegar  málefnið  er  margrætt  eða  vegna  þess  að  það  er  umdeilt  í 

þjóðfélaginu. Það kemur einnig fram að þeir sem kafa ekki djúpt í málið eiga auðveldara 

með að verða fullvissað af þeim sem hafa kafað dýpra um að þeirra skilningur sé rangur. 

Þeir  sem  höfðu  ekki  aflað  sér  upplýsinga  á  eigin  forsendum  um  ESB  töldu  sig  verr 

upplýsta um málefnið og voru þar að auki fyrir meiri áhrifum fjölmiðla en þeir sem töldu 

sig  vel  upplýsta.  Það  kom  fram  að  meirihluti  svarenda  taldi  umfjöllun  fjölmiðla  um 

Evrópusambandið vera á neikvæðri máta og hafði sú umfjöllun áhrif á 22% þátttakenda. 

 Eins  og  kom  fram  í  öðrum  kafla  eru  þeir  sem  ekki  hafa  myndað  sér  skoðun  á 

viðfangsefninu undir mestum áhrifum fjölmiðla og fréttaflutnings og getur áróður skilað 

sér  með  markvissum  aðferðum  sem  rætt  var  í  fyrri  hluta  ritgerðarinnar.  Viðhorf 

þátttakenda  var  misjafnt  eftir  aldurshópum  og  sýndi  það  sig  að  með  hækkandi  aldri 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fækkaði  þeim  sem  voru  hlutlasir  og  virtist  vera  sem  að  fólk  taki  frekar  afstöðu  til 

þjóðfélagslegra  málefna  þegar  þeir  hafa  náð  vissum  aldri.  Stæsti  hópur  hlutlausra 

þátttakenda var undir  tvítugt, en helmingur þeirra  sem var á þessu aldursbili  tóku ekki 

afstöðu  til  málsins.  Sami  hópur  var  jákvæður  fyrir  breytingum  og  var  til  að  mynda 

helmingur hópsins hlynntur því að ganga í Evrópusambandið.  

  

6.1. Takmarkanir. 

Að  reyna  að  meta  út  frá  tölfræðilegum  niðurstöðum  og  takmarkandi  spurningarlista 

hvaða  þættir  hafa  áhrif  á  viðhorf  sem  fólk  hefur  gagnvart  aðild  Íslands  að 

Evrópusambandinu getur reynst erfitt. Til að mynda kemur ekki fram hvort fólk finni fyrir 

ótta við það að fara inn í ferli sem er óvisst og að vita ekki fyrir vissu hvort útkoman verði 

þeim  til  bóta.  Það  er  heldur  ekki  hægt  að  greina  frá  því  hvort  þátttakendur  hefðu 

einhverra  sérstakra  hagsmuna  að  gæta  og  var  því  reynt  að  ganga  út  fá  því  að  um 

hagsmuni  þjóðarinnar  væri  um  að  ræða  en  ekki  einstaklings  hagsmuni.  Það  var  ekki 

heldur  metið  út  frá  því  hvaða  stjórnmálaflokk  fólk  studdi  eða  hvort  fólk  væri  mjög 

pólitísklega virkt. Það var einnig takmarkandi að heildarfjöldi þátttakenda var 187 manns 

og út  frá   því var ekki hægt að útfæra niðurstöðurnar yfir allt þýðið sem er öll  íslenska 

þjóðin.  Þessi  fjöldi  lýsir  heldur  viðhorfsmótun  háskólanemenda  en  stór  hluti  úrtaksins 

voru nemendur við Háskóla Íslands. 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