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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til 30 eininga (ECST) í MS-námi í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var 

Friðrik Eysteinsson, aðjúnkt og vil ég þakka honum sérstaklega fyrir góða og 

gagnlega leiðsögn og þá þolinmæði sem hann hefur sýnt mér við vinnslu verkefnisins.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu og þolinmæði. Sérstaklega vil ég þakka 

bróður mínum Þorkeli og pabba mínum Hjálmari fyrir yfirlestur og sambýlismanni 

mínum Snorra fyrir yfirlestur og stuðning í ferlinu öllu. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka börnunum mínum þremur, Mána Frey, Sögu Steindóru og Kára fyrir bros og 

gleði í dagsins önn.  
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Ágrip 

Ísland sótti um aðild að ESB árið 2009, en gert var hlé á viðræðum um umsókn 

Íslands árið 2013 þegar ný ríkisstjórn tók við völdum. ESB og möguleg aðild Íslands 

að sambandinu hefur verið bitbein hjá þjóðinni í fjölda ára. Í því ljósi þótti höfundi 

áhugavert að skoða hver ímynd sambandsins væri í hugum kjósenda og hversu miklu 

máli helstu áhersluþættir umræðunnar um aðild skiptu þá.  

Gerð var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar og var notast við 

hentugleikaúrtök meðal nemenda Háskóla Íslands, vina á Fésbókinni auk þess sem 

sendur var út tölvupóstur á fleiri vini og kunningja.  

Ímynd ESB meðal íslenskra kjósenda er fyrst og framst að sambandið sé opinn 

markaður, skipulagt, miðstýrt og skrifræðislegt 

Þeir þættir sem umræðan um inngöngu Íslands í ESB snýst um og eru ofarlega í 

hugum íslenskra kjósenda eru neytendamál, hvort skip ESB fái heimild til að veiða 

innan íslenskrar lögsögu, gjaldeyrismál og innlend efnahagsmál.  
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Abstract 

Iceland applied for EU membership in 2009, but in 2013, when the new government 

took office, negotiations on Iceland's application were put on hold. The question 

whether Iceland should join the EU or not has been a source of debate among 

Icelanders for many years. The author of this thesis therefor found it interesting to 

study the image of the EU among Icelandic voters, as well as if and then how 

important the main issues of the debate are to the general electorate.  

A quantitative study, in the form of a questionnaire, was sent out to convenience 

samples of students at the University of Iceland, friends on Facebook as well as via 

email to other friends and acquaintances.  

EU's image among  Icelandic voters is first and formost that it is a centralized, 

bureaucratic and organized union with an open market. 

The issues that are most important to the Icelandic voters seem to be consumer 

issues, whether EU ships are given permission to fish within the Icelandic fisheries 

jurisdiction, currency issues and domestic economic issues. 
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1 Inngangur 

Evrópusambandið (ESB) er efnahagslegt og stjórnmálalegt samband sem hefur það að 

markmiði að tryggja frið í álfunni, styrkja innviði og auka skilvirkni með 

sameiginlegum innri markaði.  

Spurningin um hvort Íslendingar eigi að sækja um aðild að ESB hefur alltaf verið 

umdeild meðal þjóðarinnar en í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar og 

bankahrunsins haustið 2008 og með tilkomu nýrrar ríkisstjórnar var samþykkt á 

Alþingi 2009 að leggja inn umsókn um aðild Íslands að ESB. Sú ákvörðun var mjög 

umdeild og enn harðar var deilt á hana þegar ríki innan ESB lentu í erfiðleikum vegna 

fjármálakreppunnar. Þegar ný ríkisstjórn tók við völdum árið 2013 var ákveðið að 

gera hlé á frekari viðræðum.  

Til eru margar aðferðir til að hafa áhrif á skoðanir almennings á ákveðnum 

málefnum. Ein slík er áróðursleiðin svokallaða sem, þrátt fyrir að hafa fengið á sig 

neikvæðan stimpil í gegnum tíðina, er alltumlykjandi og hefur áhrif á daglegt líf 

flestra hvort sem er í gegnum fjölmiðla, myndasögur eða samræður í góðra vina hópi. 

Áróður snýst um að hafa áhrif á skoðanir einstaklinga með hagsmuni ákveðins hóps 

eða hugmyndafræði í fyrirrúmi en ekki endilega hagsmuni einstaklinganna sjálfra.  

Í ritgerðinni er fjallað um ímynd og áherslur í ESB umræðunni á Íslandi, ímynd 

ESB meðal íslenskra kjósenda og hvaða þættir skipta þá máli þegar kemur að 

samningaviðræðum við ESB. 
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2 Evrópusambandið 

Evrópusambandið er efnahagslegt og stjórnmálalegt samstarf 28 ríkja í Evrópu sem á 

rætur sínar að rekja til Kola- og stálbandalags Evrópu sem stofnað var árið 1950 í 

kjölfar mikils og viðvarandi ófriðar í álfunni. Vinna átti gegn frekari ófriði með 

aukinni samvinnu og samstöðu milli landanna. Evrópusambandið er grundvallað á 

þeirri hugsjón að tryggja frið og framfarir í Evrópu (Eiríkur Bergmann, 2009). 

Stofnríki Evrópusambandsins voru sex: Holland, Ítalía, Lúxemburg, Þýskaland, 

Belgía og Frakkland en löndum sem hafa gengið í sambandið hefur fjölgað jafnt og 

þétt frá áttunda áratugnum þegar Danmörk, Írland og Bretland gengu í sambandið árið 

1973. Nú eru ríki Evrópusambandsins, auk fyrrgreindra; Austurríki, Búlgaría, 

Eistland, Finnland, Grikkland, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, 

Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tékkland og Ungverjaland. 

Þá hafa Ísland, Lýðveldið Makedónía, Serbía, Svartfjallaland og Tyrkland sótt um 

inngöngu í Evrópusambandið (europe.eu, á. á.a). 

Evrópusambandið starfar á grundvelli yfirþjóðlegra, sjálfstæðra stofnana sem taka 

ákvarðanir um sameiginleg viðfangsefni aðildarríkjanna. Eitt af helstu afrekum 

Evrópusambandsins er talinn vera uppbygging svokallaðs innri markaðar (europe.eu, 

á.á.b) sem nú er þungamiðjan í starfssemi sambandsins og grunnurinn að öllu 

Evrópusamstarfinu (Eiríkur Bergmann, 2009).  

Innri markaðurinn snýst um svokallað fjórfrelsi, í stað þess að vera í höftum vegna 

landamæra, getur fólk, varningur, þjónusta og fjármagn farið um ríki sambandsins líkt 

og innan einstaks ríkis. Með sameiginlegum innri markaði var vonast til að hægt væri 

að auka viðskipti, atvinnu og hagvöxt og stuðla að meiri skilvirkni og framþróun í 

álfunni (Eiríkur Bergmann, 2009). Samkvæmt gögnum frá framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins hafa þessar umbætur skapað til viðbótar 2,75 milljón störf og 

aukið hagvöxt um 1,85% milli áranna 1992 og 2009 (europe.eu, á.á.b).  

2.1 Ísland og Evrópusamstarf  

Eftir stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EBE), en svo hét sambandið til ársins 1993, 

höfðu önnur Evrópuríki áhuga á að koma á milliríkasamstarfi milli sín og ríkja þess, 

án þess þó að ganga í bandalagið. Úr varð stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu 
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(EFTA) árið 1960. Ísland gekk í þau árið 1970 (Eiríkur Bergmann, 2009). Núverandi 

meðlimir EFTA eru Ísland, Liechtenstein, Sviss og Noregur en önnur lönd sem voru í 

EFTA hafa sagt sig úr samtökunum til að ganga til liðs við Evrópusambandið.  

Til að auka samstarf milli ESB og EFTA var Evrópska efnahagssvæðinu (EES), 

sameiginlegu markaðssvæði 30 ríkja í Evrópu komið á fót með EES samningnum árið 

1994. Hann veitir EFTA-ríkjunum Íslandi, Liechtenstein og Noregi aðgang að innri 

markaði Evrópusambandsins án þess að þau þurfi að gerast fullgildir aðilar að 

sambandinu. Svisslendingar höfnuðu EES samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Fjórfrelsið svokallaða gildir á öllu svæðinu sem þýðir að varningur, fólk, þjónusta og 

fjármagn flæðir frjálst milli þessara landa. Að auki kveður EES-samningurinn á um 

samvinnu EES-ríkjanna á sviði félagsmála, jafnréttismála, neytendamála, 

umhverfismála, menntamála, vísinda- og tæknimála o.fl. Með EES samningnum taka 

EES ríkin þátt í fjölmörgum samstarfsáætlunum ESB og fjármögnun þeirra 

(Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, 2011). 

Það er ekki einungis í gegnum EES samninginn sem Ísland tengist Evrópusam-

runanum. Árið 1999 var undirritað samkomulag um aðild Íslands að Schengen 

samstarfinu sem gekk svo í gildi árið 2001 (Eiríkur Bergmann, 2009). Með því er 

landamæraeftirlit með sameiginlegum landamærum Schengen ríkjanna afnumið og 

landamæraeftirlit með ytri landamærum eflt (Sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, 

2011). Í samningaviðræðum um Schengen landamæraeftirlitið náðist fram að Ísland fengi 

beina aðild að störfum ráðherraráðs ESB og situr íslenski dómsmálaráðherrann þá fundi í 

ráðinu sem fjalla um málefni Schengen (Eiríkur Bergmann, 2009).   

Mikið hefur verið deilt um Evrópusambandið á Íslandi undanfarin ár og skoðanir 

mjög skiptar. Svo virðist sem Evrópuumræða á Íslandi fylgi hagsveiflum nokkuð náið 

(Eiríkur Bergmann, 2008a). Í kjölfar gengisfalls íslensku krónunnar í mars 2008 varð 

sú krafa mjög hávær að breytinga væri þörf og taka ætti upp nýjan gjaldmiðil á 

Íslandi. Stuðningur við aðild Íslands að ESB mældist í hámarki um þær mundir 

(Samtök iðnaðarins, 2013). Eftir hrun bankakerfisins haustið 2008, fall íslensku 

krónunnar og stjórnarskipti árið 2009 fór umræðan um aðild á flug og Ísland sótti svo 

formlega um aðild að ESB í júlí 2009 (Utanríkisráðuneytið, 2009).  

Ekki náðist að semja um aðild Íslands að ESB á liðnu kjörtímabili og er því 

nokkur óvissa um hvert framhald viðræðna verður en samkvæmt stjórnarsáttmála sem 

gerður var milli stjórnarflokkanna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 2013, 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
http://is.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://is.wikipedia.org/wiki/Noregur
http://is.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%B3rfrelsi%C3%B0
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verður hlé gert á aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið og úttekt gerð á 

stöðu viðræðnanna og þróun mála innan sambandsins. Úttektin verður lögð fyrir 

Alþingi til umfjöllunar og kynnt fyrir þjóðinni. Ekki verður haldið lengra í 

aðildarviðræðum við Evrópusambandið nema að undangenginni 

þjóðaratkvæðagreiðslu (Stjórnarráð Íslands, 2013). Hvorugur núverandi 

ríkisstjórnarflokka er hlynntur inngöngu Íslands í ESB ef marka má bókanir á 

landsfundum/flokksþingum þeirra beggja. Hins vegar virðist, samkvæmt könnun sem 

framkvæmd var af Capacent fyrir Já Ísland í mars 2013, sem meirihluti Íslendinga 

vilja ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið (Já Ísland, 2013a) og sama var 

uppi á tengingnum í könnun Fréttablaðsins og Stöðvar tvö sem gerð var í apríl 2013 

(Vísir, 2013). Þrátt fyrir þetta sýna skoðanakannanir að þorri kjósenda sé andsnúinn 

aðild Íslands að ESB (Viðskiptablaðið, 2013) 

Öflugir hagsmunaaðilar, eins og Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) og 

Bændasamtökin hafa beitt sér í ESB umræðunni og reynt að hafa áhrif á hana. Þeirra 

málflutningur gengur m.a. út á að innganga í Evrópusambandið muni hafa mikil áhrif 

á þessa grunnatvinnuvegi þjóðarinnar og í besta falli óljóst hvort þau kæmu til með að 

vera til hins betra eða verra. Talað hefur verið um að Ísland eigi að geta samið um 

undanþágur frá reglugerðum Evrópusambandsins í flokkum eins og þeim er snúa að 

sjávarútvegi og yfirráðum þjóðarinnar yfir þeim auðlindum sem taldar eru tilheyra 

þeim flokki, fisknum í sjónum, og eru til mýmörg dæmi um að lönd hafi fengið slíkar 

undanþágur (Eiríkur Bergmann, 2009). Sem dæmi má nefna löggjöf Dana um kaup á 

sumarhúsum í landinu sem fékk að halda sér en hún snýst um að eingöngu þeir sem 

hafi átt lögheimili í Danmörku í a.m.k. 5 ár megi kaupa slíkar eignir (DV, 2013). 

Aðrir telja að slíkar undanþágur þýði að í nokkur ár geti aðildarríki fengið að stjórna 

sínum auðlindum að einhverju marki en þær falli að lokum undir meirihlutavald 

aðildarríkjanna (Björn Bjarnason, 2009). Má þar nefna undanþágu Svía frá banni við 

framleiðslu á neftóbaki. Svo virðist sem Evrópusambandið muni banna efni sem er 

nauðsynlegt við framleiðslu tóbaksins (Vísir, 2012a).  

Fleiri samtök hafa tekið virkan þátt í umræðunni og má þar sem dæmi nefna Já 

Ísland sem eru samtök fólks sem talar fyrir inngöngu Íslands í ESB. Evrópustofa var 

sett á laggirnar í kjölfar umsóknar Íslands að ESB og hefur það yfirlýsta markmið að 

stuðla að aukinni umræðu, þekkingu og skilningi á eðli og starfsemi ESB 

(Evrópustofa, á.á). Heimssýn - Hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum eru samtök 
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sem starfa þvert á stjórnmálafloka og telja hagsmunum Íslendinga best borgið sem 

sjálfstæð þjóð utan ESB og Evrópuvaktin, vefrit aðildarandstæðinga, leggur áherslu á 

málefni tengd Evrópusambandinu, þróun evrópskra stjórn- og efnahagsmála auk 

umræðna hér á landi um þessi mál og tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Þessi 

samtök hafa verið áberandi í umfjöllun um mögulega inngöngu Íslands í ESB. 

Christine Ingebritsen, prófessor við Washingtonháskóla í Seattle í Bandaríkjunum, 

segir að það séu hagsmunir ríkjandi atvinnugreina sem ákvarði öðru fremur tengsl 

landa við Evrópusamrunann (Þorbjörg Pálmadóttir, 2011). Að hennar mati eru það 

olíuiðnaðurinn í Noregi og sjávarútvegurinn á Íslandi sem eru aðalástæður þess að 

löndin tvö standa fyrir utan Evrópusambandið. Þessir leiðandi atvinnuvegir í hvoru 

landi fyrir sig hafi sterk ítök í stjórnmálaflokkum og hagsmunasamtökum og stefna 

ESB í þeim málaflokkum er snúi að hagsmunum þeirra hugnist þeim ekki.  

Eiríkur Bergmann (2008b) hefur á móti bent á að þjóðernishugmyndir geti haft 

áhrif á hvernig Íslendingar líta á frekara Evrópusamstarf. Íslenska þjóðin er ung og 

hefur þurft að hafa fyrir sjálfstæði sínu. Mikil áhersla hefur verið lögð á sjálfstæði 

þjóðarinnar sem hefur verið byggt á sterkri þjóðerniskennd, öfugt við annars staðar í 

Evrópu þar sem einnig var byggt á sjálfstæði og fullveldi einstaklingsins. Á Íslandi 

var meiri áhersla lögð á fullveldi þjóðarinnar heldur en fullveldi einstaklingsins. Þessi 

sýn og óttinn við að glata fullveldinu hefur litað afstöðu Íslendinga til ESB þar sem 

slíkt hefur jafnvel verið talið ógna sjálfstæði þjóðarinnar.  

Í aðdraganda þess að Íslendingar gengu í EFTA átti sér stað umræða þar sem 

efnahagslegum rökum var beitt en einnig beittu andstæðingar samningsins 

hugmyndafræðilegum rökum, helst með vísan í sérstöðu og sjálfstæði þjóðarinnar sem 

og mikilvægi fullveldisins (Eiríkur Bergmann, 2008c). Sama var uppi á tengingnum í 

aðdraganda þess að Ísland gekk í EES 1. janúar 1994. Þá átti sér stað mikil umræða á 

Alþingi og í þjóðfélaginu öllu og óttuðust margir um fullveldi landsins og 

afleiðingarnar fyrir þjófélagið og lagaumhverfið (Dóra Sif Tynes, 2013). Nú eru 

flestir sammála um að EES samningurinn hafi verið gæfuspor fyrir Íslendinga og 

opnað fyrir þeim meiri möguleika en ef þeir hefðu staðið fyrir utan EES. Umræðan 

um ESB hefur engu að síður verið á svipuðum nótum og í aðdraganda fyrri samninga, 

óttast er hverjar afleiðingarnar verði fyrir Ísland og fullveldi þess ef ákveðið verður að 

ganga inn í ESB. 
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3 Ímynd  

Ímynd er hvað raunverulega gerist í hugum einstaklinga (Barich og Kotler, 1991; Ries 

og Trout, 2001) og má ekki rugla saman við viðhorf, þar sem einstaklingar geta haft 

sambærilega ímynd af ESB en mismunandi viðhorf til inngöngu Íslands í ESB 

(Wrenn o.fl., 2010). Samkvæmt Wrenn o.fl. (2010, 223) er ímynd Samantekt 

tilfinninga, viðhorfa, hugsana, skynjunar, hugmynda, minninga, niðurstaðna og 

hugarfars sem einstaklingur eða hópur hefur af ákveðnu viðfangsefni. Ímynd ræðst 

ekki út frá einum ákveðnum þætti, t.d. að ESB vinni að friði í Evrópu, heldur er um að 

ræða samsafn margra þátta (Wrenn o.fl. 2010). Hægt er að skilgreina ímynd sem 

skynjun á þeirri hugmynd sem um ræðir og þeim hugrenningartengingum sem hún 

endurspeglar í huga einstaklinga (Keller, 1998).  

Sú ímynd sem ESB hefur er samansafn margra þátta sem mynda hugrenninga-

tengsl einstaklinga við sambandið og getur verið breytileg eftir einstaklingum og 

hópum. Hagsmunaaðilar geta haft áhrif á ímynd en til þess þarf að fara í markvissar 

aðgerðir svo hún verði sú sem óskað er eftir. Fari svo að lokum að þjóðin hafi 

lokaorðið um hvort Ísland gangi í ESB eða ekki er eðlilegt að hagsmunaaðilar reyni 

að hafa áhrif á ímyndina svo að hún falli betur að þeirra sjónarmiðum. 

3.1 Ímynd Evrópusambandsins 

Upphaflegur tilgangur forvera Evrópusambandsins var að tryggja frið í álfunni eftir 

tvær heimsstyrjaldir sem lögðu stóran hluta hennar í rúst (Eiríkur Bergmann, 2009). 

Nú um 70 árum síðar hefur tilgangur sambandsins breyst. Ungt fólk innan álfunnar 

tengir sig ekki eins og eldra fólk við upphaflegan tilgang ESB þar sem það man ekki 

eftir stríðunum né eftirköstum þeirra. Landslagið innan Evrópu hefur líka breyst eftir 

hrun Sovétríkjanna og fall Berlínarmúrsins. Sú umræða hefur skotið upp kollinum að 

Evrópusambandið þurfi nýja ímynd fyrir íbúa innan sambandsríkjanna. Mögulega er 

slík endurnýjun á ímynd Evrópusambandsins enn mikilvægari nú en áður vegna þess 

mikla skuldavanda sem nokkur ríki innan sambandsins standa frammi fyrir. Hætt er 

við að í kjölfarið komi hugsunin ,,við og þeir“, þar sem borgarar í betur stæðu 

ríkjunum telja sig þurfa að greiða fyrir glæfragang þeirra sem standa verr 

efnahagslega (Bruton, 2011). Af gögnum frá Eurostat, sem mæla álit almennings á 
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ýmsum efnahagslegum sem félagslegum þáttum innan sambandsríkjanna sem og ríkja 

sem sótt hafa um inngöngu í sambandið, má sjá hver ímynd ESB er á hverjum tíma 

(European Commission, 2012). 

 

Mynd 1. Ímynd ESB                                                                    

Heimild: European Commission, 2012 

 

Í kjölfar efnahagserfiðleikanna í Evrópu, sem hófst árið 2007, er ímynd 

Evrópusambandsins neikvæðari, þ.e. fleiri telja að  Evrópusambandið kalli fram hjá 

þeim neikvæða ímynd og færri að það kalli fram jákvæða ímynd. Ástæður þess eru 

vafalaust margar en óhætt má segja að skuldavandi og sú kreppa sem álfan hefur 

gengið í gegnum frá árinu 2007 og ekki sér fyrir endann á hafi sitt að segja hvað 

varðar ímynd ESB.   

3.2 Að búa til og hafa áhrif á ímynd til að þóknast eigin 

sjónarmiðum. 

Öll teljum við okkur vera að kjósa það sem er okkur og samfélaginu fyrir bestu en 

ef hver og einn færi að rannsaka, vega og meta kosti og galla hverrar einustu 

hugmyndar, áætlunar og framkvæmdar, færi tími okkar í lítið annað. Kjósendur hafa 

því af frjálsum vilja látið aðra, hvort sem það er ríkisstjórn eða málsmetandi menn eða 
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konur í samfélaginu, sía út þau gögn sem snúa að tilteknum málefnum svo hægt sé að 

komast að niðurstöðu sem auðvelt er að sætta sig við.  

Samfélagið hefur samþykkt að val þeirra sé smættað niður í hugmyndir og hluti 

sem vekja áhuga þeirra. Það er því mikið og stöðugt átak sem farið er í til að fanga 

huga kjósenda í þágu einhverrar stefnu, málefnis eða hugmyndar (Bernays, 1928). 

Það hefur áhrif á hvernig almennir borgarar í lýðræðisríkjum taka (að þeirra mati) 

upplýstar ákvarðanir varðandi stjórnmálaleg bitbein þegar sömu aðilar og þeir eiga að 

hafa stjórn á, í gegnum kosningar, hafa áhrif á þekkingu þeirra á þessum málefnum 

(Sproule, 1989). 
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4 Áróður 

Sú leið sem helst hefur verið farin til að hafa áhrif á afstöðu kjósenda til ESB er 

áróður. Í sínu einfaldasta formi er hægt að skilgreina áróður sem tæki til að miðla 

upplýsingum eða ákveðnum hugmyndum (Jowett & O´Donnel, 2012). Enska orðið, 

,,propaganda“, er tekið úr latínu og merkir að sá (Jowett & O´Donnel, 2012). Upphaf 

notkunar orðsins má rekja til kaþólsks söfnuðar á 17. öld sem hafði það að markmiði 

að breiða trúna út til hins nýja heims sem og vinna gegn útbreiðslu 

mótmælendatrúarinnar (Bernays, 1928; Jowett & O´Donnel, 2012). Þrátt fyrir að hafa 

upphaflega hlutlausa merkingu, hefur orðið fengið á sig neikvæða merkingu í tímans 

rás, til dæmis vegna áróðursherferða í heimsstyrjöldunum tveimur (Jowett & 

O´Donnel, 2012).  

Skilgreiningar á sjálfu hugtakinu eru margar en fela flestar í sér að áróður snúist 

um að reyna að hafa áhrif á fjölda einstaklinga til að þóknast einhliða ákveðnum 

sjónarmiðum með því að kynna aðeins aðra hlið röksemda. Samkvæmt skilgreiningu 

Jowett og O’Donnel (2012, 7) felst áróður í því að hafa vísvitandi og kerfisbundið 

áhrif á skynjun, skilning og hegðun og ná þannig fram því viðhorfi gagnvart 

viðfangsefninu sem óskað er eftir.  

Hægt er að koma áróðri á framfæri í gegnum t.d. fjölmiðla, auglýsingar og 

ræðuhöld. Myndlist hefur verið mikið notuð í gegnum tíðina, t.d. í formi veggspjalda 

og eins hefur netið verið notað í meira mæli en áður (Jowett og O’Donell, 2012). 

Finna má dæmi um áróður allt í kringum okkur, allt frá auglýsingum til réttlætinga á 

að hefja stríð við aðrar þjóðir (Jowett og O’Donnel, 2012) sem er mögulega stjórnað 

bak við tjöldin af fólki sem við vitum lítil sem engin deili á (Bernays, 1928). Í 

nútímasamfélagi virðist sem óhjákvæmilegt sé að komast hjá því að afstaða fólks sé 

mótuð á þennan hátt, jafnvel þótt fólk trúi því jafnan að það sjálft sé ekki móttækilegt 

fyrir áróðri (Levine, 2006).  

Áróðri er hægt að skipta í þrjár tegundir eftir réttmæti skilaboðanna sem felast í 

honum (Jowett og O’Donnel, 2012). 

Hvítur áróður eru upplýsingar sem koma frá skilgreindum sendanda og eru réttar. 
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Hvítur áróður er algengasta tegund áróðurs og hér undir geta fallið auglýsingar hvers 

konar en einnig almennar samkomur, s.s. þjóðhátíðir, sem efla þjóðernisvitund og -

kennd meðal hóps fólks.  

Svartur áróður er þegar sendandi skilaboðanna er falinn eða rangt er greint frá 

hvaðan upplýsingarnar koma og er notaður til að breiða út rangar og jafnvel 

upplognar upplýsingar til að sverta málstað andstæðinga.  

Grár áróður er þarna á milli. Ekki er alltaf ljóst hver sendandinn er og óljóst hvert 

réttmæti upplýsinganna er. Dæmi um gráan áróður er þegar jákvæðar fréttir um 

tiltekinn málstað eru birtar í fjölmiðlum, án þess að ljóst sé hver sendandinn er né 

hvort fréttin sé í raun rétt. Hvað varðar umræðu um Evrópusambandið hafa tvö 

stærstu fréttablöð landsins, Fréttablaðið og Morgunblaðið, verið talin málpípur 

fylgjenda annars vegnar og andstæðinga ESB aðildar hinsvegar í umræðunni um ESB. 

Fréttablaðið starfi og riti í þágu ESB í gegnum eigendur sína (Páll Vilhjálmsson, 

2011) en Morgunblaðið starfi og riti gegn ESB í gegnum sína eigendur (Þorsteinn 

Pálsson, 2013).   

4.1 Upplýsingar eða áróður? 

Samskipti í sínu tærasta formi hafa þann tilgang að koma upplýsingum á milli 

sendanda og viðtakanda, hver sem þau kunna að vera. Þau eiga sér stað þegar 

einstaklingar deila upplýsingum, leiðbeiningum o.fl. Einstaklingar leita sér upplýsinga 

til að átta sig á umhverfinu sem þeir eru í. Með áróðri er verið að nýta sér slík 

upplýsandi samskipti en munurinn liggur í að markmið samskiptanna er ekki það 

sama hjá sendanda og móttakanda. Tilgangur áróðurs er að uppfylla markmið 

sendandans en þjónar ekki endilega hagsmunum viðtakandans. Viðtakandinn telur 

hins vegar að sendandinn sé með sameiginlega hagsmuni í huga og samskiptin séu 

eingöngu upplýsandi (Jowett og O’Donnel, 2012). Það hefur fylgt umræðunni um 

ESB að mótaðilar saka hvorn annan um að vera með áróður en halda því fram að 

þeirra málflutningur sé eingöngu til upplýsinga fyrir kjósendur. Hægt er að finna 

fjölmörg dæmi þessa efnis. Nærtækt dæmi er umfjöllun um áróður Evrópusinna í 

tengslum við opnun Evrópustofu árið 2012 á vef Heimssýnar og bloggsíðum 

aðildarandstæðinga, þar sem Evrópustofa var vænd um að sigla undir fölsku flaggi 

hlutlægrar upplýsingaveitu. Á hinn bóginn hafa aðildarsinnar vænt 
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aðildarandstæðinga um að koma röngum eða völdum upplýsingum á framfæri við 

kjósendur og nýta sér þar með þekkingarleysi þeirra á málefnum ESB. 

Í skýrslu um almenningsálit innan ESB sem gerð var fyrir sendinefnd 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á Íslandi haustið 2011 kemur fram að 

samkvæmt könnun sem gerð var telja Íslendingar sig almennt vera vel upplýsta um 

Evrópumál en ekki þjóðina. Þegar spurt var hvert fólk leitaði helst upplýsinga um 

Evrópumál svarar yfir 60% því til að þeir noti netið, tæpur helmingur leitaði 

upplýsinga í samræðum við ættingja, vini og samstarfsfélaga, um 45% fékk 

upplýsingar úr sjónvarpi en 43% töldu sig fá upplýsingar um Evrópumál í gegnum 

blöð og tímarit.  

4.2 Fylgjendur aðildar Íslands að ESB 

Hrun íslensku bankanna haustið 2008 hafði víðtæk áhrif á þjóðina og hún vildi 

breytingar. Fyrst í stað virtist almenningur hneigjast frekar í átt til aðildar að 

Evrópusambandinu og myntsamstarfinu en eftir því sem efnahagsörðugleikar 

breiddust út um álfuna á sama tíma og Ísland virðist frekar rétta úr kútnum breyttist 

staðan og andstaða við aðild jókst (Samtök iðnaðarins, 2013). Fylgjendum hefur ekki 

tekist að sannfæra kjósendur um að Íslandi sé betur borgið innan ESB. Sem dæmi má 

nefna umræðuna um afsal á fullveldi Íslands. Með inngöngu í Evrópusambandið er 

verið að framselja ákveðnu fullveldi (Eiríkur Bergmann, 2008a; Einar Páll 

Svavarsson, 2012) en Íslendingar hafi þegar framselt fullveldi í gegnum EES 

samninginn (Einar Páll Svavarsson, 2012). Einnig er hægt að færa rök fyrir því að 

Íslendingar muni endurheimta hluta fullveldisins ef þeir ganga í Evrópusambandið því 

þá öðlast þeir rödd innan þess (Einar Páll Svavarsson, 2012). Nú þurfa Íslendingar að 

aðlagast regluverki Evrópusambandsins í gegnum EES samninginn án þess að hafa 

nokkuð um það að segja. Fylgjendum aðildar gengur einnig illa að sannfæra 

kjósendur um að þjóðin haldi áframhaldandi yfirráðum yfir náttúruauðlindum, t.d. 

fisknum í sjónum. Kjósendur trúa illa að hægt sé að ná fram góðum samningum með 

lausnum sem eru þjóðinni í hag.  

Á vefsíðu Evrópusamtakanna, evropa.is, hefur verið tekinn saman listi yfir helstu 

kosti þess að gangan til liðs við ESB: 

- Lægri vextir á húsnæðislánum, afnám verðtryggingar. 

- Aukið vöruframboð, lægra matvöruverð. 
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- Afnám gjaldeyrishafta og í fyllingu tímans upptaka evru. 

- Aukinn stöðugleiki og skýrari peningamálstjórn. 

- Nauðsynlegt aðhald í ríkisfjármálum. 

- Stærsti (í efnhagslegu tilliti) heimamarkað í veröldinni. 

- Ódýrari og einfaldari fjármögnun fyrir íslensk fyrirtæki. 

- Lægri vextir. 

- Aukin erlend fjárfesting. 

- Sterkari gjaldmiðill. 

 

Þessir þættir hafa verið áberandi í opinberri umræðu, margir bæði fyrir og eftir 

hrun, eins og umræðan um upptöku annars gjaldmiðils en krónunnar. Sú umræða 

hafði þegar risið hátt á árunum fyrir hrun þar sem krónan þótti gera stærri fyrirtækjum 

erfitt um vik á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Flestir þættirnir á listanum snúa beint 

að neytendum og auknum lífsgæðum þeirra og reynt er að sýna fram á, með rökum, 

að almenningur muni hafa það betra í efnahagslegu tilliti með því að Ísland gangi í 

ESB. Ísland verði þar með hluti af stærri heild, njóti stærðarhagkvæmni og fái rödd 

innan sambandsins en hingað til hefur þurft að innleiða regluverk óbreytt án tillits til 

hvort það eigi við eða ekki. Hægt er að fá á tilfinninguna að helstu vandamál heimila 

á Íslandi hverfi við það eitt að Ísland gangi í ESB ef málflutningur aðildarsinna ESB 

er skoðaður. Sem má dæmi nefna fjölpóst sem var sendur á flest ef ekki öll heimili í 

landinu meðan ritun þessarar ritgerðar stóð yfir  

Í póstinum kom fram að það þyrfti ekki að vera ímyndum að kaupmáttur launa 

tæki ekki reglulegar dýfur, verðtryggð húsnæðislán yrðu óþörf, vextir húsnæðislána 

yrðu mun lægri, gjaldmiðillinn væri nothæfur, bensínverð hefði ekki hækkað margfalt 

á við heimsmarkaðsverð, að nauðsynjavörur hefðu ekki hækkað um að minnsta kosti 

60% undanfarin 7 ár o.s.frv. (Já Ísland, 2013b). 

4.3 Andstæðingar aðildar Íslands að ESB 

Þegar talað er gegn Evrópsambandinu virðist ekki alltaf vera þörf á staðreyndum 

heldur er höfðað til tilfinninga og mögulega hræðslu. Hinn almenni Íslendingur mun 

vafalaust ekki fletta upp í tölum Eurostat og sannreyna þær upplýsingar sem bornar 

eru á borð fyrir hann í fjölmiðlum. Hægt er að höfða til þjóðerniskenndar með 

yfirlýsingum um afsal/framsal á fullveldi til báknsins í Brussel. Eins hefur komið 

fram í málflutningi andstæðinga að Ísland sé of smátt til að hafa rödd innan 
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sambandsins. Það sé drifið áfram af risunum, Frakklandi og Þýskalandi (Björn 

Bjarnason, 2009).  

Rökin gegn aðild að ESB eru til staðar samanber það sem er að gerast í Evrópu 

núna, t.d hvað varðar efnahagsvanda Grikklands, Spánar og fleiri suður evrópskra 

landa. Óvissan um stöðu þessara landa innan Evrópusambandsins er mikil og óvíst 

hver framvinda mála verður. Atvinnuleysi hefur verið í sögulegu hámarki innan ESB 

landa, mun hærra en á Íslandi, þar sem atvinnuleysi er þó í hærra lagi. Andstæðingar 

aðildar hafa bent á þessa staðreynd og að þetta gæti orðið raunveruleikinn á Íslandi ef 

til aðildar kæmi (Heimssýn, 2013).  

Í Kostir Íslands utan ESB, afstaða aðildarandstæðinga (Þorbjörg Pálmadóttir, 

2011) er farið í gegnum viðtöl við fimm aðildarandstæðinga, talsmenn 

hagsmunasamtaka sem og alþingismenn. Þar eru dregnar saman ástæður þess að 

Ísland eigi að halda sig utan ESB að þeirra mati og sú helsta að yfirráð yfir 

sjávarútvegi færðist til Brussel og þar með yfirráðin yfir fisknum í sjónum og hvernig 

úthlutað verði úr þeirri auðlind. Þá vó einnig þungt að frjáls innflutningur á 

landbúnaðarvörum myndi leiða af sér gjaldþrot bændastéttarinnar og tortímingu 

greinarinnar með tilheyrandi vá hvað varðar fæðuöryggi þjóðarinnar. 

Ýmis mál líðandi stundar sem standa íslendingum nærr,i eins og makríldeiluna, 

hafa andstæðingar ESB aðildar getað nýtt sér til að koma sínum málstað á framfæri. 

Þar deila Íslendingar meðal annars við ríki Evrópusambandsins um veiðiheimildir. 

Ríki eins og Bretland og Írland hafa kallað eftir því að Evrópusambandið beiti 

Íslendinga viðskiptaþvingunum ef þeir hætti ekki að skammta sér kvóta einhliða úr 

makrílstofninum þegar hann er innan íslenskrar lögsögu (Mbl, 2012). Andstæðingar 

aðildar staðhæfa að ef Ísland væri í Evrópusambandinu myndi það hafa úrslitavald 

yfir úthlutun makrílkvótans og þar með yrðu Íslendingar af háum fjárhæðum því þeim 

yrði meinað að veiða hann, jafnvel innan eigin lögsögu.  

Annað nærtækt dæmi er Icesave málið, sem snérist um ábyrgð 

innistæðutryggingasjóðs á innistæðum erlendra aðila hjá íslenskum netbanka. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins óskaði eftir því að ganga inn í málarekstur 

eftirlitsstofnunar EFTA gegn Íslandi vegna þess máls (Vísir, 2012b). Dómur féll í 

málinu þann 28. janúar 2013 Íslendingum í vil (EFTA Court, 2013). Að mati 

andstæðinga aðildar sýndi það mál að Evrópusambandið væri tilbúið að ganga hart 
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fram gegn Íslandi þrátt fyrir að rétturinn væri þess (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 

2012). 

Þjóðernisvitund Íslendinga er mjög sterk og fellur hugmynd þeirra um fullvalda og 

sjálfstætt ríki illa að hinu yfirþjóðlega samstarfi sem Evrópusambandið er (Eiríkur 

Bergmann, 2008b; Vísir, 2009). Andstæðingar aðildar Íslands að ESB hafa því nýtt 

fyrrgreind mál til að sýna fram á hvers vegna Ísland á betur heima utan 

Evrópusambandsins. Í þeim málum gengur ESB þvert gegn hagsmunum þjóðarinnar 

og það muni ekki breytast við inngöngu í ESB heldur veikja möguleika Íslendinga á 

að standa með sjálfum sér og eigin hagsmunum. 

Andstæðingar Evrópusambandsins hafa tekið saman lista með 12 ástæðum til að 

hafna Evrópusambandsaðild (Heimssýn, á.á):  

- Fullveldisframsal. 

- Nýtt stórríki. 

- Völd litlu ríkjanna fara minnkandi. 

- Samþjöppun valds í ESB. 

- Valdamiðstöðin er fjarlæg. 

- Atvinnuleysið er eitt helsta einkenni ESB. 

- Óhagkvæmt myntsvæði fyrir Ísland. 

- Úrslitavald yfir auðlindum. 

- Hernaðarveldi í uppsiglingu. 

- Kvótalaust sjávarþorp? 

- Samningsrétturinn glatast. 

- Þungt högg fyrir landbúnaðinn. 

 

Þeir þættir sem andstæðingar ESB aðildar draga fram lúta mun meira að því hver 

örlög þjóðarinnar sem heildar og grunnatvinnuvega hennar yrðu við inngöngu í ESB. 

Málflutningur þeirra snýr að einkennum Íslendinga sem þjóðar og hvernig þau kunni 

að glatast við inngöngu í ESB. 

4.4 Umræðan og áherslur 

Eins og áður hefur komið fram hefur verið lögð meiri áhersla á ákveðna þætti hvað 

varðar afstöðu til ESB en aðra. Rannsakandi tók saman helstu atriði umræðunnar að 

sínu mati og bar listann undir aðila sem eru áberandi í opinberri umræðu, annars vegar 
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fylgjandi aðild Íslands að ESB og hins vegar andsnúna aðild, og bað þá að bæta við 

eða taka út atriði sem ekki þóttu eiga heima á þeim lista. Hér fyrir neðan er samantekt 

á þeim þáttum sem mest áhersla hefur verið lögð á í opinberri umræðu um inngöngu 

Íslands í ESB:   

o Sjávarútvegsmál. 

o Landbúnaðarmál. 

o Aðrar auðlindir. 

o Atvinnumál. 

o Gjaldeyrismál. 

o Framsal á fullveldi. 

o Stjórnsýsla. 

o Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa. 

o Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu. 

o Viðskiptafrelsi. 

o Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna. 

o Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar). 

o Innlend neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð). 

 

Áhugavert er að sjá að þeir þættir sem hvor hópurinn fyrir sig leggur áherslu á 

virðast vera ólíkir hvað grunnstef varðar. Fylgjendur aðildar að ESB virðast leggja 

meiri áherslu á málefni sem snerta einstaklinga og heimilin en andstæðingar inngöngu 

í ESB virðast leggja meiri áherslu á þætti sem snerta þjóðfélagið sem heild og 

skírskota þannig meira til þjóðerniskenndar almennings.  

Með vísun í það hversu skiptar skoðanir hafa verið á möglegri aðild Íslands að 

ESB  er áhugavert að skoða hver ímynd ESB er meðal kjósenda á Íslandi. Jafnframt er 

athyglisvert að skoða hvort og þá hve miklu máli þær áherslur, sem hafa verið mest 

áberandi í umræðunni, skipti hinn almenna kjósanda.  

Þar sem hvorugt þessara rannsóknarefna hefur verið rannsakað áður setur 

höfundur þessarar ritgerðar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hver er ímynd ESB meðal Íslenskra kjósenda?  

2. Hvaða þættir skipta íslenska kjósendur mestu máli þegar kemur að 

samningaviðræðum um inngöngu Íslands í ESB? 
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5 Aðferðarfræði 

Gerð var megindleg rannsókn í formi spurningakönnunar. Í þessum kafla verður 

fjallað um þátttakendur, mælitækið, framkvæmd könnunarinnar og úrvinnslu gagna.  

5.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar var kosningabært fólk á Íslandi. Rannsakandi notaðist við 

hentugleikaúrtök meðal nemenda Háskóla Íslands, vina á Fésbókinni og annarra vina 

og kunningja. Fjöldi svarenda var 353. Þar af voru 88 (25%) vinir á Fésbókinni,  234 

(66%) voru nemendur HÍ og 31 (9%) komu úr hópi annarra vina og kunningja. 

Konur voru 203 (58%) og karlar 150 (42%).  

 

Mynd 2. Kyn þátttakenda 

29% þátttakenda voru á aldrinum 18-24 ára, 24% á aldrinum 25-34 ára, 24% á 

aldrinum 35-44 ára, 14% á aldrinum 45-54 ára og 7% voru 55 ára og eldri. Einungis 

einn svarandi var 67 ára eða eldri og var sá flokkur því sameinaður 55 ára og eldri.  
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Mynd 3. Aldur þátttakenda 

 

7% svarenda voru með grunnskólapróf, 30% höfðu lokið framhaldsskóla eða 

einhverskonar iðnmenntun, 33% höfðu lokið grunnnámi í háskóla og 30% höfðu lokið 

framhaldsnámi á háskólastigi. Tveir svarendur merktu við annað.  

 

 

Mynd 4. Menntun þátttakenda 

 

Mánaðarlegar ráðstöfunartekjur heimila þátttakenda skiptust þannig að 27% þeirra 

voru með 300.000 kr. eða minna í ráðstöfunartekjur, 31% með ráðstöfunartekjur á 

bilinu 301.000-500.000, 23% með ráðstöfunartekjur á bilinu 501.000-700.000 og 22% 

voru með 701.000 kr. eða meira í ráðstöfunartekjur á mánuði.  

 

 

Mynd 5. Mánaðarlegar ráðstöfunartekjur á heimili þátttakenda  
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40% Þátttakenda voru á móti inngöngu Íslands í ESB, 27% voru því fylgjandi en 

33% höfðu ekki gert upp hug sinn.  

 

 

Mynd 6. Afstaða til inngöngu í ESB 

 

66%  vildu að aðildarviðræður við ESB væru kláraðar, 25% ekki en 9% höfðu 

ekki gert upp hug sinn.  

 

 

 Mynd 7. Afstaða til aðildarviðræðna við ESB 

 

24% kusu Samfylkinguna í alþingiskosningunum 2009, 23% Sjálfstæðisflokkinn, 

14% Vinstri hreyfinguna – Grænt framboð, 5% Framsóknarflokkinn, 4% 
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Borgarahreyfinguna og 1% Frjálslynda flokkinn. 29% þátttakenda merktu við 

annað/vill ekki svara.   

 

 

Mynd 8. Svör þátttakenda v. alþingiskosninga 2009 

 

27% þátttakenda sagðist ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn í alþingiskosningunum 

2013, 17% Samfylkinguna, 8% Vinstri hreyfinguna – grænt framboð, 7% 

Framsóknarflokkinn, 7% Bjarta framtíð og 5% Pírata. Hægri grænir og Dögun voru 

með sín 2% hvort, Regnboginn og Lýðræðisvaktin með 1% hvort og Flokkur 

heimilanna mældist með 0%. 23% þátttakenda merktu við annað/vill ekki svara.  
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Mynd 9. Svör þátttakenda v. alþingiskosninga 2013 

 

5.2 Mælitækið 

Í fyrsta hluta spurningalistans voru settar fram 5 fullyrðingar sem snúa að ímynd ESB 

og voru þátttakendur beðnir um að meta á 5 stiga Likert kvarða hversu sammála eða 

ósammála þeir voru því að þessar fullyrðingar ættu við ESB. Á kvarðanum var 1 mjög 

ósammála en 5 mjög sammála. Fullyrðingarnar voru fengnar með viðtölum við 16 

einstaklinga úr þýðinu.  

Í öðrum hluta listans voru tiltekin 11 atriði sem tengjast umræðu um ESB og voru 

þátttakendur beðnir um að meta mikilvægi þeirra á 5 stiga Likert kvarða. Á 

kvarðanum merkti 1 að þátturinn skipti þá mjög litlu máli þegar kæmi að 

samningaviðræðum við ESB en 5 að þátturinn skipti þá mjög miklu máli. Þessir þættir 

voru fundnir með því að rýna í umræðuna um ESB og mögulega aðild Íslands að 

sambandinu bæði frá sjónarhorni þeirra sem eru hlynntir aðild Íslands að 

Evrópusambandinu og andstæðinga aðildar. Þættirnir voru bornir undir aðila sem hafa 

opinberlega tekið þátt í umræðunum og vinna að málflutningi hvors málstaðar. Í 

þriðja hluta listans var spurt bakgrunnsspurninga um kyn þátttakenda, aldur, menntun, 
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tekjur, hvaða flokk þeir kusu síðast og hvaða flokk þeir muni kjósa í næstu 

kosningum. Listinn var forprófaður meðal 8 einstaklinga úr þýðinu og var hann 

lagfærður í samræmi við ábendingar. 

5.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Spurningalistinn var settur upp í stafrænu spurningalistaformi á netinu og notaðist 

rannsakandi við Google docs forritið. Hann var sendur á nemendaskrá Háskóla 

Íslands þar sem hann var áframsendur á nemendur HÍ 22. apríl og þeir beðnir um að 

taka þátt. Listinn var gerður opinber á Fésbókinni 17. apríl og voru vinir þar fengnir 

til að svara honum og deila áfram á sína vini. Þá var spurningalistinn einnig sendur í 

tölvupósti 24. apríl á aðra vini og kunningja rannsakanda og þeir beðnir að fylla hann 

út og senda áfram. Könnuninni var lokað að kvöldi 27. apríl (daginn sem 

alþingiskosningar fóru fram). Eftir að gagnaöflun lauk voru gögnin færð yfir í Excel 

og tölfræðiforritið SPSS. Excel og SPSS voru notuð til að setja fram lýsandi tölfræði 

en SPSS tölfræðiforritið við ályktunartölfræðigreiningar; t-próf og ANOVA 

dreifigreiningar. Scheffe post hoc próf var notað nema í þeim tilfellum sem um var að 

ræða mun á meðaltölum innan hópa, þar var notast við Dunnett’s T3. 
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6 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar.   

6.1 Ímynd ESB meðal íslenskra kjósenda 

Þátttakendur voru fengnir til að meta, á skalanum 1-5, hversu sammála eða ósammála 

þeir væru ákveðnum fullyrðingum er snúa að ímynd ESB. Fullyrðingarnar sem um 

var að ræða eru kostnaður, miðstýring, skrifræði, opinn markaður og skipulag.  

Tafla 1 sýnir að þátttakendur tengja ESB helst við opinn markað, næst skrifræði, 

svo miðstýringu, skipulag og síst við kostnað.  

Tafla 1. Ímynd ESB meðal þátttakenda 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Opinn markaður 353 3,892 1,1773

Skrifræði 353 3,708 1,2119

Miðstýring 353 3,666 1,2161

Skipulag 353 3,671 1,1355

Kostnaður 353 3,130 1,3981  

 

Á mynd 10 er svo hægt að sjá myndrænt hvernig svör þátttakenda við þessum 

fullyrðingum skiptust, þar sem 1 þýðir að þátttakendur séu ósammála fullyrðingunni 

en 5 að þeir séu sammála henni. Um 41% þátttakenda voru sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni um að ESB væri kostnaður, 59% þátttakenda voru sammála 

eða mjög sammála fullyrðingunni um að ESB væri miðstýring, 59% voru sammála 

eða mjög sammála því að ESB væri skrifræði, 71% voru sammála eða mjög sammála 

því að ESB væri opinn markaður og að lokum voru 72% sammála eða mjög sammála 

því að ESB væri skipulag.  
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Mynd 10. Ímynd þátttakenda á ESB 

 

6.1.1 Úrtök 

ANOVA greining sýndi að munur reyndist vera milli úrtaka rannsóknarinnar hvað 

varðar þáttinn skrifræði (F(2,350) = 3,768, p=0,024) og voru niðurstöður Scheffe post 

hoc greiningar þær að meðaltal þess þáttar var hærra hjá vinum á Fésbókinni 

(M=4,011, SD=1,1396) en hjá nemendum Háskóla Íslands (M=3,615, SD=1,2140).  

6.1.2 Kyn  

Skoðað var hvort munur væri á svörum við fullyrðingunum eftir kyni þátttakenda (sjá 

töflu 2). 

Tafla 2. Ímynd eftir kyni 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Kostnaður Karlar 150 2,847 1,4224

Konur 203 3,340 1,3452

Miðstýring Karlar 150 3,540 1,5212

Konur 203 3,759 1,1840

Skrifræði Karlar 150 3,507 1,2302

Konur 203 3,857 1,1791

Opinn markaður Karlar 150 4,127 1,0887

Konur 203 3,719 1,2125

Skipulag Karlar 150 3,760 1,0787

Konur 203 3,606 1,1741  

 

Skoðað var með t-prófi hvort marktækur munur væri á milli kynja hvað varðar 

fullyrðingarnar fimm. Í ljós kom að marktækur munur reyndist milli kynja hvað 

varðar fullyrðingarnar að ESB sé kostnaður, skrifræði og opinn markaður (sjá töflu 3).  
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Reyndust konur vera með hærra meðaltal þegar kom að kostnaði og skrifræði en 

karlar þegar kom að fullyrðingunni að ESB væri opinn markaður.  

Tafla 3. Munur milli kynja 

Kyn F-gildi p-gildi df

Kostnaður 0,772 0,001 351

Miðstýring 2,245 0,095 351

Skrifræði 2,375 0,007 351

Opinn markaður 2,717 0,001 351

Skipulag 2,339 0,208 351  

6.1.3 Aldur 

Gerð var greining sem sýndi meðaltöl hópa eftir aldri,(sjá töflu 4).  

Tafla 4. Ímynd eftir aldri 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Kostnaður 18-24 ára 103 3,136 1,2989

25-34 ára 86 3,151 1,3764

35-44 ára 85 3,176 1,3643

45-54 ára 54 3,130 1,6142

55 ára og eldri 25 2,880 1,5631

Miðstýring 18-24 ára 103 3,631 1,0571

25-34 ára 86 3,651 1,1958

35-44 ára 85 3,800 1,2325

45-54 ára 54 3,593 1,4078

55 ára og eldri 25 3,560 1,4457

Skrifræði 18-24 ára 103 3,447 1,0071

25-34 ára 86 3,767 1,2336

35-44 ára 85 4,024 1,0799

45-54 ára 54 3,574 1,5492

55 ára og eldri 25 3,800 1,3229

Opinn 18-24 ára 103 3,806 1,2212

25-34 ára 86 3,802 1,2632

35-44 ára 85 4,094 0,9079

45-54 ára 54 3,907 1,2479

55 ára og eldri 25 3,840 1,3441

Skipulag 18-24 ára 103 3,621 1,1125

25-34 ára 86 3,686 1,1089

35-44 ára 85 3,694 1,0581

45-54 ára 54 3,704 1,2534

55 ára og eldri 25 3,680 1,3760  

 

ANOVA greining var gerð til að sjá hvort marktækur munur væri eftir aldri. Svo 

reyndist vera milli hópa hvað varðar fullyrðinguna um að ESB sé skrifræði (sjá töflu 

5). Við þann þátt var aldurshópurinn 35-44 ára með hæsta meðaltalið. 
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Tafla 5. Munur eftir aldri 

Aldur F-gildi p-gildi df

Kostnaður 0,227 0,923 348

Miðstýring 0,376 0,825 348

Skrifræði 2,956 0,020 348

Opinn markaður 0,902 0,463 348

Skipulag 0,073 0,990 348  

 

Með Scheffe post hoc greiningu kom í ljós að munurinn liggur milli þátttakenda 

sem eru á aldrinum 18-24 ára og þeirra sem eru á aldrinum 35-44 ára þar sem þeir 

eldri eru meira sammála þeirri fullyrðingu að ESB sé skrifræði.  

6.1.4 Menntun 

Skoðað var hvort munur væri á svörum eftir því hvaða menntun þátttakendur höfðu 

lokið  (sjá töflu 6).  

Tafla 6. Ímynd eftir menntun 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Kostnaður Grunnskólapróf 24 3,417 1,2825

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,286 1,3135

Háskólapróf grunnnám 115 3,235 1,4038

Háskólapróf framhaldsnám 107 2,766 1,4379

Annað 2 5,000 0,000

Miðstýring Grunnskólapróf 24 3,208 1,2504

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,819 1,0541

Háskólapróf grunnnám 115 3,722 1,2107

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,533 1,3340

Annað 2 5,000 0,000

Skrifræði Grunnskólapróf 24 3,542 1,0206

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,638 1,0296

Háskólapróf grunnnám 115 3,852 1,3195

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,636 1,2914

Annað 2 5,000 0,000

Opinn markaður Grunnskólapróf 24 3,375 1,3126

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,705 1,2320

Háskólapróf grunnnám 115 4,017 1,0172

Háskólapróf framhaldsnám 107 4,056 1,2118

Annað 2 4,000 1,4142

Skipulag Grunnskólapróf 24 2,917 1,2482

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,590 1,0349

Háskólapróf grunnnám 115 3,843 1,0562

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,776 1,1920

Annað 2 1,500 0,7071  

 

Gerð var ANOVA greining til að sjá hvort marktækur munur væri eftir menntun 

þátttakenda hvað varðar fullyrðingarnar fimm.  Marktækur munur reyndist vera á 

milli hópa hvað varðar fullyrðingarnar að ESB sé kostnaður, opinn markaður og 

skipulag (sjá töflu 7). Reyndust þeir sem eingöngu hafa lokið gunnskólaprófi vera 
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með hæsta meðaltalið þegar kemur að fullyrðingunni kostnaður. Þeir sem hafa lokið 

grunnámi í háskóla voru með hæsta meðaltalið þegar kemur að skipulagi og þeir sem 

hafa lokið framhaldsnámi í háskóla voru með hæsta meðaltalið þegar kemur að 

opnum markaði.  

Tafla 7. Munur eftir menntun 

Menntun F-gildi p-gildi df

Kostnaður 3,543 0,008 348

Miðstýring 2,282 0,060 348

Skrifræði 1,275 0,279 348

Opinn markaður 2,723 0,029 348

Skipulag 5,798 0,000 348  

 

Gerð var Sheffe post hoc greining til að sjá hvar munurinn lægi og reyndist sú 

greining ekki sýna neinn mun milli hópa hvað varðar kostnað eða opinn markað. 

Greininginn sýndi hins vegar að munur var á því hvort þátttakendur voru með 

grunnskólapróf annars vegar og háskólapróf, bæði grunnnám og framhaldsnám, hins 

vegar á þann veg að þeir sem voru með háskólapróf voru meira sammála 

fullyrðingunni um að ESB væri opinn markaður heldur en þeir sem hafa eingöngu 

lokið grunnskólaprófi.  

6.1.5 Ráðstöfunartekjur 

Skoðað var hvort munur væri á svörum við fullyrðingunum eftir mánaðarlegum 

ráðstöfunartekjum á heimilum þátttakenda (sjá töflu 8).  
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Tafla 8. Ímynd m.v. mánaðarlegar ráðstöfunartekjur 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Kostnaður Minni en 300.000 86 3,244 1,4384

301.000-500.000 109 3,119 1,359

501.000-700.000 81 3,235 1,4078

701.000 eða meiri 77 2,909 1,3972

Miðstýring Minni en 300.000 86 3,756 1,2217

301.000-500.000 109 3,477 1,1873

501.000-700.000 81 3,877 1,2477

701.000 eða meiri 77 3,610 1,1747

Skrifræði Minni en 300.000 86 3,721 1,1747

301.000-500.000 109 3,596 1,2104

501.000-700.000 81 3,951 1,1500

701.000 eða meiri 77 3,597 1,3004

Opinn markaður Minni en 300.000 86 3,651 1,2812

301.000-500.000 109 3,881 1,1525

501.000-700.000 81 4,012 1,1124

701.000 eða meiri 77 4,052 1,1343

Skipulag Minni en 300.000 86 3,570 1,1012

301.000-500.000 109 3,670 1,1711

501.000-700.000 81 3,667 1,0954

701.000 eða meiri 77 3,792 1,1736  

 

Ekki reyndist marktækur munur á milli hópa hvað varðar fullyrðingarnar fimm um 

ESB þegar þær eru skoðaðar með ANOVA greiningu með tilliti til mánaðarlegra 

ráðstöfunartekna heimilis þátttakenda (sjá töflu 9). 

Tafla 9. Munur eftir mánaðarlegum ráðstöfunartekjum 

Ráðstöfunartekjur F-gildi p-gildi df

Kostnaður 0,985 0,400 349

Miðstýring 1,911 0,127 349

Skrifræði 1,616 0,185 349

Opinn markaður 1,975 0,117 349

Skipulag 0,519 0,670 349  

 

6.1.6 Afstaða til ESB 

Skoðað var hvort munur væri á svörum við fullyrðingunum fimm eftir afstöðu 

þátttakenda til inngöngu í ESB. (sjá töflu 10). 
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Tafla 10. Ímynd m.v. afstöðu til ESB aðildar 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Kostnaður Með 94 1,830 1,0227

Á móti 142 4,261 0,9578

Hef ekki gert upp hug minn 115 2,783 0,9531

Miðstýring Með 94 2,660 1,1691

Á móti 142 4,373 0,9195

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,609 0,9615

Skrifræði Með 94 2,734 1,1470

Á móti 142 4,444 0,8466

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,591 1,0421

Opinn markaður Með 94 4,585 0,7536

Á móti 142 3,183 1,2182

Hef ekki gert upp hug minn 115 4,217 0,9156

Skipulag Með 94 4,415 0,8726

Á móti 142 3,042 1,1415

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,861 0,8572  

 

ANOVA greining sýndi að munurinn reyndist vera marktækur á milli allra 

hópanna  (sjá töflu 11). Meðaltöl þáttanna kostnaður, miðstýring og skrifræði var hæst 

meðal þeirra sem voru á móti aðild Íslands að ESB en lægst meðal hlynntra. Meðaltöl 

þáttanna opinn markaður voru hæst meðal þátttakenda sem voru hlynntir aðild en 

lægst meðal andstæðinga aðildar 

Tafla 11. Munur eftir afstöðu til ESB aðildar 

Afstaða til ESB F-gildi p-gildi df

Kostnaður 183,79 0,000 349

Miðstýring 82,147 0,000 349

Skrifræði 83,604 0,000 349

Opinn markaður 62,210 0,000 349

Skipulag 57,009 0,000 349  

 

Með Dunnett’s T3 greiningu má svo sjá að þeir sem eru hlynntir aðild Íslands að 

ESB eru að meðaltali frekar ósammála því að ESB sé kostnaður (M=1,830, 

SD=1,0227) og eins eru þeir ekki eins sammála því að ESB sé miðstýring (M=2,660, 

SD=1,1691) og þeir sem eru á móti aðild að ESB (M=4,373, SD=0,9195). Sama má 

segja um fullyrðinguna að ESB sé skrifræði. Þeir sem eru með aðild eru að meðaltali 

frekar ósammála þeirri fullyrðingu (M=2,734, SD=1,1470) meðan þeir sem eru á móti 

aðild eru að meðaltali sammála henni (M=4,444, SD=0,8466). Þeir sem eru með aðild 

að ESB eru að meðaltali mjög sammála þeirri fullyrðingu að ESB sé opinn markaður 

(M=4,585, SD=0,7536) en þeir sem eru á móti eru að meðaltali hvorki sammála né 
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ósammála (M=3,183, SD=1,2182). Þeir sem hafa ekki gert upp hug sinn eru að 

meðaltali sammála því að ESB sé opinn markaður (M=4,217, SD=0,9156), sömu sögu 

má segja um fullyrðinguna að ESB sé skipulag (M=3,861, SD=0,8572).  

 

6.1.7 Stjórnmálaskoðanir 

Skoðað var hvort munur væri á afstöðu þátttakenda eftir því hvaða flokk þeir kusu í 

alþingiskosningunum 2009 (sjá töflu 12).  

Tafla 12. Ímynd m.v. hvaða stjórmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2009 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Kostnaður Sjálfstæðisflokkur 83 3,566 1,3361

Framsóknarflokkur 17 3,588 1,4168

Vinstri-Grænir 51 3,137 1,3568

Samfylking 84 2,286 1,1778

Miðstýring Sjálfstæðisflokkur 83 4,265 0,9764

Vinstri-Grænir 51 3,824 1,1782

Framsóknarflokkur 17 3,765 1,3933

Samfylking 84 2,952 1,2114

Skrifræði Sjálfstæðisflokkur 83 4,277 0,9916

Framsóknarflokkur 17 4,176 1,0744

Vinstri-Grænir 51 3,902 1,1875

Samfylking 84 2,975 1,2609

Opinn markaður Samfylking 84 4,417 0,8945

Vinstri-Grænir 51 3,941 1,1209

Sjálfstæðisflokkur 83 3,687 1,2389

Framsóknarflokkur 17 3,529 1,4194

Skipulag Samfylking 84 4,214 0,8791

Vinstri-Grænir 51 3,882 1,1072

Framsóknarflokkur 17 3,647 1,2217

Sjálfstæðisflokkur 83 3,313 1,2090  

 

ANOVA greining sýndi að það væri marktækur munur í öllum tilfellum (sjá töflu 13). 

Tafla 13. Munur eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2009 

Alþingiskosningar 2009 F-gildi p-gildi df

Kostnaður 8,374 0,000 346

Miðstýring 10,448 0,000 346

Skrifræði 10,998 0,000 346

Opinn markaður 4,665 0,000 346

Skipulag 6,412 0,000 346  
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Gerð var Dunnett’s T3 greining til að sjá hvar munurinn lægi og kom í ljós að 

kjósendur Sjálfstæðisflokksins  (M=3,566, SD=1,3361), Vinstri grænna (M=3,137, 

SD=1,3568) og Framsóknarflokks (M=3,588, SD=1,1468) eru að meðaltali meira 

sammála þeirri fullyrðingu að ESB sé kostnaður en kjósendur Samfylkingarinnar 

(M=2,286, SD=1,1778), sem eru frekar ósammála þeirri fullyrðingu að meðaltali. 

Fullyrðingin um að ESB sé skrifræði er einnig með lægra meðaltal meðal kjósenda 

Samfylkingar (M=2,975, SD=1,2609) en kjósenda annarra flokka (sjá töflu 12). 

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins (M=4,265, SD=0,9764) og Vinstri grænna (M=3,824, 

SD=1,1782) eru að meðaltali meira sammála þeirri fullyrðingu að ESB sé miðstýring 

en kjósendur Samfylkingarinnar (M=2,952, SD=1,2114). Kjósendur 

Samfylkingarinnar eru hinsvegar meira sammála því að ESB sé opinn markaður 

(M=4,417, SD=0,8945) en kjósendur Sjálfstæðisflokksins (M=3,687, SD=1,2389). 

Ef niðurstöðurnar eru teknar saman fyrir stærstu flokkana árið 2009, 

Sjálfstæðisflokk, Framsóknarflokk, Samfylkingu og Vinstri græna má sjá ákveðið 

mynstur í takt við stefnu flokkanna í málefnum ESB. Meðaltöl þeirra þátta sem mætti 

telja með neikvæð hugrenningatengsl, eins og kostnaður, miðstýring og skrifræði, er 

hærra meðal kjósenda þeirra flokka sem eru andsnúnir Evrópusambandsaðild; 

Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki og Vinstri grænum, en eru með lægra meðal 

þeirra sem kusu Samfylkinguna, sem er sá flokkur í íslenskum stjórnmálum sem hefur 

beitt sér hvað mest fyrir aðild að ESB. Þetta snýst svo við þegar kemur að þáttum sem 

telja mætti með jákvæð hugrenningatengsl, opinn markaður og skipulag eins og sjá 

má í töflu 9. Meðaltöl þeirra þátta er hæst hjá kjósendum Samfylkingarinnar. 

Eins var skoðað hvort munur væri á afstöðu þátttakenda eftir því hvaða flokk þeir 

ætluðu að kjósa í alþingiskosningunum 2013 (sjá töflu 14). 
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Tafla 14. Ímynd m.v. hvaða stjórmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2013 

Fjöldi Meðaltal staðalfrávik

Kostnaður Framsóknarflokkur 24 3,875 1,3613

Sjálfstæðisflokkur 95 3,779 1,1955

Vinstri-Grænir 27 2,852 1,3785

Björt Framtíð 26 2,192 1,2335

Samfylking 60 1,817 0,9112

Miðstýring Sjálfstæðisflokkur 95 4,274 0,9161

Vinstri-Grænir 27 3,667 1,1435

Framsóknarflokkur 24 3,625 1,4390

Samfylking 60 2,767 1,1842

Björt Framtíð 26 2,654 1,0561

Skrifræði Framsóknarflokkur 24 4,208 1,1788

Sjálfstæðisflokkur 95 4,126 1,0743

Vinstri-Grænir 27 3,741 0,9842

Samfylking 60 2,700 1,1245

Björt Framtíð 26 2,615 1,2354

Opinn markaður Björt Framtíð 26 4,769 0,4297

Samfylking 60 4,483 0,9296

Vinstri-Grænir 27 4,037 0,8540

Sjálfstæðisflokkur 95 3,579 1,3651

Framsóknarflokkur 24 3,292 1,2329

Skipulag Björt Framtíð 26 4,423 0,6433

Samfylking 60 4,367 0,9561

Vinstri-Grænir 27 3,926 1,1068

Sjálfstæðisflokkur 95 3,284 1,2087

Framsóknarflokkur 24 2,833 1,0901  

 

ANOVA greining sýndi að marktækur munur reyndist vera á milli allra hópanna 

(sjá töflu 15). 

Tafla 15. Munur eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2013 

Alþingiskosningar 2013 F-gildi p-gildi df

Kostnaður 12,739 0,000 341

Miðstýring 9,402 0,000 341

Skrifræði 10,302 0,000 341

Opinn markaður 5,415 0,000 341

Skipulag 7,585 0,000 341  

 

Dunnett’s T3 greining sýndi svo að kjósendur Sjálfstæðisflokksins, 

Framsóknarflokksins og Vinstri grænna voru meira sammála því að ESB væri 

kostnaður en kjósendur Samfylkingar (sjá töflu 14) sem voru að meðaltali ósammála 

þeirri fullyrðingu (M=1,817, SD=0,9112). Einnig reyndust kjósendur Bjartrar 

framtíðar meira ósammála því að ESB væri kostnaður (M=2,192, SD=1,2335) en 

kjósendur Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Pírata (sjá töflu 14). 
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Kjósendur Sjálfstæðisflokksins voru meira sammála því að ESB væri miðstýring 

(4,274, SD=0,9161) en kjósendur Samfylkingar (2,767, SD=1,1842) og Bjartrar 

framtíðar (M=2,654, SD=1,0561). Kjósendur Samfylkingar (M=2,7, SD=1,1245) 

reyndust meira ósammála því að ESB væri skrifræði en kjósendur 

Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, og Vinstri grænna. Einnig reyndust 

kjósendur Bjartrar framtíðar (M=2,615, SD=1,2354) vera meira ósammála þeirri 

fullyrðingu en kjósendur Framsóknarflokksins (M=4,208, SD=1,1788). Kjósendur 

Samfylkingarinnar og Bjartrar framtíðar voru meira sammála fullyrðingunni að ESB 

sé opinn markaður en kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins (sjá 

töflu 14). Ákveðið var að skoða eingöngu mun milli þeirra flokka sem náðu inn á 

þing, þar sem aðrir flokkar voru margir með það fá svör að ekki hefði verið hægt að 

gera post hoc greiningu á þeim.   

Niðurstöðurnar 2013 eru sambærilegar við niðurstöðu í alþingiskosningunum 

2009. Kjósendur þeirra flokka sem reynast jákvæðari í garð aðildar Íslands að ESB, 

Samfylking, og fyrir síðustu kosningar Björt framtíð (Björt framtíð, 2013), eru með 

hærra meðaltal í fullyrðingum sem mætti flokka sem jákvæðar eins og opinn 

markaður og skipulag en svo aftur lægra meðaltal í þeim fullyrðingum sem mætti 

flokka sem neikvæðar. Kjósendur flokka sem aftur hafa reynst neikvæðir í garð 

mögulegrar aðildar Íslands að ESB eru með hærra meðaltal í fullyrðingum sem teljast 

mættu neikvæðar en lægra meðaltal í fullyrðingum sem mætti flokka sem jákvæðar. 
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6.2 Umræðan um ESB 

Þátttakendur voru beðnir að meta hversu litlu eða miklu máli ákveðnir áhersluþættir, 

er tengjast umræðunni um mögulega aðild að ESB, skiptu þá á skalanum 1-5 (Sjá 

töflu 16).  

Tafla 16. Forgangsröðun áhersluþátta 

Fjöldi Meðaltal staðalfrávik

Gjaldeyrismál 353 4,388 0,8788

Neytendamál (Lægra matvælaverð, aukið framboð) 353 4,317 1,0007

Hvort skip ESB ríkja fái heimid til að veiða innan íslenskrar 

lögsögu 353 4,255 1,1168

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 353 4,242 0,9769

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 353 4,003 1,1592

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 353 3,924 1,1393

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 353 3,788 1,2352

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan 

landbúnað 353 3,637 1,3073

Framsal á fullveldi Íslands 353 3,598 1,5909

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 353 3,572 1,3467

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 353 3,258 1,3073  

 

Á mynd 11 er hægt að sjá hvernig svör þátttakenda skiptast milli áhersluþáttanna 

þar sem 1 þýðir að þátturinn skipti þátttakendur litlu máli þegar kemur að 

samningaviðræðum við ESB en 5 að þátturinn skipti þá miklu máli.  

Fyrir 84% þátttakenda skipta gjaldeyrismál miklu eða mjög miklu máli. Það skipti 

80% þátttakenda miklu eða mjög miklu máli hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða 

innan íslenskrar lögsögu og sama hlutfall þátttakenda skipta neytendamál miklu eða 

mjög miklu máli. Innlend efnahagsmál skipta 79% þátttakenda miklu eða mjög miklu 

máli. Að hafa rödd í alþjóðasamfélaginu skipti 72% þátttakenda miklu eða mjög 

miklu máli. 66% þátttakenda skipta hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 

miklu eða mjög miklu máli. Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 

skipti 64% þátttakenda máli. Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan 

landbúnað og framsal á fullveldi skipti 60% þátttakenda miklu eða mjög miklu máli. 

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB skipti 58% miklu eða mjög miklu máli og 

skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu skipti 41% þátttakenda máli.   
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Mynd 11. Mikilvægi áhersluþátta 

 

6.2.1 Úrtök 

ANOVA greining sýndi að munur reyndist vera milli hópa hvað varðar þáttinn 

skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu (F(2,350) = 6,179, p=0,002).  Scheffe post hoc 

greining sýndi svo að munurinn reyndist vera á milli allra hópanna. Meðaltal þess 

þáttar var hæst meðal vina á Fésbókinni (M=3,602, SD=1,2644) þá nemendum 

Háskóla Íslands (M=3,201, SD=1,2864) en lægst meðal þeirra sem svöruðu í gegnum 

tölvupóst (M=2,710, SD=1,3710). 

6.2.2 Kyn 

Gerð var greining á meðaltölum milli kynja (sjá töflu 17). 



 

 43 

Tafla 17. Meðaltöl áhersluþátta eftir kyni 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til að veiða innan Íslenskrar lögsögu Karlar 150 3,980 1,2821

Konur 203 4,458 0,9292

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað Karlar 150 3,320 1,3870

Konur 203 3,872 1,1954

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB Karlar 150 3,120 1,3704

Konur 203 3,906 1,2292

Gjaldeyrismál Karlar 150 4,387 0,8958

Konur 203 4,389 0,8682

Framsal á fullveldi Íslands Karlar 150 3,107 1,6755

Konur 203 3,961 1,4241

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu Karlar 150 2,980 1,3385

Konur 203 3,463 1,2477

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa Karlar 150 3,853 1,1492

Konur 203 3,975 1,1321

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu Karlar 150 3,887 1,2399

Konur 203 4,089 1,0909

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna Karlar 150 3,420 1,3223

Konur 203 4,059 1,0929

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) Karlar 150 4,227 1,0564

Konur 203 4,305 0,9149

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) Karlar 150 4,407 0,9769

Konur 203 4,251 1,0152  

 

Skoðað var með t-prófi hvort marktækur munur væri á milli kynja hvað varðar 

mikilvægi áhersluþátta og reyndust þættirnir hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða 

innan íslenskrar lögsögu, áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan 

landbúnað, aukið atvinnuleysi innan landa ESB, framsal á fullveldi Íslands, skrifræði 

innan evrópskrar stjórnsýslu og efnahagslegir erfiðleika innan ESB og Evruríkjanna 

skipta konur meira máli en karla (sjá töflu 18).   

Tafla 18. Munur eftir kyni 

Kyn F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 20,580 0,000 258

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 11,946 0,000 292

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 3,979 0,000 300

Gjaldeyrismál 0,068 0,979 351

Framsal á fullveldi Íslands 19,006 0,000 290

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 0,008 0,001 308

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 0,186 0,321 351

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 3,184 0,106 351

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 13,447 0,000 284

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 0,671 0,455 351

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 0,667 0,147 351  
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6.2.3 Aldur  

Munur milli meðaltala þegar kemur að aldri reynist vera mjög lítill ( sjá töflu 19).  

Tafla 19. Meðaltöl áhersluþátta eftir aldri 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

18-24 ára 103 4,233 1,1349

25-34 ára 86 4,244 0,9259

35-44 ára 85 4,247 1,1875

45-54 ára 54 4,352 1,3879

55 ára og eldri 25 4,200 1,1541

18-24 ára 103 3,786 1,3697

25-34 ára 86 3,500 1,0607

35-44 ára 85 3,565 1,4120

45-54 ára 54 3,667 1,2661

55 ára og eldri 25 3,680 1,3406

18-24 ára 103 3,583 1,0705

25-34 ára 86 3,430 1,4885

35-44 ára 85 3,776 1,1875

45-54 ára 54 3,426 1,2281

55 ára og eldri 25 3,640 1,4126

18-24 ára 103 4,330 0,5237

25-34 ára 86 4,477 0,8979

35-44 ára 85 4,235 0,8942

45-54 ára 54 4,556 0,7845

55 ára og eldri 25 4,480 1,0901

18-24 ára 103 3,680 1,2847

Framsal á fullveldi Íslands 25-34 ára 86 3,453 1,3245

35-44 ára 85 3,753 1,5285

45-54 ára 54 3,500 1,4320

55 ára og eldri 25 3,440 1,3862

18-24 ára 103 3,019 1,1421

25-34 ára 86 3,221 1,2915

35-44 ára 85 3,506 1,3215

45-54 ára 54 3,389 1,2058

55 ára og eldri 25 3,240 0,9806

18-24 ára 103 3,893 1,0624

25-34 ára 86 3,895 1,0145

35-44 ára 85 3,953 1,3131

45-54 ára 54 3,981 1,1422

55 ára og eldri 25 3,921 1,2276

18-24 ára 103 4,039 0,5672

25-34 ára 86 3,953 0,7971

35-44 ára 85 3,894 1,0500

45-54 ára 54 4,185 1,4421

55 ára og eldri 25 4,000 1,3362

18-24 ára 103 3,854 0,9743

25-34 ára 86 3,849 0,9724

35-44 ára 85 3,941 1,0057

45-54 ára 54 3,463 1,2484

55 ára og eldri 25 3,480 1,2086

18-24 ára 103 4,175 0,4019

25-34 ára 86 4,419 0,7051

35-44 ára 85 4,153 0,9942

45-54 ára 54 4,370 1,1001

55 ára og eldri 25 4,360 0,9799

18-24 ára 103 4,359 0,3258

25-34 ára 86 4,384 0,5262

35-44 ára 85 4,224 1,0537

45-54 ára 54 4,370 1,0635

55 ára og eldri 25 4,120 1,2482

Gjaldeyrismál

Skrifræði innan evrópskrar 

stjórnsýslu

Hvort skip ESB ríkja fái 

heimild til að veiða innan 

Íslenskrar lögsögu

Áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á 

innlendan landbúnað

Aukið atvinnuleysi innan 

landa ESB

Hagsmunir þjóðar ofar 

hagsmunum einstakra hópa

Hafa rödd í 

alþjóðasamfélaginu

Efnahagslegir erfiðleikar 

innan ESB og Evruríkjanna

Innlend efnahagsmál (lægri 

vextir, afnám verðtryggingar

Neytendamál (lægra 

matvælaverð, aukið 

framboð)
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Tafla 20. Munur eftir aldri 

Aldur F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 0,208 0,959 347

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 0,574 0,720 347

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 0,935 0,458 347

Gjaldeyrismál 1,304 0,262 347

Framsal á fullveldi Íslands 0,937 0,457 347

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 2,063 0,070 347

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 0,249 0,940 347

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 0,620 0,685 347

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 1,462 0,202 347

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 1,085 0,368 347

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 0,644 0,666 347  

 

ANOVA sýndi greining að ekki væri marktækur munur á milli hópa eftir  

varðandi hvaða þættir skipti þátttakendur mestu máli þegar kemur að 

samningaviðræðum við ESB (sjá töflu 20). 

6.2.4 Menntun 

Skoðað var hvort munur væri á mikilvægi áhersluþáttanna eftir menntun þátttakenda 

(sjá töflu 21).  
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Tafla 21. Meðaltöl áhersluþátta eftir menntun 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Grunnskólapróf 24 4,542 0,9315

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 4,276 1,1477

Háskólapróf grunnám 115 4,374 1,0384

Háskólapróf framhaldsnám 107 4,028 1,1853

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 3,958 1,0826

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,838 1,2643

Háskólapróf grunnám 115 3,593 1,3827

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,402 1,2802

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 3,833 1,3406

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,781 1,2402

Háskólapróf grunnám 115 3,565 1,3963

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,29 1,3599

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 4,167 1,1293

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 4,324 0,9354

Háskólapróf grunnám 115 4,452 0,7974

Háskólapróf framhaldsnám 107 4,421 0,8472

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 4,333 1,1672

Framsal á fullveldi Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,857 1,4769

Háskólapróf grunnám 115 3,643 1,5739

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,103 1,6819

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 3,375 1,1726

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,324 1,2129

Háskólapróf grunnám 115 3,452 1,3195

Háskólapróf framhaldsnám 107 2,944 1,3724

Annað 2 4,000 1,4142

Grunnskólapróf 24 4,042 0,9546

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,886 1,1121

Háskólapróf grunnám 115 3,983 1,1001

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,85 1,2499

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 3,875 1,191

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,924 1,2065

Háskólapróf grunnám 115 4,026 1,1197

Háskólapróf framhaldsnám 107 4,093 1,1454

Annað 2 3,500 2,1213

Grunnskólapróf 24 4,292 0,6903

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 3,943 1,1079

Háskólapróf grunnám 115 3,852 1,2229

Háskólapróf framhaldsnám 107 3,43 1,3812

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 4,333 0,1650

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 4,200 1,6880

Háskólapróf grunnám 115 4,296 0,9640

Háskólapróf framhaldsnám 107 4,290 0,9418

Annað 2 5,000 0,000

Grunnskólapróf 24 4,500 0,7223

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 105 4,286 0,9579

Háskólapróf grunnám 115 4,304 1,0693

Háskólapróf framhaldsnám 107 4,327 1,0259

Annað 2 4,000 1,4142

Gjaldeyrismál

Skrifræði innan 

evrópskrar stjórnsýslu

Hvort skip ESB ríkja fái 

heimild til að veiða innan 

Íslenskrar lögsögu

Áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á 

innlendan landbúnað

Aukið atvinnuleysi innan 

landa ESB

Neytendamál (lægra 

matvælaverð, aukið 

framboð)

Hagsmunir þjóðar ofar 

hagsmunum einstakra 

hópa

Hafa rödd í 

alþjóðasamfélaginu

Efnahagslegir erfiðleikar 

innan ESB og 

Evruríkjanna

Innlend efnahagsmál 

(lægri vextir, afnám 

verðtryggingar
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Skoðað var með ANOVA greiningu hvort marktækur munur væri milli hópanna. Í 

ljós kom munur á þáttunum áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan 

landbúnað, aukið atvinnuleysi innan landa ESB, gjaldeyrismál, framsali fullveldis, 

skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu og efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og 

Evruríkjanna (sjá töflu 22).  

Tafla 22. Munur eftir menntun 

Menntun F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 2,083 0,083 348

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 2,483 0,044 348

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 2,645 0,033 348

Gjaldeyrismál 0,953 0,434 348

Framsal á fullveldi Íslands 5,221 0,000 348

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 2,496 0,043 348

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 0,725 0,575 348

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 0,461 0,764 348

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 4,379 0,002 348

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 0,467 0,760 348

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 0,282 0,890 348  

 

Gerð var Dunnet´s T3 post hoc greining til að sjá milli hvaða hópa munurinn lægi. 

Í ljós kom að munurinn lá á milli þeirra sem höfðu merkt við annað á 

spurningalistanum og annarra hópa í öllum þáttum. Eingöngu tveir þátttakendur 

merktu við annað og því verður ekki farið nánar í þær greiningar. Einnig mældist 

munur á milli hópa hvað varðar þáttinn framsal á fullveldi. Sá þáttur reyndist skipta 

þá meira máli sem hafa eingöngu lokið grunnskólaprófi (M=4,333, SD=1,1672) en þá 

sem hafa lokið grunn- eða framhaldsnámi í háskóla (sjá töflu 21). Eins reyndist sá 

þáttur skipta þá meira máli sem  hafa lokið framhaldsskólaprófi/iðnpróf (M=3,857, 

SD=1,4769) en  þá sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla (M=3,103, SD=1,6819).  

Að síðustu reyndist vera marktækur munur hvað varðar efnahagslega erfiðleika 

innan ESB og Evruríkjanna, en sá þáttur skipti þá sem hafa eingöngu lokið grunn- 

(M=4,292, SD=0,6903) eða framhaldsskólaprófi/iðnnámi (M=3,943, SD=1,6880) 

meira máli en þá sem lokið hafa framhaldsnámi í háskóla (M=3,430, SD=1,3811). 
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6.2.5 Ráðstöfunartekjur 

Gerð var greining á því hvort munur  væri  á mikilvægi áhersluþátta hvað varðar 

samningaviðræður við ESB eftir ráðstöfunartekjum á heimilum þátttakenda (sjá töflu 

23).  

Tafla 23. Meðaltöl áhersluþátta eftir mánaðarlegum ráðstöfunartekjum 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Minni en 300.000 86 4,151 1,1933

301.000-500.000 109 4,294 1,0997

501.000-700.000 81 4,494 0,910

700.000 eða meira 77 4,065 1,2176

Minni en 300.000 86 3,965 1,2218

301.000-500.000 109 3,706 1,3145

501.000-700.000 81 3,593 1,2824

700.000 eða meira 77 3,221 1,3241

Minni en 300.000 86 3,547 1,3861

301.000-500.000 109 3,505 1,3986

501.000-700.000 81 3,753 1,1888

700.000 eða meira 77 3,506 1,3919

Minni en 300.000 86 4,337 0,9281

301.000-500.000 109 4,404 0,7712

501.000-700.000 81 4,420 0,9640

700.000 eða meira 77 4,390 0,9481

Minni en 300.000 86 3,767 1,5991

301.000-500.000 109 3,495 1,6534

501.000-700.000 81 3,802 1,5118

700.000 eða meira 77 3,338 1,5527

Minni en 300.000 86 3,291 1,3094

301.000-500.000 109 3,211 1,3269

501.000-700.000 81 3,395 1,3293

700.000 eða meira 77 3,143 1,2640

Minni en 300.000 86 3,291 1,1515

301.000-500.000 109 3,211 1,1828

501.000-700.000 81 3,395 1,0909

700.000 eða meira 77 3,143 1,1050

Minni en 300.000 86 3,942 1,0223

301.000-500.000 109 3,908 1,1940

501.000-700.000 81 4,099 1,1391

700.000 eða meira 77 3,740 1,2792

Minni en 300.000 86 4,116 1,1417

301.000-500.000 109 4,018 1,3636

501.000-700.000 81 3,951 1,1973

700.000 eða meira 77 3,909 1,1928

Minni en 300.000 86 3,779 0,9090

301.000-500.000 109 0,743 0,9479

501.000-700.000 81 3,938 0,9829

700.000 eða meira 77 3,701 1,0849

Minni en 300.000 86 4,337 0,8760

301.000-500.000 109 4,394 0,9624

501.000-700.000 81 4,309 0,9306

700.000 eða meira 77 4,195 1,2359

Hvort skip ESB ríkja fái 

heimild til að veiða innan 

Íslenskrar lögsögu

Áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á 

innlendan landbúnað

Aukið atvinnuleysi innan 

landa ESB

Gjaldeyrismál

Framsal á fullveldi Íslands

Skrifræði innan evrópskrar 

stjórnsýslu

Hafa rödd í 

alþjóðasamfélaginu

Efnahagslegir erfiðleikar 

innan ESB og Evruríkjanna

Innlend efnahagsmál (lægri 

vextir, afnám verðtryggingar)

Neytendamál (lægra 

matvælaverð, aukið 

framboð)

Hagsmunir þjóðar ofar 

hagsmunum einstakra hópa
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Gerð var ANOVA greining til að sjá hvort munur milli meðaltala reyndist 

marktækur. Svo reyndist eingöngu vera milli hópa hvað varðar áhrif innflutnings 

landbúnaðarvara á innlendan landbúnað (sjá töflu 24). 

Tafla 24. Munur eftir mánaðarlegum ráðstöfunartekjum 

Ráðstöfunartekjur F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 2,294 0,078 349

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 4,684 0,003 349

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 0,648 0,574 349

Gjaldeyrismál 0,142 0,935 349

Framsal á fullveldi Íslands 1,618 0,185 349

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 0,559 0,643 349

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 1,32 0,268 349

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 0,502 0,681 349

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 0,573 0,633 349

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 0,653 0,581 349

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 0,612 0,607 349  

 

Með Scheffe post hoc prófi kom í ljós að munurinn lá milli þeirra sem hafa 

minnstar tekjur, minna en 300.000 kr. á mánuði (M=3,965, SD=1,2218) og þeirra sem 

hafa hæstar tekjur, 701.000 kr. eða meira (M=4,065, SD=1,2176). Áhrif aukins 

innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað skipti þá sem hafa minnstu 

tekjurnar meira máli en þá sem hafa hæstu tekjurnar.  

6.2.6 Afstaða til ESB 

Áhugavert er að skoða hvort mikilvægi helstu áhersluþátta umræðunnar um ESB sé 

mismunandi eftir því hvaða afstöðu þátttakendur hafa til inngöngu Íslands í ESB (sjá 

töflu 25).  
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Tafla 25. Meðaltöl áhersluþátta eftir afstöðu til ESB aðildar 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

með 94 3,468 1,1704

á móti 142 4,746 0,8028

Hef ekki gert upp hug minn 115 4,322 1,0135

með 94 2,872 1,2971

á móti 142 4,232 1,1526

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,513 1,1422

með 94 2,585 1,2392

á móti 142 4,303 1,0313

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,452 1,2301

með 94 4,702 0,6852

Gjaldeyrismál á móti 142 4,127 1,0235

Hef ekki gert upp hug minn 115 4,452 0,7284

með 94 2,149 1,3831

á móti 142 4,739 0,6488

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,383 1,5019

með 94 2,170 1,0122

á móti 142 4,127 1,0025

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,061 1,1025

með 94 3,766 1,3554

á móti 142 4,141 1,0286

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,783 1,0495

með 94 4,564 0,7118

á móti 142 3,669 1,3140

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,948 1,0910

með 94 2,723 1,2040

á móti 142 4,542 0,7866

Hef ekki gert upp hug minn 115 3,713 1,0494

með 94 4,681 0,7216

á móti 142 3,930 1,1213

Hef ekki gert upp hug minn 115 4,357 0,8185

með 94 4,830 0,5416

á móti 142 3,824 1,1317

Hef ekki gert upp hug minn 115 4,504 0,8416

Efnahagslegir erfiðleikar innan 

ESB og Evruríkjanna

Innlend efnahagsmál (lægri 

vextir, afnám verðtryggingar)

Neytendamál (lægra 

matvælaverð, aukið framboð)

Framsal á fullveldi Íslands

Aukið atvinnuleysi innan landa 

ESB

Hagsmunir þjóðar ofar 

hagsmunum einstakra hópa

Skrifræði innan evrópskrar 

stjórnsýslu

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu

Hvort skip ESB ríkja fái heimild 

til að veiða innan Íslenskrar 

lögsögu

Áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á innlendan 

landbúnað

 

 

Gerð var ANOVA greining og kom í ljós marktækur munur milli hópa í öllum 

áhersluþáttum (sjá töflu 26).  

Tafla 26. Munur eftir afstöðu til ESB aðildar 

Afstaða til ESB F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 48,350 0,000 349

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 37,877 0,000 349

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 62,949 0,000 349

Gjaldeyrismál 13,421 0,000 349

Framsal á fullveldi Íslands 135,897 0,000 349

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 102,216 0,000 349

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 4,418 0,013 349

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 18,729 0,000 349

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 94,322 0,000 349

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 19,129 0,000 349

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 38,130 0,000 349  
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Til að sjá hvar munurinn liggur var gert Dunnet´s T3 post hoc próf sem sýndi 

greinilegan mun milli allra hópanna ef frá eru taldir tveir þættir. Hagsmunir þjóðar 

ofar hagsmunum einstakra hópa, þar sem munur mældist milli þeirra sem eru með 

aðild (M=3,766, SD=1,3554) og þeirra sem eru á móti (M=4,141, SD=1,0286) og að 

hafa rödd í alþjóðasamfélaginu, þar sem ekki reyndist vera munur á þeim sem eru á 

móti aðild (M=3,669, SD=1,3140) og þeim sem hafa ekki gert upp hug sinn 

(M=3,948, SD=1,0910).  

Sjá má að þeir þættir sem gjarnan eru notaðir í málflutningi andstæðinga aðildar 

skipta þá meira máli sem eru á móti aðild, eins og hvort skip ESB ríkja fái heimild til 

að veiða innan íslenskrar lögsögu, áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á 

innlendan landbúnað, aukið atvinnuleysi innan landa ESB, framsal á fullveldi Íslands, 

skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu, og efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og 

evruríkjanna. Á hinn bóginn má sjá að þeir þættir sem eru notaðir í málflutningi 

aðildarsinna skipta þá meira máli sem eru hlynntir inngöngu í ESB, eins og 

gjaldeyrismál, innlend efnahagsmál og neytendamál. Munurinn reynist þó vera minni 

í þeim tilfellum (sjá töflu 25). 

6.2.7 Stjórnmálaskoðanir 

Skoðað var hvort munur væri á mikilvægi áhersluþáttanna eftir því hvaða 

stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2009 (sjá töflu 27). 
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Tafla 27 Meðaltöl áhersluþátta eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 

2009 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Borgarahreyfingin 15 4,627 0,7988

Framsóknarflokkur 17 4,471 0,8745

Sjálfstæðisflokkur 83 4,410 1,1047

Vinstri grænir 51 4,333 1,0520

Samfylking 84 3,917 1,1216

Borgarahreyfingin 15 4,067 1,0998

Vinstri grænir 51 3,863 1,1139

Sjálfstæðisflokkur 83 3,735 1,3888

Framsóknarflokkur 17 3,706 1,3585

Samfylking 84 3,167 1,3428

Sjálfstæðisflokkur 83 4,072 1,1019

Vinstri grænir 51 3,706 1,2049

Framsóknarflokkur 17 3,647 1,5387

Samfylking 84 2,821 1,3095

Borgarahreyfingin 15 2,346 1,5055

Samfylking 84 4,631 0,6545

Sjálfstæðisflokkur 83 4,506 0,755

Vinstri grænir 51 4,216 0,9014

Borgarahreyfingin 15 4,200 0,8619

Framsóknarflokkur 17 4,000 1,4142

Sjálfstæðisflokkur 83 4,072 1,4210

Borgarahreyfingin 15 4,067 1,1629

Vinstri grænir 51 3,686 1,5683

Framsóknarflokkur 17 3,647 1,7299

Samfylking 84 2,643 1,6030

Framsóknarflokkur 17 3,882 1,2187

Sjálfstæðisflokkur 83 3,711 1,2150

Borgarahreyfingin 15 3,600 1,1212

Vinstri grænir 51 3,137 1,4700

Samfylking 84 2,714 1,2474

Framsóknarflokkur 17 4,353 0,9963

Vinstri grænir 51 4,000 1,1832

Borgarahreyfingin 15 4,000 1,0000

Sjálfstæðisflokkur 83 3,904 1,0776

Samfylking 84 3,750 1,2309

Samfylking 84 4,440 0,7816

Borgarahreyfingin 15 4,000 0,7559

Vinstri grænir 51 3,961 1,3109

Framsóknarflokkur 17 3,941 1,0880

Sjálfstæðisflokkur 83 3,735 1,3442

Sjálfstæðisflokkur 83 4,193 1,0645

Vinstri grænir 51 3,784 1,1012

Framsóknarflokkur 17 3,706 1,4038

Borgarahreyfingin 15 3,667 1,1127

Samfylking 84 3,179 1,3547

Samfylking 84 4,702 0,5762

Sjálfstæðisflokkur 83 4,193 1,0056

Vinstri grænir 51 4,118 1,0324

Framsóknarflokkur 17 3,941 1,1974

Borgarahreyfingin 15 3,867 1,2459

Samfylking 84 4,726 0,6082

Sjálfstæðisflokkur 83 4,205 1,1662

Framsóknarflokkur 17 4,176 0,8828

Vinstri grænir 51 4,039 1,1307

Borgarahreyfingin 15 4,067 1,0998

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB 

og Evruríkjanna

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, 

afnám verðtryggingar

Neytendamál (lægra matvælaverð, 

aukið framboð)

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til að 

veiða innan Íslenskrar lögsögu

Áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á innlendan 

landbúnað

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB

Gjaldeyrismál

Skrifræði innan evrópskrar 

stjórnsýslu

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum 

einstakra hópa

Framsal á fullveldi Íslands
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Gerð var ANOVA greining sem sýndi að munur reyndist vera milli hópa í öllum 

tilvikum nema hvað varðar þáttinn hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 

(sjá töflu 28). 

Tafla 28. Munur eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2009 

Alþingiskosningar 2009 F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 2,769 0,012 346

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 2,651 0,016 346

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 7,620 0,000 346

Gjaldeyrismál 2,941 0,008 346

Framsal á fullveldi Íslands 7,928 0,000 346

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 5,705 0,000 346

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 0,874 0,514 346

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 3,346 0,003 346

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 5,904 0,000 346

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 4,434 0,000 346

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 3,767 0,001 346  

 

Gerð var Dunnet´s T3 post hoc  greining til að sjá hvar munurinn lægi. Auk 

fyrrnefnds þáttar reyndist ekki vera marktækur munur milli hópa hvað varðar hvort 

skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu, áhrif innflutnings 

landbúnaðarvara á innlendan landbúnað eða gjaldeyrismál hjá þeim flokkum sem 

náðu inn á þing í alþingiskosningunum 2009. 

Munur reyndist vera milli kjósenda Samfylkingarinnar annars vegar (M=2,643, 

SD=1,6030) og kjósenda Sjálfstæðisflokksins (M=4,072, SD=1,4210) og Vinstri 

grænna (M=3,686, SD=1,5683) hins vegar hvað varðar framsal á fullveldi, þar sem sá 

þáttur skipti kjósendur Samfylkingarinnar minna máli en annarra flokka. Eins reyndist 

þátturinn skrifræði skipta kjósendur Samfylkingarinnar (M=2,714, SD=1,2474) minna 

máli en  kjósendur Sjálfstæðisflokksins (M=3,711, SD=1,2150) og 

Framsóknarflokksins (M=3,852, SD=1,2187). Munur reyndist vera milli kjósenda 

Samfylkingarinnar (M=4,440, SD=0,7816) og kjósenda Sjálfstæðisflokksins 

(M=3,735, SD=1,3442) varðandi þáttinn að hafa rödd í alþjóðasamfélaginu. Sá þáttur 

skipti kjósendur Samfylkingarinnar meira máli. Munur reyndist einnig vera milli 

kjósenda Sjálfstæðisflokksins (M=4,193, SD=1,0645) og Samfylkingarinnar 

(M=3,179, SD=1,3547) hvað varðar efnahagslega erfiðleika innan landa ESB en sá 

þáttur skipti kjósendur Sjálfstæðisflokksins meira máli en kjósendur Samfylkingar. 

Hvað varðar innlend efnahagsmál þá reyndist vera munur milli kjósenda 
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Samfylkingarinnar (M=4,702, SD=0,5762) annars vegar og kjósenda 

Sjálfstæðisflokks (M=4,193, SD=1,0056) og Vinstri grænna hins vegar (M=4,118, 

SD=1,1012). Sá þáttur skipti kjósendur Samfylkingarinnar meira máli en kjósendur 

hinna flokkanna. Að lokum kom einnig í ljós að áhersluþátturinn neytendamál skipti 

kjósendur Samfylkingarinnar (M=4,726, SD=0,6082) meira máli en kjósendur 

Sjálfstæðisflokksins (M=4,205, SD=1,1662) og Vinstri grænna (M=4,039, 

SD=1,1307).  

Hér má sjá leitni í þá átt að þeir áhersluþættir sem hafa verið frekar teknir fyrir á 

neikvæðan hátt í umræðunni, hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan 

íslenskrar lögsögu, áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á íslenskan landbúnað, 

aukið atvinnuleysi innan landa ESB, framsal á fullveldi, skrifræði innan evrópskrar 

stjórnsýslu og efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og evruríkjanna, eru með mun 

lægra meðaltal hjá kjósendum Samfylkingarinnar, sem er sá flokkur sem hefur hvað 

harðast gengið fram í að Ísland gangi í ESB, en hjá kjósendum þeirra flokka sem eru á 

móti aðild Íslands að ESB, Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna.  Á 

sama hátt eru þeir þættir sem hafa jákvæðan blæ í umræðunni, gjaldeyrismál, að hafa 

rödd í alþjóðasamfélaginu, innlend efnahagsmál og neytendamál með hærra meðaltal 

meðal kjósenda Samfylkingarinnar heldur en annarra flokka, þó munurinn sé ekki jafn 

mikill.  

Gerð var sambærileg greining á áhersluþáttunum eftir því hvaða flokk 

þátttakendur kusu í alþingiskosninum 2013 (sjá töflu 29).  
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Tafla 29. Meðaltöl áhersluþátta eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 

2013 

Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik

Framsóknarflokkur 24 4,625 1,1349

Sjálfstæðisflokkur 95 4,611 0,9259

Vinstri grænir 27 4,222 1,1875
Björt framtíð 26 3,615 1,3879

Samfylking 60 3,583 1,1541

Sjálfstæðisflokkur 95 3,779 1,3697

Vinstri grænir 27 3,625 1,0607

Björt framtíð 26 3,077 1,412

Samfylking 60 2,917 1,2661

Framsóknarflokkur 24 2,833 1,3406

Sjálfstæðisflokkur 95 4,116 1,0705

Framsóknarflokkur 24 4,042 1,4885

Vinstri grænir 27 3,444 1,1875

Samfylking 60 2,683 1,2281

Björt framtíð 26 2,346 1,4126

Samfylking 60 4,783 0,5237

Björt framtíð 26 4,615 0,8979

Sjálfstæðisflokkur 95 4,421 0,8942

Vinstri grænir 27 4,333 0,7845

Framsóknarflokkur 24 4,167 1,0901

Framsóknarflokkur 24 4,458 1,2847

Sjálfstæðisflokkur 95 4,232 1,3245

Vinstri grænir 27 3,519 1,5285

Samfylking 60 2,317 1,4320

Björt framtíð 26 2,192 1,3862

Framsóknarflokkur 24 4,000 1,1421

Sjálfstæðisflokkur 95 3,600 1,2915

Vinstri grænir 27 2,852 1,3215

Björt framtíð 26 2,577 1,2058

Samfylking 60 2,233 0,9806

Framsóknarflokkur 24 4,208 1,0624

Sjálfstæðisflokkur 95 3,947 1,0145

Samfylking 60 3,933 1,3131

Björt framtíð 26 3,769 1,1422

Vinstri grænir 27 3,741 1,2276

Samfylking 60 4,683 0,5672

Björt framtíð 26 4,346 0,7971

Vinstri grænir 27 4,111 1,0500

Framsóknarflokkur 24 3,917 1,4421

Sjálfstæðisflokkur 95 3,642 1,3362

Framsóknarflokkur 24 4,417 0,9743

Sjálfstæðisflokkur 95 4,326 0,9724

Vinstri grænir 27 3,630 1,0057

Björt framtíð 26 2,962 1,2484

Samfylking 60 2,783 1,2086

Björt framtíð 26 4,808 0,4019

Samfylking 60 4,667 0,7051

Sjálfstæðisflokkur 95 4,232 0,9942

Framsóknarflokkur 24 4,083 1,1001

Vinstri grænir 27 4,037 0,9799

Björt framtíð 26 4,885 0,3258

Samfylking 60 4,833 0,5262

Sjálfstæðisflokkur 95 4,221 1,0537

Vinstri grænir 27 4,148 1,0635

Framsóknarflokkur 24 3,917 1,2482

Skrifræði innan evrópskrar 

stjórnsýslu

Hvort skip ESB ríkja fái 

heimild til að veiða innan 

Íslenskrar lögsögu

Áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á 

innlendan landbúnað

Aukið atvinnuleysi innan 

landa ESB

Gjaldeyrismál

Framsal á fullveldi Íslands

Hagsmunir þjóðar ofar 

hagsmunum einstakra hópa

Hafa rödd í 

alþjóðasamfélaginu

Efnahagslegir erfiðleikar 

innan ESB og Evruríkjanna

Innlend efnahagsmál (lægri 

vextir, afnám 

verðtryggingar)

Neytendamál (lægra 

matvælaverð, aukið 

framboð)
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ANOVA greining leiddi í ljós að marktækur munur var milli hópa hvað varðar 

þættina hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu, áhrif 

aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað, gjaldeyrismál, hafa rödd 

í alþjóðasamfélaginu, innlend efnahagsmál og neytendamál (sjá töflu 30).   

Tafla 30. Munur eftir því hvaða stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í alþingiskosningum 2013 

Alþingiskosningar 2013 F-gildi p-gildi df

Hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu 4,847 0,000 341

Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 3,452 0,000 341

Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 8,521 0,000 341

Gjaldeyrismál 2,867 0,001 341

Framsal á fullveldi Íslands 10,365 0,000 341

Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 7,835 0,000 341

Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 0,481 0,914 341

Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 3,860 0,000 341

Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 9,344 0,000 341

Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 3,283 0,000 341

Neytendamál (lægra matvælaverð, aukið framboð) 4,411 0,000 341  

 

Gerð var Dunnet´s T3 post hoc greining til að greina hvar munurinn lægi. Hvað 

varðar þáttinn hvort skip ESB ríkja fái heimild til veiða innan íslenskrar lögsögu, 

reyndist vera munur á milli þeirra sem kusu Samfylkingu annars vegar (M=3,583, 

SD=1,1541) og þeirra sem kusu Sjálfstæðisflokkinn (M=4,611, SD=0,9259) og 

Framsóknarflokkinn hins vegar (M=4,625, SD=1,1349), þar sem þátturinn skipti 

kjósendur Samfylkingar minna máli en kjósendur hinna flokkanna. Ekki reyndist 

marktækur munur milli þessara hópa hvað varðar áhrif aukins innflutnings 

landbúnaðarvara á innlendan landbúnað en ákveðið var að skoða eingöngu mun milli 

þeirra flokka sem náðu inn á þing. Hvað varðar aukið atvinnuleysi innan landa ESB 

þá reyndist vera munur milli þeirra sem kusu Sjálfstæðisflokkinn (M=4,116, 

SD=1,0705) eða Framsóknarflokkinn annars vegar (M=4,042, SD=1,4885) og þeirra 

sem kusu Samfylkinguna (M=2,683, SD=1,2281) eða Bjarta framtíð hins vegar 

(M=2,346, SD=1,4126). Þátturinn skipti kjósendur Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks meira máli en kjósendur hinna flokkanna. Greiningin sýndi ekki 

marktækan mun milli hópa hvað varðar gjaldeyrismál.  

Munur reyndist vera milli kjósenda Samfylkingar og Bjartrar framtíðar annars 

vegar og kjósenda Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna hins vegar 
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hvað varðar framsal á fullveldi (sjá töflu 29). Sá þáttur skipti þá fyrrnefndu minna 

máli en hina síðarnefndu. Munur reyndist einnig vera milli kjósenda Samfylkingar og 

Bjartrar framtíðar annars vegar og kjósenda Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og 

Vinstri grænna hins vegar hvað varðar skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu en sá 

þáttur skipti þá síðarnefndu meira máli en þá fyrrnefndu (sjá töflu 29).  

Áhersluþátturinn að hafa rödd í alþjóðasamfélaginu skipti kjósendur 

Samfylkingunnar (M=4,683, SD=0,5672) meira máli en  kjósendur 

Sjálfstæðisflokksins (M=3,642, SD=1,3362). Þátturinn efnahagslegir erfiðleikar innan 

ESB og Evruríkjanna skipti kjósendur Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins 

meira máli en kjósendur Samfylkingarinnar og Bjartrar framtíðar (sjá töflu 29). 

Marktækur munur reyndist vera milli kjósenda Bjartrar framtíðar (M=4,808, 

SD=0,4019) annars vegar og kjósenda Sjálfstæðisflokksins (M=4,232, SD=0,9942) og 

Vinstri grænna hins vegar (M=4,037, SD=0,9799) þegar kemur að mikilvægi 

innlendra efnahagsmála í samningaviðræðum við ESB. Það skipti kjósendur Bjartrar 

framtíðar meira máli. Að lokum reyndust neytendamál skipta kjósendur Bjartrar 

framtíðar (M=4,885, SD=0,3258) meira máli en kjósendur Sjálfstæðisflokksins 

(M=4,221, SD=1,0537) og Framsóknarflokksins (M=3,917, SD=1,2482). Sá þáttur 

skipti kjósendur Samfylkingarinnar (M=4,833, SD=0,5262) einnig meira máli en 

kjósendur Sjálfstæðisflokksins (M=4,221, SD=1,0537).  

Sama á við hér og í alþingiskosningunum 2009. Þeir þættir sem eru neikvæðir í 

umræðunni mælast með hærra meðaltal meðal kjósenda þeirra flokka sem eru gegn 

aðild Íslands að ESB, en þeir þættir sem eru með jákvæðum formerkjum í umræðunni 

mælast með hærra meðaltal meðal kjósenda þeirra flokka sem eru hlynntir aðild 

Íslands að ESB. Árið 2013 bættist nýr flokkur í þann hóp, Björt framtíð (Björt 

framtíð, 2013). 
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7 Umræða  

Í rannsókn höfundar var leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum. Fyrst 

var spurt hver væri ímynd ESB meðal íslenskra kjósenda. Ímyndarþættirnir voru 

opinn markaður, skrifræði, miðstýring, skipulag og kostnaður. Í ljós kom að kjósendur 

tengja ESB helst við opinn markað, þá skrifræði, miðstýringu, skipulag og að lokum 

við kostnað. Fyrstu fjórir þættirnir skoruðu nokkuð hátt á Likert skalanum eða yfir 

3,6.  

Ímynd ESB meðal íslenskra kjósenda fer þó eftir stjórnmálaskoðunum þeirra. 

Bersýnilegt er að kjósendur stjórnmálaflokka sem eru fylgjandi ESB aðild eru meira 

sammála þeim þáttum sem hægt væri að flokka sem jákvæða, eins og opinn markaður 

og skipulag. Aftur á móti eru kjósendur stjórnmálaflokka sem eru andsnúnir aðild að 

ESB meira sammála þeim þáttum sem hægt væri að flokka sem neikvæða, eins og 

kostnaður, miðstýring og skrifræði og rímar það einnig við afstöðu þátttakendanna 

sjálfra til ESB aðildar.   

Önnur rannsóknarspurningin var hvaða þættir skipta íslenska kjósendur mestu 

máli þegar kemur að samningaviðræðum um inngöngu Íslands í ESB? 

Þeir þættir sem skipta kjósendur mestu máli þegar kemur að samningaviðræðunum 

eru fyrst og fremst gjaldeyrismál, enda hafa gjaldeyrishöft verið við lýði á Íslandi 

síðan haustið 2008. Neytendamál skipta kjósendur einnig mjög miklu máli, enda hefur 

verðbólga verið mikil undanfarið og kaupmáttur rýrnað. Áhugavert er einnig að sjá 

hvað það skiptir kjósendur miklu máli hvort skip ESB ríkja fái heimild til að veiða 

innan íslenskrar lögsögu og innlend efnahagsmál, eins og lægri vextir og afnám 

verðtryggingar. Erfitt er að sjá hvernig heimild skipa ESB ríkja til veiða hafi bein 

áhrif á hag þorra heimila í landinu en lægri vextir og afnám verðtryggingar með 

einhverjum hætti gæti haft mikil áhrif á mörg þeirra. Hér er hægt að velta fyrir sér 

hvort áróður hagsmunaaðila hafi haft áhrif á skoðanir kjósenda hvað varðar þessa 

þætti.  

Einnig er áhugavert að skoða þáttinn framsal á fullveldi þar sem gríðarleg áhersla 

hefur verið lögð á hann nú þegar ný ríkisstjórn hefur gert hlé á viðræðum við ESB. 

Forsætisráðherra hefur lagt áherslu á mikilvægi þess að verja fullveldið, t.d. í ræðu 

sinni á Austurvelli 17. júní 2013 sem og í viðtölum í kjölfar þess að ESB hótaði að 

beita íslendinga refsiaðgerðum í tengslum við makríldeiluna. Þrátt fyrir að framsal á 



 

 59 

fullveldi skipti rúmlega helming þátttakenda miklu eða mjög miklu máli, er hann með 

þriðja lægsta meðaltalið af þeim þáttum sem spurt var um.  

Þá er athyglisvert, í tengslum við umræðuna um áróður, að sjá hvað þeir þættir 

sem ætla mætti að ESB aðild hefði mikil áhrif á, mælast með hátt meðaltal meðal allra 

hópa. Þetta eru þættir eins og neytendamál og innlend efnahagsmál ásamt því að hafa 

rödd í alþjóðasamfélaginu og mögulega síðar meir, þar sem ESB aðild er forsenda 

þess að taka upp Evru, gjaldeyrismál. Samt sem áður er meirihluti þátttakenda á móti 

aðild Íslands að ESB eða hefur ekki gert upp hug sinn.  

7.1 Takmarkanir 

Um þrjú úrtök var að ræða, en við gagnaöflun var ekki skilið á milli úrtaka með 

skýrum hætti og því  var erfitt að sjá hvort munur væri á svörum þeirra þó svo hægt 

væri að gera grófa greiningu. 

Úrtaksaðferðin sem notuð var við val þátttakenda var hentugleikaúrtak, en sú 

aðferð dregur úr alhæfingargildi niðurstaðna. Rannsakandi telur þó að rannsóknin gefi 

vísbendingar um hver ímynd íslenskra kjósenda af ESB er sem og hver sýn þeirra er á 

þá þætti sem skipa stærstan sess í umræðunni um aðild Íslands að ESB.  

7.2 Frekari rannsóknir 

Áhugavert gæti verið að greina nánar hvernig bæði fylgjendur og andstæðingar ESB 

nýta sér áróðursfræðin til að hafa áhrif á ímynd og afstöðu kjósenda. 

Eins mætti rannsaka hvort og þá hvernig ímynd ESB breytist nú þegar ný 

ríkisstjórn, sem hefur aðra sýn á málefnið en sú fyrri, hefur tekið við völdum og sem 

og hver áhrif þess að fresta viðræðum kunna að vera, sbr. afturköllun á IPA styrkjum 

sem áætlað var að veita í ýmis verkefni á Íslandi.   
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9 Viðauki – Spurningalisti 

 

Ágæti þátttakandi 

Spurningalisti þessi er hluti af meistaraverkefni mínu í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar 

er að kanna hver ímynd ESB er meðal Íslenskra kjósenda, sem og hvaða þættir það 

eru sem skipta þá mestu máli þegar kemur að samningaviðræðum við það. Merktu við 

það sem þú telur að eigi best við. Könnunin er nafnlaus og verða svör ekki rakin til 

þátttakenda. Kærar þakkir fyrir að gefa þér tíma til að svara þessum spurningalista, 

það tekur um 5 mínútur.  

Dagbjört Ágústa H. Diego  

dagbjort.diego@gmail.com 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um 

Evrópusambandið?  

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 Mjög sammála 

 

ESB er: 

 Kostnaður 

 Miðstýring 

 Skrifræði 

 Opinn markaður 

 Skipulag 

 

 

Á skalanum 1-5, hversu litlu eða miklu skipta eftirfarandi þættir þig máli 

þegar kemur að samningaviðræðum um aðild að ESB?  

 

Mjög litlu máli 1 2 3 4 5 Mjög miklu máli 
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o Hvort skip ESB ríkja fái heimild til að veiða innan íslenskrar lögsögu 

o Áhrif aukins innflutnings landbúnaðarvara á innlendan landbúnað 

o Aukið atvinnuleysi innan landa ESB 

o Gjaldeyrismál  

o Framsal á fullveldi Íslands 

o Skrifræði innan evrópskrar stjórnsýslu 

o Hagsmunir þjóðar ofar hagsmunum einstakra hópa 

o Hafa rödd í alþjóðasamfélaginu 

o Efnahagslegir erfiðleikar innan ESB og Evruríkjanna 

o Innlend efnahagsmál (lægri vextir, afnám verðtryggingar) 

o Neytendamál (Lægra matvælaverð, aukið framboð) 

 

Bakgrunnsspurningar 

Ertu með eða á móti inngöngu Íslands í ESB? 

Með 

Á móti 

Hef ekki gert upp hug minn 

Vill ekki svara 

 

Á að klára aðilarviðræðurnar við ESB? 

    Já  

Nei 

Hef ekki gert upp hug minn 

Vill ekki svara 

 

 

Hvaða flokk hyggst þú kjósa í komandi alþingiskosningum? 

Sjálfstæðisflokkinn (D) 

Framsóknarflokkinn (B) 

Samfylkinguna (S) 
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Vinstrihreyfinguna – grænt framboð (V) 

Bjarta Framtíð (A) 

Dögun (T) 

Hægri Græna (G) 

Pírata (Þ) 

Flokk Heimilanna (I) 

Regnbogann (J) 

Sturla Jónsson (K) 

Lýðræðisvaktina (L) 

Alþýðufylkinguna (R) 

Landsbyggðarflokkinn (M) 

   Annað/vill ekki svara 

  

 Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum (2009)? 

Sjálfstæðisflokkinn (D) 

Framsóknarflokkinn (B) 

Samfylkinguna (S) 

Vinstrihreyfinguna – grænt framboð (V) 

Frjálslynda flokkinn (F) 

Borgarahreyfinguna (O) 

Lýðræðishreyfinguna (P) 

Annað/vill ekki svara 

 

Hver er aldur þinn? 

18-24 ára 

25-34 ára 

35-44 ára 

45-54 ára 

55-66 ára 

67 ára og eldri 
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Hvert er kyn þitt? 

KVK 

KK 

 

 Hver er menntun þín? 

Grunnskólapróf 

Framhaldsskólapróf/iðnmenntun 

Háskólapróf grunnnám 

Háskólapróf framhaldsnám 

  

Hverjar eru ráðstöfunartekjur þínar á mánuði? 

Minni en 300.000  

301.000-500.000 

501.000-700.000 

701.000 eða meiri 

 


