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Útdráttur 

Metið er hvort efnahagsleg rök eða rök þjóðernishyggju eru meira ríkjandi í 

umræðunni um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Ennfremur hvort umræðan hefur 

breyst að þessu leiti frá fyrri umræðum um þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum. 

Farið er yfir niðurstöður skoðanakannana um áhuga íslensks almennings á aðild og 

niðurstöður fræðimanna um þá orðræðu sem átt hefur sér stað á Alþingi Íslendinga í 

kringum aðrar samningaviðræður við Evrópusambandið.  

 Í framhaldi af því er gerð greining á umfjöllun fjölmiðla, umræðu á Alþingi og 

almennings á netinu um málefnið á átta vikna tímabili. Sérstaklega er skoðað hvaða 

skilaboðum er verið að koma á framfæri út frá því hvort þau innihalda aðallega 

fróðleik, eða hvort í þeim fólust efnahagsleg eða þjóðernisleg rök.  Flytjendur 

skilaboðanna eru flokkaðir út frá því hvort þeir eru fulltrúar stjórnvalda, aðrir 

stjórnmálamenn, hagsmunaaðilar, fræðimenn eða fulltrúar almennings. Einnig er 

leitast við að meta umræðuna út frá kenningu Daniel Katz um virkni viðhorfa, þar sem 

gert er ráð fyrir að einstaklingar myndi viðhorf einkum út frá fjórum víddum, en gerð 

umræðu hefur mismunandi áhrif út frá hverri vídd fyrir sig.  

 Nytsemi – hversu gagnleg er aðild fyrir viðkomandi? 

 Gildistjáning – með hvaða hópi vill einstaklingurinn samsama sig? 

 Sjálfsvörn – hvaða áhrif hefur það sem er til umræðu á sjálfsmat 

einstaklingsins? 

 Þekking – hvaða upplýsingar hefur viðkomandi um málefnið? 

Í ljós kom að umræðan er fremur lítil á tímabilinu, þó fjörlegust meðal almennings í 

netheimum og til eru nokkuð mörg samtök með það að markmiði að tryggja 

málefnalega umræðu. Samtökin taka þó alltaf afstöðu með eða á móti aðild og litast 

umræðan á þeirra vegum af því.  

 Niðurstaðan er engu að síður sú að umræðan hafi breyst, að minnsta kosti á 

Alþingi, en minna er um það þar að notuð séu hrein þjóðernisrök en áður og 

efnahagsleg rök hafa aukið vægi. Við rannsóknina er ekki nægilegur aðgangur að 

umræðu almennings frá fyrri tíð til að meta breytingar þar, en í ljós kemur að töluvert 

mikið var um að þjóðernisrök væru notuð í umræðu meðal almennings í dag, einkum 

þó hjá andstæðingum aðildar.  
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1 Inngangur 

Lengi hafa Íslendingar velt fyrir sér spurningunni hvort hag Íslands væri betur borgið 

innan Evrópusambandsins eða utan.  Á umliðnum árum hefur ýmislegt orðið til að 

næra þá umræðu sem vissulega hefur verið misjafnlega áberandi.  Þannig hefur 

umræða hérlendis til dæmis verið áleitnari þegar sviptingar hafa verð innan 

sambandsins eða tíðindi borist frá hinum Norðurlöndunum varðandi samskipti eða 

aðild að sambandinu. Aldrei hefur spurningin þó verið áleitnari en nú, þegar Ísland 

hefur í fyrsta sinn sótt um fulla aðild að Evrópusambandinu. 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er ekki að skera úr um það hvort Ísland eigi 

raunverulega heima innan Evrópusambandsins. Hann er mun fremur að kanna 

umræðuna um aðild og bera hana saman við þá umræðu sem fór fram í kringum fyrri 

skref Íslands í Evrópusamrunanum, fyrst með inngöngunni í EFTA, þá við upptöku 

EES-samningsins og að lokum þegar full aðild að Evrópusambandinu var til umræðu á 

árunum 2002-2003. 

Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum skoðanakannana sem gerðar hafa 

verið meðal almennings um hversu hlynnt eða andvígt fólk er aðild að 

Evrópusambandinu.  Næst verður farið yfir hvernig umræðan hefur þróast á Alþingi 

og þar er stuðst við rannsóknir nokkurra fræðimanna um efnið. Þar á eftir fylgir 

greining á umræðunni, í fjölmiðlum, á Alþingi og á internetinu, um aðildarviðræður 

Íslands að Evrópusambandinu. Í greiningunni er tekið mið af þeim skilaboðum sem 

send eru út, hver flytjandi þeirra er og stuðst við kenningu Daniels Katz um virkni 

viðhorfa (e. functional theory of attitudes) til að meta hvernig umræðan hefur áhrif á 

myndun viðhorfa.  Að lokum verða niðurstöður af samanburði við fyrri umræður 

leiddar fram. 
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2 Ísland í Evrópusambandið? 

Gerðar hafa verið margar mismunandi kannanir og rannsóknir á hugsanlegri aðild 

Íslands að Evrópusambandinu. Langt er síðan slíkar kannanir tóku að líta dagsins ljós 

en síðustu ár hefur Capacent Ísland gert reglulegar kannanir fyrir Samtök iðnaðarins. 

Áður en lengra er haldið er vert að geta þess að Samtök iðnaðarins hafa opinberlega 

gefið út að þau eru hlynnt aðild Íslands að Evrópusambandinu.  Það má meðal annars 

sjá í stefnu samtakanna (Samtök iðnaðarins, e.d.). 

Þrátt fyrir þessa yfirlýstu stefnu Samtaka iðnaðarins er litið svo á, við gerð 

þessarar ritgerðar, að rannsóknir Capacent Ísland séu traustar og gefi raunsanna mynd 

af viðfangsefninu.  Capacent Ísland starfar eftir alþjóðlegum viðmiðum um gæði 

rannsókna og fyrirtækið hefur hlotið margvíslegar vottanir varðandi starfsemi sína.  

Það er meðal annars aðili að WIN samtökunum sem eru alþjóðleg samtök óháðra 

rannsóknarfyrirtækja.   

Samkvæmt Burns og Bush (2002) eru fimm atriði sem hafa þarf í huga við 

spurningahönnun. Spurning ætti: aðeins að vera um eitt málefni, að vera stutt, að vera 

túlkuð á sama hátt af öllum svarendum, ætti að vera á þjálu talmáli og ætti að vera eins 

málfræðilega einföld setning og hægt er. Í þessum könnunum Capacent hefur þetta 

tekist vel en spurningin sem hér er stuðst við hljóðar svo: „Ertu fylgjandi eða 

andvíg(ur) aðild Íslands að Evrópusambandinu?“ Alla jafna voru nokkrar fleiri 

spurningar með í könnununum en með sama hætti voru þær spurningar faglega upp 

byggðar og ekki gildishlaðnar, sem er ákveðin hætta í könnunum af þessum toga og 

getur skekkt niðurstöður. Gjarnan var einnig spurt hvort fólk væri hlynnt því að hefja 

aðildarviðræður, taka upp evru sem gjaldmiðil í stað krónu, hvort fólk teldi að aðild 

væri hagstæð eða óhagstæð fyrir lífskjör sín og hvort fólk teldi að aðild væri góð eða 

slæm fyrir efnahag Íslands.  
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Mynd 2.1 Niðurstaða skoðanakannana um ESB-aðild1 

 

Niðurstöður spurningarinnar um hvort fólk sé fylgjandi eða andvígt aðild að 

Evrópusambandinu frá ágúst árið 2000 til og með mars 2010 má sjá á mynd 2.1, en 

niðurstaðan hefur langoftast verið sú að fleiri eru hlynntir aðild Íslands að 

Evrópusambandinu en andvígir henni. Á því eru þó fimm undantekningar. Þar sem 

þátttakendur í könnuninni voru ekki beðnir að rökstyðja skoðun sína er ekki hægt að 

fullyrða með óyggjandi hætti hverjar helstu ástæður þessa eru. Hér fyrir neðan er gerð 

grein fyrir þeim helstu breytingum sem urðu á þessum tíma, annars vegar innan 

Evrópusambandsins og hins vegar á Íslandi og hefðu mögulega getað haft áhrif á 

umræðu og viðhorf hérlendis. 

Þegar litið var nánar á þetta sást að í skoðanakönnun í júní/júlí 2002 virtist 

mótstaðan við Evrópusambandsaðild vera að aukast og í þeirri könnun mældust nánast 

jafnmargir vera hlynntir og andvígir aðild (Gallup, 2002b).  Í næstu könnun á eftir, í 

febrúar 2003 voru fleiri orðnir andvígir en hlynntir (IMG Gallup, 2003). Á þessum 

tíma voru miklar breytingar að eiga sér stað innan Evrópusambandsins. Á árinu 2002 

tóku 12 Evrópusambandsríki upp evruna sem sameiginlegan gjaldmiðil og sama ár var 

                                                 
1 Samantekið úr skoðanakönnunum sem unnar voru af Capacent Gallup fyrir Samtök iðnaðarins frá 

ágúst 2000 til og með mars 2010. Vísað er á niðurstöðuskýrslu hverrar könnunar fyrir sig í 

heimildaskrá. 
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sett af stað áætlun um stækkun Evrópusambandsins um 10 ríki Austur-Evrópu sem 

taka ætti gildi 1. maí 2004. Samningur um stækkunina var svo undirritaður á árinu 

2003 en á því ári voru jafnframt kynnt drög að nýrri stjórnarskrá Evrópusambandsins  

(Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003). Myntsamstarfið, stækkunin og stjórnarskráin 

voru allt umfangsmikil og umdeild mál á sínum tíma. Samkvæmt Eiríki Bergmann 

Einarssyni (2009a) voru til dæmis deilur um framlög Íslendinga til þróunarsjóðs 

Evrópusambandsins nálægt því að marka endalok EES-samningsins. 

Stjórnarskrárdrögin og stjórnarskráin sem undirrituð var í kjölfarið mættu einnig 

mikilli mótstöðu víða um Evrópu þar sem mörgum þótti að með því væri 

Evrópusambandið að teygja sig of langt í átt til fullrar sameiningar ríkjanna (Eiríkur 

Bergmann Einarsson, 2009a). Þetta verða að teljast líklegar skýringar við vaxandi 

andstöðu við aðild Íslands að Evrópusambandinu, þó þær útskýri ekki af hverju 

afstaða almennings virtist leita aftur í sama farið, en  í næstu könnun í ágúst 2004 voru 

42,2% þátttakenda orðin fylgjandi aðild (IMG Gallup, 2004)  

Í síðustu þremur könnunum sem gerðar hafa verið, í febrúar 2009, 

ágúst/september 2009 og febrúar/mars 2010 sést að stuðningur við aðild hefur 

minnkað mjög og í nýjustu könnuninni eru aðeins 24,4% þátttakenda hlynnt aðild 

(Capacent Gallup, 2010) samanborið við 48,8% í ágúst 2008 (Capacent Gallup, 

2008d). Á milli kannananna í ágúst 2008 og febrúar 2009 skall á efnahagskreppa um 

allan heim. Kreppan kom misjafnlega hart niður á löndum en á Íslandi þar sem hún 

hafði hún í för með sér algjört hrun íslenska bankakerfisins. Sett voru neyðarlög í 

október 2008 þar sem íslenska ríkið tók yfir alla íslensku viðskiptabankana, einn af 

öðrum. Vegna þessara laga, og yfirlýsinga íslensku ríkisstjórnarinnar um tryggingar á 

innistæðum í íslenskum bönkum risu deilur við Breta og Hollendinga sem fyrir hönd 

þarlendra sparifjáreigenda kröfðu íslenska ríkið um greiðslur vegna innlánsreikninga 

sem Landsbanki Íslands hf. hafði boðið upp á í útibúum sínum í þessum löndum. 

Þegar þessi orð eru rituð hefur þessi deila, svo nefnd Icesave deila, ekki enn verið til 

lykta leidd.   

Margir skynja það sem svo að Evrópusambandið hafi beitt sér gegn 

Íslendingum í þessu máli. Aðrir eru þó á því að íhlutun Evrópusambandsins felist 

einkum í eftirfylgni við að Íslendingar framfylgi ákvæðum EES-samningsins um 

innistæðutryggingar og jafnræði. Ekki verður tekin afstaða til þess í þessari ritgerð 

hvort sjónarmiðið eigi meiri rétt á sér, en hitt er talið líklegt að þessar deilur við Breta 

og Hollendinga, auk þrýstings frá Evrópusambandinu um að ljúka málinu, hafi haft 
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sitt að segja í því að dregið hefur svo mjög úr stuðningi við aðild. Einnig hafa menn 

hérlendis dregið í efa að aðild sé Íslandi til góðs nú þegar Evrópusambandið virðist 

sjálft eiga í vandræðum með að ráða fram úr vandamálum núverandi aðildarríkja og 

fylgja eftir eigin efnahagslegu viðmiðum. Nægir þar að nefna bágborið fjárhagsástand 

í Grikklandi og óttast margir að staðan eigi mjög eftir að versna víðar með 

ófyrirsjáanlegum afleiðingum á myntsamstarf og efnahag Evrópusambandsins.  

Eftir hrun bankanna á Íslandi varð mikill óróleiki í íslenskum stjórnmálum og 

þann 1. febrúar 2009 tók ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns 

framboðs (Stjórnarráð Íslands, e.d.a) við af ríkisstjórn Samfylkingar og 

Sjálfstæðisflokks þar til þing var rofið og kosið að nýju til Alþingis 25. apríl 2009 

(Kosning.is, e.d.). Í aðdraganda þeirra kosninga fór stjórnmálaflokkur, Samfylkingin, í 

fyrsta sinn á Íslandi fram með það sem opinbert markmið að berjast fyrir því að Ísland 

sækti um aðild að Evrópusambandinu (Samfylkningin, e.d.) og þegar niðurstaða 

kosninganna veitti Samfylkingu og Vinstrihreyfingunni grænu framboði möguleika á 

áframhaldandi stjórnarsamstarfi sótti fyrrnefndi flokkurinn það fast að gert yrði ráð 

fyrir umsókn um aðild á yfirstandandi þingi, þrátt fyrir yfirlýsta andstöðu 

samstarfsflokksins við aðild. Niðurstaðan varð að í stjórnarsáttmálanum er kveðið á 

um að tillaga um umsókn verði lögð fyrir vorþing en þó með eftirfarandi fyrirvara: 

„Flokkarnir eru sammála um að virða ólíkar áherslur hvors um sig gagnvart aðild að 

Evrópusambandinu og rétt þeirra til málflutnings og baráttu úti í samfélaginu í 

samræmi við afstöðu sína [...]“ (Stjórnarráð Íslands, e.d.b). Tillaga um aðildarumsókn 

var samþykkt á Alþingi þann 16. júlí 2009 með 33 atkvæðum gegn 28, en 2 sátu hjá.  

(Alþingi, 2009). Framganga stjórnarflokkanna í kynningu málsins hefur verið í 

samræmi við stjórnarsáttmálann, Samfylkingin hefur talað fyrir málinu en 

Vinstrihreyfingin grænt framboð að mestu leyti gegn því. Þessi skortur á samstöðu í 

ríkisstjórninni um málið hefur verið vatn á myllu stjórnarandstæðinga og eflaust 

einnig dregið úr trú landsmanna á aðildarumsókninni og því viðræðuferli sem 

framundan er.   

Þessi breyting á niðurstöðu skoðanakannana endurspeglast mögulega í svörum 

við spurningu dagsins á Bylgjunni þann 6. maí 2010. Þar var spurt: „Á Ísland að draga 

umsókn um inngöngu í ESB til baka?“. Samanlagt vildu 75% svarenda ýmist draga 

umsóknina til baka eða í það minnsta fresta henni (Bylgjan, 2010).   Þessi niðurstaða 

er afdráttarlaus en ekki skal lagt á það mat hér, hversu vel hlustendahópur Bylgjunnar, 

túlkar í raun vilja íslensku þjóðarinnar. 
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3 Þingvilji og þjóðarvilji 

Þegar horft er á niðurstöður skoðanakannana hér framar er athyglisvert að þrátt fyrir 

að oftast hafi stór hluti þjóðarinnar verið hlynntur því að Ísland gerðist aðili að 

Evrópusambandinu hafði það aðeins einu sinni verið rætt af alvöru í ríkisstjórn 

Íslands, á árunum 1961-1963 (Gunnar Helgi Kristinsson og Baldur Þórhallsson, 

2004), þó vissulega hafi það öðru hvoru komið til umræðu síðan (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2009b). Aldrei fyrr en á yfirstandandi kjörtímabili hefur umræðan leitt til 

aðildarumsóknar og verður að teljast kaldhæðnislegt að það sé á sama tíma og aðild 

virðist ekki lengur vera það sem landsmenn vilja. 

Það eru margir sem hafa skrifað um mismunandi aðkomu Íslands og hinna 

Norðurlandanna að Evrópusamstarfinu og umræðu um það hvernig þjóðirnar haga 

henni. Í gegnum tíðina hafa íslensk stjórnvöld haldið meira aftur af sér en stjórnvöld 

hinna Norðurlandanna þegar kemur að Evrópusamstarfinu. Íslenska þjóðin hefur 

einnig virst jákvæðari fyrir nánara samstarfi heldur en stjórnvöld ef marka má 

skoðanakannanir. Þessu er þveröfugt farið miðað við flest önnur lönd í vesturhluta 

Evrópu og sést t.d. vel í samanburði við Noreg, þar sem tvisvar hefur verið farið í 

aðildarviðræður og aðildarsamningar lagðir fyrir norsku þjóðina sem jafn oft hefur 

fellt þá í þjóðaratkvæðagreiðslu (Gunnar Helgi Kristinsson og Baldur Þórhallsson, 

2004). 

Ýmsar kenningar hafa komið fram um ástæður fyrir mismiklum áhuga þjóða á 

Evrópusamrunanum. Tvær þær algengustu a.m.k. varðandi Norðurlöndin, eru annars 

vegar kenningar frjálslyndra milliríkjasamstarfssinna (e. intergovernmentalism), sem 

ganga út á að ástæðurnar fyrir nálgun ríkja að Evrópusamrunanum stafi af 

samsetningu þeirra í efnahagslegu og pólitísku tilliti og hins vegar kenningar 

póststrúktúralista (e. post-structuralism) sem leggja áherslu á að hugmyndir og 

ennfremur orðræðan skipti ekki síður máli fyrir afstöðu ríkja en efnahagslegir 

hagsmunir (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2006). Þetta er að sjálfsögðu mikil einföldun 

þar sem til eru margar aðrar kenningar sem hægt er að nota til að skýra ýmsa þætti í 

ferlinu, en þessar tvær ná að skýra stærri hluta heldur en margar aðrar sem ná yfir 

afmarkaðra svið.  

Ingebritzen (1998) sem telst til frjálslyndra milliríkjasamstarfssinna er ein 

þeirra sem telja að það hvernig hagsmunir mikilvægustu atvinnugreina ríkis fara 

saman við skipan þeirra greina innan Evrópusambandsins sé ráðandi þáttur í því hvaða 
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leið þjóðir hafa valið í samstarfi við sambandið. Í tilviki Íslands séu það því 

hagsmunir sjávarútvegsins sem komi í veg fyrir aðild landsins að Evrópusambandinu  

(Eiríkur Bergmann Einarsson, 2009b).  

Eins og Eiríkur Bergmann (2006) víkur að eru margir íslenskir fræðimenn þó 

sammála um að þrátt fyrir að nota megi þær kenningar sem rökstuðning við þau 

varfærnislegu skref sem íslensk stjórnvöld hafa tekið í Evrópusamrunanum allt fram 

til þess tíma sem sótt var um fulla aðild að Evrópusambandinu, dugi þær skammt til að 

skýra hvers vegna svo löng bið varð á því að umsókn væri lögð inn.  

Baldur Þórhallsson (2007) kemst m.a. að þeirri niðurstöðu með því að 

rannsaka tengsl þingmanna við þrjár atvinnugreinar, sjávarútveg, landbúnað og iðnað, 

að telja megi að sjávarútvegurinn hafi umtalsverð áhrif inni á Alþingi. Á nýjasta 

tímabilinu sem rannsókn hans nær til, 1999-2003, var stjórnarsamstarf milli 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Á því kjörtímabili voru yfir 15% þingmanna 

Framsóknarflokksins og 30% þingmanna Sjálfstæðisflokks með tengsl við 

sjávarútveginn, margir í gegnum rekstur sjávarútvegsfyrirtækja. Á sama tíma voru 

55,5% þeirra þingmanna sem sátu í Sjávarútvegsnefnd með tengsl við sjávarútveginn.  

Gunnar Helgi Kristinsson og Baldur Þórhallsson (2004) telja þó ekki að hægt 

sé að líta á hagsmuni sjávarútvegs sem einu ástæðuna fyrir því hversu skammt á veg 

Ísland er komið í Evrópusamrunanum. Þeir telja að vísu að áhrif greina á borð við 

sjávarútveg og landbúnað styrkist vegna þess kosningakerfis sem er á Íslandi þar sem 

dreifðar byggðir landsins hafa meira atkvæðavægi. Aðrar ástæður rekja þeir einnig til 

sterkra tengsla Íslendinga við annars vegar Bandaríkin, í gegnum varnarsamninga, og 

hins vegar að Ísland hafi sterkari tengsl við þau Evrópuríki þar sem almenningur er 

vantrúaðri á ágæti Evrópusamrunans heldur en þau ríki sem hafa tekið þátt í honum af 

fullum krafti frá upphafi.  

Í grein Guðmundar Hálfdanarsonar (2004) segir hann að þjóðernishyggja sé 

ein meginástæðan fyrir því að umræðan um Evrópusambandsaðild hefur ekki átt upp á 

pallborðið hjá íslenskum stjórnmálamönnum. Undir þetta tekur Baldur Þórhallsson 

(2007) en hann segir að þjóðernishyggjan eigi djúpar rætur í íslenskum stjórnmálum 

þar sem túlkun Íslendinga á sjálfstæðisbaráttu sinni sé með þeim hætti að hún hvíli 

alfarið á þeirra eigin aðgerðum og samskiptum við önnur ríki á meðan önnur ríki sem 

hafa gengið í gegnum svipað taka a.m.k. eitthvert tillit til áhrifa breytinga í 

alþjóðasamfélaginu.  
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Baldur Þórhallsson (2007) færir umræðuna enn lengra út á þessa braut og segir 

meginmarkmið með utanríkisstefnu Íslands hafa frá upphafi verið að tryggja 

sjálfsákvörðunarrétt á landi og legi. Einnig að saga sjálfstæðisbaráttunnar sé nánast 

samfelld til 1976 þegar Íslendingar fengu samþykkta útfærslu landhelginnar í 200 

mílur. Þar hafi hagsmunir sjávarútvegsins tvinnast saman við sjálfstæði þjóðarinnar. 

„Sjálfsákvörðunarréttur Íslendinga yfir miðunum og auðlindum þeirra er orðið að 

tákni fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Ófrávíkjanleg yfirráð Íslendinga yfir málefnum 

sjávarútvegsins og er orðin hluti af ímynd sjálfstæðis“ ( Baldur Þórhallsson, 2007, bls. 

111).  Eiríkur Bergmann Einarsson (2009b) og fleiri hafa orðið til þess að taka undir 

þetta sjónarmið, en Eiríkur segir á bls. 220, í lauslegri þýðingu: „Þau margnotuðu rök 

að Ísland geti ekki gengið í ESB vegna sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar eru því 

ekki einföld efnahagsleg rök heldur mikilvægur hluti af sjálfstæði Íslands.“ 

Í rannsókn sem Eiríkur Bergmann Einarsson (2009b) gerði á umræðunni í 

íslenskum stjórnmálum um Evrópusamrunann fer hann yfir þá þrjá hápunkta sem hann 

telur að umræðan hafi náð hérlendis. Í fyrsta lagi umræðuna um Fríverslunarsamtök 

Evrópu (EFTA), svo umræðuna um samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) 

og að lokum um aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Hann segir ljóst að í öll 

skiptin hafi umræðan snúist annars vegar um efnahagsleg rök, mestmegnis um 

sjávarútveginn og markaðsaðgengi fyrir sjávarútveg, en einnig afleiðingar fyrir 

íslenskan landbúnað, tolla og viðskipti, kostnað við aðild og myntbandalagið. Hins 

vegar snérist umræðan um þjóðina og fullveldi ríkisins.  

Fullveldisrökin voru ekki áberandi í EFTA umræðunni, en þar er um að ræða 

samkomulag sem er alfarið á milliríkjagrunni. milliríkjagrunni og því ekki um það að 

ræða að ákvörunarréttur þjóðarinnar yrði framseldur til fjölþjóðlegra stofnana að neinu 

leiti (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2009b) 

Þó komu strax þar fram yfirlýsingar um sérstöðu íslensku þjóðarinnar og að 

hana yrði að vernda í alþjóðasamskiptum. Þessi sérstaða var síðan notuð til að semja 

um ýmsar undanþágur. Andstæðingar frekari þátttöku í Evrópusamrunanum óttuðust 

að Ísland myndi tapa einkennum sínum í svo nánum samskiptum við stórþjóðir 

(Eiríkur Bergmann Einarsson, 2009b) 

Þegar kom að umræðum um aðild að EES höfðu áhyggjur af fullveldi færst í 

forgrunn. Fylgjendur þátttöku færðu fram rök fyrir efnahagslegum ávinningi en lögðu 

einnig áherslu á mikilvægi þessara efnahagslegu framfara fyrir stöðu Íslands sem 

fullvalda þjóðar (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2009b). Guðmundur Hálfdanarson 
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(2007, bls. 131) segir að „án greiðs aðgangs að evrópskum mörkuðum gæti íslenskt 

efnahagslíf ekki staðist og ef efnahagslífið hrynur væri fullveldið lítils virði.“ 

Andvígismenn aðildar voru það aðallega með þeim rökum að samningurinn fæli í sér 

að Ísland gæfi frá sér sjálfsákvörðunarrétt á ákveðnum sviðum og því skerti hann 

fullveldið. Sumir gengu svo langt að segja að stuðningur við aðild væri föðurlandssvik 

og Ísland myndi glata sjálfstæði sínu við þátttöku í þessum samningi (Eiríkur 

Bergmann, 2009b). 

Þegar kom að umræðu um Evrópusambandið á árunum 2001-2003 héldu 

andstæðingar aðildar áfram að nýta sér fullveldið og ógnina af glötun sjálfstæðis 

sínum málstað til framdráttar (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2009b). Eiríkur (2009, 

bls. 218) segir einnig: „Meira vægi var sett á formlegt fullveldi þjóðarinnar heldur en 

á efnahaginn eða einhverja raunhæfa merkingu fullveldishugtaksins“2. Stuðningsmenn 

aðildar reyndu líka að nota fullveldið sínum málstað til framdráttar, með því að leggja 

áherslu á að með fullri aðild fengju Íslendingar aftur atkvæðarétt varðandi málefni 

sem EES-samningurinn færði ákvarðanatökurétt yfir til Evrópusambandsins (Eiríkur 

Bergmann Einarsson, 2009b). 

Það virðast ekki hafa verið gerðar margar kannanir á hvort skilningur 

almennings á áhrifum Evrópusambandsaðildar á sjálfstæði þjóðarinnar fari saman við 

þann skilning sem stjórnmálamenn virðast hafa, né heldur almennt um þekkingu á 

starfsemi Evrópusambandsins. Í febrúarkönnun Gallup 2002 var þó spurt hvort 

þátttakendur teldu að aðild myndi skerða sjálfstæði Íslendinga. 33,2% töldu að 

sjálfstæðið myndi skerðast mikið á meðan 57,3% töldu að það myndi skerðast lítið. 

Aðeins 9,5% tóku ekki afstöðu (Gallup, 2002b). Miðað við þessa niðurstöðu í könnun 

sem var gerð á tíma þegar umræða um aðild að Evrópusambandinu var nokkur hér á 

landi, er ekki hægt að sjá að samsvörun sé milli skoðana þings og þjóðar. 

Katzenstein og Ingebritzen (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2006) tala um að 

með stöðugt aukinni sameiningu innan Evrópu finni ríki utan samrunans fyrir 

síauknum þrýstingi innanfrá að gerast aðili að samrunanum. Samkvæmt kenningum 

þeirra á þetta sérstaklega við um smáríki sem finna mikið fyrir þvingunaráhrifum  utan 

slíks samstarfs. Það virðist hins vegar vera að Íslendingar hafi talið sig fullnægja 

öllum þörfum fyrir slíkt með aðild að EES-samningnum, allt fram að hruni 

fjármálakerfisins á Íslandi, kerfis sem var að hluta til byggt á löggjöf 

                                                 
2 Textinn er þýddur úr grein sem skrifuð var á ensku 
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Evrópusambandsins. Önnur rök eins og vörn í hernaði leystu Íslendingar með 

samningi við Bandaríkin, en skynjað mikilvægi þess þáttar virðist hafa dvínað eftir lok 

kalda stríðsins með friðartímum í álfunni. 

Nú þegar Ísland hefur lagt inn umsókn um aðild að Evrópusambandinu og er 

að undirbúa sig undir aðildarviðræður er ekki úr vegi að freista þess að leggja mat á 

umræðuna eins og hún kemur fyrir.  

Eru það efnahagslegir þættir sem eru efst á baugi eða snýst umræðan öðru 

fremur um sjálfstæði og fullveldi íslensku þjóðarinnar?  

Eins og komið er inn á hér að ofan hefur umræðan um þátttöku Íslands í 

Evrópusamrunanum verið studd sömu rökum í gegnum allar umferðir í umræðunni. 

Er það ennþá svo, eða hefur umræðan tekið á sig nýja mynd?  

Í næstu köflum verður leitast við að beita áhöldum markaðsfræði til að fá svör 

við þessum spurningum. 
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4 Evrópuumræðan í dag 

Umræða um Evrópusambandsaðild er í raun helsta leiðin til þess að markaðssetja 

Evrópusambandið fyrir Íslendinga. Markaðssetningin leiðir í þessu tilviki ekki af sér 

eiginleg kaup, heldur hefur hún áhrif á viðhorf almennings til aðildar og í framhaldi af 

því að öllum líkindum áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarsamning 

þegar hann liggur fyrir. Hægt er að nýta þríhyrning markaðssetningar þjónustu 

(Zeithaml og Bitner, 2000) til að sýna þetta: 

 

 

Mynd 4.1 sýnir tengslin á milli þátttakenda í aðildarviðræðum Íslands að 

Evrópusambandinu. Undir ytri markaðssetningu flokkast það hvernig 

Evrópusambandið birtist almenningi á Íslandi. Þetta sést til dæmis á löggjöf sem tekin 

hefur verið upp á Íslandi í gegnum EES-samninginn, á þeim skilaboðum sem 

sambandið sendir frá sér í fjölmiðlum og af reynslu annarra þjóða af aðild og 

aðildarviðræðum. Innri markaðssetningin er þar sem hinar eiginlegu aðildarviðræður 

fara fram, á milli fulltrúa íslenskra stjórnvalda og Evrópusambandsins. Gagnvirk 

markaðssetning eru svo samskiptin milli stjórnvalda og almennings á Íslandi. Þarna 

skiptir máli hvaða upplýsingum stjórnvöld miðla til almennings, eru þær í samræmi 

við þær upplýsingar sem almenningur fær beint frá Evrópusambandinu? Almenningur 

hefur einnig tækifæri til þess að koma vilja sínum á framfæri við stjórnvöld, í gegnum 

heimasíður, fréttamiðla, skoðanakannanir, með ráðstöfun atkvæða sinna í kosningum 

Mynd 4.1 Þríhyrningur markaðssetningar þjónustu (málefnis) 

Íslensk  
stjórnvöld 

Almenningur 
á Íslandi 

Innri 
markaðssetning 

Ytri 
markaðssetning 

Gagnvirk 
markaðssetning 

Evrópusambandið 
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til Alþingis og svo endanlega með atkvæðum sínum í þjóðaratkvæðagreiðslu um 

aðildarsamning að Evrópusambandinu. 

Allar þrjár hliðar þríhyrningsins þurfa að vera til staðar til þess að af aðild 

Íslands að Evrópusambandinu geti orðið. Sem liður í ytri markaðssetningu hjá 

Evrópusambandinu hefur orðið mikil og vaxandi áhersla á gagnsæi, gagnvirkni og 

aukinn aðgang íbúa aðildarríkjanna að upplýsingum og ákvarðanatöku. Víða má sjá 

merki um þetta í stefnumótun sambandsins. Dæmi um þetta er svonefnd 

grundvallarregla um lýðræðisþátttöku (e. principle of participatory democracy). 

Reglan kveður á um að ákvarðanir skuli teknar eins nálægt borgurunum og hægt er, 

almenningur á að hafa greiðan aðgang að öllum gögnum sem liggja til grundvallar 

ákvarðanatöku en um leið njóta persónuupplýsingar aukinnar verndar. Á þessu byggir 

einnig ákvæði um að borgarar Evrópusambandsins geti með söfnun ákveðins fjölda 

undirskrifta haft forgöngu um lagasetningu sambandsins (Evrópusambandið, 2010). 

Þessi aukning á gagnvirkni og upplýsingamiðlun kom í kjölfar vinnu við gerð 

stjórnarskrárinnar. Þrátt fyrir að stjórnarskráin fengist ekki samþykkt í aðildarríkjum 

sambandsins hélt þessi vinna áfram og er innbyggð í núgildandi reglur sambandsins. 

 Í framkvæmd lýsir þetta sér þannig að í ýmsum málaflokkum eru þannig 

skipaðir svæðisbundnir og/eða þverfaglegir hópar sem hafa það hlutverk að útfæra 

stefnu, miðla upplýsingum og færa ákvarðanir um framkvæmd nær almenningi.  Í 

hverri áætlun og verkefni er virk vefsíða þar sem almenningur getur aflað upplýsinga, 

fylgst með framvindu og haldið uppi gagnvirkum samskiptum.  (Katrín María 

Andrésdóttir, munnleg heimild, 9. maí 2010).  

En það er á síðastnefndu hliðinni, í gagnvirku markaðssetningunni sem 

endanleg ákvörðun verður tekin. Hér að framan voru raktar niðurstöður úr 

skoðanakönnunum, sem eru ein leið til að kanna vilja almennings. Næst verður leitast 

við að greina umræðuna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. 

 

4.1 Aðferðafræðin 

Fylgst var með Evrópuumræðunni í átta vikur, frá 24. febrúar 2010 til og með 20. apríl 

2010. Upphafstíminn ákvarðast af deginum þegar framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins gaf álit sitt þess efnis að hefja skyldi aðildarviðræður við 

Íslendinga. Ákveðið var að fylgjast með umræðunni í átta vikur og ná þannig fyrstu 

viðbrögðum landsmanna eftir að þetta var orðið ljóst og einnig að fá sýn á það hvernig 
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umræðan kæmi fram í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga sem haldnar verða í maí 

2010. 

Markaðsrannsóknum er alla jafna skipt í tvo meginflokka, megindlegar og 

eigindlegar rannsóknir. Megindlegar rannsóknir eru e.t.v. algengari og undir þær 

flokkast þessir hefðbundnu spurningalistar sem fólk er beðið að svara. Oftast nær ná 

þær til mikils fjölda svarenda og tilgangurinn er alla jafna að álykta um niðurstöður 

með tölfræðilegri nákvæmni. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er átt við 

rannsóknir þar sem upplýsingum er safnað með því að fylgjast með því hvað fólk gerir 

og segir. Þessar rannsóknir eru opnari og bjóða upp á möguleika til að túlka gögn og 

jafnvel umbreyta þeim í eigindlegar upplýsingar. Eitt form slíkra rannsókna er 

athugun. Þær falla í nokkra mismunandi flokka: Beinar eða óbeinar, duldar eða 

óduldar, samhæfðar eða ósamhæfðar og loks mannlegar eða vélrænar (Burns og Bush, 

2002). 

Rannsóknin hér á eftir er eigindleg athugun.  

 Hún er óbein, þar sem fylgst er með ummælum fólks í gegnum þá miðla sem 

það hefur valið að tjá sig á.  

 Hún er dulin, þar sem hún felur í sér skoðun á aðgerðum óafvitandi fólks. Það 

skekkir þó myndina eitthvað að þrátt fyrir að viðkomandi aðilar viti ekki af 

rannsókninni hér að neðan þá byggir hún engu að síður á upplýsingum sem 

þeir setja fram opinberlega.  

 Hún er ósamhæfð, þrátt fyrir að leitast sé eftir ákveðnum þáttum er ekki vitað 

fyrirfram með neinni vissu hvaða upplýsingar muni koma fram. 

 Hún er mannleg, byggir á mati rannsakanda á ummælum.  

Gallarnir við rannsókn eins og þessa eru að alla jafna er aðeins lítill fjöldi 

þátttakenda í rannsókninni og því er óvissa um að hversu miklu leyti þeir geti sagt til 

um þýðið. Einnig byggir hún á túlkun rannsakanda á ummælum þátttakanda, sem er ef 

til vill ekki í takti við hans raunverulega viðhorf í málinu (Burns og Bush, 2002). 

Rannsóknin er ennfremur lýsandi, en lýsandi rannsóknir eru notaðar til að 

svara spurningum á borð við hver, hvað, hvar, hvenær og hvernig. Slíkar rannsóknir 

byggja oft á fyrirliggjandi gögnum og geta gefið mikilvægar upplýsingar fyrir 

markaðssetningu vöru, þjónustu eða hugmynda en hafa fá svör við orsökum (Burns og 

Bush, 2002).  

Horft verður til þess hver skilaboðin voru, hverjir flytjendur þeirra voru og til 

hvaða viðhorfa þeim var ætlað að höfða. Algengast er að markaðsskilaboð séu 
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einhliða, þ.e.a.s. leggi áherslu á kosti eða galla þess sem þau eru að kynna. Í sumum 

tilvikum eru þó notuð tvíhliða skilaboð. Slíkt er í sumum tilvikum talið auka 

trúverðugleika skilaboðanna, sérstaklega ef móttakendur þeirra hafa efasemdir um það 

sem verið er að kynna. Tvíhliðaskilaboð eru talin virka best þegar reynt er að höfða til 

vel menntaðra móttakenda sem hafa ekki þegar bundið tryggð við ákveðinn málstað 

(Solomon, Bamossy og Askegaard, 2002). 

Í umræðunni um Evrópusambandsaðild myndu einhliða skilaboð eingöngu 

leggja áherslu á jákvæðar eða neikvæðar hliðar aðildar á meðan tvíhliða skilaboð 

myndu koma hvoru tveggja á framfæri en þó væntanlega með aukinni áherslu á þá 

hlið málsins sem flytjandinn samsamar sig betur með. Einnig verður leitast við að 

flokka skilaboð eftir því hvort þau innihalda fróðleik þ.e. lýsingu á staðreyndum eða 

fræðilega umfjöllun þar sem ekki er tekin afstaða, efnahagsleg rök eða þjóðernisrök.  

Flytjandi skilaboðanna er einnig mikilvægur þegar horft er til þess hvernig 

móttakandi skynjar þau. Tveir mikilvægir eiginleikar flytjenda eru trúverðugleiki og 

aðdráttarafl. Með trúverðugleika er átt við hversu vel móttakandinn treystir 

flytjandanum til að hafa næga þekkingu og hlutleysi til þess að veita honum 

nauðsynlegar upplýsingar til ákvarðanatöku. Þetta getur verið sérstaklega mikilvægt 

þegar neytandinn hefur ekki myndað sér skoðun á málefninu. Trúverðugleika 

flytjanda getur verið ógnað ef móttakandi telur upplýsingarnar ekki nægilega traustar, 

hvort heldur sem er vegna þess að flytjandinn viti ekki betur eða hafi ríka ástæðu til 

þess að veita ekki fullkomlega réttar upplýsingar. Með aðdráttarafli flytjandans er átt 

við persónuleika hans, félagslega stöðu og/eða hversu vel móttakandinn getur 

samsamað sig með honum. Þó getur einnig komið fyrir að að flytjendur sem 

móttakandanum þykja sérlega óviðkunnalegir nái samt að breyta viðhorfi hans með 

sínum skilaboðum (Solomon, Bamossy og Askegaard, 2002).  

Í umræðunni um aðild Íslands að Evrópusambandinu hafa komið fram nokkuð 

margir ólíkir flytjendur skilaboða, stjórnmálamenn, ýmsir sérfræðingar og fulltrúar 

almennings svo dæmi séu tekin.  Flytjendur eru hér ekki aðeins túlkaðir sem þeir sem 

flytja fréttina, heldur einnig þeir aðilar sem vitnað er til í fréttaflutningi. Til 

einföldunar verða flytjendur flokkaðir í eftirfarandi flokka: Ráðherrar í ríkisstjórn 

Íslands, þingmenn (þeir ráðherrar sem einnig eru þingmenn verða flokkaðir sem 

ráðherrar), aðrir íslenskir stjórnmálamenn (t.d. fyrrum þingmenn og ráðherrar), 

evrópskir stjórnmálamenn, fræðimenn, fulltrúar hagsmunasamtaka og fulltrúar 

almennings. 



  

 20

Katz (1960) kom fram með það sem hér verður nefnt kenning um virkni 

viðhorfa (e. functional theory of attitudes). Samkvæmt kenningunni myndar fólk 

viðhorf byggt á fjórum víddum (Solomon, Bamossy og Askegaard, 2002):  

 Í fyrsta lagi út frá nytsemi (e. utilitarian function). Sú vídd byggir á umbun og 

refsingu, þ.e.a.s. hvort varan, eða í þessu tilviki aðild að Evrópusambandinu, sé 

mótttakanda skilaboðanna til góðs eða ills.  

 Í öðru lagi myndar fólk viðhorf út frá eiginleikum til gildistjáningar (e. value-

expressive function), þ.e. hvað viðhorf móttakandans til ESB segir um hann 

sem einstakling eða hvaða hópi hann vill samsama sig.  

 Þriðja víddin byggir á sjálfsvörn (e. ego-defensive function), þ.e. viðhorf 

myndast byggt á því persónulega óöryggi sem einstaklingurinn upplifir ýmist 

vegna eigin tilfinninga eða utanaðkomandi ógnana.  

 Í fjórða og síðasta lagi er það svo viðhorf byggt á þekkingu (e. knowledge 

function), sem samkvæmt orðanna hljóðan byggir á þörfinni fyrir að þekkja 

raunverulega þýðingu málefnisins.  

Það er e.t.v. hætt við að auðvelt væri að líta á nytsemisvíddina og 

sjálfsvarnarvíddina með sama hætti. Hér verður greint á milli þeirra með þeim hætti að 

nytsemisvíddin snúi að einstaklingum sjálfum, þ.e. með hvaða hætti hann sjái sínum 

eigin hag best borgið, gæti t.d. verið jákvæður fyrir Evrópusambandsaðild ef hann 

trúir því að vöruverð muni lækka. Sjálfsvarnarvíddin verður hér túlkuð meira almenns 

eðlis, þ.e. að áhrifin á viðhorfið felist fyrst og fremst í því hvaða þýðingu það sem er 

til umræðu hefur fyrir þjóðina sem heild. Leitast verður við að greina til hvaða víddar 

er verið að reyna að höfða með þeim skilaboðum og þeim flytjendum sem nýttir eru í 

umræðunni um aðild Íslands að Evrópusambandinu. 

Í köflunum hér á eftir verður farið yfir umræðuna á hverjum miðli fyrir sig. 

Hver einstök frétt verður ekki greind sérstaklega í samræmi við þá þætti sem farið var 

yfir hér að framan en fremur leitast við að fá heildarmynd af umfjöllun hvers miðils 

fyrir sig.  

 

4.2 Sjónvarp og útvarp 

Horft var á alla fréttatíma hjá Ríkisútvarpinu sjónvarpi (hér eftir RÚV) og Stöð 2 á 

tímabilinu. Einnig á fréttatengdu þættina Kastljós og Silfur Egils á RÚV og Ísland í 

dag hjá Stöð 2. Í þeim tilvikum sem ekki vannst tími til að horfa á þættina þegar þeir 
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voru sendir út var horft á þá á netinu, á heimasíðum þáttanna en einnig var fenginn 

aðgangur að einhverjum þáttum hjá RÚV á safnadeild Ríkisútvarpsins.  Upplýsingar 

um efni fréttatíma á útvarpsstöðvunum Bylgjunni, Rás 1 og Rás 2 voru fengnar með 

aðstoð Fjölmiðlavaktar Creditinfo Ísland. 

4.2.1 Fréttir RÚV 

Í fréttum RÚV voru fluttar 12 fréttir um Evrópusambandsaðild á tímabilinu frá 24. 

febrúar til og með 20. apríl. Níu þeirra innihéldu einhvern fróðleik um 

Evrópusambandið eða aðildarviðræðurnar. Fréttir sem ekki eru taldar innihalda 

fróðleik eru t.d. fréttir þar sem ákveðnir einstaklingar eru að lýsa skoðunum sínum án 

sérstakra röksemda. Sex fréttir fjölluðu með einum eða öðrum hætti um efnahagsmál. 

Engin frétt kom beinum orðum að fullveldi en fjórar fréttir voru taldar geta haft áhrif á 

þann þátt, þ.e.a.s. sterkar efasemdir um að hægt sé að ná samningi um 

sjávarútvegsmál, umfjöllun um að verja þurfi landbúnaðinn og um Evrópuþingmenn 

sem segja að öll ríki Evrópusambandsins gleðjist yfir umsókn Íslands. Auk þess var í 

einni fréttinni haft eftir Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni (2010), formanni 

Framsóknarflokksins, úr umræðum á Alþingi: „Eitt sem Evrópusambandið gæti gert 

til þess að bæta ímynd sína á Íslandi væri að sýna í deilumálinu sem við stöndum í 

núna að ESB snúist fyrst og fremst um lýðræði og lagalegan rétt frekar heldur en 

einhvers konar sérhagsmunagæslu.“ Ekki fæst betur séð en að með þessu eigi hann við 

að hann telji að Evrópusambandið ætti að taka afstöðu með Íslendingum í Icesave 

deilunni gegn Bretum eða Hollendingum. 

Flytjendur í fréttum á RÚV flokkast með eftirfarandi hætti, fjöldi í hverjum 

hópi er tilgreindur í svigunum: Ráðherrar í ríkisstjórn (3), þingmenn á Alþingi (6), 

aðrir íslenskir stjórnmálamenn (1), evrópskir stjórnmálamenn (3) og fulltrúar 

hagsmunasamtaka (2).  

Varðandi flokkun fréttanna út frá kenningum Katz (1960) þá má auðvitað 

segja að allar þær fréttir sem flokkaðar hafa verið sem fróðleikur hér að framan höfði 

til þekkingaröflunar sem þess afls sem fólk myndar viðhorf sitt út frá. Innlendir 

stjórnmálamenn hafa verið trúir flokkslínum í sínu innleggi til Evrópuumræðunnar og 

því auðvelt að sjá áhrif þeirra á gildistjáningarvíddinni, að framlag þeirra verði til þess 

að styrkja kjósendur viðkomandi flokks í þeirri afstöðu sem flokkurinn hefur ákveðið 

að taka í málinu. Undantekning frá þessu er frétt um að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

(2010), fyrrum formaður Samfylkingarinnar, sem eins og áður hefur komið fram hafa 



  

 22

barist hvað mest fyrir aðild að Evrópusambandinu, hafi sagt í erlendum fjölmiðli að 

rétt væri að fresta aðildarviðræðum Íslands. Þar sem margir tengja ímynd 

Samfylkingarinnar sterklega við hennar persónu hlýtur slík yfirlýsing frá henni að 

rugla kjósendur flokksins í ríminu varðandi stefnu hans. Einnig gæti frétt um ánægju 

annarra Evrópuþjóða með umsókn Íslands fallið hér, þar sem flestir Íslendingar skynja 

sig sem Evrópubúa, þó að Ísland sé ekki aðili að Evrópusambandinu. Engar fréttir á 

þessum miðli eru flokkaðar á nytsemisvíddinni þar sem engin þeirra lagði áherslu á 

persónulegan ávinning eða skaða almennings af aðild, þó að auðvitað geti einstakir 

hópar sem sérstaklega eru til umfjöllunar s.s. bændur upplifað það með þeim hætti. 

Hins vegar er líklegt að þær fréttir hér sem leggja áherslu á mikinn kostnað ríkisins af 

viðræðum eða slæma útkomu fyrir sjávarútveg og landbúnað, svo dæmi séu tekin, falli 

undir sjálfsvarnarvíddina.  

4.2.2 Silfur Egils 

Aðild Íslands að Evrópusambandinu var rædd í einum þætti af Silfri Egils, sá þáttur 

var 28. febrúar 2010, eða helgina eftir að Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf 

meðmæli sín um að farið yrði í aðildarviðræður við Íslendinga.  

Í þættinum var málefnið tekið til umræðu í þrígang. Í öllum tilfellum var 

komið inn á efnahagsmálin. Með einni umfjölluninni virtist megintilgangurinn vera 

uppfræðsla en hin tvö innslögin geta hugsanlega flokkast undir þjóðernisrök. Hvergi 

var þó minnst á orðin sjálfstæði eða fullveldi en það kom fram umræða um að Ísland 

væri að leggja af stað í aðlögun að þeim athugasemdum sem fram koma í skýrslu 

Framkvæmdastjórnarinnar áður en aðildarsamningur lægi fyrir og aðild verði borin 

undir þjóðina. Einnig var fjallað um hina viðkvæmu sjávarútvegsstefnu og látið í ljós 

álit um að erfitt væri að fá undanþágu frá því að lyfta þeim höftum sem gilda um 

fjárfestingar útlendinga í íslenskum sjávarútvegi. 

Flytjendurnir voru alls sex og skiptast þannig í flokka, fjöldi í hverjum flokki 

birtist í svigunum: Þingmenn á Alþingi (2), aðrir stjórnmálamenn (1), fræðimenn (1), 

fulltrúar hagsmunasamtaka (1) og fulltrúar almennings (1). Það breytir e.t.v. skynjun 

almennings á þessum flytjendum að annar þingmaðurinn er einnig formaður 

Heimssýnar sem eru samtök gegn Evrópusambandsaðild, fræðimaðurinn sem vísað er 

til er Eiríkur Bergmann Einarsson en hann er vel þekktur fyrir rannsóknir varðandi 

þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum en einnig fyrir að vera Samfylkingarmaður og 

stuðningsmaður aðildar. Sá sem er hér flokkaður sem aðrir stjórnmálamenn er 
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Þorsteinn Pálsson, fyrrum þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Hann kom í 

þáttinn sem fulltrúi úr samninganefndinni um aðild sem eitt og sér er á skjön við 

opinbera afstöðu hans flokks til aðildar. Nokkuð er síðan Þorsteinn steig út af sviði 

stjórnmála og hefur ekki verið áberandi í störfum fyrir flokkinn. Hann hefur einnig 

verið óhræddur við að koma fram með eigin skoðanir sem endurspeglast ekki endilega 

í gildum flokksins. Þrátt fyrir þetta eru eflaust margir sem munu alltaf tengja hann við 

Sjálfstæðisflokkinn og taka mið af framlagi hans sem slíku.  

Ekki var lögð áhersla á nytsemi skv. kenningu Katz (1960), hvergi komið inn á 

persónulegan ávinning eða skaða af aðild. Á vídd gildistjáningar bauð þátturinn upp á 

að hafa hugsanlega áhrif á afstöðu þeirra sem vilja samsama sig þeirri afstöðu sem 

liðsmenn þess stjórnmálaflokks sem þeir kjósa hafa. Það að Þorsteinn Pálsson, 

Sjálfstæðisflokki skyldi koma fram sem stuðningsmaður Evrópusambandsaðildar og 

upptöku evru gæti e.t.v haft áhrif á aðra Sjálfstæðismenn, en getur virkað annað hvort 

til að styrkja menn í afstöðu sinni gegn aðild eða draga fleiri fylgismenn fram í 

dagsljósið. Það var ýmislegt sem kom fram sem getur hvatt til viðhorfa byggðra á 

sjálfsvörn. Þar má nefna umræðu um fátækt og atvinnuleysi innan ESB, efasemdir um 

að hægt sé að semja sig frá fjárfestingum útlendinga í sjávarútvegi, þörf Íslendinga til 

að taka upp stöðugri gjaldmiðil til að komast hjá því að keppa á lægri launakostnaði 

svo dæmi séu tekin. Viðtalið við Eirík Bergmann höfðar til þekkingarþarfarinnar við 

viðhorfsmyndun.  

4.2.3 Kastljós 

Aðildarviðræður voru til umræðu í einum Kastljósþætti á tímabilinu. Fróðleg, en 

alfarið einhliða, umræða um landbúnaðarmál þar sem útlistuð voru efnahagsleg rök 

gegn aðild.  

Í þættinum var viðtal við einn flytjanda sem fellur í flokk með fulltrúum 

hagsmunasamtaka. 

Þessi umræða kom inn á þrjár af víddum Katz (1960). Lítillega inn á vídd 

nytsemi með því að benda á að verð landbúnaðarafurða til neytenda innan 

Evrópusambandsins hefur verið að hækka á meðan minni hluti skilar sér til bænda, inn 

á sjálfsvarnarvídd með umræðu um styrki til landbúnaðar sem er reyndar tvíþætt, þær 

upphæðir sem þegar er varið í styrki hér heima fyrir gætu aukið áhuga einhverra á 

aðild en á móti ógnin um að aðild verði íslenskum landbúnaði að falli vegur upp á 
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móti. Það var einnig góð kynning á því hvernig landbúnaðarstefnan er í dag á Íslandi 

og hvernig hún er innan Evrópusambandsins, sem kemur inn á þekkingarvíddina. 

4.2.4 Fréttir Stöðvar 2 

Evrópusambandsumræðan kom upp í þremur fréttatímum á Stöð 2. Tvær af fréttunum 

færðu fram fróðleik um aðildarviðræðurnar og tvær komu inn á efnahagsleg rök. 

Ekkert var minnst á sjálfstæði eða fullveldi en að sama skapi lögð áhersla á 

sjávarútveginn, annars vegar út frá möguleikum Íslendinga til þess að hafa áhrif á því 

sviði og hins vegar varðandi það að litlar líkur séu til annars en að Íslendingar verði að 

opna fyrir fjárfestingar í greininni við aðild.  

Flytjendur voru fjórir, tveir ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, einn íslenskur 

stjórnmálamaður utan þings og einn evrópskur stjórnmálamaður. 

Sem áður, verður að teljast líklegt að samkvæmt kenningum Katz (1960) um 

virkni viðhorfa höfði það til gildistjáningar þegar flytjendur skilaboða eru 

stjórnmálamenn, orð þeirra hafa mismunandi áhrif eftir því hvort um samflokksmenn 

mótttakanda er að ræða eða ekki. Eins og í fréttum RÚV var fjallað um viðtal við 

fyrrum formann Samfylkingarinnar, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, þar sem segja má 

að hún hafi verið farin að tala þvert gegn núverandi forystu flokksins. Það kann að 

valda vanda meðal kjósenda Samfylkingarinnar varðandi hvora hliðina þeir eiga að 

styðja og hins vegar draga úr trúverðugleika flokksins sem sameinaðs afls gagnvart 

óákveðnum. Það hlýtur að gera málefnið enn flóknara í meðförum innan 

ríkisstjórnarinnar, þar sem aðildarflokkar hennar hafa ólík viðhorf til mögulegrar 

aðildar Íslands að sambandinu ef marka má yfirlýsingar forsvarsmanna flokkanna. 

Þekkingarvíddinni var sinnt með því að upplýsa um innihald greiningarskýrslu 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og hægt er að ímynda sér að 

sjálfsvarnarvíddin fái stuðning af sömu rökum og nefnd eru hér að ofan sem möguleg 

þjóðernisrök. 

4.2.5 Ísland í dag 

Engin umfjöllun um aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu var í þættinum á 

því tímabili sem var til skoðunar. 
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4.2.6 Fréttir á Bylgjunni 

Samtals voru sex fréttir um þetta efni á tímabilinu, allar þeirra höfðu að geyma 

einhvern fróðleik. Í flestum fréttum var lögð áhersla á upplýsingar úr skýrslu 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um þær breytingar sem Íslendingar þurfi að 

gera á löggjöf og skipan stofnana til þess að aðlaga reglugerðir hérlendis að 

reglugerðum Evrópusambandsins fyrir aðild. Einkum var lögð áhersla á að fjalla um 

þær breytingar sem snerta sjávarútveg og landbúnað, án þess þó að undanskilja aðrar 

breytingar. Erfitt er að greina skilaboðin sem einhliða eða tvíhliða skilaboð þar sem 

með þeim er ekki tekin afstaða til t.d. kosta eða galla aðildar.  

Flytjendur skilaboðanna eru almennt fréttamenn fréttastofu Bylgjunnar og ekki 

virðist hafa verið gerð nein tilraun til að hafa áhrif á afstöðu hlustenda.  

Samkvæmt kenningu Katz (1960) höfðar umræða á þessum miðli nær 

eingöngu til þekkingarvíddarinnar, með einni sjáanlegri undantekningu þó. Það var ein 

fréttatilkynning frá stjórn Sambands ungra Framsóknarmanna þar sem þeir lýstu yfir 

ánægju með að aðildarviðræðurnar væru komnar í ferli. Sú frétt vísar heldur til 

gildistjáningarvíddarinnar og hefur þannig áhrif á viðhorf þeirra einstaklinga sem vilja 

telja sig til þess hóps. 

4.2.7 Samtengdar fréttir Rásar 1 og Rásar 2 

Á þessum miðli voru 10 fréttir sem fjölluðu um aðildarviðræður að 

Evrópusambandinu með einum eða öðrum hætti. Sjö þeirra hafa eitthvað 

fróðleiksgildi um aðildarviðræðurnar, í sex fréttum komu fram efnahagsleg rök. Engin 

fréttanna kom inn á rök þjóðernishyggju með beinum hætti en ef haft er í huga það 

sem komið var inn á hér að framan um hversu samofin sjálfstæðistbaráttan er 

þjóðarvitundinni mætti telja að fjórar fréttir gætu e.t.v. fallið í þennan flokk. Þar var 

komið inn á líkurnar á því að erfitt reynist að semja um sjávarútveginn. Einnig gætu 

fréttir um að Bretar og Hollendingar muni láta Icesave deiluna hafa áhrif á 

aðildarviðræður Íslendinga að Evrópusambandinu og fréttir um að vernda þurfi 

íslenskan landbúnað haft áhrif í þessa veru. Oftast voru skilaboð tvíhliða, þar sem 

komu fram rök til stuðnings báðum hliðum, en þó voru undantekningar á því.  

Flytjendum skilaboða á þessum miðli falla í sex flokka, fjöldi þeirra er í sviga 

á eftir hverjum flokki fyrir sig: Íslenska ráðherra (5), íslenska þingmenn (2), aðra 

íslenska stjórnmálamenn (1), evrópska stjórnmálamenn (2), fræðimenn (1) og fulltrúa 

hagsmunaaðila (1).  
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Ef reynt er að greina umræðuna út frá kenningu Katz (1960) um virkni 

viðhorfa þá voru fréttir á þessum útvarpsstöðvum fjölbreyttari en á hinni stöðinni sem 

fjallað var um hér að ofan. Vissulega var reynt að höfða til þekkingarvíddarinnar með 

því að veita upplýsingar um helstu niðurstöður úr greiningarskýrslu 

Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins. Greinar sem fjalla með beinum hætti um 

kosti eða galla þess að ganga í Evrópusambandið höfða til nytsemisvíddarinnar. 

Gildistjáningarvíddin ræðst líklegast mest af því hver flytjandinn er, þ.e.a.s. margir 

vilja samsama sig skoðunum fólks úr þeim stjórnmálaflokki sem þeir kusu. Í 

sjálfsvarnarvíddina falla svo skilaboð s.s. um erfiðleika við að semja um undanþágur 

og að iðnaðurinn þurfi að verja sig með því að taka upp evru.  

 

4.3 Prentmiðlar 

Umfjöllun í prentmiðlum var að mestu leyti tekin saman með aðstoð Fjölmiðlavaktar 

Creditinfo Ísland. Þó var farið yfir stóran hluta af Morgunblaðinu á útprentuðu formi. 

4.3.1 Morgunblaðið 

Í Morgunblaðinu birtust 45 greinar og pistlar á tímabilinu sem að hluta eða öllu leyti 

fjölluðu um Evrópusambandið og aðild Íslendinga að því. Um það bil 11 þeirra fólu í 

sér einhvern fróðleik um efnið. Átján þeirra færðu fram einhverjar fjárhagslegar 

röksemdir í tengslum við málefnið. Morgunblaðið var svo eini miðillinn sem innihélt 

greinar sem segja má að séu hreinar greinar um þjóðernishyggju, sex talsins í allt. 

Þessar greinar komu að því berum orðum að aðild að Evrópusambandinu myndi ræna 

Íslendinga sjálfstæðinu. Sumar þeirra voru þó blandaðar einhverjum efnahagsrökum. 

Níu greinar til viðbótar gætu verið túlkaðar sem þjóðernisrök, þar komu fram áhyggjur 

af því að Evrópusambandið gæti hvenær sem er breytt sáttmálum sínum og tekið yfir 

auðlindir landsins, einnig að Íslendingar hefðu ekki á neinn að treysta nema sjálfa sig. 

Einnig má e.t.v. segja að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir noti slík rök til stuðnings aðild 

en hún segir: „Okkur hefur í gegnum aldirnar ætíð vegnað best efnahagslega, 

menningarlega og pólitískt þegar við höfum átt samvinnu við aðrar þjóðir“ (Hjörleifur 

Guttormsson, 2010). 

Það vakti athygli að í Morgunblaðinu voru þrjár ritstjórnargreinar skrifaðar um 

málið þar sem lagst var ákveðið gegn aðildinni og sókn Samfylkingarinnar í þá átt. Til 

samræmis við aðra miðla er ritstjórn blaðsins flokkuð sem fulltrúar almennings. Þó 

verður að teljast líklegt að það skekki myndina nokkuð þar sem einn af ritstjórum 
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blaðsins er Davíð Oddsson, fyrrum borgarstjóri, forsætisráðherra og bankastjóri 

Seðlabanka Íslands. Hann hefur lengi verið yfirlýstur andstæðingur 

Evrópusambandsaðildar. Hann hefur verið mjög ríkjandi persóna í íslenskum 

stjórnmálum um árabil og erfitt að ímynda sér aðkomu hans að málum öðruvísi en 

pólitíska. En flytjendur flokkast á eftirfarandi hátt, með fjölda flytjenda í hverjum 

flokki innan sviganna: Ráðherrar í ríkisstjórn (3), þingmenn á Alþingi (4), aðrir 

íslenskir stjórnmálamenn (5), evrópskir stjórnmálamenn (2), fræðimenn (1), fulltrúar 

hagsmunasamtaka (6) og fulltrúar almennings (9).  

Út frá kenningu Daniel Katz (1960) má sjá að minnsta kosti þrjá mismunandi 

vegu sem skrif í Morgunblaðinu hefðu getað haft áhrif á viðhorf út frá vídd 

gildistjáningar. Í fyrsta lagi, í gegnum tengslin við umbjóðendur þess stjórnmálaflokks 

sem einstaklingurinn styður. Í öðru lagi í gegnum samsömun við hagsmunasamtök 

eins og Bændasamtök Íslands og Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB aðild, og svo í 

þriðja lagi vegna þjóðernishyggju. Dæmi um það síðastnefnda eru ummæli Karls 

Jónatanssonar (2010) en hann sagði: „Sannir Íslendingar munu aldrei samþykkja 

ESB.“ Einnig var töluvert af greinum sem gætu kallað fram viðhorf á grunni 

sjálfsvarnar. Dæmi um slíkt eru ummæli um að smæð landsins komi í veg fyrir áhrif 

þess innan ESB, að aðlögunarferli væri þegar hafið, að Íslendingar missi alla stjórn á 

auðlindum sínum (og þurfi sérstakar lausnir í sjávarútvegsmálum) og að það gæti 

eyðilagt samkomulagið við önnur Evrópuríki að synja aðildarsamningi og því ætti að 

draga hann til baka áður en til þess kæmi. Ýmsar greinar voru líka til að hjálpa fólki 

að bæta við þekkingu sína, má þar sérstaklega nefna nokkuð ítarlega grein um 

greiningarskýrslu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.  

4.3.2 Fréttablaðið 

Alls voru 29 greinar í Fréttablaðinu á umræddu tímabili, margar voru þó lengri en 

almennt gerðist t.d. í Morgunblaðinu. Af þeim báru um 19 þeirra með sér að minnsta 

kosti fróðleikskorn um Evrópusambandið eða aðildarviðræður Íslands að því. 

Fimmtán greinar fóru yfir efnahagslegar röksemdir svo sem að taprekstur væri 

algengur í sjávarútvegi innan Evrópusambandsins og að Alþingi Íslendinga hafi 

gengið lengra í að frelsa bankastofnanir heldur en strangt til tekið hefði þurft sökum 

löggjafar innan Evrópusambandsins og þeirrar skyldu að taka upp hluta af löggjöfinni 

vegna EES-samningsins. Einnig voru ummæli um að erfitt væri að byggja upp nýtt 

fjármálakerfi á íslensku krónunni.  Hreinustu þjóðernisrökin voru eitthvað á þá leið að 
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yfirstandandi efnahagskreppa sýni betur en oft áður hversu mikil áhrif þjóðir hafa hver 

á aðra og þar af leiðandi að þeim farnist betur með því að halda uppi nánu og góðu 

samstarfi. Engin greinanna kom þó fram með alveg hrein rök úr þessum flokki. 

Flytjendur þeirra skilaboða sem komu fram í greinunum flokkast með 

eftirfarandi hætti, en fjöldi í hverjum flokki kemur fram í sviga: Ráðherrar í ríkisstjórn 

(3), þingmenn á Alþingi (1), aðrir íslenskir stjórnmálamenn (4), evrópskir 

stjórnmálamenn (3), fulltrúar hagsmunasamtaka (1), fulltrúar almennings (4). Eins og 

sést á þessum fjölda er það ekki í öllum tilvikum metið sem svo að skilaboðin eigi sér 

eiginlegan flytjanda, þá er til dæmis um að ræða frétt sem þýdd er af fréttaveitu, 

höfundur er ónafngreindur, ekki er vísað í nein ummæli og þar fram eftir götunum. 

Einnig voru einstakir flytjendur stundum á bakvið fleiri en ein skilaboð. 

Út frá kenningum Katz (1960) voru færri skilaboð en á mörgum öðrum 

miðlum sem gáfu móttakendum tækifæri til þessa að nýta sér málflutning fulltrúa síns 

stjórnmálaflokks til að mynda sitt viðhorf. Þó var fjallað um ósamstöðu 

ríkisstjórnarflokkanna í málinu og einnig snert á því hvernig einstaklingar innan 

flokkanna virðast ekki allir tala einum rómi. Á hinn bóginn geta ummæli evrópskra 

stjórnmálamanna um það hvernig Evrópuþjóðir sjái Ísland sem gott samstarfsríki í 

gegnum tíðina ef til vill stutt við þá skynjun mótttakenda að tilheyra sameinaðri 

Evrópu. Flest skilaboð á þessum fréttamiðli tengjast því hvernig fólk myndar viðhorf 

út frá sjálfsvörn. Þau voru þó ýmist byggð á vörn gegn því hvað gerist við aðild og 

hins vegar utan aðildar. Dæmi eru t.d. ummæli um hvernig aðild myndi færa 

Íslendingum aukið aðhald með ríkisrekstrinum, bent á að gengisfellingarheimildin 

sem notuð hefur verið sem rök gegn aðild sé í raun annað tæki stjórnvalda til að velta 

kostnaði yfir á þjóðina. Önnur dæmi um skiptar skoðanir á því hvort hægt verði að 

semja um undanþágur m.a. fyrir íslenskan sjávarútveg og landbúnað og hvernig 

Bændasamtök Íslands hafi hagsmuni af því að ekki verði ráðist í neinar breytingar á 

landbúnaðarkerfinu. Ennfremur hvernig íslenskum hagsmunum sé betra að eiga í 

góðum samskiptum í bandalagi þjóða heldur en að velja sér eina vinaþjóð, því alltaf 

geti komið upp hagsmunaárekstrar. Eins og á öðrum miðlum var farið yfir 

greiningarskýrslu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem aðstoðar 

móttakendur við að mynda viðhorf byggð á þekkingu. Í Fréttablaðinu var gerð nokkuð 

nákvæm úttekt á því hvaða þættir það eru í skýrslunni varðandi sjávarúteginn sem 

samræmast ekki löggjöf Evrópusambandsins. Annað lykilatriði sem var komið á 

framfæri hér var opnun sendiskrifstofu Evrópusambandsins á Íslandi en „hlutverk 
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sendinefndarinnar er að stórum hluta að liðka fyrir í aðildarferlinu og aðstoða við að 

tryggja að ákvarðanir verði teknar á grundvelli staðreynda og réttra upplýsinga" (Timo 

Summa, 2010). 

4.3.3 DV 

Í DV voru sjö greinar á tímabilinu þar sem komið var að aðildarviðræðum við 

Evrópusambandið með einum eða öðrum hætti. Fjórar greinanna innihalda einhvern 

viðbótarfróðleik, til dæmis um þær undanþágur sem aðrar þjóðir hafa fengið frá 

grunnsáttmálanum. Í tveimur eru færð efnahagsleg rök. Hvergi er minnst beinum 

orðum á sjálfstæði eða fullveldi en í einni greininni er farið yfir það með hvaða hætti 

Íslendingar gætu haldið yfirráðum yfir auðlindum hafsins í kringum landið.  

Rökin eru borin fram af einum þingmanni, einum fræðimanni og tveimur 

fulltrúum almennings.  

Samkvæmt kenningum Katz (1960) um virkni viðhorfa eru greinar sem ýta 

undir myndun viðhorfa á vídd gildistjáningar m.a. yfirlýsing sem birtist frá Sambandi 

ungra Framsóknarmanna um stuðning við ferli aðildarviðræðna og hins vegar greinar 

um fremur hamslausa andúð þingmanna Vistrihreyfingarinnar græns framboðs á 

umsókninni. Það sem gæti haft áhrif á viðhorf út frá sjálfsvarnarvíddinni er til dæmis 

grein um möguleika Íslendinga á sjálfsákvörðunarrétti í landhelginni eftir aðild. Eins 

og kom fram hér að framan voru fjórar greinar til þekkingarauka sem verða þá til að 

hjálpa til við að byggja upp viðhorf sem hvíla á upplýsingu. 

4.3.4 Viðskiptablaðið 

Fimm greinar birtust um efnið í Viðskiptablaðinu á tímabilinu. Flestar greinanna 

byggðu á viðtölum og höfðu meira fram að færa varðandi skoðanir viðmælenda en 

beinar upplýsingar um Evrópusambandið. Þó var ein grein þar sem beinharðar 

upplýsingar voru notaðar sem rökstuðningur. Fjórar af greinunum fólu í sér bein 

efnahagsleg rök. Engin grein kom með beinum hætti að sjálfstæði og fullveldi en sé 

litið á sjávarútveginn sem lið í þeirri umræðu þá getur ein greinanna þjónað þeim 

tilgangi að veikja þau tengsl. Í henni er lögð áhersla á minnkandi mikilvægi 

sjávarútvegs fyrir Íslendinga á síðustu árum og færð rök fyrir því að óbreytt kerfi sé 

ekki forsendan fyrir því að verðmætasköpun eigi sér stað.  
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Flokkun flytjenda er eftirfarandi, innan sviga eru fjöldi úr hverjum flokki: 

Ráðherrar í ríkisstjórn (2), þingmenn á Alþingi (1), fulltrúar hagsmunasamtaka (1) og 

fulltrúar almennings (1). 

Þessar greinar tengjast nokkuð mikið inn á vídd gildistjáningar skv. 

kenningum Katz (1960). Umfram það sem eðlilegt er að kjósendur líti til ummæla 

stjórnmálamanna úr sínum flokki voru hér tveir ráðherrar sem studdu aðildarviðræður 

með skýrum hætti, þó annar tæki jafn skýrt fram að vera mótfallinn aðild. Ein grein 

kemur inn á þann klofning sem er innan flokka varðandi málefnið en slíkur klofningur 

skilar sér væntanlega í misvísandi skilaboðum til kjósenda. Kannski getur greinin þar 

sem fjallað er um minnkandi vægi sjávarútvegs og landbúnaðar á undanförnum árum 

orðið til þess að draga úr þeim sjálfsvarnaráhrifum sem umræða um mikilvægi 

yfirráða yfir hafsvæðinu umhverfis landið leiðir til. Það er þó sama grein sem styður 

myndun viðhorfs sem byggt er á þekkingu þar sem í greininni koma fram ýmsar 

staðreyndir varðandi m.a. útflutning, hlutfall starfa í greininni. 

 

4.4 Umræður á Alþingi 

Á heimasíðu Alþingis var dagskrá þeirra þingfunda sem fram fóru á tímabilinu frá 24. 

febrúar til og með 20. apríl 2010 lesin yfir. Þar sem umræður um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu komu fyrir var hlustað á hljóðupptökur frá þeirri umræðu. Á 

tímabilinu fóru fram þrjátíu þingfundir og aðildarviðræðurnar komu til umræðu á 

fimm af þeim fundum. Oftast nær var um fyrirspurnir utan dagskrár að ræða.  

Umfjöllunin hefur í sjálfu sér ekki komið fram með mikinn fróðleik fyrir 

leikmanninn, hins vegar komu fram fyrirspurnir á tveimur þingfundum þar sem óskað 

var eftir meiri umræðu og kynningu á greiningarskýrslu Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins. Á fjórum fundanna var að mestu farið yfir efnahagsleg mál, svo 

sem kostnað við aðildarviðræður og breytingar á stjórnsýslunni samfara aðild, 

sjávarútvegsmálin og möguleika Íslendinga til áhrifa þar og stöðu íslensks 

landbúnaðar innan Evrópusambandsins. Enginn fór berum orðum um áhrif aðildar á 

sjálfstæði Íslendinga en tvenn ummæli mætti með góðum vilja tengja við 

þjóðernishyggjuna. Annars vegar orð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur (2010) um að 

sjávarútvegurinn sé hjartað í samningaviðræðunum og mikið tilfinningamál, hins 

vegar ummæli Össurar Skarphéðinssonar, utanríkisráðherra, (2010): „Við munum að 

sjálfsögðu berja fótastokk okkar smæðar og sérstöðu.“ Þetta sagði hann í samhengi við 
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umræðu um víðtækar breytingar á stofnanaumhverfi, einkum tengdu landbúnaði, við 

aðild að Evrópusambandinu. 

Þegar skoðað er hverjir tóku þátt í umræðunni er athyglisvert að Össur 

Skarphéðinsson, utanríkisráðherra, tók þar til máls, einn ráðherra, enda var það oftast 

hann sem verið var að beina spurningum til. Eðli málsins samkvæmt voru allir 

flytjendur í umræðum á Alþingi þingmenn, en alls tóku 21 þingmaður, auk ráðherrans, 

til máls, þar af 14 frá stjórnarandstöðu og sjö frá stjórnarflokkunum. 

Þegar umræðan er skoðuð út frá kenningu Katz (1960) um virkni viðhorfa þá 

er sennilega augljósast við umræður í þinginu að þeir sem á hlýða styrkist í viðhorfum 

sínum í samræmi við málflutning þeirra stjórnmálamanna sem tilheyra þeim 

stjórnmálaflokki sem áheyrandi fylgir að málum. Það er þó nokkuð vandasamt að 

meta þessi áhrif í umræðunni um Evrópusambandsaðild þar sem viðurkennt er að 

viðhorf til þess ganga þvert á flokkslínur. Þegar horft er á sjálfsvarnarvíddina þá er 

líklegt að harðar umræður um landbúnaðarmál geti haft áhrif, annars vegar 

yfirlýsingar um að það sé vel þekkt hvernig þeim er háttað innan Evrópusambandsins, 

án frekari rökstuðnings og hins vegar hugmyndir um að aðild að Evrópusambandinu 

geti veitt íslenskum landbúnaði vernd gegn aðgerðum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. 

Annað mál sem spilar inn á viðhorf sem byggjast á þessari vídd eru ásakanir 

stjórnarandstöðu um að stjórnvöld séu að reyna að gera sjávarútvegsstefnu Íslands 

óhagkvæmari svo hún falli betur að stefnu Evrópusambandsins. Ekki voru heldur allir 

á eitt sáttir um það hversu mikil áhrif Íslendingar gætu haft á sjávarútvegsstefnu 

Evrópusambandsins og þá hvort sambandinu væri ekki í lófa lagið að breyta henni 

aftur eftir að Ísland væri gengið inn í sambandið. Umræður á þekkingarvídd snérust 

aðallega um fyrirspurnir um kynningu, sumum þingmönnum fannst aðgengi að 

fræðsluefni, þar á meðal greiningarskýrslu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

ekki nægilega gott. 

 

4.5 Umræða á öðrum vettvangi 

Þar fyrir utan var fylgst með umræðu sem átti sér stað á netinu. Til þess var stuðst við 

vöktun með Google Alerts, forriti sem hægt er að nýta til að setja upp netleitir eftir 

ákveðnum forsendum að kostnaðarlausu. Leitarorðin sem leitað var eftir voru: 

Evrópusamband, ESB, Evrópska efnahagssvæðið, EES, EFTA, EB, 

fríverslunarsamningur, fríverslunarsvæði, aðild og kosning. 
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Það varð fljótt ljóst við yfirferðina á niðurstöðum ofangreindrar vöktunar að 

erfitt yrði að beita sambærilegri greiningu og við umfjöllun annarra miðla. Þess í stað 

var ákveðið að flokka umræðuna í grófa flokka eftir flytjendum og reyna að koma 

auga á megininnihald hennar. Þó er ekki óalgengt að skörun verði á milli hópanna þar 

sem t.d. meðlimir þrýstihópa eru að öllum líkindum með tengsl inn í Alþýðusamband 

Íslands með einum eða öðrum hætti. 

Einn hópurinn er það sem hér er kosið að nefna hagsmunasamtök. Þarna er 

einkum um að ræða samtök á vinnumarkaði. Þau helstu sem hafa tekið þátt í 

Evrópuumræðunni eru: 

 Samtök iðnaðarins (www.si.is) – Á heimasíðu samtakanna (e.d.) segir: 

„Samtök iðnaðarins hafa mótað sér þá stefnu að rétt sé að sækja um aðild að 

Evrópusambandinu og taka evru upp sem gjaldmiðil í stað krónu.“ Það leynir 

sér því ekki hver vilji samtakanna er í Evrópumálum. Þau hafa ekki verið 

hávær í umræðunni á fréttamiðlum en á iðnþingi í byrjun mars áréttuðu þau 

vilja sinn um opnar og gagnsæjar aðildarviðræður að Evrópusambandinu. 

Einnig eru á heimsíðu samtakanna ýmsar fréttir um aðildarviðræðurnar, t.d. frá 

iðnþingi þar sem þau mál voru rædd og um skýrslu Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins ásamt tengingu við hana. Einnig hafa samtökin haldið 

félagsfundi og ráðstefnur til kynningar málinu á tímabilinu sem skoðað var. 

Það er helst að sjá að samtökin leggi upp úr upplýstri umræðu, en það er þó 

hætta á að yfirlýstir stuðningsmenn geri jákvæðum hliðum hærra undir höfði 

en neikvæðum. 

 Samtök atvinnulífsins (www.sa.is) – Samkvæmt heimasíðu samtakanna virðast 

þau ekki hafa markað sér neina stefnu í Evrópusambandsmálum og þar koma 

ekki fram neinar fréttir af aðildarviðræðum Íslands. 

 Alþýðusamband Íslands (www.asi.is) – Sambandið hefur lagt vinnu í að 

skilgreina ítarlega Evrópustefnu og telur að aðild að Evrópusambandinu og 

myntbandalaginu sé eina leiðin til að koma á fjárhagslegum stöðugleika hér á 

landi. Sambandið á einnig fulltrúa í níu af tíu samningahópum sem 

ríkisstjórnin hefur komið á laggirnar til undirbúnings aðildarviðræðum. Það er 

því ljóst að samtökin ætla að láta að sér kveða í þessum efnum. Sambandið 

birtir þó ekki fréttir um aðildarviðræður á heimasíðu sinni og virðist þannig 

ætla að beita sér meira í innri vinnunni heldur en í að breiða út boðskapinn.  
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 Landssamband íslenskra útvegsmanna (www.liu.is) – Á heimasíðu samtakanna 

kemur fram skýr andstaða við aðild. Hún byggir á rökum um að 

Evrópusambandið geri kröfum um aðild Íslands að sameiginlegu 

sjávarútvegsstefnunni (e. Common Fisheries policy). Einnig er lögð áhersla á 

að kynna muninn á íslenskum sjávarútvegi og sjávarútvegi innan 

Evrópusambandsins. Þrátt fyrir að aðallega sé um þekkingarmiðlun að ræða 

koma sjálfsvarnarsjónarmið skýrt fram. Meðal annars í tjáðum ótta við að 

fallið verði frá reglunni um hlutfallslegan stöðugleika, en samkvæmt henni er 

aflaheimildum úthlutað byggt á veiðireynslu. Samtökin veita einnig greiðan 

aðgang að ýmsu efni til kynningar á Evrópusambandsaðild, einkum út frá 

sjávarútvegsstefnu. Einnig má segja að þjóðernisrök spili inn í, þar sem lögð er 

áhersla á forræðismissi yfir miðunum.  

 Bændasamtök Íslands (www.bondi.is) – Á vefsíðu Bændasamtaka Íslands 

hefur verið opnaður sérstakur vefhluti um íslenskan landbúnað og 

Evrópusambandið. Hann er hins vegar ekki nægilega vel uppfærður þannig að 

nýjustu fréttir í þeim hluta vefsins eru frá janúar 2009. Með því að lesa 

almennar fréttir og tilkynningar á vefnum má þó finna að samtökin eru 

andsnúin aðild að Evrópusambandinu. Þeim upplýsingum var einnig vel komið 

á framfæri á öðrum fréttamiðlum á tímabilinu, sér í lagi í gegnum umræðu um 

búnaðarþing. Fulltrúar samtakanna taka þátt í samningahópum stjórnvalda og 

reyna með því að hafa áhrif á það á hvaða veg samningaviðræður þróast. 

Samtökin hafa lagt í nokkra vinnu við að skilgreina afleiðingar aðildar fyrir 

íslenskan landbúnað. Ljóst er að aðild myndi hafa í för með sér töluverðar 

breytingar m.a. á styrkjakerfi, þar sem styrkjakerfi á Íslandi er að megninu til 

framleiðsludrifið á meðan styrkjakerfi Evrópusambandsins leggur áherslu á 

byggðaþróun. 

Annar hópur eru svokallaðir þrýstihópar en með því er átt við ýmis samtök 

sem hafa verið sett á fót með það eitt að markmiði að vinna að/gegn 

Evrópusambandsaðild Íslendinga. Helstu félög sem komu upp í leitinni að umræðu eru 

eftirfarandi: 

 Heimssýn, hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum (www.heimssyn.is) – 

Samtökin voru stofnuð árið 2002. Samkvæmt heimasíðu samtakanna er 

markmið hennar að „standa að opinni umræðu um Evrópu- og 

alþjóðasamstarf“ (Heimssýn, júní 2002). Félagið rekur mjög öfluga starfsemi, 
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hefur stofnað deildir út um allt land og staðið fyrir fundaherferðum gegn aðild. 

Félagið heldur úti virkri heimasíðu og hefur auk þess kynnt mál sitt á 

samskiptavefjum svo sem Facebook, Youtube og Twitter. Samtökin gáfu 

einnig nýverið út bækling sem kallast Tólf ástæður til að hafna 

Evrópusambandsaðild og var borinn í hús, a.m.k. á höfuðborgarsvæðinu. 

Samtökin birta mikinn fjölda frétta á heimasíðu sinni varðandi 

Evrópusambandið, aðildarríki þess og aðildarviðræður Íslands og hefur því 

mikil áhrif til kynningar. Þrátt fyrir opið orðalag í stefnu samtakanna eru þau 

hins vegar alfarið á móti aðild og hættan er á að fréttir sem undirstrika slíkt 

viðhorf verði oftar fyrir valinu en aðrar. 

 Sterkara Ísland, þjóð meðal þjóða (www.sterkaraisland.is) – Þessi samtök eru 

tiltölulega ný, voru stofnuð fyrri hluta árs 2009. Samkvæmt 3. grein í 

samþykktum félagsins er tilgangur þess: „að vinna að aðild Íslands að 

Evrópusambandinu með því að stuðla að hagstæðum aðildarsamningi og 

upplýstri umræðu um aðildina“ (Sterkara Ísland, 2009). Þessi samtök hafa 

einnig staðið fyrir fyrirlestraröð sem kallast Fróðleikur á fimmtudegi en þar 

kynna fyrirlesarar ólíkar hliðar Evrópusambandsins.  Heimasíða samtakanna er 

mjög gagnvirk, með bloggsíðum, spjallborði og mismunandi málefnahópa. 

Eins og Heimssýn nýta þau sér einnig samskiptavefina Facebook, Youtube og 

Twitter. Fréttir af öðrum miðlum eru ekki færðar inn á síðuna, nema í formi 

tengla og því þurfa áhugasamir að bera sig eftir að lesa síðurnar þar sem 

fréttirnar koma upphaflega fram. Síðan hefur tengla á síður fjölmiðla um málið 

og einnig annarra fylgjenda aðildar, ekki andstæðinga. 

 Evrópusamtökin (www.evropa.is) – Samtökin voru stofnuð 1995 til að vera 

umræðuvettvangur áhugamanna um Evrópusamvinnu. Samtökin vilja bæði 

dýpka samvinnuna í gegnum EES-samning og fulla aðild að 

Evrópusambandinu. Samtökin hafa meðal annars birt á heimasíðu sinni tólf 

rök með Evrópusambandsaðild, en þau komu fram áður, fyrir það tímabil sem 

þessi rannsókn nær til. Heimasíðan er byggð upp á greinaskrifum, fremur en 

hreinum fréttaflutningi, sem þó læðist að inn á milli. Er þá oft verið að svara 

ummælum sem birst hafa eftir andstæðinga aðildar í fjölmiðlum. Vefurinn 

hefur töluvert af tenglum á síður sem tengjast Evrópusambandinu og fréttum 

um það, einnig á vefi hagsmunasamtaka og Heimssýnar. Samtökin eru einnig á 



  

 35

Facebook. Þau eru þó ekki sérlega virk þar, síðasti pósturinn birtist 26. janúar 

2010. 

 Samtök fullveldissinna (www.fullvalda.is) – Kenna sig við fullveldi og 

sjálfstæði Íslands. Það kemur því ekki á óvart að samtökin koma með hrein 

þjóðernisrök gegn Evrópusambandsaðild í stefnu sinni, sem er í átta liðum. 

Samtökin vilja endurskoða allt samstarf við Evrópusambandið á grundvelli 

EES-samningsins og segja upp Schengen. Samtökin hafa það þó ekki að 

meginmarkmiði að berjast gegn Evrópusambandsaðild sem glöggt má sjá á 

fréttaflutningi á síðu þeirra, að þar fer meiri kraftur í umræðu um Icesave 

deiluna og ýmis innri mál á Íslandi en Evrópumálin sem slík. Samtökin eru 

einnig með síðu á Facebook en hvorug heimasíðan er sérlega virk. 

 Ungir Evrópusinnar (www.ungirevropusinnar.is) – Samtökin eru með vefsíðu 

og einnig á samskiptavefunum Facebook og Twitter. Heimasíða samtakanna er 

ekki mjög virk en þátttaka á Facebook er með ágætum. Þau gefa sig út fyrir að 

vera þverpólitísk hreyfing ungs fólks sem hlynnt er Evrópusambandsaðild. 

 Ísafold, ungt fólk gegn aðild að ESB (www.xnei.is) – Samtök fyrir fólk á 

aldrinum 16-36 ára sem er andvígt Evrópusambandsaðild Íslands. Samtökin 

eiga heimasíðu og síðu á samskiptavefnum Facebook en umræða á þessum 

vefjum er þó ekki mjög virk. Engin áhersla er á að vera með tengla á 

fréttasíður um Evrópusambandsmál, einu tenglarnir vísa á önnur samtök 

Evrópuandstæðinga. 

Fyrir utan framangreinda hópa eru svo ýmsar hreyfingar innan stjórnmálanna 

sem láta sig málið varða, s.s. ungliðahreyfingar og önnur félög tengd 

stjórnmálaflokkunum. 

Umræða um aðildarviðræður hefur einnig farið fram að einhverju leyti á 

útvarpsstöðvum en ein af þeim niðurstöðum sem Google Alerts skilaði voru 

hljóðupptökur af vikulegum þætti á Útvarpi Sögu sem kallast ESB nei eða já. 

Þátturinn hefur tvo þáttarstjórnendur, annan hlynntan aðild en hinn andvígan. Þeir fá 

svo til sín ýmsa gesti úr atvinnulífinu og stjórnmálunum, spyrja opinskátt um afstöðu 

þeirra og ræða svo ýmis álitamál. Einstaklingar hafa einnig verið duglegir að tjá sig á 

á vefsíðum á borð við Eyjuna, Smuguna, Pressuna, Málefnin og Skuggaþing, svo 

dæmi séu tekin. Það á þá bæði við um greinahöfunda og umræður sem oft skapast á 

þessum síðum í kjölfarið. Einnig tjáir fólk skoðanir sínar á bloggsíðum. Sú umræða 
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sem getið er um hér að framan er oft óheft og ómálefnaleg þar sem andstæðingar 

aðildar og fylgjendur kallast á með ýmsum gífuryrðum.  

Utanríkisráðuneytið hefur útbúið sérstaka upplýsingarsíðu um 

aðildarviðræðurnar og einnig hefur verið skipaður sendiherra Evrópusambandsins á 

Íslandi og samkvæmt samtölum við hann er í startholunum að opna 

upplýsingaskrifstofu þar sem almenningur getur komið og nálgast ýmsar upplýsingar 

um Evrópusambandið. Ýmsir yrðu þó til þess að segja að upplýsingar frá þessum 

aðilum séu ekki nægilega traustar þar sem þeirra hlutverk séu í og með að vinna að 

aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hið sama er alla jafna ekki sagt um íslensku 

háskólana. Innan háskólanna fer fram rannsóknarstarf á þessu sviði sem og öðrum. 

Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands ásamt stofnun um smáríki hefur annast þessi mál 

og Félagsvísindastofnun einnig. Við Háskólann á Bifröst er einnig rekið 

Evrópufræðasetur sem er vettvangur slíkra rannsókna og umræðu tengdri þeim. Hjá 

Háskólanum í Reykjavík er það svo Evrópuréttarstofnun skólans, en þar er einnig 

starfrækt Miðstöð Evrópuupplýsinga.   
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5 Lokaorð 

Það fyrsta sem vakti athygli þegar byrjað var að greina umræðuna er hversu lítil 

opinber umræða á sér stað, bæði inni á Alþingi og í íslenskum fjölmiðlum. Hugsanlegt 

er að áhugaleysi fjölmiðla hafi haft eitthvað með það að gera að á þeim tíma sem 

rannsóknin stóð yfir áttu sér stað nokkuð margir fréttnæmir viðburðir, svo sem 

þjóðaratkvæðagreiðsla í Icesave deilunni, eldgos og afhjúpun á skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis um ástæður bankahrunsins.  

Allar götur frá því í bankahruninu í árslok 2008 verið uppi gagnrýnisraddir um 

íslenska fjölmiðla, að þeir hafi sofið á verðinum. Það er því ábyrgðarhluti fjölmiðla 

hér á Íslandi að taka sér tak og standa fyrir málefnalegri umræðu um aðildarviðræður 

Íslands að Evrópusambandinu.  

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt af stað með spurningar um það hvort 

efnahagsleg rök eða rök þjóðernishyggju séu meira ríkjandi í umræðunni um aðild 

Íslands að Evrópusambandinu. Ennfremur hvort umræðan hafi breyst að þessu leyti 

frá fyrri umræðu um þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum, í gegnum EFTA, EES-

samninginn og fyrri umræðu um Evrópusambandsaðild.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að breytingar hafi orðið á 

umræðunni meðal stjórnmálamanna og efnahagsleg rök hafi að mestu yfirtekið þau 

þjóðernislegu rök sem voru svo algeng í þeim hópi í fyrri umræðum í 

Evrópusamrunanum. Hér fyrir neðan verður farið yfir helstu niðurstöður 

greiningarinnar. 

 

5.1 Skilaboðin 

Í töflu 5.1 sést hver fjöldi skilaboða á tímabilinu var eftir miðlum og einnig skiptingu 

þeirra í fróðleik, efnahagsrök og þjóðernisrök. Það er þó rétt að taka fram að miðlarnir 

hafa mismörg tækifæri til birtingar, ef svo má segja. Fréttatímar eru á hverju kvöldi á 

RÚV og hjá Stöð 2 og oft á dag á útvarpsrásunum. Kastljós er á dagskrá alla virka 

daga en Silfur Egils er umræðuþáttur sem fer fram vikulega. Að sama skapi er þetta 

breytilegt með prentmiðlana, en Morgunblaðið og Fréttablaðið eru dagblöð, DV 

kemur út þrisvar sinnum í viku og Viðskiptablaðið vikulega.  
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Tafla 5.1 Samantekt skilaboða eftir fjölmiðlum 

Fjöldi 
skilaboða Fróðleikur Efnahagsrök Þjóðernisrök

Fréttir á RÚV 12 9 6 4

Silfur Egils 3 1 3 2

Kastljós 1 1 1 0

Fréttir Stöðvar 2 3 2 2 2

Fréttir á Bylgjunni 6 6 3 2

Fréttir á Rás 1 og 2 10 7 6 4

Morgunblaðið 45 11 18 15

Fréttablaðið 29 19 15 11

DV 7 4 2 1

Viðskiptablaðið 5 1 4 1
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Þegar flokkunin í töflunni hér að ofan er skoðuð sést að fjöldi skilaboða er ekki 

sá sami og samanlagður fjöldi flokkanna. Þetta stafar af því að innihald sumra 

skilaboða gat fallið í fleiri en einn flokk.  

Það sem var flokkað sem fróðleikur voru einkum skilaboð sem byggðu á 

framsetningu staðreynda. Efnahagsrök voru talin vera þau sem koma með einum eða 

öðrum hætti inn á afkomu ríkisins og/eða einstakra greina. Dæmi um þetta eru greinar 

um kostnað vegna aðildarviðræðna og greinar um afleiðingar aðildar fyrir sjávarútveg 

og landbúnað í landinu. Þjóðernisrökin voru nokkuð erfiðari viðfangs. Í fæstum 

tilvikum var komið beinum orðum að hlutum eins og sjálfstæði, lýðræði og fullveldi. 

Það voru þó undantekningar frá því, einkum í Morgunblaðinu og í einhverjum mæli í 

Fréttablaðinu. 

Fyrir utan umfjöllun í fjölmiðlum sem kemur fram í töflunni hér á ofan var 

fylgst með umræðum um málið á Alþingi Íslendinga. Eins og áður segir voru umræður 

um málið á fimm þingfundum af 30 sem haldnir voru á tímabilinu. Röksemdir voru 

einkum efnahagslegar og í fæstum tilvikum höfðu þær mikið fróðleiksgildi eða 

þjóðernisrök.  

Til viðbótar þessu var farið lauslega yfir umræðu á netmiðlum og þá 

sérstaklega með áherslu á hagsmunasamtök á vinnumarkaði, þrýstihópa og ýmsa 

netmiðla sem aðgengilegir eru almenningi til afnota.  

Hagsmunasamtök virðast flest hafa mótað sér nokkuð skýra stefnu í 

Evrópumálum og virðast vera að vinna að því að koma sem bestum upplýsingum á 
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framfæri, þó eflaust taki þær upplýsingar sem haldið er á loft mið af afstöðu 

viðkomandi samtaka til aðildar. 

Þrýstihóparnir hafa því sem næst allir skráð markmið um málefnalega og opna 

umræðu um Evrópumál. Þeir standa þó að jafnaði aðeins fyrir umræðu um þann 

málstað sem þeir fylgja. Það kom nokkuð á óvart hversu málefnaleg umræða fer fram 

á sumum heimasíðunum, þrátt fyrir að oft sé vel í lagt hvað varðar dramatískt orðfæri. 

Það er kannski helst síður á samskiptavefum á borð við Facebook þar sem kemst 

nokkur losarabragur á umræðuna. 

Sama máli gildir um ýmsar bloggsíður og fréttamiðla þar sem lesendum er 

aðgengilegt að skrá skoðun sína á viðkomandi frétt. Þó að margir séu þar að leitast við 

að halda uppi málefnalegri umræðu á fólk mismunandi gott með að höndla þá pressu 

að aðrir séu á annarri skoðun og orð á borð við landráðamenn og föðurlandssvikarar 

sjást ósjaldan, einkum frá andstæðingum aðildar. Fylgjendum hættir hins vegar til að 

ásaka þá hina sömu um að vera illa lesnir í besta falli eða jafnvel greindarskertir. 

Eins og sjá má í tölfu 5.1 að framan var mikill munur á umræðunni milli 

fjölmiðla. Áberandi flest skilaboð voru á síðum Morgunblaðsins, en þar var umræðan 

líka áberandi neikvæðust af fjölmiðlunum og raunar var hann eini fjölmiðillinn á 

markaðnum þar sem fram komu alveg hrein þjóðernisrök gegn aðild. Í Fréttablaðinu 

var næstmesta umræðan og það var að sama skapi sennilega einna jákvæðast í garð 

aðildar af öllum miðlunum.  

Þetta vekur upp spurningar um áhrif eignarhalds fjölmiðla á fréttaflutning, en 

þær hafa verið lífseigar á undanförnum árum. Því verður ekki svarað hér en þó bent á 

að samræmi er á milli málflutnings Morgunblaðsins og Sjálfstæðisflokksins annars 

vegar og Fréttablaðsins og Samfylkingarinnar hins vegar. Þó má einnig vel vera að 

þetta stafi þó öðru fremur af því að eins og sjá má í töflu 5.2. þá eru fleiri fulltrúar 

almennings flytjendur skilaboðanna á þessum tveimur miðlum en hjá öðrum miðlum.  

Meirihluti umræðunnar byggir að því er virðist á efnahagsrökum. Engin hrein 

þjóðernisrök komu fram í umræðum á Alþingi.  Þó er rétt að hafa í huga að samkvæmt 

Baldri Þórhallssyni (2007) er íslenskur sjávarútvegur og fullur ráðstöfunarréttur yfir 

honum svo samofinn þjóðernisvitundinni að átök um hann má auðveldlega flokka sem 

þjóðernisrök. Þó er augljóst að þetta er dempaðra heldur en í fyrri umræðum. 

Það kom hins vegar í ljós að fullveldisrök koma oft fram í umræðum á meðal 

almennings. Sérstaklega í hinu frjálsa og óhefta umhverfi sem bloggsíður og 

netheimar eru. Þar komu töluvert oft fram stórkarlalegar yfirlýsingar um að fylgjendur 
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aðildar væru föðurlandssvikarar og ýmislegt fleira sem enginn vill gangast við því að 

vera. Einnig var nokkuð um þjóðernisumræðuna sem sveipuð var í kápu hinna í 

grunninn til efnahagslegu sjávarútvegsraka. Það verður að teljast líklegt að skilaboð 

þar sem sjávarútvegurinn var notaður sem rök gegn aðild, án þess að útskýra neitt 

nánar af hverju sjávarútvegur innan Evrópusambandsins væri svo slæmur kostur, séu í 

raun ekki efnahagsleg rök heldur þjóðernisleg. 

 

5.2 Flytjendur 

Eins og komið var að í kaflanum um aðferðarfræðina var ákveðið að flokka flytjendur 

í eftirfarandi sjö flokka: Ráðherra í ríkisstjórn, aðra þingmenn á Alþingi, aðra íslenska 

stjórnmálamenn, evrópska stjórnmálamenn, fræðimenn, fulltrúa hagsmunasamtaka og 

fulltrúa almennings. Samantekt yfir flytjendur skilaboðanna má sjá í töflu 5.2. Þegar 

upp var staðið eru ákveðnir grundvallargallar í þessari flokkun. Hér eru til dæmis 

ritstjórar Morgunblaðsins og Fréttablaðsins báðir flokkaðir sem fulltrúar almennings. Í 

báðum tilvikum er þó um að ræða fyrrum stjórnmálamenn sem eru jafnvel pólitískari 

heldur en sumir þeirra sem lenda í flokknum aðrir íslenskir stjórnmálamenn, fyrir það 

eitt að hafa einhvern tímann verið í framboði fyrir stjórnmálaflokk. 

 

Tafla 5.2 Samantekt flytjenda eftir fjölmiðlum 
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Það er athyglivert að sjá hversu hátt hlutfall flytjenda eru stjórnmálamenn og 

að fulltrúar hagsmunasamtaka og almennings koma sínum skilaboðum áberandi mest 

á framfæri í gegnum Morgunblaðið, hvort sem um er að ræða þeirra eigin val eða 

einfaldlega að Morgunblaðið sé að veita almenningi betri aðgang að sínum síðum.  

Það má einnig furðu sæta að á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir voru mjög 

fáar fréttir þar sem leitað var til fræðimanna um málefnið, þrátt fyrir að á 

undanförnum árum hafi verið mikill vöxtur í hinum ýmsu rannsóknum í Evrópu- og 

smáríkjafræðum. Stofnanir um þessi mál hafa verið settar á fót innan íslenskra háskóla 

og aðgengi að íslenskum sem erlendum fræðimönnum hefur batnað mikið hérlendis 

frá því sem var hér þegar EES-samningurinn var samþykktur svo dæmi séu tekin. 

Fyrirfram mætti ætla að íslensk stjórnvöld væru trúverðug í þekkingu sinni þar 

sem kynning á Evrópusambandsaðild er eitt af hlutverkum þeirra, eftir að ákvörðun 

var tekin um að senda inn umsókn. Hins vegar hefur ein af afleiðingum bankahrunsins 

á Íslandi verið mikil vantrú á íslenskum stjórnmálamönnum. Samkvæmt rannsókn 

Capacent Gallup fyrir Bændasamtökin treystu 57,9% aðspurðra íslenskum 

stjórnvöldum illa eða alls ekki til að gæta hagsmuna þjóðarinnar í umsóknarferlinu um 

aðild Íslands að ESB (Bændasamtök Íslands, 2010). Það verður heldur ekki til að auka 

trúverðugleika íslenska stjórnmálamanna að af allri umræðu má vera augljóst að ekki 

er samstaða innan stjórnmálaflokka um afstöðu til Evrópusambandsaðildar.  Á Alþingi 

hefur verið tekist á um aðildarviðræðurnar jafnt innan raða stjórnarþingmanna og 

stjóranarandstöðu. Þrátt fyrir að andstæðingarnir virðist vera margir þá er athyglivert 

að enginn þingmaður hefur lagt fram tillögu um að umsóknin verði dregin til baka. 

Það vekur spurningar um hvort samstaða þingmanna um aðildarviðræðurnar sé ef til 

vill meiri en þeir vilja láta uppi, eða að minnsta kosti þá telji þeir afleiðingar þess að 

stöðva ferlið verri úr því sem komið er.  

Þessi vantrú gæti einmitt verið ein af skýringunum á núverandi andstöðu 

Íslendinga við Evrópusambandsaðild. En Guðmundur Hálfdanarson (2007, bls. 129) 

segir: „Að baki þessari nýju sáttahugsunar og gagnkvæmu virðingar fyrir málstað 

fyrrverandi óvinar lá djúp vantrú á þeirri stjórnmálaarfleifð sem leitt hafði til tveggja 

heimsstyrjalda.“ Þessi orð voru látin falla um stofnun Evrópubandalagsins, forvera 

Evrópusambandsins. Ef til vill er íslenskur almenningur haldinn of djúpri vantrú á því 

sambandi sem var uppspretta þess regluverks sem leiddi til hruns íslenska 

fjármálakerfisins til þess að geta hugsað sér að taka þátt í því samstarfi nú. Ýmsir hafa 
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líka orðið til þess að tengja deilur Íslendinga við Hollendinga og Breta vegna Icesave 

málsins við andstöðu Íslendinga gagnvart aðild.  

Ekki var gerð nein samantekt á flytjendum á þeirri umræðu sem fer fram á 

hinum og þessum spjallsíðum. Í mestum mæli er gert ráð fyrir að þar sé um að ræða 

fulltrúa almennings, en sjálfsagt teygir umræðan sig þó inn í alla hina flokkana líka. 

 

5.3 Kenning um virkni viðhorfa  

Við flokkun umræðna samkvæmt greiningu Katz (1960) var ekki gerð talning á fjölda 

þeirra skilaboða sem kynnu að hafa áhrif á viðhorf út frá hverri vídd fyrir sig. Fremur 

var lagt upp með að leitast við að fanga heildartilfinningu gagnvart umræðunni út frá 

þessum víddum. 

 Nytsemi (e. utilitarian function). Umræðan kom lítt inn á þessa vídd. Örfáar 

greinar, flestar í frjálsu umræðunni á netinu, komu inn á þessa vídd og þá 

einkum í því samhengi hvort verðtrygging yrði afnumin og vextir lána og 

vöruverð myndi lækka við aðild Íslands að Evrópusambandinu. Umræða um 

að ýmsir andstæðingar aðildar komi fyrst og fremst úr röðum þeirra sem 

persónulega eða fyrir hönd sinna samtaka muni missa spón úr aski sínum getur 

bæði talist hér, ef rétt er farið með, en einnig í sjálfsvarnarvíddinni. 

 Gildistjáning (e. value-expressive function). Vegna þess hversu stór hluti 

flytjenda voru stjórnmálamenn væri freistandi að ætla sem svo að þeir sem 

flutningsmenn hefðu veruleg áhrif á hvernig kjósendur þess flokks sem 

flytjandinn er í forsvari fyrir myndar sitt viðhorf til aðildar. Við skoðun kom 

hins vegar í ljós að það er ekki svo einfalt reikningsdæmi. Stuðningur/andstaða 

við Evrópusambandsaðild virðist ganga þvert á flokkslínur. 

Stjórnarandstæðingar hafa nýtt sér það að ósamstaða er um þessi mál innan 

stjórnarflokkanna eins og raunar kemur fram í stjórnarsáttmálanum. Þeir leitast 

hins vegar við að líta framhjá því að þeirra eigin flokkar eru jafnklofnir í 

afstöðu sinni. Ummæli evrópskra embættis- og stjórnmálamanna um að litið sé 

til Íslands sem virtrar viðskiptaþjóðar gætu hugsanlega haft áhrif í þá veru að 

auka tilfinningu almennings um að tilheyra sameinaðri Evrópu. Aðrar raddir 

voru aftur á móti á því að ef fólk væri fylgjandi aðild væri það ígildi þess að 

afsala sér því að vera Íslendingur.  
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 Sjálfsvörn (e. ego-defensive function). Mörg þjóðernisrökin falla hér undir. Það 

er ekki ólíklegt að almenningur bregðist við þeim algenga skilningi að 

Íslendingar njóti ekki tekna af auðlindum sínum innan Evrópusambandsins 

sem ógn við þau lífsskilyrði sem þó eru til staðar hér á landi, þrátt fyrir hrun 

fjármálakerfisins. Sama gildir um umræðu um bágborið ástand evru og hátt 

atvinnuleysisstig innan Evrópusambandsins. Rök með aðild að sambandinu 

voru að ef Íslendingar taki ekki upp stöðugri gjaldmiðil muni þeir eingöngu 

geta keppt í samkeppnisumhverfi á lægri launum. Smæð landsins komi í veg 

fyrir að það muni hafa áhrif innan Evrópusambandsins. Misheppnaður 

aðildarsamningur sem verði felldur geti orðið Íslendingum að enn frekara falli 

í viðskiptum við aðrar Evrópuþjóðir til framtíðar. ESB-aðild geti veitt aðhald 

að ríkisrekstrinum, dregið úr mikilvægi sjávarútvegs og landbúnaðar. 

 Þekkingu (e. knowledge function).  Það voru ýmsar greinar sem komu inn á 

þetta. Mikill fjöldi þeirra byggðist á umfjöllun um greiningarskýrslu sem 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sendi frá sér þegar hún mælti með því 

að aðildarviðræður yrðu hafnar við Íslendinga. Umfjöllun sem kom inn á þessa 

vídd var aðallega runnin frá fréttastofunum, ekki var mikið um að umræður á 

Alþingi kæmu fram með hreinar upplýsingar varðandi Evrópusambandið og 

aðild, meira að verið væri að ræða skýrsluna. Eins var lítið um að vefumræða 

almennings bætti einhverju við í mikilvægum atriðum. Þær upplýsingar sem 

fram komu snéru alla jafna mest að sjávarútvegs- og landbúaðarmálum og 

stofnunum tengdum þeim.  

Algengust var umræða um Evrópusambandsaðild Íslendinga sem stuðlar að 

því að fólk byggi viðhorf sín til þess á sjálfsvörn. Það er að segja, ótta fólks við 

afleiðingar annars vegar aðildar og hins vegar þess að standa áfram fyrir utan 

Evrópusambandið.  

 Skynjunin sem ráða má sérstaklega af netumræðu almennings er að hún sé 

almennt ekki upplýst. Algengt er að andstæðingar gefi til kynna að með aðild verði 

Íslendingar áhrifalaus leikföng evrópskra stjórþjóða, sem að sjálfsögðu þyki öllum 

Ísland sérlega áhugavert vegna sérstöðu sinnar. Fylgjendur í sama flokki nefna þá 

helst að Evrópusambandinu færist stjórn landsins eflaust ekki verr úr hendi en þeim 

sem hafa sinnt henni hingað til. Auðvitað koma einnig fram einstaklingar sem hafa 

kynnt sér málið, en þeir eru í minnihluta. 
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 Það má velta því fyrir sér hvort ekki mætti færa umræðuna nær fólkinu. Með 

því er átt við umræðu um það hvernig ýmsum málum sem varða til dæmis heimilin er 

háttað. Fólki væri þannig gefinn kostur á að mynda sér skoðun, eða að minnsta kosti 

taka með í reikninginn, hvaða áhrif aðild hefði á líf þess sem einstaklinga. 

 Eins og komið er inn á í kaflanum um flytjendur hér að framan verður að 

teljast mest um vert að auka aðkomu fræðimanna á sviðinu að umræðunni. Með því 

ætti að vera hægt að tryggja að Íslendingar hafi nægan aðgang að réttum upplýsingum 

sem ættu þá að fela í sér réttustu niðurstöðuna fyrir íslenska þjóð.  

 

5.4 Gallar á rannsókninni 

Það sýnir vel hversu viðkvæmur fréttaflutningur er fyrir túlkun fréttamanns er að 

fjölmiðlar gátu fjallað um sama viðburð með gjörólíkum hætti. Þetta vakti sérstaka 

athygli rannsakanda eftir að hafa hlustað á umræður á Alþingi og lesið síðan 

fréttaflutning vegna þeirra.  Það sama á raunar við um þá greiningu sem felst í þessari 

rannsókn. Hún byggir á mjög huglægu mati og eflaust gætu aðrir einstaklingar sem 

kynntu sér umræðuna á sama tímabili komist að annarri niðurstöðu.  

Eins og fram kemur að framan hefur viðhorf almennings til aðildar breyst á 

þann veg að færri Íslendingar eru nú hlynntir Evrópusambandsaðild en nokkurn 

tímann áður síðan mælingar hófust. Þess ber að geta að ekki fundust neinar heimildir 

um að gerð hefði verið rannsókn á orðræðunni meðal almennings á meðan enn voru 

fleiri fylgjandi en andvígir aðild. Hins vegar sést vel á umræðunni meðal fulltrúa 

almennings í þessari rannsókn að þeir eru mun meira áberandi sem andvígir eru aðild 

og beita gjarnan fyrir sig þeim þjóðernisrökum, um glötun sjálfræðis og fullveldis með 

aðild, sem áður hafði verið greind hjá stjórnmálaelítunni. Það hefði verið áhugavert að 

vita meira um hver orðræðan var á meðal almennings í fyrri umferðum 

Evrópusamrunans. Einnig væri áhugvert að skoða hina frjálsu umræðu í dag nánar, en 

þar sem hún er nokkuð mikil þyrfti þá helst að skoða skemmra tímabil í einu og ef til 

vill endurtaka það nokkrum sinnum, til dæmis 3-4 vikur í senn í kringum þann tíma 

sem skoðanakannanirnar eru gerðar. 

Enn einn galli á rannsókninni var að vel má vera að vettvangur umræðunnar 

hafi ekki verið yfirfarinn nægilega vel. Með því er átt við að skoða hefði mátt fleiri 

miðla, s.s. útvarpsþætti í leit að umræðu og einnig verður að teljast líklegt að í landinu 

séu fleiri samtök og hópar sem hafa mótað sér skýra stefnu í þessum málum. 
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 Að lokum má deila um þau skilyrði sem voru valin til að greina umræðuna 

útfrá en en það var þó metið þannig að þau myndu aðstoða við að ná dýpri skilningi á 

umræðunni. 



  

 46

Heimildaskrá 

Alþingi. (2009, júlí). Aðildarumsókn að Evrópusambandinu – 38.mál 

þingsályktunartillaga Þál. 1/137 137. Löggjafarþingi. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=137&mnr=38. 

Baldur Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson. (2004). Life is first and foremost saltfish. Í 

Baldur Þórhallsson (Ritstj.), Iceland and European integration – on the edge (bls. 

67-102). London, Routledge. 

Baldur Þórhallsson (2007). Íslenskir stjórnmálamenn og þátttaka í samruna Evrópu. Í Silja 

Bára Ómarsdóttir (Ritstj.), Ný staða Íslands í utanríkismálum – Tengsl við önnur 

Evrópulönd. (bls. 101-122). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Burns, A.C. og Bush, R.F. (2002). Marketing research – online research applications 4th 

edition. Bandaríkin, New Jersey: Pearsons Education Inc. 

Bylgjan. (2010). Reykjavík síðdegis – spurning dagsins. Úr útvarpsþætti. Sótt 8. maí 

2010 af http://bylgjan.visir.is/?PageID=1312  

Bændasamtök Íslands. (2010). Búnaðarþing 2010 – Aftur kemur vor í dal. Sótt 3. maí 

2010 af http://www.bondi.is/pages/23/newsid/891 

Capacent. (e.d.) Samstarfsaðilar. Sótt 11. maí 2010 af http://www.capacent.is/Um-

Capacent/Samstarfsadilar/ 

Capacent Gallup (2006). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-

samstarf/0.3.1_2006_Capcent_Gallup_konnun_fyrir_SI_2006-08.pdf 

Capacent Gallup (2007a). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.si.is/media/idnthing/Idnthing2007_alm_til_ESB_200207.pdf 

Capacent Gallup (2007b). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-

samstarf/2007-08_ESB-capacent-08-2007.pdf 

Capacent Gallup (2008a). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/idnthing/2008-01-esb-

konnun.pdf 

Capacent Gallup (2008b). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til upptöku evru og 

aðildar að ESB – viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.si.is/media/idnthing/2008-02-esb-konnun.pdf 



  

 47

Capacent Gallup (2008c). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til upptöku evru og 

aðildar að ESB – viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.si.is/media/pdf/2008-04-esb-konnun.pdf 

Capacent Gallup (2008d). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-

samstarf/2008-08-ESB-almenningur.pdf 

Capacent Gallup (2009a). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-

samstarf/2009-02-ESB-almenningur.pdf 

Capacent Gallup (2009b). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-

samstarf/esb-almenningur-simakonnun-2009-08.pdf 

Capacent Gallup (2010). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – 

viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-

samstarf/almenningur_2010-02.pdf 

Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). Evrópusamruninn og Ísland. Reykjavík: 

Háskólaútgáfan.  

Eiríkur Bergmann Einarsson (2006). Fiskurinn eða fullveldið? – Hvað skýrir ólík tengsl 

Íslands og hinna Norðurlandanna við Evrópusamrunann?. Stjórnmál og Stjórnsýsla – 

veftímarit, 5, grein 001. Sótt 21. febrúar 2010 af 

http://www.stjornmalogstjornsysla.is/index.php?option=com_content&task=category

&sectionid=6&id=52&Itemid=47 

Eiríkur Bergmann Einarsson. (2009a). Frá Evróvisjón til Evru – allt um 

Evrópusambandið. Reykjavík: Veröld.  

Eiríkur Bergmann Einarsson (2009b). Sense of Sovereignty – How national sentiments 

have influenced Iceland’s European policy. Stjórnmál og Stjórnsýsla – veftímarit, 2, 

grein 001. Sótt 21. febrúar 2010 af 

http://stjornmalogstjornsysla.is/index.php?option=com_content&task=view&id=470

&Itemid=47 

Evrópusambandið. (e.d.). The principle of participatory democracy. Sótt 9. maí 2010 af 

http://europa.eu/scadplus/constitution/democracy_en.htm#DEMOCRACY 

Gallup (2000, ágúst). Samtök iðnaðarins – Viðhorfskönnun meðal almennings. Sótt 1. maí 

2010 af http://www.si.is/media/pdf/gallup-esb-almenningur-2000-08.pdf 

Gallup (2001a). Viðhorfsrannsókn – Samtök iðnaðarins. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.si.is/media/pdf/gallup-esb-almenningur-2001-02.pdf 



  

 48

Gallup (2001b). Samtök iðnaðarins – Evra/ESB aðild. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.si.is/media/pdf/gallup-esb-almenningur-2001-08.pdf 

Gallup (2002a). Samtök iðnaðarins – Aðild að ESB - viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 

af http://www.si.is/media/pdf/gallup-esb-almenningur-2002-02.pdf 

Gallup (2002b). Samtök iðnaðarins – Aðild að ESB - viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 2010 

af http://www.si.is/media/pdf/gallup-esb-almenningur-2002-07.pdf 

Guðmundur Hálfdanarson. (2004). Discussing Europe: Icelandic nationalism and 

European integration. Í Baldur Þórhallsson (Ritstj.), Iceland and European 

integration – on the edge (bls. 128-144). London, Routledge. 

Guðmundur Hálfdanarson (2007). Glatast fullveldið við inngöngu í Evrópusambandið?. Í 

Silja Bára Ómarsdóttir (Ritstj.), Ný staða Íslands í utanríkismálum – Tengsl við 

önnur Evrópulönd. (bls. 123-134). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gunnar Helgi Kristinsson og Baldur Þórhallsson. (2004). The Euro-sceptical political 

elite. Í Baldur Þórhallsson (Ritstj.), Iceland and European integration – on the edge 

(bls. 145-160). London, Routledge. 

Hagstofa Íslands (2010). Verslun við einstök lönd eftir heimsálfum 1999-2009. Sótt 11. 

maí 2010 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=742&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=UTA01401

%26ti=Verslun+vi%F0+einst%F6k+l%F6nd+eftir+heims%E1lfum+1999%2D2009

%26path=../Database/utanrikisverslun/VoruskiptiAR/%26lang=3%26units=Fob verð 

og cif verð í milljónum króna 

Heimssýn. (2002, júní). Heimasíða Heimssýnar – Um Heimssýn. Sótt 10. maí 2010 af 

http://www.heimssyn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Item

id=27 

Hjörleifur Guttormsson. (2010). Endurborið formannsefni fyrir Samfylkinguna. 

Morgunblaðið, 12. apríl 2010. 

IMG Gallup (2003). Samtök iðnaðarins – Aðild að ESB – viðhorfsrannsókn meðal 

almennings. Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/pdf/gallup-esb-almenningur-

2003-02.pdf 

IMG Gallup (2004). Samtök iðnaðarins – Aðild að ESB – viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 

2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-samstarf/3.6.01_ESB-Gallup-

almenningur-2004-08.pdf 

IMG Gallup (2005a). Samtök iðnaðarins – Evrópumál – viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 

2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-samstarf/3.6.01_ESB-Gallup-

almenningur-2004-08.pdf 



  

 49

IMG Gallup (2005b). Samtök iðnaðarins – Evrópumál – viðhorfsrannsókn. Sótt 1. maí 

2010 af http://www.si.is/media/althjodlegt-samstarf/3.6.01_ESB-Gallup-

almenningur-2005-08.pdf 

IMG Gallup (2006). Samtök iðnaðarins – Viðhorf almennings til ESB – viðhorfsrannsókn. 

Sótt 1. maí 2010 af http://www.si.is/media/idnthing/IMG-Gallup-ESB-almenningur-

2006-2.pdf 

Karl Jónatansson. (2010). Kosningar um hitt og þetta. Morgunblaðið, 6. apríl 2010. 

Kosning.is. (e.d.). Úrslit alþingiskosninganna 25. apríl 2009. Sótt 11. maí af 

http://2009.kosning.is/frettir/nr/6741 

Samfylkingin. (e.d.). Stjórnmálaályktun Samfylkingarinnar 2009. Sótt 11. maí af 

http://www.samfylkingin.is/Stefnumál/Áherslur_2009 

Samtök iðnaðarins. (e.d). Heimasíða samtaka iðnaðarins. Sótt 10. maí 2010 af 

http://www.si.is/ 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. (2010). Kvöldfréttir – Þingmenn ósammála um ESB. 

Ríkisútvarpið, sjónvarp. 24. febrúar 2010. 

Solomon, M.,Bamossy, G. og Askegaard, S. (2002). Consumer Behaviour – A European 

perspective. Upper Saddle River, New Jersey: Pearsons Education Limited. 

Sterkara Ísland (2009). Samþykktir fyrir Sterkara Ísland – þjóð meðal þjóða. Sótt 10. maí 

2010 af http://www.sterkaraisland.is/um-okkur/samþykktir/ 

Stjórnarráð Íslands (e.d.a). Ríkisstjórnatal. Sótt 11. maí 2010 af 

http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/nr/305 

Stjórnarráð Íslands (e.d.b). Samstarfsyfirlýsing Samfylkingarinnar og 

Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Sótt 1. maí 2010 af 

http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/#Utanrikis-_og_Evropumal 

Timo Summa. (2010). Vill umræðuna um ESB í heitu pottana. Fréttablaðið, 24. mars 

2010. 

Zeithaml, V.A.; Bitner, M.J. (2000). Services marketing – Integrating customer focus 

across the firm. Bandaríkin: The McGraw-Hill companies. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. (2010, mars). Fyrirspurn á Alþingi Breytingar á 

fiskveiðistjórnunarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Sótt 4. 

maí af http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100324T145833.html 

Össur Skarphéðinsson. (2010, mars). Fyrirspurn á Alþingi Breytingar á stofnanaumhverfi 

vegna ESB-aðildar. Sótt 4. maí 2010 

http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100315T152032.html 

 


