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Forord 
 
I denne rapporten presenteres resultatene for eierundersøkelsen i TINE 2005. Den er primært 
basert på intervju som ble gjennomført med TINEs eiere i januar 2005. I tillegg trekkes det 
sammenligninger med tidligere kartlegginger blant TINEs eiere i 2001 og 1997. Hensikten er 
å få en tilbakemelding på hvordan TINE Gruppa fremstår over for sine eiere i 2005, og 
hvordan det er i forhold til i 2001.  
 
I dette arbeidet har følgende referansepersoner fra TINE bidratt aktivt: Odd Lilleby, Tone 
Roalkvam, Bjørn Tørud og Bjørg Bruset. I tillegg har TINE Produsentrådgivning ved Randi 
Tinglum stått for uttrekk av utvalg.  
 
Selve datainnsamlingen i er utført av Opinion A/S. 
 
Landbrukets Utredningskontor har utformet spørsmål, bearbeidet data og trukket slutninger, 
og står fullt ut ansvarlig for de analyser, kommentarer og slutninger som er nedfelt i 
rapporten. Arbeidet er utført av Åge Klepp og Odd Lutnæs.  
 
Landbrukets Utredningskontor takker TINE for interessant oppdrag. I tillegg ønsker vi takke 
informantene som tok seg tid til å stille opp da de ble ringt opp.  
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1 Innledning 
I januar 2005 ble 1 500 av TINEs eiere ringt opp. I denne rapporten presenteres deres svar på 
en rekke spørsmål knyttet til TINEs virksomhet innenfor følgende områder: 

• TINE-rådgivningen 
• Organisasjonsarbeidet i TINE 
• TINE som samvirkeorganisasjon 
• TINE som samfunnsaktør 
• TINE som markedsaktør 

 

1.1 Bakgrunnen for eierundersøkelsen 
Bakgrunnen for eierundersøkelsen er kort fortalt at TINE Gruppa nå er inne i sitt fjerde 
driftsår som et felles konsern. I forkant av konserndanningen gjennomførte TINE Norske 
Meierier i 2001 en undersøkelse blant sine medlemmer. I tillegg til å få en omfattende 
tilbakemelding fra medlemmene rundt flere sentrale spørsmål knyttet til organisasjons- og 
rådgivningsarbeidet i TINE, skulle 2001-undersøkelsen danne ”nullpunkt” for situasjonen i 
TINE før TINE Gruppa ble dannet med virkning fra årsskiftet 2001-2002.  
 
I eierundersøkelsen 2005 legges det opp til å sammenligne resultatene fra 2001-
undersøkelsen. Som følge av de omlegginger som har skjedd i TINE, er det en del forhold 
som ikke er direkte sammenlignbare med forrige undersøkelse. Et av målene med 2005-
undersøkelsen vil derfor være å fange opp eiernes syn på de endringer som har skjedd i TINE 
siden 2001-undersøkelsen.  
 
Problemstillinger 
Hvordan fremstår TINE Gruppa overfor sine eiere i 2005? 
Hvordan fremstår TINE i 2005 sammenlignet med i 2001?  
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Side 2  Eierundersøkelse i TINE 2005 

1.2 Om metode og bakgrunn  
I perioden 13. - 27. januar ble 1 500 av TINEs eiere ringt opp av Opinion1. I tekstboksen 
fremgår det hvilke kriterier som ble lagt til grunn for uttrekket av utvalget til denne 
undersøkelsen, som er foretatt i Leverandørdatabanken til TINE Produsentrådgivning.  
 
Tekstboks 1.1  Utvalgskriterier for eierundersøkelsen i TINE 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I alt 1 500 intervju, fordelt på 300 intervju i hver av TINEs fem regioner:
 - TINE Meieriet Øst 
 - TINE Meieriet Sør 
 - TINE Meieriet Vest 
 - TINE Midt-Norge 
 - TINE Meieriet Nord 
- Eiere av både ku- og geitemelkkvoter skal inngå 
- Bruksform, både personlig bruker og samdrift skal inngå 
 - Institusjoner er holdt utenfor 
- Betingelser om leveranse: 
 - Ku; i løpet av september – oktober 2004 
 - Geit; i løpet av august – oktober 2004 
- De som har meldt inn kvoten for salg i 2004 er holdt utenfor 
 

 
De kriteriene som er vist til i tekstboksen over, er satt med bakgrunn i at det skal være 
tilstrekkelig antall svar på regionnivå til å sammenligne forhold innad i regionen og mellom 
regionene. Derfor er det satt som betingelse at det skal være 300 intervju i hver region. Dette 
medfører at når tall for landet som helhet skal presenteres, vil det være nødvendig å vekte ut 
fra den reelle fordelingen av eierne på regionnivå, som vist i tabell 1.1. Det er en 
eierundersøkelse, derfor er det satt som en betingelse at både eiere med ku- og/eller geitmelk-
produksjon skal inngå. Av det følger det også at eiere som inngår i samdrift er med. For å 
sikre at det er aktive produsenter som har svart på eierundersøkelsen, er det satt betingelse om 
leveranser i løpet av september – oktober på ku og august – oktober 2004 på geit. Videre er de 
som hadde meldt inn sin kvote for salg innen 1. august 2004, med virkning fra 2005, holdt 
utenfor.  
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I forbindelse med utvalget er det hentet ut en rekke registeropplysninger fra TINE, med disse 
betingelsene, slik de forelå i uke 1 2005: 

• Bosted (kommune (adresse, poststed)) 
• Meieritilknytning (meieriselskap) 
• Distriktskode 
• Kvotestørrelse (ku/geit) 
• Medlemskap i ku- og/eller geitekontrollen 
• Når registrert som ny bruker 
• Bruksform, personlig bruker eller samdrift 

o antall i samdrift 
 
Det er en svakhet med registeropplysningene, ved at det kan være enkelte endringer som følge 
av intervjuene ble foretatt i januar, og at registrene ikke er oppdatert med hensyn til endringer 
i forbindelse med årsskiftet. Dette er forhold en må ta hensyn til i analysen av resultatene og i 
bruken av registeropplysningene, slik at de er å betrakte som status før årsskiftet 2004-2005.  
 
Selve gjennomføringen av intervjuene gikk greit. I gjennomføringen av intervjurunden, fikk 
Opinion svarnekt i 697 tilfeller. Det innebærer at personene som ble ringt opp, ikke ønsket å 
delta. Dette er en høyere andel enn i 2001-undersøkelsen.  
 
Under, i tabell 1.1, går det frem hvor mange eiere, med de gitte betingelser, som var i TINE 
når utvalget ble trukket, og hvordan opplysningene i 2005-undersøkelsen vil bli vektet for å 
kunne presentere tall for landet samlet. I tabell 1.2 er tilsvarende opplysninger for 2001-
undersøkelsen, satt opp med gjeldende regioninndeling. Når termen ”TINE totalt vektet” 
brukes på 2005- og 2001-opplysningene i rapporten, er det disse vektene som er benyttet. 
 

Tabell 1.1 Oversikt over antall eiere i TINE høsten 2004, samt antall intervju og vekt. 

 Sum* Prosent Antall 
intervju 

Prosent Vekt** 

TINE Meieriet Øst 3 698 22,84 300 20 1,14 
TINE Meieriet Sør 2 885 17,82 300 20 0,89 
TINE Meieriet Vest 3 472 21,44 300 20 1,07 
TINE Midt-Norge 4 275 26,40 300 20 1,32 
TINE Meieriet Nord 1 862 11,50 300 20 0,57 
Totalt 16 192 100 1 500 100 1,00 

*Kilde: TINE Produsentrådgivning. **Vekt – brukt ved analysen når en skal tolke tallene for landet sett under 
ett.  
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Tabell 1.2 Vekt 2001 – ny regioninndeling 

 Sum* Prosent Antall 
intervju 

Prosent Vekt** 

TINE Meieriet Øst 4 357 22,92 600 28,57 0,80 
TINE Meieriet Sør 3 503 18,42 300 14,29 1,29 
TINE Meieriet Vest 3 992 21,00 600 28,57 0,73 
TINE Midt-Norge 4 990 26,25 300 14,29 1,84 
TINE Meieriet Nord 2 171 11,42 300 14,29 0,80 
Totalt 19 013 100 2 100 100  

*Kilde: TINE Produsentrådgivning. **Vekt – brukt ved analysen når en skal tolke tallene for landet sett under 
ett. 

1.3 Øvrig bakgrunnsinformasjon om eierne anno 2005 
I det følgende skal vi kort presentere en del bakgrunnsinformasjon om utvalget i 2005-
undersøkelsen, som det kan være aktuelt å presentere de ulike spørsmålene i forhold til.  
 
Kjønn, alder og utdanning 

Tabell 1.3 TINE-eierne i 2005-undersøkelsen etter kjønn (spørsmål 202). Prosent. TINE 
totalt vektet. 

 Prosent 
Kvinne 11 
Mann 89 
Totalt 100 
 (N=1 500) 
 
Andelen kvinner og menn i 2005-undersøkelsen er helt identisk med den fordelingen en 
hadde i 2001-undersøkelsen. Dette er to prosentpoeng mindre enn for landbruket samlet sett, 
der 13 prosent av dem som søkte om produksjonstilskudd er kvinner (BFJ 2004a: 221)2.  
 

Tabell 1.4 Aldersfordelingen i utvalget (spørsmål 201). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Prosent Kumulativ prosent 
Under 40 år 20 20 
40-49 år 34 54 
50-59 år 30 84 
60 år og eldre 16 100 
Totalt 100  
 (N=1 500)  
 
Gjennomsnittsalderen for dem som søkte om produksjonstilskudd i 2003 var 48,7 år (BFJ 
2004a: 211)3. Utvalgets gjennomsnittsalder er 48,6 år. Det er 1,7 år høyere enn i 2001-
                                                 
2 Foreløpige tall 
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undersøkelsen. I 2005 er andelen under 40 år 5 prosentpoeng lavere enn i 2001, og andelen 60 
år og eldre er 5 prosentpoeng høyere enn i 2001. Også Budsjettnemnda for jordbruket påpeker 
at gjennomsnittsalderen de senere år har gått noe opp, etter at den i lengre tid har vært stabil 
(BFJ 2004a: 64).  

 

Tabell 1.5 Oversikt over generell utdanning i utvalget (spørsmål 203). Prosent. TINE 
totalt vektet.  

Utdanning utover grunnskole Prosent  
Ingen 12  
1-3 år 49  
4-6 pr 30  
Mer enn 6 år 8  
Totalt 99  
 (N=1 500)  
 
Av tabellen over går det frem at 12 prosent ikke har utdanning utover grunnskole. Denne 
andelen er vel to prosentpoeng lavere enn i 2001-undersøkelsen, men sammenfallende med de 
endelige tallene fra Jordbrukstellingen i 19994.  
 
Kjennetegn ved gården og gårdens betydning 
I forbindelse med uttrekk av respondenter ble det tatt med en del opplysninger knyttet til 
gården. Sammen med enkelte spørsmål danner de grunnlag for bakgrunnsopplysninger som 
kan benyttes i analysen. Her presenteres de kort. 
 

Tabell 1.6 Tidspunkt for siste eierskifte (registeropplysning). Prosent. TINE totalt vektet. 

Siste eierskifte Prosent  
1990 – 1999  20  
2000 – 2003 15  
2004 4  
Ikke registrert reelt eierskifte 61  
Totalt 100  
 (N=1 476)  
 
Over går det frem at fire prosent av de som har svart på spørsmålene, ble eiere i løpet av siste 
år. Disse er særlig interessante i forbindelse med de tiltak TINE iverksetter overfor nye 

                                                                                                                                                         
3 Foreløpige tall 
4 Kilde: http://www.ssb.no/emner/10/04/10/nos_jt1999/nos_c670/nos_c670.pdf 
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medlemmer. Dette er et emne som blir gjenstand for drøfting i kapittel 3. Andelen TINE-eiere 
som har blitt eiere siste år, er noe større enn i landbruket totalt5.  
 

Tabell 1.7 Andel av husstandsinntekt fra gårdsdrift (spørsmål 204). Prosent.               
TINE totalt vektet 

Andel av husstandsinntekt fra 
gårdsdrift 

Prosent Kumulativ prosent 

Under 50 % 35 35 
50 – 74 % 27 63 
75 – 100 % 36 98 
Ikke sikker – uoppgitt 1 99 
Totalt 99  
 (N=1 500)  
 
Over går det frem at i overkant av 1/3 henter under halvparten av husstandsinntektene fra 
gårdsdriften. I gjennomsnitt har TINEs eiere oppgitt (de som har gitt et anslag) at de henter 68 
prosent av husstandsinntekten fra gårdsdriften. Det tilsvarende tallet i 2001-undersøkelsen er 
72 prosent. 
 

Tabell 1.8 Andel av gårdsdriftsinntekt fra melk (spørsmål 205). Prosent.                          
TINE totalt vektet. 

Andel av gårdsinntekter fra 
melkeproduksjon 

Prosent Kumulativ prosent 

Under 50 % 26 26 
50 – 74 % 41 67 
75 – 100 % 31 98 
Ikke sikker – uoppgitt 2 100 
Totalt 100  
 (N=1 500)  
 
Over går det frem at melkeinntektene for TINE-eierne utgjør en stor andel av gårdsinntektene. 
For de som har gitt et anslag, har de i gjennomsnitt anslått at 68 prosent av gårdens inntekter 
kommer fra melkeproduksjon. I 2001 var det tilsvarende tallet 69 prosent. 
 

                                                 
5 De senere år – siden 1999 – har antall ny registrerte bruk ligget mellom 1128 og 2040 (der gårdbruker er født 
etter 1955), det vil si om lag 1 400 eierskifter hvert år (Lømo og Lutnæs 2004: 39). I alt var det 52 830 
(foreløpige tall), som søkte om produksjonstilskudd i 31.7 2004 (Kilde: www.slf.dep.no).  
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Tabell 1.9 Fordelingen av ku- og geitemelkprodusenter (registeropplysning). Prosent. 
TINE totalt vektet. 

 Prosent  
Ku 97  
Geit 3  
Totalt 100  
 (N=1 500)  
 
Som i 2001 utgjør geitemelkprodusentene tre prosent av utvalget i undersøkelsen6. Dette er 
sammenfallende med den faktiske fordelingen av ku- og geitemelkprodusenter i TINE.  
 

Tabell 1.10 Form for melkeproduksjon (spørsmål 206). Prosent. TINE totalt vektet. 

Form for melkeproduksjon Prosent  
Økologisk 3  
Konvensjonell 97  
Totalt 100  
 (N=1500)  
 
På landsnivå totalt opereres det med at 1,9 prosent av alle melkekyr er i besetninger som 
leverer økologisk melk (Kjesbu 2004: 101). I de veide tallene for 2005 er det 97 prosent av 
utvalget som har konvensjonell / tradisjonell produksjon7. Det tilsvarende tallet for 2001 er på 
98 prosent. Skiller en ut ku her, vil 2,6 prosent av gårdbrukerne drive økologisk.  
 

Tabell 1.11 Melkesamdrift (spørsmål 208). Prosent. TINE totalt vektet. 

 Prosent  
Inngår i melkesamdrift 7  
Inngår ikke i melkesamdrift 94  
Totalt 101  
 (N=1 500)  
 

                                                 
6 Det er i veide tall. Uveid er fordeling slik: 1 438 produsenter med ku, 64 med geit (her har to både ku og geit).  
7 Her har vi valgt å sette de 5 som er under omlegging til økologisk produksjon, som ”økologisk” og de 3 som er 
under omlegging fra økologisk til konvensjonell som ”konvensjonell”.   
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På spørsmål om deres gård inngår i en melkesamdrift har sju prosent svart bekreftende. I 2001 
ble registeropplysninger lagt til grunn, og da kom det frem at 3 prosent av utvalget inngikk i 
en samdrift8. Pr. 31.12.2004, var det for landet totalt i alt 2 782 gårdbrukere som var 
medlemmer i 1 236 godkjente samdrifter. De sto for i alt 15 prosent av landets totale 
melkeproduksjon, og de hadde gjennomsnittskvote på 190 000 liter (SLF 2005a: 7-8).  
 

Tabell 1.12 Kvotestørrelse – ku (registeropplysning). Prosent. TINE totalt vektet 

Kvotestørrelse i liter Prosent Kumulativ prosent 
Under 50 000  13 13 
50 000 – 74 999 26 39 
75 000 – 99 999 29 68 
100 000 – 149 999 25 93 
150 000 eller mer 8 101 
 101  
 (N=1 452)  
 
Over går det frem at 68 prosent av de kumelkprodusentene som inngår i utvalget har en kvote 
på under 100 000 liter. Gjennomsnittskvoten i utvalget er på 91 200 liter. Det er 8 500 liter 
høyere enn i 2001. I landet totalt var gjennomsnittskvoten på 92 098 liter i 20049 .  
 
Når det gjelder geit er gjennomsnittskvoten i dette utvalget på 42 200 liter. For landet totalt 
var gjennomsnittskvoten til geitemelkprodusentene på 41 533 liter i 200410. Det er imidlertid 
for få produsenter i dette utvalget til å gjennomføre analyser der en splitter opp geitemelk-
produsentene etter kvotestørrelse.  
 
Geografi 
Det er regioninndelingen i TINE som vil danne grunnlag for analyser med geografisk 
innfallsvinkel. I tillegg kan en dimensjon mellom ”flatbygd” vs. ”andre bygder” være naturlig 
å sjekke for på enkelte spørsmål. 
 

                                                 
8 De tilsvarende registeropplysningene er også samlet inn i denne undersøkelsen, og da er det fire prosent som 
ikke står registrert som ”personlig bruker”. I denne rapporten blir imidlertid deres svar på spørsmål 208 lagt til 
grunn. 
9 Beregnet ut fra oversikt på Statens landbruksforvaltnings nettsider (http://www.slf.dep.no), der en opererer med 
en kumelkkvote 1575,8 mill. liter i 2004, og 17 110 kvoter .  
10 Beregnet ut fra oversikt på Statens landbruksforvaltning sine nettsider (http://www.slf.dep.no), der en opererer 
med en samlet geitemelkkvote 23,3 mill. liter i 2004, og 561 produsenter. 
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Tabell 1.13 Utvalget fordelt etter bygdetype11 (registeropplysning). Prosent. TINE totalt 
vektet 

Bygdetype Prosent 
Flatbygd 22 
Andre bygder 78 
Totalt 100 
 (N=1 500) 
 
Oversikt over hvordan utvalget TINE-eiere fordeler seg etter bygdetype, viser at vel 1 av 5 
eiere er bosatt på ”flatbygd”. I 2001 var denne andelen 1 av 4.  
 
Tillitsverv 
Ut fra en tanke om at de som har eller har hatt verv i TINE i løpet de siste fire år stiller seg 
annerledes til en del av de emner og spørsmål som tas opp i denne undersøkelsen, er det stilt 
eksplisitt spørsmål om det. Under går det frem at 18 prosent har eller har hatt verv i TINE i 
løpet av de siste 4 år. Dette er sammenfallende med hva som var situasjonen i 2001-
undersøkelsen. 
 

Tabell 1.14 Har eller har hatt tillitsverv i TINE i løpet av de siste 4 år (spørsmål 207). 
Prosent. TINE totalt vektet 

Har eller har hatt verv i TINE siste 4 år Prosent 
Ja 18 
Nei 82 
Totalt 100 
 (N=1 500) 
 
Melkeproduksjon på gården i fremtiden  
TINEs eiere ble bedt om å svare på spørsmål om de tror det vil være melkeproduksjon på 
bruket deres om fem år. Under ser en at 74 prosent svarer at det vil være det. Dette er en like 
stor andel som i 2001. Samtidig er det er det flere som svarer at det ikke vil være 
melkeproduksjon på bruket om fem år i 2005 (11 prosent) enn i 2001 (8 prosent). Det 
innebærer at andelen som har svart ”ikke sikker” er lavere i 2005 enn i 2001. 
 

                                                 
11 I vedlegg 2 er landsinndelingen som benyttes i driftsgranskningene i jordbruket, som er lagt til grunn her, 
nærmere beskrevet.  
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Tabell 1.15 Melkeproduksjon på bruket om fem år (spørsmål 209). Prosent.                 
TINE totalt vektet. 

Melkeproduksjon på bruket om fem år Prosent 
Ja 74 
Nei 11 
Ikke sikker 15 
Totalt 100 
 (N =1 500) 
 
 

1.4 Om presentasjon av resultatene  
Det er et omfattende materiale som er samlet inn fra TINEs eiere. I underkant halvparten av 
spørsmålene som ble stilt i 2005 er også stilt tidligere (2001 og enkelte også i 1997). På disse 
spørsmålene vil utviklingen over tid bli sammenlignet. På nye spørsmål eksisterer ikke den 
muligheten. Alle spørsmål er presentert i forhold til:  

• Fordelingen for TINE totalt (landstall). De er vektet i forhold til den faktiske 
fordelingen av medlemmene i de ulike regionene. 

• Fordelingen brutt ned mot de fem regionene i TINE (ikke vektet). 
 

Presentasjon av påstandsspørsmålene 
I 2005 (som i 2001) er en rekke av spørsmålene stilt som påstander, som eierne har svart på ut 
fra en sjudelt svarskala, der 1 er ”helt uenig”, 7 er ”helt enig”. I presentasjonen av disse 
resultatene er det i 2005-undersøkelsen presentert gjennomsnittscore (som i 2001-
undersøkelsen). I tillegg er svarene presentert i forhold til en tredelt skala, der karakterene 1-3 
står for ”uenig”, karakteren 4 står for ”verken uenig eller enig” og  karakterene 5-7 står for  
”enig”. Dette er forskjellig fra 2001-undersøkelsen hvor karakterene 3-5 sto for ”verken uenig 
eller enig”. Der hvor 2001 og 2005 sammenlignes i denne rapporten, er resultatene fra 2001 
kodet på samme måte som i 200512. Bakgrunnen for denne omleggingen er at det er et ønske 
om å redusere størrelsen på ”verken eller” gruppen. Karakteren 4 utgjør midtpunktet i en 
sjupunktskala, og med denne endringen angir også de som har svart 3 eller 5 en retning om at 
de hhv. er uenige/enige. I 2001-undersøkelsen var oppmerksomheten rettet mot å 
sammenligne resultatene med Gilde Norsk Kjøtts medlemsbarometer, som da benyttet en 
større ”verken eller” kategori da dette omfattet verdiene 3-5. Dette er ikke like påkrevd i 
2005-undersøkelsen, da en kan sammenligne TINE 2005 med TINE 2001. Videre vil det i 
denne rapporten, i forhold til i 2001, bli lagt større vekt på å presisere overfor leserne der 20 
prosent eller flere av respondentene valgte å benytte ytterpunktene på skalaen, det vil si 
karakterene 1 eller 7. 

                                                 
12 I presentasjonen av påstandsspørsmålene i 2001-undersøkelsen (Lutnæs 2002), var det en systematisk feil 
(kodefeil), slik at gruppen ”uenig” /”misfornøyd” ble større enn den faktisk skulle være. Denne kodefeilen er 
rettet opp i denne undersøkelsen.  
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Bruk av bakgrunnspørsmålene 
I tillegg er det foretatt kjøringer mot bakgrunnsopplysninger, der en har en klar formening 
(eller hypotese) om sammenhenger, det er interessant å sjekke ut. Resultatet av disse 
kjøringene er presentert i vedlegg 3. Dette innebærer at resultatene blir noe annerledes 
presentert denne gangen enn i 2001-undersøkelsen, der alle spørsmål ble testet opp mot en 
rekke bakgrunnsopplysninger. Med bakgrunn i de erfaringer som ble høstet der, mener vi at 
den skisserte fremgangsmåten har mer for seg, med tanke på å holde oppmerksomheten rettet 
mot utgangspunktet for denne undersøkelsen:  

• Hvordan fremstår TINE Gruppa overfor sine eiere i 2005? 
• Hvordan fremstår TINE i 2005 sammenlignet med i 2001? 

 
Feilmargin 
Dette er en utvalgsundersøkelse blant eiere av TINE. Dette innbærer at når en tolker 
resultatene må det tas høyde for feilmarginer. Hovedfrekvensene (tall på landsnivå) må tolkes 
innenfor feilmarginer på +/- 1,1 – 2,5 prosentpoeng. Når utvalget brytes ned på undergrupper 
er feilmarginene noe større (Opinion 2005).  
 
Signifikansnivå 
Det er lagt til grunn et signifikansnivå på 5 prosent. Det innebærer at det er mindre enn 5 
prosent sjanse for å si at en påvist sammenheng er tilfeldig. Med denne betingelsen er det 
gjennomført kji-kvadrattester, og der det er påvist signifikante sammenhenger er det 
presentert i figur/tabell med en stjerne (*).  
 
Språkbruk 
Enkelte ord og begrep vil i denne rapporten bli brukt om hverandre, og de er dermed 
synonyme der annet ikke er spesifisert: 

• TINE-eier, eier, medlem, gårdbruker, melkeprodusent 
• TINE Meieriet Øst, Region Øst, Øst 
• TINE Meieriet Sør, Region Sør, Sør 
• TINE Meieriet Vest, Region Vest, Vest 
• TINE Midt-Norge, Region Midt-Norge, Midt Norge  
• TINE Meieriet Nord, Region Nord, Nord 
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Undersøkelsens videre gang 
Undersøkelsen presenteres med følgende inndeling: 

• Kapittel 2 omhandler TINE-rådgivningen 
• Kapittel 3 omhandler Organisasjonsarbeidet i TINE 
• Kapittel 4 omhandler TINE som samvirkeorganisasjon, herunder hvordan TINEs eiere 

stiller seg til enkelte følger av konserndanningen i 2002  
• Kapittel 5 omhandler TINE som samfunns- og markedsaktør 
• Kapittel 6 omhandler eiernes samlete vurdering av TINE, samt nærmere analyse av 

enkelte sentrale trekk  
• Kapittel 7 inneholder et sammendrag av hovedfunnene i rapporten  
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2 TINE – rådgivningen  
Overskriften TINE – rådgivningen sikter til de rådgivningstjenenester TINE-eierne får adgang 
til å benytte. Rådgivning blir gitt innenfor et bredt spekter og i ulike former. Herunder hører 
personlig kontakt, gruppemøter og studieringer, større faglige møter, betydelig datamateriale 
og utskrifter (TINE 2004a). Tjenestene er imidlertid i endring og utvikling. Dermed er også 
mange av spørsmålene som ble stilt i 2001 byttet ut for å fange opp disse endringene.   
 

2.1 TINE-eiernes vurdering av rådgivningen og rådgiveren 
2.1.1 Grunnpakkebesøket 
Grunnpakken er felles for hele TINE. Det innebærer at alle TINE-eierne skal få to årlige 
fellesfinansierte besøk med et klart definert innhold. I dette møtet mellom rådgiver og 
gårdbruker skal rådgiveren blant annet legge vekt på ku-/geitekontrollen, produksjons-
gjennomgang og medlemsarbeid for TINE og GENO. Innholdet i besøket skal ivareta både 
fellesskapet og den enkelte produsents behov, og det skal ivareta produsentenes muligheter 
for eierinnflytelse (TINE 2004b: 34-35).  
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Figur 2.1 TINE-eiernes svar på hva som er det viktigste i forbindelse med grunnpakke-
besøket fra TINE-rådgiveren (spørsmål 1). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Det er ikke store regionale forskjeller i 2005 mht. hvordan gårdbrukerne vurderer 
grunnpakkebesøket fra TINE-rådgiveren. Alt i alt går det frem at 31 prosent svarer at det 
viktigste er å få samlet inn data til kukontrollen, mens 47 prosent fremholder de faglige 
diskusjonene med rådgiveren. Andelen som trekker frem faglige diskusjoner er stigende med 
hvor stor melkekvote (ku) de disponerer. Av dem med 150 000 eller mer i melkekvote svarer 
55 prosent frem dette, mot 42 prosent av dem som disponerer en melkekvote på under 75 000 
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liter. Det er også slik at andelen som svarer ”noen å diskutere fag med”, er synkende med 
stigende alder13.  
 
I figuren under går det frem at det har vært en bevegelse fra 2001 til 2005 i retning av at færre 
trekker frem det å diskutere fag, og flere som har trukket frem innsamling av data til ku- eller 
geitekontrollen. Her bør det videre presiseres at ordlyden i 2001 var noe annerledes enn i 
200514. 
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Figur 2.2 TINE-eiernes svar på hva som er det viktigste i forbindelse med grunnpakke-
besøket fra TINE-rådgiveren. 2005 (spørsmål 1), 2001 (spørsmål 3) (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

 
2.1.2 TINE-eiernes vurdering av rådgivningen og rådgiveren  
Når en ber gårdbrukerne gi sin vurdering av TINE-rådgiveren og rådgivningen som sådan, er 
det naturlig nok svært individuelt hvilke erfaringer og opplevelser de har høstet. I den grad en 
klarer å finne systematiske forskjeller i gårdbrukernes vurderinger ut fra kjente 
bakgrunnsvariabler, som region, er det nærliggende å trekke den slutning at det da er 
strukturelle forhold som gjør seg gjeldende.  

                                                 
13 Se vedlegg 3, tabell 2.1-2.3 for detaljer.  
14 Ordlyd i 2001: ”Hvilke av disse forholdene opplever du som viktigst med besøket av produksjonsrådgiver”.  
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Figur 2.3 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgivningen dekker godt de 
veiledningsbehov jeg har”(spørsmål 2). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Av figuren over går det frem at 70 prosent er enig i at TINE rådgivningen dekker godt de 
veiledningsbehov de har. Det er ikke store forskjeller mellom regionene, eller de øvrige 
bakgrunnsvariablene det er sjekket for15. Figuren under viser at gårdbrukerne i 2005 ikke har 
vurdert TINE-rådgivningen særlig annerledes enn i 2001.  
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Figur 2.4 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE-rådgivningen dekker godt de 
veiledningsbehov jeg har”(2005 (spørsmål 2), 2001 (spørsmål 4). Prosent.    
TINE totalt vektet. 

                                                 
15 Se vedlegg 2.4 - 2.7 for detaljer. 
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Et spørsmål som ikke ble stilt i 2001, men som er med å belyse TINE-eiernes oppfatning av 
rådgivningstilbudet, er hvorvidt de finner det målrettet. Det er presentert i figuren under.  
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Figur 2.5 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg synes dagens faglige rådgivning fra 
TINE er god og målrettet” (spørsmål 6). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Av tallene presentert i figuren over går det frem at majoriteten av TINEs eiere i de ulike 
regionene, er enig i at dagens faglige rådgivning er god og målrettet. Det er heller ikke 
avdekket store forskjeller med bakgrunn i de øvrige bakgrunnsspørsmålene det er sjekket 
for16.  
 
Under er oppmerksomheten rettet mot melkeprodusentenes vurdering av hvorvidt de mener at 
rådgiveren i tilstrekkelig grad er nok opptatt av å ”gå i fjøset”. Fra melkeprodusentenes 
ståsted kan dette ses som et uttrykk for ønske om faglig praktisk veiledning. Det kan 
imidlertid også være et uttrykk for gårdbrukernes mer generelle holdning til at rådgiverne, ut 
fra et dyrevelferdsmessig ståsted, bør være mer ”føre var”.    
 

                                                 
16 Se vedlegg 3, tabell 2.8-2.9  for detaljer.  
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Figur 2.6 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE-rådgiveren bør være mer opptatt av å 
gå i fjøset”(spørsmål 3). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
I alt sier 39 prosent av TINEs eiere at de er enige i at rådgiveren bør være mer opptatt av å gå 
i fjøset. Det er et forsøk på å fange opp gårdbrukernes oppfatning av den praktiske 
tilnærmingen rådgiveren har til sin jobb. Som det går frem over er ikke forskjellene mellom 
de ulike regionene store. Det er blitt stilt spørsmål om kvinner i større grad enn menn ville 
svare ”enig” på påstanden over. Det finner heller ikke støtte i dette materialet, men de 
gårdbrukerne som er 50 år eller eldre har i noe større grad enn de under 50 år sagt seg enige i 
at rådgiveren fra TINE bør være opptatt av å gå i fjøset17. Men som figuren under viser, er 
forskjellene fra 2001 til 2005 betydelige, ved 10 at prosentpoeng flere sier seg enig i 
påstanden i 2005. 
 

                                                 
17 Se vedlegg 2.10-2.11 for detaljer. 
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Figur 2.7 TINE-eiernes svar på påstanden :”TINE-rådgiveren bør være mer opptatt av å 
gå i fjøset”. 2005 (spørsmål 3), 2001( spørsmål 8) (*).  Prosent. TINE totalt 
vektet. 

 
TINE-rådgivernes kompetanse og gårdbrukernes vurdering av den er utgangspunktet for 
figuren som er presentert under.  
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Figur 2.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE-rådgiveren har tilstrekkelig faglig 
kompetanse” (spørsmål 4). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem at 74 prosent av gårdbrukerne er enig i at TINEs rådgivere har tilstrekkelig 
faglig kompetanse, og hele 21 prosent av gårdbrukerne sa seg helt enig i påstanden. Slik 
tallene er presentert i figuren over er det ikke grunnlag for å hevde at det er forskjeller mellom 
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TINEs eiere i de ulike regionene. Det er det heller ikke på øvrige bakgrunnsvariabler det er 
sjekket for18. I 2001 ble ikke dette spørsmålet stilt, men eierne fikk et spørsmål som var 
negativt ladet: ”Produksjonsrådgiver oppfyller ikke de faglige forventingene vi har til 
han/henne”19. I alt sa 20 prosent seg enig i den påstanden.  
 
Neste påstand som er presentert er tematisk nært knyttet opp til forrige. Det er spurt om 
TINE-rådgivernes kjennskap til aktuelle tjenester.  
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Figur 2.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE-rådgiveren har god kjennskap til 
aktuelle tjenester” (spørsmål 5). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Som det går frem av figuren over er det et stort flertall i alle regionene, som svarer at 
rådgiveren har god kjennskap til aktuelle tjenester. På landsbasis sier hele 28 prosent av 
gårdbrukerne seg helt enig i påstanden. Det er bred enighet om at TINE-rådgiveren har god 
kjennskap til de aktuelle tjenester20.  
 
 

                                                 
18 Det går frem av vedlegg 3, tabell 2.12-2.14. 
19 Spørsmål 7 i 2001 undersøkelsen. 
20 Dette underbygges av tabell 2.15-2.16. 
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2.1.3 Om hvilke rådgivningstjenester TINE-eierne har brukt og kan tenke seg å 
benytte 

Gårdbrukerne fikk spørsmål om hvilke rådgivningstjenester fra TINE de har brukt de siste to 
årene, og hvilke tjenester de kan tenke seg å benytte de kommende to år. Om bruken av 
dagens rådgivningstjenester har TINE allerede god oversikt, gjennom registrert aktivitet og 
salg. Spørsmålet om de vil benytte rådgivningstjenestene i fremtiden har de imidlertid ikke 
samme oversikt over. Det er naturlig å se disse to spørsmålene i sammenheng, for å se hvilket 
potensial det er for gjenkjøp av de enkelte rådgivningstjenestene fra TINE. 
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Figur 2.10 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de har kjøpt de siste 2 årene (spørsmål 7). Prosent .     
TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem hvor stor andel av TINEs eiere som har benyttet seg av en eller flere av de 
rådgivningstilbud, utover grunnpakken, de siste to år. Utover det som kommer frem i figuren 
over, er det visse forhold som er verdt å trekke frem21. En kan starte med Økonomisk 
rådgivning. For det er flere yngre enn eldre gårdbrukere som har kjøpt rådgivning innenfor 
økonomi. Jo større melkekvote (ku) de disponerer, desto større andel har kjøpt Økonomisk 
rådgivning fra TINE. Det tilbudet flest har benyttet er Årsutskriftsgjennomgang. Av dem som 
har benyttet det, er det flest blant dem med større melkekvoter, og blant dem som inngår i 
samdrifter. Det er også tilfellet blant dem som har benyttet Ekstrabesøk fra rådgiver. Derimot 
er andelen gårdbrukere med de minste melkekvotene overrepresentert blant dem som har 
benyttet seg av rådgivning knyttet til Melkekvalitet. Det er også slik at de som inngår i 

                                                 
21 Tallgrunnlaget for disse opplysningene er vist i vedlegg 3, tabell 2.17 –2.19. 
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melkesamdrift i noe større grad, enn de som ikke gjør det, har svart at de har benyttet 
Helsetjenesten. 
 
Det mest påfallende i figuren over er imidlertid at i alt 41 prosent, det vil si at 621 av 1 500 
TINE-eiere, har svart at de ikke har benyttet én eller flere av de rådgivningstjenester som er 
nevnt i spørsmål 7. I materialet går det frem at andelen som ikke har benyttet noen av de 
nevnte rådgivningstjenester fra TINE, er økende med stigende alder. Derimot er denne 
andelen lavere jo større kvote gårdbrukerne disponerer, og de som er medlemmer i samdrifter 
har i mindre grad enn de øvrige, svart at de ikke har benyttet seg av noen av disse 
rådgivningstjenestene22. Under går det frem at det er store forskjeller mellom de ulike 
regionene, på hvor mange som har svart at de ikke har benyttet seg av noen av disse 
rådgivningstjenestene utover grunnpakke fra TINE. Det er i første rekke TINE Meieriet Vest 
som skiller seg ut, der flertallet av de som har svart, ikke har benyttet seg av noen av de 
nevnte tjenestene. 
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Figur 2.11 Andelen TINE-eiere som har svart ”ingen av disse, eller ikke sikker”, på 
spørsmål om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, utover grunnpakke, de har 
kjøpt de siste 2 årene (spørsmål 7). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
I tabellen under er det tatt utgangspunkt i de som har kjøpt tjenester, altså ikke de som har 
svart ”ingen av disse, ikke sikker”, og sett på om det er forskjeller mellom hvilke tjenester 
gårdbrukerne kjøper i de ulike regionene innenfor TINE. Det er i alt 879 gårdbrukere som har 
svart at de har kjøpt én eller flere av disse rådgivningstjenestene fra TINE. 
 

                                                 
22 Tallgrunnlaget for disse opplysningene er vist i vedlegg 3, tabell 2.17 –2.19. 
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Tabell 2.1 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har kjøpt en eller flere 
tjenester fra TINE utover grunnpakke, faktisk har kjøpt de siste 2 årene 
(spørsmål 7). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

  TINE 
Meieriet Øst 

(N=207) 

TINE 
Meieriet Sør 

(N=171) 

TINE 
Meieriet Vest 

(N=127) 

TINE 
Midt-
Norge 

(N=184) 

TINE 
Meieriet 

Nord 
(N=193) 

TINE 
totalt 

(vektet) 
(N=879) 

Økonomi (*) 41 35 30 38 27 35 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

(*) 68 49 40 44 50 51 

Fôring  41 39 36 41 48 41 
Melkekvalitet (*) 28 27 33 22 36 28 
Helsetjenesten  25 36 26 29 28 29 
Melkemaskinkontroll (*) 27 28 27 29 51 31 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 29 18 21 28 23 25 

 
Det går frem over at det er flere interessante forskjeller mellom regionene innenfor TINE.   
For det første er det en betydelig større andel av eierne i TINE Meieriet Øst enn i TINE 
Meieriet Vest og Nord som har kjøpt  rådgivningstjenester innenfor Økonomi. Herunder 
ligger da Effektivitetskontrollen og Økonomisk Rådgivning i TINE (ØRT). Eierne i TINE 
Meieriet Øst skiller seg også ut ved at en større andel, enn i de øvrige regionene, har 
gjennomført Årsutskriftsgjennomgang. Prosentdifferansene i tabellen over, når det gjelder 
rådgivning knyttet til Fôring, Helsetjenesten og Ekstrabesøk rådgiver, er imidlertid ikke så 
store at det kan sies å være vesentlige regionale forskjeller. Derimot skiller eierne tilknyttet 
TINE Meieriet Nord seg ut, ved at de i noe større grad enn de øvrige har kjøpt tjenester 
knyttet til Melkekvalitet. De har også i større grad oppgitt at de har kjøpt tjenester fra TINE 
for å få gjennomført Melkemaskinkontroll.  
 
Utover disse regionale forskjellene er det visse andre interessante forskjeller som kan trekkes 
frem23. Av de gårdbrukerne som har kjøpt én eller flere tjenester fra TINE utover grunnpakke, 
har de gårdbrukerne som er 60 år eller eldre i mindre grad benyttet Økonomisk rådgivning. Til 
gjengjeld er de overrepresentert blant dem som har benyttet seg av tilbud rettet inn mot 
Melkekvaliteten. Videre er det verdt å merke seg at jo større melkekvote de disponerer, desto 
større andel av dem har kjøpt Økonomisk rådgivning. Det er også slik at de med 150 000 eller 
mer i melkekvote, i større grad har benyttet tilbudet Ekstrabesøk fra rådgiver. Sammenhengen 
mellom størrelse på melkekvote og rådgivning knyttet til melkekvalitet og melkemaskin-
kontroll er imidlertid motsatt. I den betydning at forholdsvis færre av dem med større 
melkekvoter, som har kjøpt tjenester utover grunnpakke, har kjøpt Melkemaskinkontroll og 
rådgivning for å bedre Melkekvaliteten.  
 

                                                 
23 Tallgrunnlaget for disse opplysningene er vist i vedlegg 3, tabell 2.20-2.22.  
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I figuren under, ses det bort fra hvilke tjenester de har kjøpt. Fokuset er nå rettet mot hvor 
mange av de nevnte tjenestene de har kjøpt. Av gårdbrukerne som har kjøpt tjenester, har de i 
gjennomsnitt benyttet to forskjellige tjenester, utover grunnpakkebesøket i løpet av den siste 
toårsperioden.  
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Figur 2.12 Antall tjenester TINE-eierne har benyttet i løpet av de siste 2 år (basert på 
spørsmål 7).  Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem at 37 prosent av gårdbrukerne som har kjøpt tjenester utover det som er 
dekket gjennom grunnpakkebesøket, har kjøpt én type tjeneste. I den gruppen er det de som 
har kjøpt tjenester i TINE Meieriet Vest som er i overvekt. I motsatt ende av skalaen, blant 
dem som har kjøpt tre eller flere forkjellige rådgivningstjenester fra TINE, er andelen størst 
blant eierne i TINE Meieriet Øst24. Et spørsmål som kan stilles på denne bakgrunn, er om 
gårdbrukerne i de regionene som har kjøpt få tjenester i de siste to årene, vil kjøpe forholdsvis 
mer de kommende to årene. Det blir belyst under. 
 

                                                 
24 Dette er i vedlegg 3 (tabell 2.23-2.25) også sett i forhold til øvrige bakgrunnsopplysninger (alder, størrelse og 
samdrift), men det gir lite nytt utover det som allerede er presentert i kapitlet. 
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Figur 2.13 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, kan du tenke deg å kjøpe i løpet av de kommende to år? 
(spørsmål 8). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Av figuren over går det frem at 1 av 3 gårdbrukere svarer ”ingen av disse, ikke sikker”. Det er 
med andre ord færre enn de som ikke har benyttet én eller flere tjenester i de siste to årene 
(jfr. omtale av figur 2.10 tidligere).  
 
Økonomi og Fôring er de tjenestene som flest nevner det vil være aktuelt å kjøpe i løpet av de 
kommende to år. I den andre enden finner vi dem som har svart Ekstrabesøk av rådgiver, som 
trekkes frem av 14 prosent av TINE-eierne. Det er videre forskjeller mellom ulike grupper 
gårdbrukere som ikke kommer klart frem av figuren over25. Interessen for Økonomisk 
rådgivning er større blant gårdbrukere under 40 år enn blant eldre gårdbrukere. Det er videre 
slik at ønsket om Økonomisk rådgivning er større blant dem med melkekvoter over 100 000 
liter enn blant dem med mindre kvoter, og blant medlemmer i samdrifter enn blant dem som 
ikke er i samdrifter. I figuren over går det frem at 29 prosent har svart at de ønsker rådgivning 
knyttet til Fôring i løpet av de kommende to år. Hele 42 prosent av dem med 150 000 eller 
mer i melkekvote, og 37 prosent av de under 40 år har svart det. I materialet kommer det også 
frem at interessen for rådgivning knyttet til Melkekvalitet, er størst blant dem med de minste 
kvotene. Når det gjelder ønsket om å kjøpe tjenester knyttet til Bygningsrådgivning, er den 
forholdsvis jevnt fordelt blant dem med melkekvoter over 75 000 liter, mens interessen for 
bygningsrådgivning er mindre blant dem med melkekvoter under 75 000 liter. Interessen for 
bygningsrådgivning er også noe større blant yngre gårdbrukere. Det kan man også si om 
ønsket for Samdriftsrådgivning, hvor 25 prosent av dem under 40 år har svart at de er 
interessert i det, mot 16 prosent av dem mellom 50-59 år. Det er imidlertid interessant å legge 

                                                 
25 I vedlegg 3, tabell 2.26-2.28  er tallgrunnlaget for dette nærmere presentert.  
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merke til at interessen for samdriftsrådgivning er forholdsvis jevnt fordelt mellom de gårdene 
med mindre, mellomstore og store melkekvoter.  
 
I neste figur går det frem at det er forskjell mellom regionene i hvor stor andel som har svart 
”Ikke sikker, ingen av disse”. I TINE Meieriet Vest har 40 prosent svart det. Det er 12 
prosentpoeng flere enn i TINE Meieriet Øst. Her kan det også legges til, som det går frem i 
vedlegg 3, at gårdbrukere som er 60 år eller eldre og gårdbrukere som har melkekvoter på 
under 75 000 liter, er noe overrepresentert blant dem som har svart ”ikke sikker, ingen av 
disse”.  
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Figur 2.14 Andel av TINE-eierne som har svart ”ingen av disse, ikke sikker” på  
spørsmålet: ”Hvilke rådgivningstjenester fra TINE, utover grunnpakke, kan du 
tenke deg å kjøpe i løpet av de kommende to år?” (spørsmål 8). Region (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

 
I tabellen som følger under, er det tatt utgangspunkt i dem som har svart at de kan tenke seg å 
kjøpe én eller flere forskjellige tjenester, utover grunnpakke, fra TINE de kommende to år.  
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Tabell 2.2  Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har svart at de ønsker å 
kjøpe én eller flere forskjellige tjenester fra TINE utover grunnpakke, ønsker å 
kjøpe i løpet av de kommende to år (spørsmål 8). Region. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

  TINE 
Meieriet Øst 

(N=216) 

TINE 
Meieriet Sør 

(N=187) 

TINE 
Meieriet 

Vest 
(N=180) 

TINE 
Midt-
Norge 

(N=212) 

TINE 
Meieriet 

Nord 
(N=208) 

TINE 
totalt 

(vektet) 
(N=1006)

Økonomi (*) 52 41 37 44 42 44 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

(*) 49 31 28 33 38 36 

Fôring  45 49 38 40 47 43 
Melkekvalitet  33 26 27 23 32 28 
Helsetjenesten  27 32 20 31 30 28 
Melkemaskinkontroll (*) 25 18 32 24 43 27 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 23 19 14 23 23 20 

Bygningsrådgivning  29 30 29 39 30 32 
Samdriftsrådgivning (*) 27 19 37 29 21 27 
 
 
Det er enkelte regionale forskjeller i interessen for å kjøpe rådgivningstjenester de kommende 
to år. Både når det gjelder Økonomi, herunder ØRT og EK, og Årsutskriftsgjennomgang er det 
en noe større andel i TINE Meieriet Øst enn i de øvrige regionene som sier de vil kjøpe. Av 
de som vil kjøpe tjenester de kommende to år, er det en lavest andel blant gårdbrukerne i 
TINE Meieriet Vest som trekker frem Økonomi. Videre er det verdt å merke seg at 
gårdbrukerne i TINE Meieriet Nord i påfallende stor grad, sammenlignet med de øvrige 
regionene, trekker frem Melkemaskinkontroll. Tidligere har vi også sett at mange i TINE 
Meieriet Nord har kjøpt denne tjenesten de siste to år. Av dem som har tenkt å kjøpe 
rådgivningstjenester fra TINE i løpet av de kommende to år, ser en at det er en forholdsvis 
stor andel blant medlemmene i TINE Meieriet Vest som trekker frem Samdriftsrådgivning.  
 
I tillegg til disse regionale forskjellene som er presentert over er det verdt å merke seg at 
forskjellige produsenter synes å ha noe ulik tilnærming til TINEs rådgivningstilbud 
fremover26. For hele 54 prosent av dem som er under 40 år, som har tenkt å kjøpe tjenester 
utover TINEs grunnpakke, har oppgitt at de vil kjøpe tjenester under det som går på Økonomi. 
Det er også slik at interessen for økonomisk rådgivning er større blant dem med melkekvote 
på over 100 000 liter enn for dem som har mindre melkekvote. Dette kan også sies om 
interessen for rådgivning angående Fôring. For av dem som har en melkekvote på over      
150 000 liter, og som har uttrykt interesse for å kjøpe tjenester utover grunnpakke de 
kommende to årene, trekker hele 56 prosent frem fôring. Det tilsvarende tallet for dem med 
melkekvoter under 50 000 liter er 39 prosent. Derimot har de med minst registrert melkekvote 
i større grad enn de øvrige produsentene fremholdt tilbudene Melkekvalitet, 

                                                 
26 Se vedlegg 3, tabell 2.29-2.31 for detaljer.  
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Melkemaskinkontroll og Helsetjenesten. Interessen for Bygningsrådgivning, er også noe ulikt 
fordelt. Det er størst andel blant dem med mellom 100 000 – 150 000 liter som har trukket 
frem dette rådgivningstilbudet. Om ikke oppsiktsvekkende – men verdt å notere seg, har en 
stor andel av produsentene som inngår i en melkesamdrift svart at de er interessert i å benytte 
seg av Samdriftsrådgivning.  
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Figur 2.15 Antall forskjellige rådgivningstjenester, utover grunnpakke, TINE-eierne 
opplyser at de kan tenke seg å kjøpe i løpet av kommende to år (basert på 
spørsmål 8). Region. Prosent. TINE totalt vektet.   

 
Over går det frem at halvparten av gårdbrukerne som har svart at de kan tenke seg å kjøpe 
rådgivningstjenester utover det som er inkludert i TINEs grunnpakke, har uttrykt at de vil 
benytte tre eller flere av TINEs rådgivningstjenester. Interessen for å kjøpe rådgivnings-
tjenester i de kommende to år er størst blant gårdbrukerne som er under 40 år. Interessen er 
også noe større blant dem med store melkekvoter, og blant dem som inngår i melke-
samdrifter27.  
 
Avslutningsvis i denne bolken, blir oppmerksomheten rettet mot hvorvidt det er slik at de som 
har kjøpt én type rådgivningstjeneste siste 2 år, også vil være interessert i å kjøpe den typen 
tjenester de kommende to år.  
 
 
 
 
 
                                                 
27 Se vedlegg 3, tabell 2.32-2.34 for detaljer. 

  LU-rapport nr. 2 – 2005 



Side 28  Eierundersøkelse i TINE 2005 

Tabell 2.3 Gårdbrukernes interesse for gjenkjøp av TINEs rådgivningstjenester. Andel av 
dem som svarte at de har kjøpt en form for rådgivningstjenester i siste to år 
(spørsmål 7), og som vil kjøpe samme formen for rådgivningstjenester i de 
kommende 2 år (spørsmål 8).Prosent. TINE totalt vektet.  

 Prosent (N)  
Økonomi 60 310  
Årsutskriftsgjennomgang 55 452  
Fôring 58 358  
Melkekvalitet 54 245  
Helsetjenesten 58 251  
Melkemaskinkontroll 51 270  
Ekstrabesøk av rådgiver 45 218  
Ingen av disse, ikke sikker 54 622  
 
Tabellen over leses på følgende måte: Av dem som kjøpte Økonomirådgivning i løpet av de 
siste to år, vil 60 prosent ta gjenkjøp i løpet av de kommende to år. Videre går det frem at med 
ett unntak, Ekstrabesøk av rådgiver, vil over halvparten av dem som har kjøpt de gitte 
rådgivningstjenestene de siste to år, også kjøpe dem igjen i løpet av de kommende to år. Det 
er ikke grunnlag, med bakgrunn i dette materialet, for å hevde at graden av gjenkjøp varerier 
mellom de ulike regionene28. 
 

2.2 TINE eiernes holdning til betalte rådgivningstjenester 
I 2005 er prisen på TINEs rådgivning kr 400 pr time. Dette dekker om lag 70 prosent av de 
totale kostnadene. På den bakgrunn ble det stilt spørsmål om dette er rett pris, eller om eierne 
av TINE mener at denne typen tjenester i større eller mindre grad skal dekkes gjennom 
redusert melkepris for alle. 

                                                 
28 Se tabell 2.35 for detaljer.  
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Figur 2.16 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor mye de mener at melkeprodusentene 
ved kjøp av rådgivningstjenester skal betale (spørsmål 9). Region. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

 
I figuren over er de som har svart ikke sikker, 5-9 prosent i de ulike regionene, holdt utenfor. 
En skal også legge merke til at 14 prosent av gårdbrukerne som er 60 år eller eldre svarte 
”ikke sikker” på dette spørsmålet. Det går frem over at det ikke er store regionale forkjeller i 
vurderingen av dette spørsmålet. For TINE sett under ett, mener 29 prosent at en bør betale 
full kostpris. Med bakgrunn i at TINE i dag dekker anslagsvis 70 prosent av sine utgifter i 
forbindelse med rådgivningstjenestene, viser dette at flertallet av eierne er enig i dagens 
prispolitikk. For 63 prosent av gårdbrukerne, som har tatt stilling til spørsmålet, har svart at de 
mener at en bør betale 75 prosent av kostpris eller mer. Uten at det har stor betydning av 
tolkningen av disse svarene, er det slik at andelen som har svart ”ca 50 prosent av kostpris” er 
større desto eldre gårdbrukerne er, og desto mindre melkekvotekategori en forholder seg til29.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Dette går frem av tabell 2.36 –2.37 i vedlegg 3.  
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3 Organisasjonsarbeidet i TINE 
I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot organisasjonsarbeidet i TINE. Den formelle 
medlemsorganisasjonen består av tillitsvalgte, og de utgjør kontakten mellom meieriselskap 
og medlemmene/eierne. I kapittel én går det frem at 18 prosent av dem som er med i denne 
undersøkelsen, har eller har hatt tillitsverv i løpet av de siste fire år. I denne omtalen av 
organisasjonsarbeidet er det operasjonalisert til å omhandle følgende emner:  

• Produsentlaget  
• Informasjon  
• Medlemshåndbok  
• Nye medlemmer  
• Kvinnelige tillitsvalgte 

 

3.1 Produsentlag  
Produsentlagene i TINE utgjør TINEs lokale organisasjonsenheter, og de er sammensatt av 
TINEs eiere. Det er i alt 284 Produsentlag i TINE (TINE 2004c: 6). Produsentlaget er den 
lokale medlemsenheten for TINE og GENO. Det er faglige og organisasjonsmessige oppgaver 
som tas opp i produsentlaget. I vedtektene til TINE heter det at det normalt skal avholdes 
minst to møter i produsentlaget (årssamling og minst ett fagmøte/informasjonsmøte) (TINE 
2003). Videre står det at produsentlagets oppgaver er å være: 

• TINEs lokale valgforum 
• Faglig og organisasjonsmessig forum for medlemmene 
• Høringsforum 
• Lokal medlemsenhet for GENO 
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Et mål på hvor aktive TINEs eiere er, er deres deltakelse på produsentlagsmøter. 
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Figur 3.1 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor ofte de deltar på produsentlagsmøter 
(spørsmål 10). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem at nær halvparten – 49 prosent – deltar ofte på produsentlagsmøtene, mens 
26 prosent svarer at de sjelden eller aldri deltar. Det er i TINE Meieriet Vest hvor deltakelsen 
på produsentlagsmøtene synes å være minst, og der har 9 prosentpoeng flere, enn i TINE som 
helhet, svart at de sjelden eller aldri deltar. Foruten at de tillitsvalgte møter ofte på 
produsentlagsmøtene, går det frem av tallene i vedlegg 3, at jo større melkekvotekategori en 
ser på desto større andel har svart at de deltar ofte. Det er også en forskjell mellom de med 
ingen utdanning utover grunnskole og de øvrige, ved at de førstnevnte i størst grad har svart at 
de møter sjelden/aldri på disse møtene30.  
 
I figuren under går det frem at en stadig større andel svarer at de deltar ofte eller av og til på 
disse møtene31. Andelen som har svart at de deltar ofte har steget med 11 prosentpoeng siden 
1997 og 4 prosentpoeng siden 2001. 

                                                 
30 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabell 3.1-3.5. 
31 Svaralternativene i spørsmålet var mer detaljert: Ofte er slått sammen av ”ofte” og alltid”, Av og til er som 
opprinnelig, mens Sjelden/aldri er slått sammen av ”Sjelden” og ”Aldri”. I 1997 ble termen ”Medlemsmøter” 
brukt i stedet for ”Produsentlagsmøter”.  
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Figur 3.2 TINE-eiernes svar på hvor ofte de deltar på produsentlagsmøte (2001, 2005)/ 
medlemsmøte (1997). 2005 (spørsmål 10), 2001 (spørsmål 17), 1997 spørsmål 
17). Prosent. 

 
Under er det sett nærmere på hvordan eierne bedømmer aktiviteten i sitt produsentlag. Som 
det er skrevet tidligere er enkelte oppgaver vedtektsfestet. I tillegg får produsentlaget enkelte 
saker på høring fra TINE og GENO. Dette går under det som kan benevnes som 
”organisasjonsspørsmål i produsentlaget”, og det er utgangspunktet for neste figur.  
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Figur 3.3 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Drøfting av organisasjonsspørsmål gis en 
god behandling i produsentlaget (spørsmål 11). Region. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

I figuren over går det frem at flertallet av TINEs eiere er enig i at organisasjonsspørsmål gis 
en god behandling i produsentlaget. Det er de tillitsvalgte som i størst grad har svart det, for 
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hele 72 prosent av dem, mot 59 prosent av dem som ikke har eller har hatt verv de siste 4 år i 
TINE, har sagt seg enig i påstanden32.  
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Figur 3.4 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er i det store og hele fornøyd med 
aktiviteten i produsentlaget” (spørsmål 12). Region (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

 
På den positivt ladete påstanden som ligger til grunn for figuren over, sier et klart flertall av 
eierne seg enig i at de er fornøyde med aktiviteten i produsentlaget. Størst andel fornøyde 
finner en i TINE Midt-Norge hvor 74 prosent er fornøyd. Det er, som et apropos til forrige 
påstand angående eiernes vurdering av hvordan produsentlagene behandler 
organisasjonsspørsmål, ikke grunnlag for å hevde at de tillitsvalgte og de som ikke innehar 
verv i TINE vurderer den samlete aktiviteten i produsentlaget ulikt33.  
 

3.2 Informasjon 
Det er mange kilder og kanaler til informasjon. I denne delen blir derfor oppmerksomheten 
rettet mot hvilke kanaler eierne anser som de mest formålstjenlige, og om TINE-eierne mener 
de får den nødvendige og relevante informasjonen.  
  

                                                 
32 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabell 3.6. 
33 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabell 3.7. 
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3.2.1 Informasjonskanal 
Hvilke informasjonskanaler TINEs eiere oppgir som viktigst, er emnet her. 
 

Tabell 3.1 Gårdbrukernes svar på spørsmålet: ”Hva anser du som den beste 
informasjonskanalen for deg om TINE?” (spørsmål 14). Rangert. Prosent. 
TINE totalt vektet.  

 Prosent  
TINE-sida i Bondebladet 38,3 
Regionale medlemsblader 26,9 
Medlemsmøter 13,2 
Nettstedet: www.tine.no (TINE) 6,2 
Nettstedet: www.medlem.tine.no (TINE Produsentrådgivning) 4,4 
Dagspressen 2,2 
Regionale nettsider 0,4 
Annet 5,5 
Ikke sikker 2,8 
Total 100 
 (N=1 500) 
 
I tabellen over går det frem at 38 prosent av alle TINE-eierne i denne undersøkelsen, har svart 
at TINE-sida i Bondebladet er den beste informasjonskanalen for dem om TINE. Videre viser 
tabellen at regionale medlemsblad trekkes frem av vel én av fire medlemmer som den 
viktigste. Den tredje viktigste kanalen er medlemsmøter i TINE. 
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Figur 3.5 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva anser du som den beste informasjons-
kanalen for deg om TINE?” (spørsmål 14). Region (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 
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I figuren over er informasjonen i tabell 3.1 splittet opp på de enkelte regionene, og det går 
frem at det er visse regionale forskjeller34. I Region Sør svarer over 50 prosent at regionale 
medlemsblad er den viktigste informasjonskanalen. ”Bondevennen” og ”SørVis” er da 
nærliggende å tenke på. Samtidig er det færre i TINE Meieriet Vest, 8 prosent mot 14 prosent 
i TINE som helhet, som trekker frem medlemsmøter. 
 
I tillegg til disse regionale ulikhetene, er det tydelig at yngre og eldre melkeprodusenter har 
svart noe forskjellig på dette spørsmålet. For mens 17 prosent av dem under 40 år har trukket 
frem TINEs nettsider, er denne andelen 6 prosent blant dem over 60 år. Samtidig er det også i 
den yngste aldersgruppen at flest har pekt på TINE-sida i Bondebladet. Blant de tillitsvalgte 
er det for øvrig en størst andel som trekker frem regionale medlemsblader35. 
 
3.2.2 Eiernes vurdering av om en får tilstrekkelig informasjon fra TINE 
I figuren under presenteres gårdbrukernes svar på spørsmålet om de som eiere kunne ha tenkt 
seg mer informasjon om TINE.  
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Figur 3.6 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Er det områder ved TINEs virksomhet du 
kunne tenke deg mer informasjon om?” (spørsmål 15). Region. Prosent. TINE 
totalt vektet. 

 

                                                 
34 De som svarte ”Ikke sikker” er holdt utenfor. Videre er de som svarte www.tine.no og www.medlem.tine.no 
behandlet sammen, og de sju eierne som svarte ”Regionale nettsteder”, er behandlet sammen med de som svarte 
”Regionale medlemsblader”.  
35 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabellene 3.8- 3.11. 
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Det fremgår av tallene i figuren over at 29 prosent svarer bekreftende på at de ønsker mer 
informasjon om TINEs virksomhet, mens et betydelig flertall i alle regionene har svart 
benektende på at de kunne tenkt seg mer informasjon fra TINE. Det er ikke store forskjeller 
mellom de enkelte regionene her. Forskjellene er heller ikke store når det gjelder øvrige 
bakgrunnsopplysninger om TINEs eiere, men de tillitsvalgte har i noe større grad enn de 
øvrige svart at de kunne ha tenkt seg mer informasjon fra TINE, selv om et betydelig flertall 
her også har svart ”nei”36. Når det gjelder hvilke områder, de som ønsker mer informasjon fra 
TINE etterspør, så går det frem av tabellen under.  
 

Tabell 3.2 Hvilke områder de TINE-eierne som ønsket mer informasjon om TINEs 
virksomhet ønsker mer informasjon om (spørsmål 15a). Flere svar mulig. 
Rangert. Prosent. TINE totalt vektet.  

Område Prosent  
Melkepris og økonomi 61  
Marked og salg 54  
Informasjon fra regionalt meieriselskap de sokner til 47  
FoU (Forskning og Utvikling) 40  
Rådgivning 40  
Strategi 36  
Organisasjon 32  
Eksport 30  
Ingen av delene, ikke sikker 6  
 (N= 442)  
 
Over 60 prosent av de eierne av TINE som ønsker mer informasjon om virksomhetene, svarer 
”Melkepris og økonomi” som et av områdene de vil ha mer informasjon om. Som nummer to  
i den rangerte listen over, kommer området ”Marked og salg”. Men mange trekker også frem 
informasjon fra det regionale meieriselskapet de sokner til.  
  

                                                 
36 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabellene 3.12-3.15. 
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Figur 3.7 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen (spørsmål 16). Region. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem at et flertall i alle regioner er enig i at TINE gir eierne tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen. De som har eller har hatt tillitsverv de siste 4 
årene i TINE er i enda større grad enn de øvrige, enig i påstanden37. Men som det går frem 
under, er det en mindre andel i 2005 enn i slutten av 2001 som har sagt seg enig i at TINE gir 
eierne tilstrekkelig informasjon om det som skjer i organisasjonen.  

                                                 
37 I vedlegg 3, tabell 3.19 er tallene presentert. 
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Figur 3.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen. 2005 (spørsmål 16), 2001 
(spørsmål 22) (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Et spørsmål som mange ikke har svart på (26 prosent), er om de tillitsvalgte får tilstrekkelig 
informasjon. Det er naturlig ved at flertallet ikke er, eller har vært tillitsvalgte de siste fire 
årene. Svarene til dem som har svart er presentert i figuren under.  
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Figur 3.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon” (spørsmål 17). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Av dem som har svart på hvorvidt TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig informasjon, går det 
frem at et stort flertall sier seg enig i påstanden. I og med at så mange ikke svarte på 
spørsmålet, er det er derfor naturlig å se nærmere på hvorvidt de tillitsvalgte (de som er eller 
har hatt tillitsverv de siste 4 år) ser seg i bedre stand til å svare på påstanden. Figuren under 
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viser at de som har eller har hatt tillitsverv i TINE siste fire år, i større grad enn dem som ikke 
har innehatt verv, er enige i at de tillitsvalgte får tilstrekkelig informasjon. Det er også slik at 
88 prosent av de tillitsvalgte, mot 70 prosent av dem som ikke har hatt verv siste fire år, har 
svart på påstanden38. 
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Figur 3.10 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon” (spørsmål 17). Tillitsverv i TINE siste 4 år (*). Prosent. TINE 
totalt vektet. 

 
3.2.3 TINEs medlemshåndbok 
TINEs medlemshåndbok er en informasjonshåndbok for TINEs eiere. Boken er regionvis, i 
den betyning av at adresser m.m. er tilpasset de enkelte regionene, mens de mer generelle 
beskrivelsene av de enkelte tjenester og tilbud i TINE er felles for de fem enkelt bøkene 
(TINE 2004a). Under er gårdbrukernes svar på hvor stor nytte de har hatt av boken presentert. 

                                                 
38 Se vedlegg 3, tabell 3.20-3.23 for ytterligere detaljer. 
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Figur 3.11 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av 
TINEs medlemshåndbok?” (spørsmål 18). Region (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

 
Hele landet sett under ett, svarte 22 prosent at de ikke har hatt ”Ingen nytte” (karakter 1). 
Flertallet, uavhengig av hvilken region de tilhører, ga uttrykk for at de har liten nytte av 
TINEs medlemshåndbok. Det er imidlertid visse regionale forskjeller. Det er flest i TINE 
Meieriet Nord som sier de har hatt stor nytte av medlemshåndboken. TINE Meieriet Øst og 
TINE Meieriet Sør skiller seg ut ved at forholdsvis flere eiere der, enn i de øvrige regionene 
har svart at de har liten nytte av medlemshåndboken. Det er videre slik at de under 50 år i 
større grad, enn de eldre, har svart ”liten nytte”39.  
 
3.2.4 Eiernes samlete vurdering av informasjonen fra TINE 
Informasjonen om TINE er mangslungen og det er mange kilder. For å få et samlet 
holdepunkt for eiernes vurdering av informasjonsflyten, ble eierne stilt spørsmål om hvor 
fornøyde de generelt er med informasjonen. Under er deres svar presentert. 
 

                                                 
39 I vedlegg 3, tabell 3.24-3.28 er tallene presentert. 
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Figur 3.12 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor fornøyd er du generelt med 
informasjonen fra TINE” (spørsmål 13). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Det går frem av svarene at 80 prosent generelt sett er godt fornøyd med informasjonen fra 
TINE. Her kan det i tillegg bemerkes at hele 84 prosent av de tillitsvalgte sier seg generelt 
godt fornøyd med informasjonen fra TINE40.  
 

3.3 TINE-eiernes syn på å gi nye medlemmer særskilte 
fordeler og tiltak for å fremme kvinnelige tillitsvalgte 

TINEs eiere ble også bedt om å gi tilbakemelding på spørsmål knyttet til å gi ”nye 
medlemmer” særskilte fordeler og tiltak for å fremme kvinnelige tillitsvalgte i TINE. To 
emner som både er interessante organisatorisk i TINE så vel som i samvirke som sådan. 
 

                                                 
40 I vedlegg 3, tabell 3.32 er tallene presentert. 
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Figur 3.13 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer” (spørsmål 21). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Med ”nytt medlem” menes her de som har blitt medlem for første gang, i løpet av siste 12 
måneder. Fra og med 1.1. 2004 har ny bruker med nytt foretaksnummer fått utbetalt et 
pristillegg på 12 øre/liter for levert melk til TINE. Det utbetales i 12 måneder regnet fra 
brukerskiftedato i produsentavregningen (TINE 2004a: 10). I tillegg iverksetter TINE andre 
ekstratilbud som halv pris på rådgivningstjenester første året, gratis hygienebesøk og redusert 
pris på artikler fra TINE Kolleksjon (TINE 2004a: 33). På spørsmålet om å gi nye 
medlemmer spesielle fordeler, er TINE-eierne delt. Det er 20 prosent som har svart at de er 
helt uenige (karakter 1), og 23 prosent som har svart at de er helt enige (karakter 7). Alt i alt 
er flertallet enig i at TINE bør gi nye medlemmer spesielle fordeler. Videre går det frem at det 
er en langt større andel blant produsentene i TINE Meieriet Sør, som er enig at nye 
medlemmer bør gis spesielle fordeler. Ikke oppsiktsvekkende, men likevel verdt å merke seg 
så er det i den yngste aldersgruppen flest TINE-eiere har sagt seg enig i påstanden. Dessuten 
har hele 82 prosent av dem på gårder hvor det har vært brukerskifte i 2004 har sagt seg enig. 
Det er også slik at de tillitsvalgte i noe større grad enn de øvrige, har svart at de mener det er 
rett å gi nye medlemmer spesielle fordeler41.  
 
 
 

                                                 
41 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabell 3.33-3.37. 
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Figur 3.14 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør prioritere sterkere å få flere 
kvinnelige tillitsvalgte” (spørsmål 22). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem at flertallet i alle regioner er enig i ambisjonen om å få flere kvinnelige 
tillitsvalgte. Det er visse regionale forskjeller, og oppslutningen om denne målsetningen er 
størst i TINE Meieriet Nord, der 64 prosent av eierne har sagt seg enig. Tallene i vedlegg 3, 
viser også at kvinner i større grad enn menn er enige i å prioritere sterkere å få flere 
kvinnelige tillitsvalgte. Derimot skiller melkeprodusentene med de størst melkekvotene,  
150 000 eller mer, seg ut ved at under halvparten av dem har sagt seg enig i denne 
påstanden42.  
 

                                                 
42 Tallene det vises til i dette avsnittet er hentet fra vedlegg 3, tabell 3.38-3.40. 
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4 TINE som samvirkeorganisasjon 
Dette kapitlet vil rette fokuset mot eiernes syn på TINE som samvirkeorganisasjon. Det første 
spørsmålet som stilles er hva eierne mener skal være viktigste målsetting for TINE – hensynet 
til bosetting i distriktene eller best mulig økonomi for produsent. For å se hvor sterkt 
samvirketanken står blant medlemmene, ble det stilt flere spørsmål sentrert rundt lojaliteten til 
TINE og organisasjonens samvirkeprinsipper. Eierne fikk også spørsmål om hvorvidt de 
opplever TINE som en ”åpen og ærlig organisasjon”. Til slutt i kapitlet er oppmerksomheten 
rettet mot hvordan medlemmene stilte seg til omorganiseringen av TINE til et konsern.   
 

4.1 Meierisamvirkets viktigste rolle 
Et uttalt samvirkeprinsipp er at bedriften skal vise samfunnsansvar (Johnstad 1998: 185). I 
dette ligger det at bedriften skal ta hensyn utover de rent bedriftsøkonomiske. 
Rasjonaliseringen i meieristrukturen har vært sentrert rundt temaet arbeidsplasser versus 
melkepris. I den forbindelse har medlemmene blitt stilt spørsmålet om meierisamvirkets 
viktigste målsetting bør være å opprettholde bosettingen i distriktene eller å sikre best mulig 
økonomi for produsent.  
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Figur 4.1 Viktigste målsetting for meierisamvirket, vurdert av TINE-eierne (spørsmål 
29). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 

For landet som helhet går det klart frem at flertallet mener at produsentens økonomi er  
viktigst. Som figuren over viser, oppgir 29 prosent av eierne at bosettingen i distriktene bør 
være TINEs viktigste målsetting, mens 65 prosent mener at økonomi bør veie tyngst. Figuren 
viser også at det her er visse regionale forskjeller i vurderingen om hva som bør prioriteres. 
Medlemmene til TINE Meieriet Nord og TINE Meieriet Vest fremhever distriktshensyn i 
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større grad enn de andre. Sammenligner man hva kvinner og menn svarte på dette spørsmålet, 
var det klart flere kvinner enn menn som ga uttrykk for at bosetting bør være viktigste 
målsetting43. For kvotestørrelse er det tydelig at de med små kvoter svarer bosetting i større 
utstrekning enn de store produsentene. Hele 82 prosent av de med 150 000 eller mer i kvote 
svarer at økonomi er viktigst, mens bare 36 prosent av de med mindre enn 50 000 ga samme 
svaret44. Dette spørsmålet45 ble også stilt i medlemsundersøkelsen i 1997 og 2001.  
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Figur 4.2 Viktigste målsetting for meierisamvirket, vurdert av TINE-eierne. 2005 
(spørsmål 29), 2001 (spørsmål 31), 1997 (spørsmål 27). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

 
Fra 1997 til 2001 skjedde det en betydelig holdningsendring i favør av å prioritere økonomi til 
produsent. I 2005-undersøkelsen ser det ut til at pendelen har svingt noe tilbake til fordel for 
distriktshensyn. Sammenlignet med 1997-undersøkelsen er likevel trenden at medlemmene i 
større grad enn tidligere fremhever økonomi fremfor bosetting i distriktene. 
 

4.2 Om leveringslojalitet til meierisamvirket 
Etableringen av Q-meieriet har ført til at TINE har fått konkurranse på førsteomsetningen av 
melk. Samtidig har det blitt lettere å melde seg ut av TINE. For å undersøke lojalitet til 
meierisamvirket ble medlemmene spurt om dette hadde økt interessen for å levere til 
alternative mottakere.  

                                                 
43 Se vedlegg, tabell 4.2 
44 Se vedlegg, tabell 4.3 
45 Ordlyden i spørsmål var riktignok litt annerledes i 1997. I 1997 var ordlyden ”…best mulig pris…” (Eldby og 
Strøm 1997). I 2001 (og 2005) ble samme sekvens endret til ”…best mulig økonomi…”. 
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Figur 4.3 TINE-eiernes svar på om etableringen av flere mottakere har økt interessen for 
å levere til andre (spørsmål 19). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet.  

 
Det er tydelig at det er visse regionale forskjeller i tilknytning til dette spørsmålet. Figuren 
over viser at det er i TINE Meieriet Sør og TINE Meieriet Øst hvor flest medlemmer har svart 
at etableringen av flere mottakere har økt interessen for å levere til andre. For meierisamvirket 
kan dette by på nye utfordringer med tanke på at det er innenfor disse to regionene at Q-
meieriet er etablert. Medlemmene i TINE Meieriet Vest og i TINE Meieriet Nord viser minst 
interesse for å levere til andre enn meierisamvirket. En annen utfordring for TINE er det 
faktum at det er de største melkeprodusentene som gir uttrykk for at etableringen av nye 
aktører på mottakersiden har økt deres interesse for å levere til andre enn TINE. Hele 23 
prosent av de med over 150 000 i kvote svarte ja på dette spørsmålet46. Dette spørsmålet ble 
også stilt i 1997 og 2001, sammenlignet med 2005 var resultatene som følger: 
 
 
 
 

                                                 
46 Se vedlegg, tabell 4.4 
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Figur 4.4 TINE-eiernes svar på spørsmål om etableringen av flere mottakere har økt 
deres interesse for å levere melken til andre mottakere. 2005 (spørsmål 19), 
2001 (spørsmål 24), 1997 (spørsmål 26). Prosent. TINE totalt vektet. 

  
Antallet medlemmer som svarer at etableringen av flere mottakere har økt interessen for å 
levere til alternative mottakere, har gått gradvis ned fra 1997 til 2005. En mulig forklaring på 
dette kan også være at en del av dem som i 1997 svarte at de hadde fått økt interesse for å 
levere til andre, har skiftet mottaker. 
 
I 2005 var det 9 prosent av medlemmene som ga uttrykk for at interessen for å levere til andre 
enn TINE hadde økt. Disse 9 prosentene fikk spørsmålet om hva som var den viktigste 
grunnen til at de vurderte andre leverandører enn meierisamvirket. Det samme spørsmålet ble 
også stilt i 1997 og 2001. 
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Figur 4.5 Den viktigste grunnen for å velge en annen mottaker enn TINE blant dem som 
ga uttrykk for at interessen for dette hadde økt etter etableringen alternative 
mottakere. 2005 (spørsmål 19a), 2001 (spørsmål 24a), 1997 (spørsmål 26a). 
Prosent. TINE totalt vektet. 
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Blant eierne som ga uttrykk for at etableringen av flere mottakere har økt interessen for å 
levere til andre enn TINE, oppgir de fleste av dem pris som den viktigste årsaken. Denne 
tendensen ble ytterligere styrket i 2005. Sammenlignet med 1997 og 2001 er det færre i 2005 
som oppgir at den viktigste årsaken til at de vurderer å levere til andre skyldes at de er 
misfornøyd med TINE. 
 
For å teste ytterligere hvor sterkt samvirkeprinsippene og lojaliteten til meierisamvirket står 
blant eierne, ble de bedt om å ta stilling til en påstand om at hvorvidt det er viktig om en 
leverer til samvirke eller et aksjeselskap så lenge en får avsetning på produktene.  
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Figur 4.6 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Dersom jeg får avsetning på produktene 
mine er det ikke av betydning om mottaker er et aksjeselskap eller et samvirke” 
(spørsmål 20). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Et klart flertall av eierne sier at de er uenige i denne påstanden, og hele 40 prosent svarer at de 
er helt uenige (karakter 1). Dette tyder på at samvirkeprinsippet står forholdsvis sterkt blant 
TINEs medlemmer. På en annen side svarte imidlertid så mange som 16 prosent av eierne at 
de er helt enige (karakter 7) i at det ikke er av betydning om mottaker er et aksjeselskap eller 
samvirke så lenge de får avsetning på produktene. De regionale forskjellene må sies å være 
forholdsvis små i tilknytning til dette spørsmålet. Et annen interessant trekk er at de med store 
melkekvoter er mer opptatt av at mottaker skal være et samvirke enn de små produsentene47. 
Eierne fikk også det samme spørsmålet i 2001, og da svarte de som følger: 
 

                                                 
47 Se vedlegg, tabell 4.7 
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Figur 4.7 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Dersom jeg får avsetning for produktene 
mine er det ikke av betydning om mottaker er et aksjeselskap eller et 
samvirke”. 2005 (spørsmål 20), 2001 (spørsmål 26) (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

 
Betydelig flere av eierne er uenige i denne påstanden i 2005 (57 prosent) enn hva tilfellet var i 
2001 (46 prosent). Lojaliteten til meierisamvirket kan således synes å ha styrket seg de senere 
årene. 
 

4.3 Håndhevelse av prinsippet ”ett medlem – én stemme” 
Likebehandling og lik innflytelse uavhengig av størrelse er et sentralt prinsipp om 
demokratisk kontroll i samvirke (Johnstad 1998). Hvor sterkt ”ett medlem – én stemme” står 
blant TINE-eierne, er emnet her. 
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Figur 4.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Prinsippet om ett medlem – én stemme bør 
erstattes med et prinsipp hvor medlemmene stemmer i forhold til hvor mye 
han/hun leverer” (spørsmål 23). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Mer enn fire av fem TINE-eiere er uenig i at samvirket skal gå vekk fra prinsippet ”ett 
medlem – én stemme”, for å erstatte dette med et nytt prinsipp hvor medlemmene stemmer i 
forhold til hvor mye de leverer. Det må også nevnes at hele 65 prosent av melkeprodusentene 
svarte helt uenig på dette spørsmålet. Medlemmene i de ulike regionene er forholdsvis 
samstemt i synet på denne påstanden. Dette spørsmål ble også stilt i 2001, og som det går 
frem av figuren under er det flere i 2005 enn i 2001 som sier seg uenig i påstanden. Det ser 
dermed ut til at prinsippet ”ett medlem – én stemme” har stabil og høy oppslutning blant 
TINE-eierne. 
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Figur 4.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Prinsippet med ett medlem – én stemme bør 
erstattes med et prinsipp hvor medlemmene stemmer i forhold til hvor mye 
han/hun leverer”. 2005 (spørsmål 23), 2001 (spørsmål 29) (*). Prosent. TINE 
totalt vektet. 

 

4.4 Åpenhet i TINE 
TINE har profilert seg som en åpen og ærlig organisasjon. Eierne av meierisamvirket fikk 
spørsmålet om de var enige i at dette var tilfellet.  
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Figur 4.10 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er en åpen og ærlig organisasjon” 
(spørsmål 24). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 
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Tre fjerdedeler av TINE-eierne sier seg enig i at TINE er en åpen og ærlig organisasjon. Det 
kan videre nevnes at så mange som 24 prosent av gårdbrukerne svarte at de var helt enige i 
denne påstanden. I dette spørsmålet er det visse regionale ulikheter. Det er medlemmene i 
Vest som er minst enige (66 prosent) i denne påstanden. Mens omtrent 80 prosent av 
medlemmene i Nord, Midt-Norge og Sør er enig i at TINE er en åpen og ærlig organisasjon. 
Eierne ble også bedt om å ta stilling til tilsvarende påstand i 2001, og i neste figur er 2001- og 
2005-svarene sammenlignet. 
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Figur 4.11 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er en åpen og ærlig organisasjon”. 
2005 (spørsmål 24), 2001 (spørsmål 30) (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Sammenlignet med 2001 er det flere av medlemmene i 2005 som svarer at de er enige i at 
TINE er en åpen og ærlig organisasjon.   
 
For å se hvor godt medlemmene får med seg hva som foregår i TINE, ble de blant annet bedt 
om å ta stilling til hvor godt de er kjent med TINEs strategi for videreutvikling av selskapet. 
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Figur 4.12 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er godt kjent med TINEs strategi for 
videreutvikling av TINE” (spørsmål 25). Region (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

 
Nesten halvparten av TINE-eierne gir uttrykk for at de er godt kjent med TINEs strategi for 
videreutvikling av TINE. I dette spørsmålet er det noen regionale forskjeller. Nord er den 
regionen hvor flest sier seg enig i denne påstanden (59 prosent), mens eierne som sokner til 
TINE Meieriet Vest befinner seg på den andre ytterkanten ved at 40 prosent av dem svarer at 
de er enige i at de er godt kjent med TINEs strategi for videreutvikling.  
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4.5 Konserndannelsen 
TINE ble et konsern fra 1.1.2002. Eierne ble derfor stilt en del spørsmål vedrørende denne 
omorganisering av meierisamvirket. Den første påstanden som medlemmene ble bedt om å ta 
stilling til i denne forbindelsen gikk på om hvorvidt omorganiseringen av TINE var 
nødvendig for å gjøre norsk melkeproduksjon mer konkurransedyktig. 
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Figur 4.13 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Omorganiseringen av TINE 
(konserndanningen fra 1.1.2002) var nødvendig for å gjøre norsk 
melkeproduksjon mer konkurransedyktig” (spørsmål 26). Region (*). Prosent. 
TINE totalt vektet. 

 
Av eierne som ble spurt i denne undersøkelsen sa 72 prosent seg enig i at konserndanningen 
var nødvendig for å gjøre norsk melkeproduksjon mer konkurransedyktig, og det var 27 
prosent som svarte at de er helt enige i at dette var et nødvendig trekk av TINE. Svarene 
indikerer at det er visse regionale ulikheter i forhold til hva medlemmene mener om denne 
omstruktureringen av meierisamvirket. Gårdbrukerne i Øst er de som i minst grad sier seg 
enige i denne påstanden (65 prosent). På den andre siden av skalaen finnes medlemmene i 
Midt-Norge, der er hele 80 prosent enig i at konserndannelsen var et nødvendig grep for å 
gjøre melkeproduksjonen mer konkurransedyktig. De med kvote under 50 000 var mer uenige 
i denne påstanden enn de andre produsentene48. Tillitsverv hadde også innvirkning på 
hvordan man stiller seg til om konserndanningen var en nødvendighet. De som har eller har 

                                                 
48 Se vedlegg 3, tabell 4.12 
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hatt tillitsverv de siste 4 årene sa seg i større grad enige enn de som ikke har hatt slike verv i 
TINE-systemet49. 
 
For å finne ut om ”fellesskapsfølelsen” i meierisamvirket hadde endret seg etter 
konserndannelsen, ble eierne bedt om å ta stilling til om konserndanningen i 2002 bidro til at 
de føler sterkere samhold og samhørighet med alle melkeprodusenter i Norge. 
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Figur 4.14 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Etter konserndanningen i 2002 føler jeg 
sterkere samhold og samhørighet enn før med alle melkeprodusentene i 
Norge” (spørsmål 27). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Det er en liten overvekt av medlemmer som svarer at de er enige (43 prosent enige og 39 
prosent uenige) i at konserndanningen har styrket samholdet mellom landets 
melkeprodusenter. Hvilket ståsted eierne har til denne påstanden varierer mellom regionene. 
Ytterpunktene er Nord og Sør. I Nord sier 52 prosent at de er enige i at det har blitt økt 
samhørighet, mens i Sør svarer 46 prosent at de er uenige i at dette er tilfellet. Det viser seg at 
de med tillitsverv føler større samhørighet etter konserndanning enn de uten tillitsverv50. Ser 
man på alder er det tydelig at de eldre i større grad enn de yngre mener at omstruktureringen 
av TINE har bidratt til mer fellesskapsfølelse51. 
 
Et annet spørsmål eierne ble bedt om å ta stilling til var om konserndannelsen i 2002 har 
endret deres kontakt med administrasjonen og de tillitsvalgte.   

                                                 
49 Se vedlegg 3, tabell 4.13 
50 Se vedlegg 3, tabell 4.14 
51 Se vedlegg 3, tabell 4.15 
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Figur 4.15 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Har kontakten med TINEs administrative 
og valgte ledelse blitt påvirket av at TINE ble omdannet til konsern 1.1.2002?” 
(spørsmål 28). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Vel halvparten av de spurte i undersøkelsen sier at kontakten med administrasjonen og de 
tillitsvalgte er på samme nivå som tidligere. Av de som mener at det har skjedd en endring 
etter konserndanningen, er de som gir uttrykk for at kontakten har blitt dårligere (17 prosent) i 
flertall i forhold til de som mener at den har blitt bedre (11 prosent). Regionene er forholdsvis 
samstemte i dette spørsmålet. Menn mener i større grad enn kvinner at kontakten har blitt 
dårligere etter konserndanningen52. Sammenligner man de tillitsvalgte med de som ikke har 
slike verv, viser det seg at 21 prosent av de med tillitsverv svarer at kontakten har blitt bedre 
mens bare 9 prosent av de uten tillitverv svarer det samme53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Se vedlegg 3, tabell 4.17 
53 Se vedlegg 3, tabell 4.18 
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5 Eiernes vurdering av TINE som samfunns- og 
markedsaktør 

Dette kapitlet er basert på spørsmålene som eierne fikk vedrørende TINEs rolle som 
samfunns- og markedsaktør. Spørsmålene kan deles inn i fem bolker; TINE i den 
næringspolitiske debatten, TINEs rolle i forhold til nisjer og økologisk landbruk, TINEs 
produkter og salg, TINEs omdømme og TINEs satsning innenfor andre deler av 
matvaresektoren. 
 

5.1 TINE i den næringspolitiske debatten 
Eierne fikk spørsmål om hvorvidt de synes at TINE er synlige i den næringspolitiske 
debatten, og de svarte på følgende måte: 
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Figur 5.1 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er godt synlig og aktiv i den 
næringspolitiske debatten” (spørsmål 30). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Omtrent 4 av 5 eiere gir uttrykk for at de mener at TINE er godt synlig og aktiv i den 
næringspolitiske debatten. Videre svarer så mange som 24 prosent av melkeprodusentene at 
de er helt enige i denne påstanden. Her er det bare små regionale forskjeller. Medlemmene ble 
bedt om å ta stilling til samme påstand både i 1997- og 2001-undersøkelsen, og resultatene 
den gang sammenlignet med 2005 er vist i neste figur. 
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Figur 5.2 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er godt synlig og aktiv i den 
næringspolitiske debatten”. 2005 (spørsmål 30), 2001 (spørsmål 32), 1997 
(spørsmål 15). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Spørsmålstillingen i 1997 var litt annerledes enn i de to siste undersøkelsene. Medlemmene i 
1997 skulle ta stilling til påstanden: ”NML/Norske meierier er godt synlig og aktiv i 
samfunnsdebatten i saker som angår melkeprodusentenes interesser”. Selv om man tar høyde 
for at endringene i spørsmålstillingen kan ha hatt en viss innvirkning på resultatene, ser det ut 
til å ha skjedd en gradvis utvikling fra 1997 til 2005 ved at flere av eierne synes at TINE er 
aktiv og synlig i den næringspolitiske debatten. 
 

5.2 Økologiske produkter og nisjer 
Det har blitt rettet økt oppmerksomhet mot økologisk produserte matvarer og nisjeprodukter 
de senere årene. Eierne ble således bedt å si hva de mente om TINEs rolle til disse mer eller 
mindre ”nye” produktene. I figuren under er det sett nærmere på hvorvidt TINEs eiere mener 
at det bør satses mer på å få frem økologiske produkter i markedet. 
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Figur 5.3 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør satse mer på å få frem økologiske 
produkter i markedet”(spørsmål 31). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Flertallet av eierne (53 prosent) svarer at de er uenige i at TINE bør satse mer på å få frem 
økologiske produkter i markedet. Medlemmenes holdningen til denne påstanden varierer 
ganske kraftig mellom de ulike regionene. Eierne i Sør er de som klarest uttrykker at dette 
ikke bør få økt prioritet av TINE, 63 prosent av dem svarer uenig og 20 prosent svarer enig. 
Medlemmene i Øst er de som i størst grad mener at TINE bør satse mer på å få økologiske 
produkter ut i markedet. Av eierne i Øst svarer 42 prosent at de er uenige i denne påstanden, 
mens 34 prosent svarer at de er enige. Sammenligner man hva økologiske versus 
konvensjonelle brukere har svart på denne påstanden er det tydelige forskjeller. Av de 
økologiske produsentene er det hele 95 prosent som mener at TINE bør gjøre mer for å få 
frem økologiske produkter i markedet, mens 27 prosent av de konvensjonelle gårdbrukerne 
svarte det samme54. Kvinner svarte i større grad enn menn at TINE bør satse mer på 
økologiske produkter55. I 2001-undersøkelsen ble medlemmene bedt om å ta stilling til den 
samme påstanden:  
 
 
 

                                                 
54 Se vedlegg 3, tabell 5.2 
55 Se vedlegg 3, tabell 5.4 
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Figur 5.4 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør satse mer på å få frem økologiske 
produkter i markedet”. 2005 (spørsmål 31), 2001 (spørsmål 33) (*). Prosent. 
TINE totalt vektet. 

 
Sammenlignet med i 2001 er eierne i 2005 mer uenige og mindre enige i at TINE bør satse 
mer på å få frem økologiske produkter i markedet. Om denne forskjellene mellom 
undersøkelsen skyldes at medlemmene var mer opptatt av økologiske produkter i 2001 eller 
om at dette skyldes at TINE har jobbet bevisst med å forbedre dette punktet siden 2001, er det 
imidlertid vanskelig å si noe konkret om ut fra disse tallene. 
 
Neste figur viser hvilket ståsted eierne tok til påstanden om at TINE bør stille ressurser til 
rådighet for medlemmer som ønsker bistand til lokal foredling. 
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Figur 5.5 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør stille faglige ressurser til rådighet 
overfor medlemmer som ønsker bistand for å starte lokal foredling” (spørsmål 
32). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Halvparten av eierne er enig i at TINE bør hjelpe de som ønsker å starte med lokal foredling. 
Her er det visse regionale forskjeller. Nord er det selskapet som skiller seg mest ut. Av 
medlemmene i Nord er det 60 prosent som sier at de er enige i at TINE bør støtte de som vil 
begynne med nisjeproduksjon. I medlemsundersøkelsen for 2001 ble eierne bedt om å ta 
stilling til den samme påstanden, og resultatet fra den er vist i figuren under.  
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Figur 5.6 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør stille faglige ressurser til rådighet 
overfor medlemmer som ønsker bistand for å starte lokal foredling”. 2005 
(spørsmål 32), 2001 (spørsmål 35) (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
I 2005 er eierne i større grad enige i påstanden om at TINE bør hjelpe de som vil starte med 
lokal foredling, enn hva tilfellet var i 2001.  
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5.3 Eiernes interesse for TINEs produkter og salg 
I eierne har TINE mange potensielle ambassadører for sine produkter. Det er således 
interessant å avdekke hva medlemmene vet om salgsutviklingen, og hva de synes om de 
produktene som TINE har utviklet. I figuren under har eierne svart på hvorvidt de følger med 
på salgsutviklingen til TINE. 
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Figur 5.7 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er oppriktig opptatt av å følge med på 
TINEs salgsutvikling” (spørsmål 33). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
To tredjedeler av eierne svarer at de er opptatt av å følge med på TINEs salgstall. Det er visse 
regionale forskjeller til hvordan medlemmene stiller seg til denne påstanden. Nord er den 
regionen hvor flest eiere sier seg enige (71 prosent), mens Sør er den regionen hvor færrest av 
medlemmene svarer at de er enige (61 prosent) i at de er oppriktig opptatt av å følge med 
salgstallene til TINE. Sammenligner man tillitsvalgte med de uten verv svarer flere av dem 
med tillitsverv at de er interessert å holde seg oppdatert på TINEs salgstall56. Denne 
påstandene ble også stilt i 2001-undersøkelsen, og som det går frem av neste figur ser det ut 
til at eiernes interesse for TINEs salgsutvikling har vært forholdsvis stabil og god.  
 

                                                 
56 Se vedlegg 3, tabell 5.7 
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Figur 5.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er oppriktig opptatt av å følge med på 
TINEs salgsutvikling”. 2005 (spørsmål 33), 2001 (spørsmål 36). Prosent. TINE 
totalt vektet. 

 
For å få et innblikk i hva eierne mener om TINEs produktsortiment, ble de bedt om å ta 
stilling til følgende påstand: ”TINE har utviklet et godt og spennende produktutvalg”, under 
går eiernes svar frem. 
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Figur 5.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE har utviklet et godt og spennende 
produktvalg” (spørsmål 34). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Eierne ser ut til å være samstemte i at TINE har utviklet et godt og spennende produktutvalg. 
Hele 93 prosent sier seg enig at dette er tilfellet, og 37 prosent av medlemmene svarte helt 
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enig på denne påstanden. Bare 2 prosent av melkeprodusenten svarte at de er uenige i at TINE 
har et spennende produktsortiment. Ulikhetene mellom regionene må her sies å være 
minimale, det ser ut til at det er en gjengs oppfatning blant medlemmene over hele landet at 
TINE har utviklet et godt og spennende produktutvalg. 
 

5.4 TINEs omdømme 
TINE har vært opptatt av å ha et godt omdømme. I den forbindelse er det interessant å se 
hvilket forhold eierne har til TINEs omdømme.   
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Figur 5.10 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er stolt av å være leverandør og 
medeier av TINE” (spørsmål 35). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Hele 90 prosent av eierne sier at de er enige i påstanden om at de er stolte av å være 
leverandører og medeiere av TINE, og så mange som 50 prosent svarte at de er helt enige. De 
regionale forskjellene er her minimale. 
 
Eierne ble også bedt om ta stilling til hvilken betydning TINEs omdømme har for dem som 
melkeprodusenter. 
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Figur 5.11 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINEs omdømme betyr mye for meg som 
melkeprodusent” (spørsmål 36). Region. TINE totalt vektet. 

 
Ut fra disse tallene er det tydelig at selskapets omdømme er viktig for eierne. Som figuren 
over viser, sier 93 prosent at de er enige i påstanden, og den viser også at i samtlige regioner 
har over 90 prosent av eierne sagt seg enig. Det at TINEs omdømme betyr mye for eierne, kan 
videre illustreres med at så mye som 54 prosent av medlemmene i undersøkelsen svarte at de 
var helt enige i at TINEs omdømme betyr mye for meg som melkeprodusent. 
 

5.5 Nye satsningsområder for TINE 
TINE har gjort flere grep for å utvide sitt foretningsområde. Dette inkluderer både et 
engasjement i andre matvaresektorer og samarbeid med utenlandske aktører. Eierne ble først 
bedt om å ta stilling til om at det er viktig at TINE viderefører sitt engasjement i andre deler 
av matvaresektoren (eks. Fjordland, Småfolk og sjømat).  
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Figur 5.12 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Det er viktig at TINE viderefører sitt 
engasjement i andre deler av matvaresektoren (eks. Fjordland, Småfolk og 
sjømat) (spørsmål 37). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Som figuren over viser, sier 72 prosent av eierne seg enig i at det er viktig at TINE fortsetter 
sitt arbeid innenfor andre deler av matvaresektoren. Videre svarte så mange som en fjerdedel 
av gårdbrukerne helt enig på dette spørsmålet. Det er imidlertid visse regionale ulikheter. 
Medlemmene i Nord er de som er mest positive (80 prosent enig) til at TINE viderefører sitt 
engasjement i for eksempel Fjordland og Småfolk. På den andre siden av skalaen befinner 
eierne i Vest seg, hvor to tredjedeler svarer at de er enige i denne påstanden. 
 
Eierne ble også spurt om de synes TINE bør videreutvikle samarbeidet med utenlandske 
aktører. Deres svar går frem av neste figur. 
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Figur 5.13 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør videreutvikle samarbeidet med 
utenlandske aktører” (spørsmål 38). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Flertallet av eierne (52 prosent) er enig i påstanden om at TINE bør videreutvikle samarbeidet 
med utenlandske aktører. Her er det bare små regionale forskjeller. Den yngste aldersgruppen, 
de under 40, er den gruppen hvor flest er enig i denne påstanden (60 prosent), mens den eldste 
aldersgruppen, dem over 60 år, er de som i minst grad er enige (44 prosent) i at TINE bør 
videreføre engasjementet overfor utenlandske aktører. Ser man på hva kvotestørrelse har å si i 
tilknytning til dette spørsmålet, er det en kumulativ utvikling – desto større kvote desto flere 
er enig i at samarbeidet med utenlandske aktører bør videreutvikles57. 
 

5.6 TINEs visjon 
TINEs visjon er; ”Vi skal være Norges viktigste verdiskaper”. Eierne ble spurt om de kunne 
gjengi denne visjonen. Resultatet ble som følger: 
 

                                                 
57 Se vedlegg 3, tabell 5.11-5.12 
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Figur 5.14 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Kan du referere TINEs visjon?” (spørsmål 
39). Region. Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Eierne kunne i liten grad gjengi TINEs visjon. Kun 3 prosent hadde riktig svar. Det var ingen 
regioner som utpekte seg som noe bedre til å referere TINEs visjon; ”Vi skal være Norges 
viktigste verdiskaper”. 
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6 Eiernes tilfredshet med TINE 
Dette kapittelet er konsentrert rundt hvilken vurdering eierne gir TINE. Utgangspunktet er 
TINEs ”hovedkarakter”. I tillegg vil det bli foretatt utdypende analyser knyttet til: 

• Om alle grupper produsenter er like fornøyde. 
• Om det er områder ved TINEs virksomhet som skiller seg positivt/negativt ut. 
• Om TINE fremstår som mer enhetlig i 2005 enn i 2001. 

 

6.1 TINEs hovedkarakter 
For å se hvordan eierne vurderer TINE på en mer overordnet karakter, fikk de følgende 
spørsmål: ”Dersom du skulle gi TINE en hovedkarakter, ut fra hvor fornøyd du er med TINE, 
der 1 betyr svært lite fornøyd og 7 svært godt fornøyd, hvilken karakter vil du gi TINE?” 
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Figur 6.1 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Dersom du skulle gi TINE en 
hovedkarakter, ut fra hvor fornøyd du er med TINE, der 1 betyr svært lite 
fornøyd og 7 svært godt fornøyd, hvilken karakter vil du gi TINE?” (spørsmål 
40). Region (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
Over går det frem at 89 prosent av eierne sier at de er godt fornøyde med TINE, og kun 3 
prosent sier at de er misfornøyde. Det er noen små regionale forskjeller i tilknytning til dette 
spørsmålet. Flest fornøyde eiere i følge denne undersøkelsen finnes i Nord. Der har 93 prosent 
sagt at de er godt fornøyde med TINE. I 2001-undersøkelsen fikk medlemmene det samme 
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spørsmålet, og resultatet den gang sammenlignet med 2005-undersøkelsen, viser at 
hovedkarakteren er betydelig bedre i 2005 enn i 2001. 
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Figur 6.2 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Dersom du skulle gi TINE en 
hovedkarakter, ut fra hvor fornøyd du er med TINE, der 1 betyr svært lite 
fornøyd og 7 svært godt fornøyd, hvilken karakter vil du gi TINE?” 2005 
(spørsmål 40), 2001 (spørsmål 39) (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 
 

6.2 Er TINEs eiere like fornøyde med alle områder og er alle 
eiere like fornøyde?  

I det følgende blir oppmerksomheten rettet mot ulike områder ved TINEs virksomhet, og om 
det er enkelte områder som eierne er mer fornøyde med enn andre. Hensikten er å bidra til 
ytterligere opplysninger som kan være med på å belyse: 

a) Hvordan fremstår TINE Gruppa overfor sine eiere og medlemmer i 2005? 
b) Hvordan fremstår TINE i 2005 sammenlignet med i 2001? 

 
6.2.1 Indekser  
For å kaste lys over eventuelle forskjeller mellom de ulike områdene som er berørt i denne 
rapporten, er det konstruert seks ulike indekser basert på enkelte av påstandsspørsmålene.  
Indeksene er laget for å forsøke å frembringe tilleggsinformasjon til det som er presentert i 
kapittel 2-5. Dette for å kunne gi flere holdepunkt for å vurdere hvilke områder TINEs eiere er 
godt fornøyde med og hvilke områder de mener det er påkrevd med forbedringer. Først litt 
nærmere om de enkelte indeksene. 
 

LU-rapport nr. 2 – 2005  



Eierundersøkelse i TINE 2005  Side 73 

Tabell 6.1 Oversikt over hvilke påstander som inngår i de ulike indeksene. 
Indeks Påstander som inngår i indeksen 

Spm. 2 TINE-rådgivningen dekker godt de veiledningsbehov jeg har 
Spm. 3 TINE-rådgiveren bør være mer opptatt av å gå i fjøseti 
Spm. 4 TINE-rådgiveren har tilstrekkelig faglig kompetanse 
Spm. 5 TINE-rådgiveren har god kjennskap til aktuelle tjenester 

Rådgivningsindeks 

Spm. 6 Jeg synes dagens faglige rådgivning fra TINE er god og målrettet 
   

Spm. 11 Drøfting av organisasjonsspørsmål gis en god behandling i 
produsentlaget 

Produsentlagsindeks 

Spm. 12 Jeg er i det store og hele fornøyd med aktiviteten i produsentlaget 
   

Spm. 13 Hvor fornøyd er du generelt med informasjonen fra TINE 
Spm. 16 TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig informasjon om det 

som skjer i organisasjonen 

Informasjonsindeks 

Spm. 25 Jeg er godt kjent med TINEs strategi for videreutvikling av TINE 
   

Spm. 20 Dersom jeg får avsetning for produktene mine er det ikke av 
betydning om mottaker er et aksjeselskap eller et samvirkei 

Spm. 23 Prinsippet med ”ett medlem – én stemme” bør erstattes med et 
prisnipp hvor medlemmene stemmer i forhold til hvor mye han/hun 
levereri 

Samvirkeindeks 

Spm. 24 TINE er en åpen og ærlig organisasjon 
   

Spm. 37 Det er viktig at TINE viderefører sitt engasjement i andre deler av 
matvaresektoren (eks. Fjordland, Småfolk og sjømat) 

Strategiindeks 

Spm 38 TINE bør videreutvikle samarbeidet med utenlandske aktører 
   

Spm 26 Omorganiseringen av TINE (konserndanningen fra 1.1.2002) var 
nødvendig for å gjøre norsk melkeproduksjon mer 
konkurransedyktig 

Konsernindeks 

Spm 27 Etter konserndanningen i 2002 føler jeg sterkere samhold og 
samhørighet enn før med alle melkeprodusenter i Norge 

   
i Indikerer at denne påstanden er snudd, slik at helt enig i indekssammenheng har fått verdien 1 og helt uenig har 
fått verdien 7. 
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Tabell 6.2 Nøkkeltall indikatorene 2005. TINE totalt vektet.  
Nøkkeltall  

N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Rådgivningsindeks 1 431 4,98 5,00 0,97 
     
Produsentlagsindeks 1 357 4,83 5,00 1,24 
     
Informasjonsindeks 1 463 4,81 5,00 1,07 
     
Samvirkeindeks 1 441 5,33 5,33 1,22 
     
Strategiindeks 1 438 4,76 5,00 1,42 
     
Konsernindeks 1 404 4,63 5,00 1,50 
     
 
Av tabell 3.1 går det frem hvilke påstander som ligger til grunn for de enkelte indikatorene. I 
tabell 3.2 er nøkkeltall presentert.  
 
Antall (N) er med fordi det er en betingelse for hver av indeksene at alle som inngår har svart 
på alle spørsmålene som inngår i indeksen. Derfor vil antallet varierer noe fra indeks til 
indeks.  
Gjennomsnitt er gjennomsnittverdien for de enkelte indeksene, det vil si summen av alle 
enheters verdi dividert med antall enheter. Forskjeller på 0,3-0,4 mellom grupper og mellom 
emner/områder vil her bli betegnet som betydelige (NLH/Norsk Kjøtt 2001). 
Median er den verdien som ligger midt i rekken av enheter når de er ordnet etter stigende 
verdi. I en symmetrisk frekvensfordeling vil median og gjennomsnitt falle sammen. I en 
positivt skjev fordeling vil enkelte avvikende enheter med høye verdier føre til at 
gjennomsnittet er høyere enn median. I en negativt skjev fordeling er det motsatt; der vil 
enkelte enheter med ekstremt lave verdier, føre til at gjennomsnittet er lavere enn median.  
Standardavviket, er et uttrykk for spredningen rundt gjennomsnitt. Ett standardavvik er hvor 
langt en må gå ut fra gjennomsnitt for å fange opp 68 prosent av respondentene. For eksempel 
er gjennomsnittscoren på rådgivningsindeksen 4,98 og standardavviket er 0,97. Det innebærer 
at innenfor intervallet 4,01 - 5,95  har 68 prosent av TINE-eierne svart. Til sammenligning er 
gjennomsnittet på konsernindeksen 4,63. Der er imidlertid standardavviket på 1,50. Det 
innebærer at en må operere med et intervall 3,1 til 6,1 for å fange opp 68 prosent av TINE-
eierne. På den bakgrunn fremstår da TINE-eierne som mer samstemte når det gjelder TINEs 
rådgivingstjeneste, enn nødvendigheten og betydningen av konserndanningen.  
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6.2.2 Er eierne like fornøyde med alle områder av TINEs virksomhet? 
I presentasjonen av enkeltspørsmålene, har det gått frem at eierne gjennomgående gir TINE 
positive tilbakemeldinger. Dette inntrykket befestes også av det som er presentert tabell 6.2, 
nøkkeltall for indeksene. Midtpunktet i en sjupunkt skala er verdien fire. Gjennomsnittscore 
for de ulike indeksene varierer mellom 4,63 og 5,33. Med andre ord kommer alle de  nevnte 
indeksene ut på positiv side. Men det er forskjeller, og under blir disse sett i forhold til det 
som er kommet frem tidligere i rapporten.  
 
Samvirkeindeksen viser en score på 5,33, og det er den høyeste verdien av de seks indeksene. 
Samtidig går det frem at standardavviket er på 1,22, noe som innbærer at det er forholdsvis 
store forskjeller mellom TINEs eiere i vurderingen av samvirke. Det underbygger det som 
kommer frem i kapittel 4; TINE som samvirkeorganisasjon. Der ble det avdekket at det er stor 
grad av fornøydhet, samtidig som eierne har en tendens til å bruke hele skalaen når de svarer. 
Et eksempel fra kapittel 4 understreker det. Hele 40 prosent av eierne svarte ”helt uenig” på at 
det ikke er av betydning om mottakerne av melken er et samvirke eller et aksjeselskap, mens 
16 prosent sa seg helt enig i denne påstanden.  
 
Den indeksen som scorer nest høyest er rådgivningsindeksen. Gjennomsnittsverdien er på 
4,98 og standardavviket er på 0,97. Dette harmonerer godt med funnene i kapittel 2 om TINE- 
rådgivningen, som kan summeres med at det er en stor grad av fornøydhet både med 
rådgivingstjenesten og rådgiveren. Et mer konkret uttrykk for det er kanskje graden av 
”gjenkjøp av rådgivningstjenester” er presentert i kapittel 2. Hvor over halvparten av de som 
har kjøpt en eller flere tjenester siste to år, med ett unntak, hadde planer om å kjøpe samme 
typen rådgivningstjenester i løpet av de kommende to år. Samtidig er det verdt å merke seg at 
en forholdsvis stor andel ikke kjøper tjenester utover det de får dekket gjennom TINEs 
grunnpakke. Om dette skyldes at man får dekket sitt veiledningsbehov gjennom grunnpakken, 
eller om det skyldes at det rådgivningstilbudet som tilbys utover grunnpakken ikke dekker det 
behovet de har for rådgiving, blir imidlertid stående ubesvart.  
 
Produsentlagindeksen er basert på to påstander, og sammen med informasjonsindeksen som 
er basert på fire påstander, utgjør de et uttrykk for hvor fornøyde TINEs eiere er med 
organisasjonsarbeidet. Produsentlagsindeksen kommer ut med et gjennomsnittscore på 4,83, 
og informasjonsindeksen har et gjennomsnittscore på 4,81. Standardavvikene er på 
henholdsvis 1,24 og 1,07. Dette understreker hovedinntrykket fra kapittel 3, om at det er stor 
grad av fornøydhet med organisasjonsarbeidet i TINE. Samtidig som det er verdt å huske at 
påstander av svært konkret karakter, som påstanden vedrørende hvor stor nytte eierne har hatt 
av medlemshåndboka, ikke inngår i indeksen.  
 
Strategiindeksen er sammensatt av påstander omtalt i kapittel fem: Eiernes vurdering av TINE 
som samfunns- og markedsaktør. Gjennomsnittscoret er 4,76 og standardavviket er på 1,42. 
Det indikerer for det første at hovedtyngden av eierne er fornøyd, og for det andre viser at 
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eierne har vurdert disse påstandene ganske så forskjellig. Et eksempel fra kapittel fem som 
viser det, er at hvor stor andel som mener at det er riktig å videreutvikle samarbeidet med 
utenlandske aktører vurderes veldig forskjellig ut fra hvor stor melkekvote de disponerer. 
Mens 43 prosent av dem med kvote under 50 000 liter er uenig, er 15 prosent av dem som har 
melkekvoter på over 150 000 liter uenig i en slik strategi.  
 
Konsernindeksen er sammensatt av enkelte av påstandene som er presentert i kapittel 4. 
Gjennomsnittverdi er på 4,63. Samtidig opereres det med et standardavvik på 1,50. Det 
forholdsvis store standardavviket underbygger i stor grad det som kommer frem i kapittel fire. 
Nemlig at ulike grupper eiere har vurdert dette området forskjellig.  
 
Med denne korte gjennomgangen av de ulike områdene, uttrykt i hovedsak i form av 
indeksene, rettes nå oppmerksomheten mot hvorvidt det gir mening å si at enkelte grupper 
TINE-eiere er mer fornøyde med TINE. Det er tema for neste del. 
 
6.2.3 Er alle kategorier TINE-eiere like fornøyde? 
Etter å ha presentert svarene på de ulike spørsmålene i kapittel 2-5, sitter en igjen med et 
inntrykk av at enkelte grupper TINE-eiere er mer fornøyde enn andre. For eksempel synes 
eierne i region Vest å skille seg ut, ved at de er noe mindre fornøyde og noe mindre aktive, 
enn de øvrige eierne på enkelte områder. Spørsmålet er om dette inntrykket stemmer når en 
kontrollerer for andre variabler. Først rettets oppmerksomheten mot rådgivningsindeksen58.  
 
Det går frem av rådgivingsindeksen at den er positiv (over 4) for alle undergrupper. Samtidig 
er den noe lavere for region Vest enn i de øvrige regionene. Dette harmonerer godt med det 
som er avdekket i kapittel 2. Samtidig er forskjellene forholdsvis små.  
 
Ser en på produsentlagindeksen59, viser det seg at region Vest kommer dårligere ut enn de 
øvrige regionene. Dette er i tråd med de regionale forskjellene som er påpekt i kapittel tre. 
Videre går det frem at de med mindre melkekvoter (inntil 75 000 liter) har vurdert aktiviteten 
i produsentlagene til å være dårligere, enn de med større melkekvoter. Sammen med 
produsentlagsindeksen utgjør informasjonsindeksen et mål på deler av organisasjonsarbeidet i 
TINE. Forskjellene i tilknytning til produsentlagsindeksen kan langt på veg gjentas når det 
gjelder informasjonsindeksen60. Samtidig er det verdt å merke seg at de tillitsvalgte (inkl. de 
som har hatt tillitsverv siste fire år i TINE) gjennomgående er mer positive til 
informasjonsarbeidet enn de uten tillitsverv.  
 
Det er stor oppslutning om samvirke og samvirkets prinsipper blant TINEs eiere. Det  
inntrykket forrykkes ikke, selv om man ved å se samvirkeindeksen opp mot enkelte 

                                                 
58 Se vedlegg 3, tabell 6.1 for detaljer. 
59 Se vedlegg 3, tabell 6.2 for detaljer. 
60 Se vedlegg 3, tabell 6.3 for detaljer. 
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bakgrunnsopplysninger om TINEs eiere61, ser at enkelte grupper eiere i større grad enn andre 
stiller seg bak samvirkeprinsippene. I denne konteksten går det frem at eierne tilhørende 
region Nord og Sør scorer noe høyere enn eierne i de øvrige regionene. Det viser seg også at 
eierne av de minste melkekvotene (under 50 000) kommer ut med et noe lavere score enn 
eierne av større melkekvoter. 
 
Oppslutningen om TINEs strategi, er som vist i kapittel 5 stor, men det er også betydelige 
meningsforskjeller mellom ulike grupper eiere. Dette gir seg også utslag når en ser 
strategiindeksen opp mot ulike bakgrunnsvariabler62. Igjen er det region Vest som kommer ut 
med laveste score. Det er eierne i region Nord som har høyeste score på denne indeksen. Det 
er også slik at jo større melkekvote eierne disponerer, desto mer enige i strategien er de. 
Eierne som inngår i melkesamdrift kommer også ut med høyere score på strategiindeksen enn 
de som ikke inngår i samdrift. Videre går det frem at de tillitsvalgte i større grad enn de som 
ikke har eller har hatt tillitsverv i TINE de siste fire år, stiller seg bak TINEs strategi. Verdt å 
merke seg er det også at de yngre TINE-eierne i større grad enn de eldre er enige i TINEs 
strategi.  
 
I kapittel 4 ble eiernes syn på nødvendigheten og betydningen av konserndanningen av TINE 
fra 1.1.2002 gjennomgått. Den gjennomgangen viste at flertallet av eierne anser 
omorganiseringen som nødvendig, samtidig som det ble avdekket delte meninger. Dette 
kommer også frem i konsernindeksen63. Av regionene skiller Midt-Norge og Nord seg ut, ved 
at de scorer høyere på konsernindeksen enn de andre regionene. Det er også en betydelig 
forskjell mellom de tillitsvalgte og de uten tillitsverv, ved at de tillitsvalgte scorer vesentlig 
høyere på konsernindeksen. De med de minste melkekvotene (under 50 000 liter) kommer 
også ut med et noe lavere score enn de med større melkekvoter. En lignende forskjell finnes 
også mellom de som inngår i melkesamdrifter versus dem som ikke gjør det, ved at de 
sistnevnte har et lavere score på konsernindeksen.  
 
Et spørsmål som melder seg, er om det er grunnlag for å hevde at de regionale forskjellene 
egentlig mer er et resultat av strukturelle forskjeller? For region Vest har skilt seg ut i denne 
rapporten på enkelte områder. I region Vest disponerer gårdbrukerne med melkekvote (ku) 
gjennomgående mindre kvoter enn produsentene i de i øvrige regionene. Tar en utgangspunkt 
indeksene som er presentert i dette kapitlet, og isolerer dem som har inntil 75 000 liter i 
melkekvote, finner en igjen de samme utslagene mellom region Vest og øvrige regionene. Det 
indikerer at det ikke er grunnlag for å hevde at de påpekte forskjellene mellom region Vest og 
øvrige regioner er et utslag av kvotestruktur64.  
 

                                                 
61 Se vedlegg 3, tabell 6.4 for detaljer. 
62 Se vedlegg 3, tabell 6.5 for detaljer. 
63 Se vedlegg 3, tabell 6.6 for detaljer. 
64 Se vedlegg 3, tabell 6.7 for detaljer. 
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Multivariat analyse 
For blant annet å sjekke nærmere påviste regionale forskjeller, er det gjennomført multivariate 
analyser med utgangspunkt i de seks indeksene. Hensikten med multivariate analyser, i dette 
tilfellet multippel regresjonsanalyse, er å kunne kontrollere for effekten av de enkelte 
bakgrunnsvariablene gitt alt annet likt65. Det vil si å se nærmere på om enkelte av 
bakgrunnsvariablene har selvstendig forklaringskraft – en partiell effekt på den avhengige 
variabelen. For eksempel, er det slik at de regionale forskjellene som viser at region Vest 
skiller seg fra de andre TINE-regionene, egentlig bunner i at man i Vest har en annen struktur 
på melkeproduksjonen? Foruten å sjekke for melkestørrelsens selvstendige betydning, kan en 
også trekke inn andre relevante forhold som utdanning og om man har tillitsverv i TINE. 
 
Det er foretatt regresjonsanalyser for alle de seks indeksene. I alle disse tilfellene er det 
gjennomført beregninger med de samme bakgrunnsvariablene: Region, melkekvotestørrelse, 
utdanning, kjønn og om man har tillitsverv i TINE66.  
 
Resultatene fra de multiple regresjonsanalysene underbygger at region Vest skiller seg ut på 
enkelte felt, når en holder andre variabler konstante. Dette gjelder både for 
rådgivningsindeksen og produsentlagsindeksen, ved at de gjennomgående kommer ut med et 
lavere score på disse to indeksene enn de øvrige regionene, gitt alt annet likt. 
 
Regresjonsanalysene underbygger også at eierne i region Nord og i Midt-Norge vurderer 
konserndanningen og dens følger mer positivt enn de øvrige eierne, uttrykt i konsernindeksen.  
 
Eierne i region Nord og i region Sør har videre svart slik at de fremstår som mer positive til 
samvirke, uttrykt i samvirkeindeksen, enn eierne i de øvrige regionene. Regresjonsanalysene 
viser også at eierne i region Nord, har et signifikant høyere score på strategiindeksen enn de 
øvrige regionene. På informasjonsindeksen har eierne i region Sør et signifikant høyere score 
enn eierne i de øvrige regionene.  
 
Tidligere i rapporten går det frem at de som har store melkekvoter og de som har små 
melkekvoter har ulikt syn på enkelte spørsmål. Et eksempel hvor de er uenige er på 
spørsmålet om hvorvidt TINE bør videreutvikle samarbeidet med utenlandske aktører. Der 
har de med større melkekvoter i større grad vært enige enn de med mindre melkekvoter. Det 
finner en også igjen i strategiindeksen og informasjonsindeksen. Størrelsen på melkekvoten 
har en selvstendig effekt på oppfatningen om strategi og informasjon, uttrykt i hhv. 
strategiindeksen og informasjonsindeksen. Jo større kvote desto mer positiv.  
 

                                                 
65 I vedlegg 3, i tilknytning til tabell 6.8 er bakgrunn og forutsetninger for regresjonsanalysene nærmere 
presentert.  
66 Se vedlegg 3, tabell 6-9-6.14 for resultatet av beregningene.  
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De med tillitsverv i TINE og de som har hatt det i løpet av de siste fire årene, er i analysen 
skilt ut som en egen gruppe. Regresjonsanalysene bekrefter at de skiller seg ut, ved at de er 
mer fornøyde med informasjonen de får fra TINE, uttrykt ved informasjonsindeksen, enn dem 
som ikke er tillitsvalgt. Regresjonsanalysene viser også at de tillitsvalgte, alt annet likt, scorer 
høyere på konsernindeksen og samvirkeindeksen enn dem som ikke er tillitsvalgt. Dette er 
uttrykk for at de i større grad stiller seg bak behovet for konserndanningen og 
samvirkeprinsippene, enn dem som ikke er tillitsvalgte.  
 
I de multivariate analysene kommer det frem interessante sammenhenger i TINE-eiernes 
utdanningsbakgrunn. For når en kontrollerer for utdanning, skiller de med 1-3 års utdanning 
utover grunnskole seg ut, når det gjelder rådgivningsindeksen. Ser en på samvirkeindeksen 
utmerker de som ikke har utdanning utover grunnskole seg ved å få et lavere score enn de 
øvrige eierne. Det vil si at de er noe mindre positive til de samvirkeprinsippene, som 
samvirkeindeksen er tenkt å dekke opp, enn de med mer utdanning. Derimot har de som har 6 
års utdanning utover grunnskole, kontrollert for alt annet, et høyere score på 
samvirkeindeksen. Den sistnevnte gruppen har også et høyere score på informasjonsindeksen, 
enn de øvrige eierne av TINE.  
 
6.2.4 Eiernes syn på TINE i 2005 sammenlignet med i 2001  
I denne rapporten har oppmerksomheten blant annet vært rettet mot å sammenligne TINE 
anno 2005 med TINE i 2001. Gjennomgangen tidligere i rapporten viser at TINEs eiere 
generelt sett er mer fornøyd med TINE anno 2005 enn i 2001. Den høye totalkarakteren for 
2005, presentert innledningsvis til dette kapitlet, understreker det. Et annet enkelt uttrykk for 
det er gjennomsnittscoren de har på de felles påstandsspørsmålene. I realiteten er 
gjennomsnittscoret større i 8 av 11 fellespåstander i disse to undersøkelsene67.  
 
Konserndanningen i 2002 innebar at de ti daværende meieriselskapene sammen med TINE 
Norske Meierier ble et felles TINE-konsern. Inne i det 4. driftsåret er det således nærliggende 
å stille spørsmål om konserndanningen har bidratt til at TINEs eiere fremstår som mer 
enhetlig i 2005 enn i 2001. Med enhetlig menes her om eierne i 2005 gir mer ensartede 
tilbakemeldinger på spørsmål knyttet til TINEs virksomhet enn hva tilfellet var i 2001. For å 
belyse det er det tatt utgangspunkt i de i alt 15 spørsmålene som ble stilt både i 2001 og i 
2005.  
 
Går en ut fra standardavviket, kommer det frem at det var mindre i 2005 enn i 2001 i 12 av de 
15 tilfellene. Men som vist i vedlegg 3 er det i realiteten små forskjeller. Samtidig er det verdt 
å legge merke til at det er større forskjeller mellom de ulike regionene i 2001 enn i 2005. 
Mindre spredning i TINE-eiernes svar og færre påviste regionale forkjeller i 2005 enn i 2001, 
indikerer at eierne fremstår som mer enhetlig i 2005 sammenlignet med i 2001.  

                                                 
67 I vedlegg 3, tabell 6.15, er tall som  er benyttet i dette avsnittet summert presentert.  
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7 Oppsummering 
 
I dette avslutningskapitlet gis det et kort sammendrag, i hovedsak i form av kulepunkter av 
Eierundersøkelse i TINE 2005. Hensikten med kapitlet er å få gitt en rask og enkel innføring 
av rapportens innhold. For detaljer vil det være nødvendig å gå til de enkelte kapitlene. Det 
som står i oppsummeringen under kapittel 7.1 er å finne omtalt i kapittel 1, det som er omtalt 
under punkt 7.2 er å finne i kapittel 2 osv.  
 

7.1 Om bakgrunnen for eierundersøkelsen 
Hensikten med undersøkelsen har vært todelt: 

1. Hvordan fremstår TINE Gruppa overfor sine eiere og medlemmer i 2005? 
2. Hvordan fremstår TINE i 2005 sammenlignet med i 2001? 

 
For å få svar på de to hovedspørsmålene presentert over, var det ble følgende gjort:  

• 13.-27. januar 2005 ble 1 500 eiere intervjuet. 
o 300 i hver av TINEs fem regioner (Øst, Sør, Vest, Midt-Norge og Nord). 

• Om presentasjon av svarene: 
o Når landstall/tall for TINE samlet er presentert, er det vektet i forhold til den 

faktiske fordelingen av TINEs eiere i de ulike regionene. 
o Alle spørsmålene er presentert i forhold til regionene. 
o Alle spørsmål som er gjentatt fra tidligere undersøkelser, det vil si i 2001 og 

1997, er sammenlignet med svarene i 2005. 
o Øvrige bakgrunnsopplysninger brukt og presentert der en har hatt en antakelse 

eller forventing om interessante sammenhenger.  
 

7.2 TINE – rådgivningen 
Med ”TINE-rådgivningen” siktes det til de rådgivningstjenester TINE-eierne får adgang til å 
benytte. Tilbudet er i utvikling og endring, noe som også medfører at mange av spørsmålene i 
2005 er nye i forhold til i tidligere undersøkelser.  
 
TINE-eiernes vurdering av rådgivningen og rådgiveren 
 

• Grunnpakkebesøket – betydningen av å ”diskutere fag”: 
o 47 prosent trekker frem det å diskutere fag som det viktigste ved 

grunnpakkebesøket. Dette er 9 prosentpoeng færre enn i 2001. 
o 55 prosent av dem med melkekvoter over 150 000 liter har svart ”det å 

diskutere fag”.  
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 De under 50 år har i større grad trukket frem det, enn de som er eldre.  
 

• TINE-eiernes vurdering av TINE-rådgivningen: 
o 70 prosent av TINEs eiere er enig i at TINE-rådgivningen dekker godt de 

veiledningsbehov de har. Dette er på nivå med det eierne svarte i 2001.  
o 69 prosent finner dagens faglige rådgivning fra TINE god og målrettet. 
 

• TINE-eiernes vurdering av TINE-rådgiveren: 
o 39 prosent, i alt 10 prosentpoeng flere i 2005 enn i 2001, har sagt seg enig i at 

rådgiveren bør være mer opptatt av å gå i fjøset.  
o Et stort flertall har svart at rådgiveren har tilstrekkelig faglig kompetanse. I alt 

74 prosent har svart det.  
o 85 prosent av gårdbrukerne er enig i at rådgiveren har god kjennskap til de 

aktuelle tjenester. 
 

• Om hvilke rådgivningstjenester i TINE-eierne har brukt: 
o Av de sju spesifiserte rådgivningstjenestene utover grunnpakke, er det flest 

som har svart Årsutskriftsgjennomgang. I alt 30 prosent har svart det. De to 
neste rådgivningstilbudene som trekkes frem hyppigst er Fôring og Økonomi. 

o Gårdbrukere i ulik situasjon mht. størrelse, driftsform og alder har i noe ulik 
grad trukket frem de forskjellige tjenestene. Blant annet er Økonomisk 
rådgivning i større grad nevnt av de med større melkekvoter enn blant dem 
med mindre.  

o I alt er det 41 prosent av TINEs eiere som har svart at de ikke har benyttet 
noen av de sju spesifiserte rådgivningstjenestene.  
 Størst andel finnes blant dem ved TINE Meieriet Vest – hvor 58 

prosent har svart det.  
o Blant dem som har kjøpt en eller flere forskjellige rådgivningstjenester, kan en 

særlig legge merke til følgende: 
 I Øst har en større andel kjøpt rådgivning innenfor Økonomi og 

Årsutskriftsgjennomgang. 
 Nord skiller seg ut ved at en stor andel har svart Melkemaskinkontroll. 
 Gårdbrukere i ulik situasjon mht. størrelse, driftsform og alder har i noe 

ulik grad trukket frem de ulike tjenestene. Blant annet har gårdbrukerne 
som er 60 år og eldre trukket frem rådgivning knyttet til Melkekvalitet.  

 Flertallet av dem har kjøpt to eller flere forskjellige tjenester. Det er 
størst andel i Nord og i Øst som har kjøpt mer enn én type 
rådgivningstjeneste. 
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o Om hvilke rådgivningstjenester TINE-eierne kan tenke seg å benytte: 
 1/3 har svart ”ingen av disse, ikke sikker”. Med andre ord så er det flere 

som har planer om å benytte én eller flere forskjellige 
rådgivningstjenester de kommende to år, enn som har kjøpt den typen 
tjenester siste to år. 

 Økonomi og Fôring er de to rådgivingstjenestene flest trekker frem. 
 Gårdbrukere i ulik situasjon mht. størrelse, driftsform og alder har i noe 

ulik grad trukket frem de ulike tjenestene. Blant annet er de med 
melkekvoter over 100 000 liter i større grad enn de med mindre 
melkekvoter interessert i rådgivning knyttet til Økonomi. 

 Det er en noe større andel i Vest og Sør enn i de øvrige regionene som 
har svart ”ingen av disse – ikke sikker”.  
 

o Blant dem som har planer om å kjøpe én eller flere forskjellige rådgivnings-
tjenester kan en legge særlig merke til følgende: 
 I region Øst har en stor andel sammenlignet med i de øvrige regionene 

svart rådgivning knyttet til Økonomi og Årsutskriftsgjennomgang. 
 I region Nord trekker en forholdsvis stor andel frem 

Melkemaskinkontroll 
 Region Vest skiller seg ut ved at 37 prosent, mot 27 prosent for landet 

samlet, trekker frem Samdriftsrådgivning.  
 Gårdbrukere i ulik situasjon mht. størrelse, driftsform og alder har i noe 

ulik grad trukket frem de ulike tjenestene. Blant annet kan en legge 
merke til at de med under 50 000 liter i melkekvote i større grad enn de 
øvrige produsentene har trukket frem rådgivning knyttet til 
Melkekvalitet, Melkemaskinkontroll og Helsetjenesten.  

 50 prosent av dem som har svart at de vil kjøpe rådgivningstjenester 
utover grunnpakke de kommende to årene, vil kjøpe tre eller flere 
forskjellige tjenester.  
 

o Med unntak av tjenesten Ekstrabesøk fra rådgiver, sier over 50 prosent av dem 
som har kjøpt de nevnte rådgivningstjenestene de siste to år at de vil foreta 
gjenkjøp i løpet av kommende to års periode.  

 
TINE-eiernes holdning til betalte rådgivningstjenester 

• 63 prosent har svart at melkeprodusentene ved kjøp av rådgivningstjenester bør betale 
ca 75 prosent eller full kost pris. 37 prosent har svart ca 50 prosent av kostpris. 
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7.3 Organisasjonsarbeidet i TINE 
Med overskriften ”Organisasjonsarbeidet i TINE” siktes det til den aktiviteten TINE gjør 
overfor sine eiere, herunder organisering av produsentlag, tillitsvalgte og informasjon. 
 
Produsentlag 

• Det er i alt 284 produsentlag i TINE. De utgjør den lokale medlemsenheten i TINE og 
i GENO. 

• 49 prosent av eierne har svart at de deltar ofte (alltid/ofte) på møtene i produsentlaget. 
Det er 12 prosentpoeng flere enn i 1997, og 6 prosentpoeng flere enn i 2001. 

o Noe mindre andel i Vest har svart at de deltar ofte i 2005. 
o Jo større melkekvote, desto større andel har svart at de deltar ofte på 

produsentlagsmøter.  
• Et klart flertall, 62 prosent, har svart at de er enige i at drøfting av 

organisasjonsspørsmål gis en god behandling i produsentlaget.  
• Det er et flertall i alle regioner av TINE som i det store og hele er fornøyd med 

aktiviteten i produsentlaget. 
o Det er flest i Midt-Norge (74 prosent) og færrest i region Vest som har svart 

det (57 prosent). 
 
Informasjon 

• Av eierne er det flest som trekker frem TINE-sida i Bondebladet som den viktigste 
informasjonskanalen om TINE. Det er nest flest som trekker frem regionale medlems-
blader. 

o Også blant de yngste, de under 40 år, har flest svart TINE-sida i Bondebladet, 
selv om andelen som oppgir TINEs nettsider er høyere her enn blant de som er 
eldre. 

o I Sør trekker imidlertid 55 prosent frem regionale medlemsblader som den 
viktigste kanalen. 

• Et klart flertall, 65 prosent, av TINEs eiere svarer at de ikke har behov for mer 
informasjon.  

o Mindretallet som ønsker mer informasjon, trekker i første rekke frem 
områdene ”Melkepris og økonomi” og ”Marked og salg”.  

• 63 prosent av eierne har svart at de som melkeprodusenter får tilstrekkelig informasjon 
om det som skjer i organisasjonen. Dette er 3 prosentpoeng færre enn i 2001. 

• 86 prosent av de tillitsvalgte svarer at TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon.  

• 56 prosent av TINEs eiere, og et flertall i alle regionene, gir uttrykk for at de har hatt 
”liten nytte” av TINEs medlemshåndbok.  

• Et stort flertall, 80 prosent, svarer at de er generelt fornøyde med informasjonen fra 
TINE. 
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TINE-eiernes syn på å gi nye medlemmer særskilte fordeler og tiltak for å fremme 
kvinnelige tillitsvalgte 

• 56 prosent er enig og 36 prosent er uenig i at TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer. 

o Eierne er splittet, og hele 20 prosent har svart helt uenig (karakteren 1) og 23 
prosent svarte helt enig (karakteren 7). 

o De yngste har i større grad enn de eldre sagt seg enige. 
• I alt har 55 prosent svart at de er enige i at TINE bør prioritere sterkere å få flere 

kvinnelige tillitsvalgte. 
o Størst andel enig i region Nord, lavest andel enig i region Sør.  
o I alt 68 prosent av kvinnene sa seg enig. 

 

7.4 TINE som samvirkeorganisasjon 
I kapittel 4 var blikket rettet mot TINE som samvirkeorganisasjon. Kapitlet var inndelt i 5 
bolker, og under er hovedfunnene presentert. 
 
Meierisamvirkets viktigste rolle 
• 65 prosent av eierne svarte at produsentenes økonomi er viktigst, mens 29 prosent ga 

uttrykk for at bosetting bør være viktigste målsetting for TINE.  
o Medlemmer i Nord og Vest fremhevet bosetting i større grad enn produsenter i de 

andre regionene. 
o 82 prosent av de med 150 000 eller mer i melkekvote svarte at økonomi er viktigst, 

mens bare 36 prosent av de med mindre enn 50 000 ga samme svar. 
o Fra 1997-undersøkelsen til 2005-undersøkelsen er trenden at eierne fremhever 

økonomi fremfor bosetting i distriktene. 
 
Om leveringslojalitet til meierisamvirket 
• Hele 90 prosent av eierne svarer at etableringen av flere mottakere ikke har økt interessen 

for å levere til andre enn TINE. 
o Av de som har svart at de har økt sin interesse for å levere til andre, er det flest 

medlemmer fra Øst og Sør. 
o Hele 23 prosent av de med mer enn 150 000 i kvote svarte at interessen for å 

levere til andre mottakere har økt. 
o Interessen for å levere til andre mottakere har falt gradvis fra 1997 til 2005. 

• Blant de 9 prosentene som svarte at interessen for å levere til andre har økt, oppga hele 64 
prosent av dem høyere pris som den viktigste grunn til det. 

• 57 prosent av eierne sa seg uenig i påstanden at så lenge de fikk avsetning på produktene 
var det uviktig om de leverte produktene til et aksjeselskap eller et samvirke. Hele 40 
prosent sa at de var helt uenige i dette (karakter 1). 
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Håndhevelsen ”ett medlem – én stemme” 
• På spørsmålet om at samvirket skal gå vekk fra prinsippet ”ett medlem – én stemme”, for 

så å erstatte dette med et prinsipp hvor medlemmene stemmer i forhold til mye de leverer, 
svarte 83 prosent av medlemmene at de var uenige i dette. Hele 65 prosent sa at de var 
helt uenige til en slik prinsippendring. 

o Prinsippet om ”ett medlem – én stemme” hadde også høy oppslutning i 2001-
undersøkelsen, da sa 79 prosent av eierne at de var uenige i at dette prinsippet 
skulle erstattes med et nytt. 

 
Åpenhet i TINE 
• Tre fjerdedeler av produsentene sa seg enig i at TINE er en åpen og ærlig organisasjon, og 

omtrent en fjerdedel var helt enig i at dette var tilfellet. 
o Andelen gårdbrukere som svarte at TINE var en åpen og ærlig organisasjon, økte 

fra 2001 (64 prosent) til 2005 (75 prosent). 
• Omtrent halvparten av eierne svarte at de var godt kjent med TINEs strategi for 

videreutvikling av TINE. 
 
Konserndannelsen 
• 72 prosent av eierne svarte at de var enige i påstanden om at konserndanningen var 

nødvendig for å gjøre norsk melkeproduksjon mer konkurransedyktig, og 27 prosent av 
medlemmene svarte helt enig på denne påstanden. 

• 43 prosent av medlemmene svarte at konserndanningen har styrket samholdet mellom 
landets melkeprodusenter.  

o Nord var den regionen hvor flest eiere ga uttrykk for økt fellesskapsfølelse (52 
prosent). På den andre siden av skalaen befant Sør seg, hvor bare 33 prosent svarte 
at konserndanningen hadde skapt økt samhørighet. 

• På spørsmålet om konserndannelsen har forandret kontakten med TINEs valgte og 
administrative ledelse svarte vel halvparten av medlemmene at kontakten var som 
tidligere. Av de som mente at det hadde skjedd en endring, var de som ga uttrykk for at 
kontakten har blitt dårligere (17 prosent) i flertall i forhold til de som mente at den har 
blitt bedre (11 prosent).  
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7.5 Eiernes vurdering av TINE som samfunns- og 
markedsaktør 

Kapittel 5 var basert på spørsmål som eierne fikk omkring TINEs rolle som samfunns- og 
markedsaktør. Dette kapitlet var inndelt i 4 bolker, og hovedfunnene presenteres her. 
 
TINE i den næringspolitiske debatten 
• Omtrent 4 av 5 eiere svarte at de synes TINE er godt synlig og aktiv i den 

næringspolitiske debatten. I 1997 var det tilsvarende forholdstallet 3 av 5.  
o Omtrent 1 av 4 eiere var helt enig i at TINE var synlig og aktiv. 

 
Økologiske produkter og nisjer 
• Flertallet av eierne (53 prosent) svarte at de er uenige i at TINE bør satse mer på å få frem 

økologiske produkter i markedet. Medlemmene i Sør (63 prosent) ga klarest uttrykk for at 
dette feltet ikke bør gis økt satsning. Øst var den regionen hvor flest (34 prosent) var enig 
i at TINE burde gjøre mer for markdessituasjonen til de økologiske produktene. 

• Halvparten av eierne sa at de er enige i at TINE bør stille faglige ressurser til rådighet 
overfor medlemmer som ønsker bistand til å starte lokal foredling. Dette var 7 
prosentpoeng flere enn hva tilfellet var i 2001. 

 
Eiernes interesse for TINEs produkter og salg 
• To tredjedeler av medlemmene svarte at de er opptatt av å følge med på TINEs 

salgsutvikling. 
• Hele 93 prosent av eierne sa seg enig i at TINE har utviklet et godt og spennende 

produktutvalg, og så mange som 37 prosent svarte helt enig på at dette er tilfellet. 
o Kun 2 prosent av melkeprodusentene ga uttykk for at de var uenige i at TINE 

hadde fått frem et godt og spennende produktsortiment.  
 
TINEs omdømme 
• Hele 90 prosent av eierne sa seg enig i påstanden om at de var stolte av å være 

leverandører og medeiere av TINE, og så mange som 50 prosent svarte helt enig. 
• Det at TINEs omdømme betyr mye for eierne ble videre illustrert ved at 93 prosent ga 

uttrykk for at TINEs omdømme betyr mye for dem som melkeprodusent, og hele 54 
prosent av medlemmene sa seg helt enig i at TINEs omdømme var viktig. 

 
Nye satsningsområder for TINE 
• 72 prosent av eierne sa seg enig i at det er viktig at TINE forsetter sitt engasjement 

innenfor andre deler av matvaresektoren. 
• Vel halvparten av medlemmene sa seg enig i at TINE bør videreutvikle samarbeidet med 

utenlandske aktører. De yngste og de med størst kvote er de som er mest positive til dette. 
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TINEs visjon 
• Kun 3 prosent av eierne kunne gjengi TINEs visjon; ”Vi skal være Norges viktigste 

verdiskaper”. 
  

7.6 Eiernes tilfredshet med TINE 
Her er oppmerksomheten rettet mot hvilken vurdering eierne gir TINE. Sentralt i den 
sammenheng er hvilken ”hovedkarakter” de gir TINE.  
 
TINEs hovedkarakter 

• På en skala fra 1-7 kommer TINE ut med en hovedkarakter på 5,5. 
o 89 prosent av eierne er godt fornøyd med TINE. 

 Dette er 9 prosentpoeng flere enn i 2001. 
• TINEs eiere er generelt godt fornøyd med de områdene ved virksomheten som er 

belyst.  
• TINE synes å være mer enhetlig i 2005 enn tidligere.  

LU-rapport nr. 2 – 2005  
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Vedlegg 1 
 
OPINION AS 
========== 
EIERUNDERSØKELSE FOR TINE  
OPPDRAGSGIVER:  Landbrukets Utredningskontor (kan oppgis før intervju) 
  
  
God dag, mitt navn er (......), og jeg ringer fra OPINION AS. På vegne av  
Landbrukets Utredningskontor gjennomfører vi en eierundersøkelse  
i TINE, og jeg vil gjerne snakke med (…). 
 
TIL RESPONDENT: 
Har du anledning til å svare på noen spørsmål? Intervjuet vil ta ca. 10 minutter. 
   
A. VI STARTER MED NOEN SPØRSMÅL OM TINE RÅDGIVNINGEN  
 
1. Hvilket av følgende forhold opplever du som viktigst i forbindelse med 

grunnpakkebesøket fra TINE-rådgiveren? 
 LES OPP 1-4 – ETT SVAR MULIG 
 
 1: Innsamling av data til ku- og eller geitekontrollen 
 2:  Ha noen å diskutere fag med 
 3: Få informasjon fra TINE 
 4: Det sosiale ved besøket 
 5: Ingen av dem, ikke sikker 
 
2. Jeg skal lese opp noen påstander om TINE rådgivningen. Jeg vil gjerne vite hvor enig 

eller uenig du er i hver påstand, og vi bruker en svarskala fra 1 til 7, der 1 betyr helt 
uenig og 7 betyr helt enig. Det er viktig at du prøver å utnytte hele skalaen når du 
svarer.  

 
 TINE-rådgivningen dekker godt de veiledningsbehov jeg har 
 (1=helt uenig, 7=helt enig) 
 0=IKKE SIKKER 
 
3. TINE-rådgiveren bør være mer opptatt av å gå i fjøset 
 
4. TINE-rådgiveren har tilstrekkelig faglig kompetanse 
 
5. TINE-rådgiveren har god kjennskap til aktuelle tjenester 
 
6. Jeg synes dagens faglige rådgivning fra TINE er god og målrettet 
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7. Hvilke rådgivningstjenester fra TINE, utover grunnpakke, har du kjøpt de  
siste 2 år?  

 
TIL INTERVJUER:  
EFFEKTIVITETSKONTROLLEN (EK), ER ET TILBUD  SOM GIR MEDLEMMENE EN 
DRIFTSØKONOMISK ANALYSE INNEN STORFE- OG GROVFÔRPRODUKSJONEN PÅ 
GÅRDEN.  
ØKONOMISK RÅDGIVING I TINE (ØRT) ER ET RÅDGIVINGSTILBUD, DER EN TAR 
UTGANGSPUNKT I DAGENS SITUASJON PÅ BRUKET, SIMULERER ENDRINGER I 
DRIFTSOPPLEGGET PÅ GÅRDEN, OG SER HVORDAN DET VIL SLÅ UT I ØKONOMIEN 
FOR DEN ENKELTE BRUKER.  

 
 LES OPP – FLERE  SVAR MULIG. 
 
 1. Økonomi, herunder Effektivitetskontrollen, Økonomisk Rådgiving i TINE 
 2.  Årsutskriftsgjennomgang 
 3. Fôring 
 4.  Melkekvalitet 
 5.  Helsetjenesten 
 6.   Melkemaskinkontroll 
 7. Ekstrabesøk av rådgiver 
 8. Ingen av disse – ikke sikker 
 
8. Hvilke rådgivningstjenester fra TINE, utover grunnpakke, kan du tenke deg å kjøpe i 

løpet av kommende 2 år?  
 
 LES OPP – FLERE SVAR MULIG. 
 
 1. Økonomi, herunder Effektivitetskontrollen, Økonomisk Rådgiving i TINE 
 2.  Årsutskriftsgjennomgang 
 3. Fôring 
 4.  Melkekvalitet 
 5.  Helsetjenesten 
 6.   Melkemaskinkontroll 
 7. Ekstrabesøk av rådgiver 
 8. Bygningsrådgivning 
 9. Samdriftsrådgivning 
 10. Ingen av disse – ikke sikker 
 
9. I 2005 vil prisen for rådgiving være kr. 400,- per time. Dette dekker ca. 

70 % av de totale kostnadene. Mener du at melkeprodusentene ved kjøp av 
rådgivingstjenester skal betale… 

 
1: Full kostpris  
2: ca. 75 % av kostpris og hvor resten dekkes via redusert melkepris for alle 
3: ca. 50 % av kostpris og hvor resten dekkes via redusert melkepris for alle 
4: Ikke sikker 
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10. Så har vi et spørsmål om organisasjonsarbeidet i TINE. 
 
TIL INTERVJUER: PRODUSENTLAG BLIR OGSÅ KALT EIERLAG  
 
 Hvor ofte deltar du på produsentlagsmøter? 
 
 LES OPP 
 
 1:  Alltid  

2: Som oftest  
3: Av og til  

 4:  Sjelden 
 5: Aldri 
 6: Ikke sikker  
 
11. Nå følger noen påstander om organisasjonsarbeidet i TINE og  
 medlemmenes innflytelse i TINE. Vi bruker igjen skalaen fra 1 til 
 7, der 1 betyr helt uenig og 7 betyr helt enig. 
 

Drøfting av organisasjonsspørsmål gis en god behandling i produsentlaget 
(1= helt uenig, 7=helt enig) 

 0=IKKE SIKKER 
 
12. Jeg er i det store og hele fornøyd med aktiviteten i produsentlaget 
 
13. Hvor fornøyd er du generelt med informasjonen fra TINE 
 (1= svært lite fornøyd, 7= svært godt fornøyd) 
 0= IKKE SIKKER 
 
14. Hva anser du som den beste informasjonskanalen for deg om TINE? 

 
LES OPP – ETT SVAR MULIG 
 

 1: TINE sida i Bondebladet 
 2: Regionale medlemsblader  
 3: Nettstedet: www.tine.no (TINE) 
 4: Nettstedet: www.medlem.tine.no (TINE Produsentrådgivning) 
 5: Regionale nettsider 
 6: Medlemsmøter 
 7: Dagspressen  
 8: Annet  
 9:  Ikke sikker 
 
TIL INTERVJUER:  

EKSEMPLER PÅ REGIONALE MEDLEMSBLADER ER: 
LANDBRUK I NORD, LANDBRUKSTIDENDE, VESTLANDSK 
LANDBRUK, BONDEVENNEN MV) 
EKSEMPLER PÅ REGIONALE NETTSIDER ER: 
GARDSPLASSEN.NO, BONDEWEB.NO,   
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15. Er det områder ved TINEs virksomhet du kunne tenke deg mer informasjon om?  

1: Ja 
2: Nei => GÅ TIL SPM 16 
3: Ikke sikker  => GÅ TIL SPM 16  
 

15a. HVIS SPM 15=1 
Hvilke av følgende områder kunne du ha tenkt deg mer informasjon om fra TINE? 

 LES OPP – FLERE SVAR MULIG 
1: FoU (Forskning og Utvikling) 
2: Eksport  
3: Melkepris og økonomi  
4: Marked og salg 
5: Organisasjon  
6: Rådgiving 
7: Strategi 
8: Informasjon fra det regionale meieriselskapet du sokner til  
9: Ingen av delene, ikke sikker 
 
TIL INTERVJUER: MED REGIONSELSKAP MENES ETT AV DE 5 FØLGENDE: 
TINE MEIERIET ØST, TINE MEIERIET SØR, TINE MEIERIET VEST, TINE MIDT-NORGE, 
TINE MEIERIET NORD 

 
16. Nå følger noen påstander om organisasjonsarbeidet i TINE og  
 medlemmenes innflytelse i TINE. Vi bruker igjen skalaen fra 1 til 
 7, der 1 betyr helt uenig og 7 betyr helt enig. 
 
 TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig informasjon om det  
 som skjer i organisasjonen 
 (1= helt uenig, 7= helt enig) 
 0=IKKE SIKKER 
 
17. TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig informasjon 
 
18. Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av TINEs medlemshåndbok?  
 (1= ingen nytte,  7= stor nytte) 
 0= IKKE SIKKER 
 
19. Vi fortsetter med noen spørsmål om TINE som samvirkeorganisasjon. 
 
 Det er kommet alternative mottakere av melk til TINE-meieriene,  
 samtidig er det blitt lettere å melde seg ut av TINE. Har  
 denne situasjonen økt din interesse for å finne en alternativ mottaker  
 for din melk? 
 
 1: Ja 
 2: Nei => GÅ TIL SPM 20 
 3: Ikke sikker => GÅ TIL SPM 20 
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19a. HVIS SPM 19=1 
  Hva er den viktigste grunnen til at du ville vurdere å bruke en alternativ  
 mottaker av melken du leverer? 
 
 KUN ETT SVAR 
 
 1: Høyere pris 
 2: Uenig i samvirkeprinsippet 
 3: Positivt med konkurranse, samvirket bør ikke ha monopol 
 4: Misfornøyd med hvordan TINE drives 
 5: Annet 
 6: Ingen spesiell grunn, ikke sikker 
 
 
20. Nå følger noen påstander om samvirket generelt og om TINE. Igjen 
 bruker vi skalaen fra 1 til 7, der 1 betyr helt uenig og 7 betyr helt enig. 
 
 Dersom jeg får avsetning for produktene mine er det ikke av betydning  
 om mottaker er et aksjeselskap eller et samvirke.  
 (1=helt uenig, 7=helt enig) 
 0=IKKE SIKKER 
 
21. TINE bør gi spesielle fordeler til nye medlemmer 
 
TIL INTERVJUER; MED NYE MEDLEMMER MENES HER DE SOM HAR BLITT MEDLEM FOR 
FØRSTE GANG I TINE I LØPET AV SISTE 12 MÅNEDER 
 
22. TINE bør prioritere sterkere å få flere kvinnelige tillitsvalgte.  

 
23. Prinsippet med ett medlem – en stemme bør erstattes med et prisnipp  
 hvor medlemmene stemmer i forhold til hvor mye han/hun leverer  
 
24. TINE er en åpen og ærlig organisasjon 
 
25. Jeg er godt kjent med TINEs strategi for videreutvikling av TINE 
 
26. Omorganiseringen av TINE (konserndanningen fra 1.1.2002) var nødvendig for å gjøre 

norsk melkeproduksjon mer konkurransedyktig  
 
27.  Etter konserndanningen i 2002 føler jeg sterkere samhold og samhørighet enn før med 

alle melkeprodusenter i Norge 
 
28. Har kontakten  med  TINEs administrative og valgte ledelse blitt påvirket av at TINE 

ble omdannet til konsern 1.1.2002? 
 

LES OPP – ETT SVAR MULIG 
 1: Nei – den er som før 
 2: Ja – den er blitt bedre 
 3: Ja – den er blitt dårligere 
 4: Vet ikke – ikke sikker   
 
29. Hva bør etter din mening være den viktigste målsetningen for  
 TINE? Er det…. 
 
 LES OPP ALT. 1 OG 2 
 
 1: Opprettholde bosetningen i distriktene 
 2: Sikre best mulig økonomi til produsenten 
 3: Ingen av delene, andre svar 
 4: Ikke sikker 
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30. Jeg skal lese opp noen påstander om TINE som samfunns- og 
 markedsaktør, og vil gjerne vite hvor enig eller uenig du er i hver 
 påstand. Igjen  bruker vi skalaen fra 1 til 7, der 1 betyr helt uenig  
 og 7 betyr helt enig. 
 
 TINE er godt synlige og aktive i den næringspolitiske debatten 
 (1=helt uenig, 7=helt enig) 
 0=IKKE SIKKER 
 
31. TINE bør satse mer på å få fram økologiske produkter i markedet 
 
32. TINE bør stille faglige ressurser til rådighet overfor medlemmer som  
 ønsker bistand for å starte lokal foredling 
 
33. Jeg er oppriktig opptatt av å følge med på TINEs salgsutvikling 
 
34. TINE har utviklet et godt og spennende produktutvalg 
 
35. Jeg er stolt av å være leverandør og medeier av TINE  
 
36.  TINEs omdømme betyr mye for meg som melkeprodusent 
 
37. Det er viktig at TINE viderefører sitt engasjement i andre deler av matvaresektoren  

(eks. Fjordland, småfolk og sjømat) 
 
38. TINE bør videreutvikle samarbeidet med utenlandske aktører 
 
39. Kan du referere TINEs visjon? 
 
 1:  ”Vi skal være  Norges viktigste verdiskaper” (RETT SVAR) 
 2: Annet svar 
 
40. Dersom du skulle gi TINE en hovedkarakter, ut fra hvor fornøyd 
 du er med TINE, der 1 betyr svært lite fornøyd og 7 svært godt 
 fornøyd, hvilken karakter vil du gi TINE? 
 (1=svært lite fornøyd, 7=svært godt fornøyd) 
 0=IKKE SIKKER 
 
 
201. Da har jeg bare noen bakgrunnsspørsmål til slutt. 
 
 Hvilket år er du født? 
 REGISTRER ÅRSTALL 
 
202. Kjønn? 
 
 1:  Mann 
 2: Kvinne 
 
203. Hvor mange års utdanning utover grunnskole har du? 
 
 1:  Ingen 
 2: 1-3 år 
 3: 4-6 år 
 4: Mer enn 6 år 
 
204. Omtrent hvor stor andel (i prosent) av husstandens inntekt vil  
 du anslå kommer fra gårdsdrift? 
 1-100, 0=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
 
205. Omtrent hvor stor andel (i prosent) av inntektene fra gårdsdrift vil  
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 du anslå kommer fra melkeproduksjonen? 
 1-100, 0=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
 
206. Hvilken form for melkeproduksjon (tradisjonell eller økologisk) har  
 dere på gården i dag? 
 
 LES OPP – ETT SVAR MULIG 
 
 1: Økologisk 
 2: Tradisjonell (konvensjonell) 
 3: Under omlegging til økologisk 
 4: Under omlegging til tradisjonell/konvensjonell drift 
 
207. Har du, eller har du hatt tillitsverv i  TINE de siste 4 årene?  
 
 1: Ja  
 2: Nei  
 
208. Inngår ditt bruk i en melkesamdrift? 
 
 1: Ja 
 2: Nei 
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209. Ut fra det du vet i dag – vil det være melkeproduksjon på ditt bruk  
 om fem år? 
 
 1:  Ja  
 2: Nei 
 3: Ikke sikker 
 
210. Det var alle spørsmålene jeg hadde. Tusen takk for hjelpen, og ha  
 en fortsatt god dag! 
 
OPPLYSNINGER REGISTRERT FRA TELEFONFIL 
 
Bostedskommune registreres fra telefonfil 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
 Meieritilknytning (selskap/avdeling) 
SELSKAP REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
Distriktstilknytning (distriktskode) 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
 Kvotestørrelse (ku) 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
Kvotestørrelse (geit) 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
Medlemskap i ku og/eller geitekontroll 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
Når de ble registrert som ny bruker 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
Bruksform (Personlig bruker/samdrift) 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
 
Antall i samdrift 
REGISTRERES FRA TELEFONFIL 
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Landsdelsinndeling i henhold til driftsgranskningene i jordbruket 
 
 
På Østlandet og i Trøndelag er det delt i underområdene flatbygder og andre bygder, mens 
Jæren er skilt ut fra Agder og Rogaland som eget underområde. Grunnen er at flatbygdene og 
Jæren har et vesentlig bedre produksjonsgrunnlag enn resten av de respektive landsdelene. 
Inndelingen er den som blir brukt i de årlige driftsgranskningene til Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF). 
 
 
 
Østlandet Flatbygder Andre bygder 
01 Østfold De øvrige kommune i Østfold 0118 Aremark 

0119 Marker 
0121 Rømskog 

02 Akershus Øvrige kommuner i Akershus 0221 Aurskog-Høland 
0239 Hurdal 

04 Hedmark 0403 Hamar 
0412 Ringsaker 
0415 Løten 
0417 Stange 

Øvrige kommuner i Hedmark 

05 Oppland 0502 Gjøvik 
0528 Østre Toten 
0529 Vestre Toten 
0532 Jevnaker 
0533 Lunner 
0534 Gran 

Øvrige kommuner i Oppland 

06 Buskerud 0602 Drammen 
0605 Ringerike 
0612 Hole 
0623 Modum 
0624 Øvre Eiker 
0625 Nedre Eiker 
0626 Lier 
0627 Røyken 
0628 Hurum 

Øvrige kommuner i Buskerud 

07 Vestfold Alle kommunene i Vestfold  
08 Telemark 0805 Porsgrunn 

0806 Skien 
0821 Bø 
0822 Sauherad 

Øvrige kommuner i Telemark 
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Agder og Rogaland Jæren (flatbygder) Andre bygder 
09 Aust-Agder  Alle kommunene 
10 Vest-Agder  Alle kommunene 
11 Rogaland 1102 Sandnes 

1103 Stavanger 
1119 Hå 
1120 Klepp 
1121 Time 
1124 Sola 
1127 Randaberg 
1141 Finnøy 
1142 Rennesøy 

Øvrige kommuner i Agderfylkene og 
Rogaland 

 
 
Vestlandet Andre bygder 
12 Hordaland Alle kommunene 
14 Sogn- og Fjordane Alle kommunene 
15 Møre og Romsdal Alle kommunene 
 
 
 
Trøndelag Flatbygder Andre bygder 
16 Sør-Trøndelag 1601 Trondheim 

1621 Ørland 
1622 Agdenes 
1624 Rissa 
1638 Orkdal 
1653 Melhus 
1663 Malvik 

Øvrige kommuner i  
Sør-Trøndelag 

17 Nord-Trøndelag 1702 Steinkjer 
1714 Stjørdal 
1717 Frosta 
1719 Levanger 
1721 Verdal 
1729 Inderøy 

Øvrige kommuner i  
Nord-Trøndelag 

 
 
 
Nord-Norge Andre bygder 
18 Nordland Alle kommunene 
19 Troms Alle kommunene 
20 Finnmark Alle kommunene 
 



 

Vedlegg 3 
I rapporten er alle spørsmålene presentert i forhold til de fem TINE-regionene, og utviklingen 
fra 2001-2005 der en har sammenligningsgrunnlag. I dette vedlegget presenteres 
tallgrunnlaget for ytterligere sammenhenger det er sjekket for. De er presentert kapittelvis og 
fortløpende i forhold til slik de er presentert i rapporten:  

2 TINE - RÅDGIVINGEN ............................................................................................. 3 

3 ORGANISASJONSARBEIDET I TINE ................................................................... 17 

4 TINE SOM SAMVIRKEORGANISASJON............................................................. 29 

5 EIERNES VURDERING AV TINE SOM SAMFUNNS-                                        
OG MARKEDSAKTØR............................................................................................ 35 

6 EIERNES TILFREDSHET MED TINE.................................................................... 39 
 
 
Om presentasjon av tallene i vedlegg 3 – kapittel 2 – 5 
Hovedtallene er presentert i selve rapporten. En rekke av spørsmålene er stilt som påstander, 
der eierne har svart ut fra en sjudelt svarskala, der 1 er ”helt uenig”, 7 er ”helt enig”. I 
vedlegget er svarene presentert i forhold til en tredelt skala, der karakterene 1-3 står for 
”uenig”, karakteren 4 står for ”verken uenig eller enig” og  karakterene 5-7 står for  ”enig”. 
Dette er, som redegjort for i rapporten, forskjellig fra 2001-undersøkelsen hvor karakterene 3-
5 sto for ”verken uenig eller enig”.  Der hvor 2001 og 2005 sammenlignes i denne rapporten, 
er resultatene fra 2001 kodet på samme måte som i 2005. Grunnen for denne omleggingen er 
at det er et ønske om å redusere størrelsen på ”verken eller gruppen”. Karakteren 4 utgjør 
midtpunktet i en sjupunktskala, og med denne endringen angir også de som har svart 3 eller 5 
en retning om at de er henholdsvis uenig/enig.  
 
I forhold til de tallene, vil antall enheter (N) og prosenter kunne variere på enkelte av tallene 
som er presentert i dette vedlegget. Det er tre grunner til det: 

• Antall enheter som inngår i de enkelte kjøringene (missing)  
• Vekting 
• Avrunding 

 
Det er lagt til grunn en signifikansnivå på 5 prosent. Det innebærer at det er mindre enn 5 
prosent sjanse for å si at en påvist sammenheng er tilfeldig. Med denne betingelsen er det 
gjennomført kji-kvadrattester, og der det er påvist signifikante sammenhenger er det 
presentert i tabell med en stjerne (*). 
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Om presentasjon av tallene i vedlegg 3 – kapittel 6 
I kapittel 6 i rapporten er det presentert seks ulike indekser: 

• Rådgivningsindeks 
• Produsentlagsindeks 
• Informasjonsindeks 
• Samvirkeindeks 
• Strategiindeks 
• Konsernindeks  

 
Hvilke spørsmål som ligger til grunn for de enkelte indeksene går frem av tabell 6.3 i 
rapporten. Hensikten er, som beskrevet i kapittel 6.2, å belyse eventuelle forskjeller mellom 
de ulike områdene som er berørt tidligere i kapittel 2-5 i rapporten. I tabellene er det fokusert 
på følgende opplysninger: 
 
Antall (N): Det er en betingelse for hver av indeksene at alle som inngår har svart på alle 
spørsmålene som er med i indeksen. Derfor vil antallet varierer noe fra indeks til indeks.  
 
Gjennomsnitt: Gjennomsnittverdien for de enkelte indeksene, det vil si summen av alle 
enheters verdi dividert med antall enheter. Forskjeller på 0,3-0,4 mellom grupper og mellom 
emner/områder vil her bli betegnet som betydelige (NLH/Norsk Kjøtt 2001). 
 
Median: Verdien som ligger midt i rekken av enheter når de er ordnet etter stigende verdi. I 
en symmetrisk frekvensfordeling vil median og gjennomsnitt falle sammen. I en positivt skjev 
fordeling vil enkelte avvikende enheter med høye verdier føre til at gjennomsnittet er høyere 
enn median. I en negativt skjev fordeling er det motsatt; der vil enkelte enheter med ekstremt 
lave verdier, føre til at gjennomsnittet er lavere enn median.  
 
Standardavviket: Uttrykk for spredningen rundt gjennomsnitt. Ett standardavvik er hvor langt 
en må gå ut fra gjennomsnitt for å fange opp 68 prosent av respondentene. For eksempel er 
gjennomsnittscoren på rådgivningsindeksen 4,98 og standardavviket er 0,97. Det innebærer at 
innenfor intervallet 4,01 - 5,95  har 68 prosent av TINE-eierne svart.  
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2 TINE – rådgivingen    
 

Tabell 2.1 TINE-eiernes svar som er det viktigste i forbindelse med grunnpakkebesøket 
fra TINE-rådgiveren (spørsmål 1). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Innsamling  
av data 

Diskutere fag Informasjon  
fra TINE 

   Det 
sosiale    

Totalt    (N) 

Under 40 år 30 52 14 4 100 289
40-49 år 31 52 10 7 100 490
50-59 år 30 42 19 9 100 418
60 år og eldre 33 35 20 12 100 212
Totalt 31 47 15 8 101 1409
 
 

Tabell 2.2 TINE-eiernes svar som er det viktigste i forbindelse med grunnpakkebesøket 
fra TINE-rådgiveren (spørsmål 1). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Innsamling  
av data 

Diskutere fag Informasjon  
fra TINE 

   Det 
sosiale    

Totalt    (N) 

Under 50 000 27 42 20 11 100 176
50 000 – 74 999 33 42 20 6 101 344
75 000 – 99 999 26 48 15 11 100 399
100 000 – 149 999 33 51 10 5 99 333
150 000 eller mer 32 55 8 5 100 113
Totalt 30 47 15 7 99 1365
 

Tabell 2.3 TINE-eiernes svar som er det viktigste i forbindelse med grunnpakkebesøket 
fra TINE-rådgiveren (spørsmål 1). Samdrift. Prosent. TINE totalt vektet 

Inngår i melke-
samdrift 

Innsamling  
av data 

Diskutere fag Informasjon  
fra TINE 

   Det 
sosiale    

Totalt    (N) 

Ja 25 59 13 3 100 92
Nei 31 46 15 8 100 1316
Totalt 31 47 15 8 101 1408
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Tabell 2.4 TINE-eiernes svar på påstanden ”TINE rådgivingen dekker godt de 
veiledningsbehov jeg har” (spørsmål 2). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 17 16 67 100 299
40-49 år 17 13 70 100 507
50-59 år 15 15 70 100 440
60 år og eldre 15 12 72 99 234
Totalt 16 14 70 100 1480
 
 

Tabell 2.5 TINE-eiernes svar på påstanden ”TINE rådgivingen dekker godt de 
veiledningsbehov jeg har” (spørsmål 2). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse –  
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 11 15 74 100 184
50 000 – 74 999 18 15 68 101 364
75 000 – 99 999 17 13 71 101 412
100 000 – 149 999 16 15 69 100 355
150 000 eller mer 19 11 70 100 117
Totalt 16 14 70 100 1432
 

Tabell 2.6 TINE-eiernes svar på påstanden ”TINE rådgivingen dekker godt de 
veiledningsbehov jeg har” (spørsmål 2). Samdrift. Prosent. TINE totalt vektet 

Inngår i melke-
samdrift 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 20 16 65 101 96
Nei 16 14 70 100 1382
Totalt 16 14 70 100 1478
 

Tabell 2.7 TINE-eiernes svar på påstanden ”TINE rådgivingen dekker godt de 
veiledningsbehov jeg har” (spørsmål 2). Andel husstandsinntekt fra gård. 
Prosent. TINE totalt vektet 

Andel husstands-
inntekt fra gård 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 % 17 17 66 100 524
50 % - 74 % 14 13 74 101 407
75 % - 100 % 17 13 70 100 532
Totalt 16 14 70 100 1463
 

Vedlegg 3. LU-rapport nr. 2-2005 



Eierundersøkelse i TINE 2005  Side 5 

Tabell 2.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg synes dagens faglige rådgivning fra 
TINE er god og målrettet (spørsmål 6). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 18 15 68 101 297
40-49 år 14 18 67 99 505
50-59 år 15 14 71 100 439
60 år og eldre 13 17 70 100 231
Totalt 15 16 70 101 1472

 

Tabell 2.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg synes dagens faglige rådgivning fra 
TINE er god og målrettet” (spørsmål 6). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 13 16 71 100 185
50 000 – 74 999 16 17 67 100 358
75 000 – 99 999 13 15 72 100 413
100 000 – 149 999 16 17 67 100 354
150 000 eller mer 18 14 68 100 116
Totalt 15 16 69 100 1426

 

Tabell 2.10 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren bør være mer opptatt av å 
gå i fjøset” (spørsmål 3). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 45 17 39 101 1317
Kvinne 39 20 42 101 153
Totalt 44 17 39 100 1470
 
 

Tabell 2.11 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren bør være mer opptatt av å 
gå i fjøset” (spørsmål 3). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 45 18 37 100 298
40-49 år 51 14 35 100 503
50-59 år 40 19 42 101 437
60 år og eldre 36 19 45 100 233
Totalt 44 17 39 100 1471
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Tabell 2.12 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren har tilstrekkelig faglig 
kompetanse” (spørsmål 4). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 14 11 75 100 1316
Kvinne 17 11 72 100 155
Totalt 14 11 74 99 1471
 

Tabell 2.13 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren har tilstrekkelig faglig 
kompetanse” (spørsmål 4). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 13 12 74 99 297
40-49 år 15 12 73 100 502
50-59 år 14 12 74 100 439
60 år og eldre 14 9 77 100 234
Totalt 14 11 74 99 1472
 

Tabell 2.14 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren har tilstrekkelig faglig 
kompetanse” (spørsmål 4). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 9 13 78 100 183
50 000 – 74 999 16 10 74 100 360
75 000 – 99 999 13 11 76 100 411
100 000 – 149 999 14 12 73 99 352
150 000 eller mer 18 10 72 100 116
Totalt 14 11 75 100 1422
 

Tabell 2.15 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren har god kjennskap til 
aktuelle tjenester (spørsmål 5). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 7 10 83 100 296
40-49 år 7 7 86 100 501
50-59 år 8 8 84 100 436
60 år og eldre 8 8 84 100 232
Totalt 7 8 85 100 1465
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Tabell 2.16 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE rådgiveren har god kjennskap til 
aktuelle tjenester (spørsmål 5). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 4 10 86 100 182
50 000 – 74 999 11 7 81 99 361
75 000 – 99 999 8 7 85 100 408
100 000 – 149 999 5 8 87 100 350
150 000 eller mer 5 9 85 99 116
Totalt 7 8 85 100 1417
 
 

Tabell 2.17 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de har kjøpt de siste to årene (spørsmål 7). Alder. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

  Under 40 år 
(N=300) 

40-49 år 
(N=509) 

50-59 år 
(N=446) 

60 år og eldre 
(N=245) 

TINE totalt  
(N=1500) 

Økonomi (*) 26 23 18 13 21 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 35 31 28 27 30 

Fôring  27 23 24 22 24 
Melkekvalitet (*) 19 14 14 22 16 
Helsetjenesten  19 17 14 18 17 
Melkemaskinkontroll  22 15 18 18 18 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 17 12 15 16 14 

Ingen av disse  
– ikke sikker 

(*) 33 40 44 50 41 

 

 

Tabell 2.18 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de har kjøpt de siste to årene (spørsmål 7). Kvotestørrelse - 
ku. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Størrelse  melkekvote i liter  
  Under   

50 000 
(N=188) 

50 000- 
74 999 

(N=372)

75 000-   
99 999 

(N=418) 

100 000-
149 900 
(N=357) 

150 000 
eller mer 
(N=118) 

TINE totalt  
(N=1453) 

Økonomi (*) 11 15 22 27 33 21 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

(*) 27 23 30 36 44 30 

Fôring  25 19 25 25 29 24 
Melkekvalitet (*) 26 15 15 14 13 16 
Helsetjenesten  19 14 16 18 20 17 
Melkemaskinkontroll  18 19 21 16 14 18 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

(*) 13 9 16 16 28 15 

Ingen av disse  
– ikke sikker 

(*) 51 49 38 35 29 41 
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Tabell 2.19 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de har kjøpt de siste to årene (spørsmål 7). Melkesamdrift. 
Prosent. TINE totalt vektet. 

  Inngår i melkesamdrift  
  Ja 

(N=98) 
Nei 

(N=1402) 
TINE totalt  (N=1500) 

Økonomi  26 20 21 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

(*) 45 29 30 

Fôring  30 24 24 
Melkekvalitet  21 16 16 
Helsetjenesten (*) 27 16 17 
Melkemaskinkontroll  20 18 18 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

(*) 22 14 15 

Ingen av disse  
– ikke sikker 

(*) 22 43 41 

 

Tabell 2.20 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har kjøpt en eller flere 
tjenester fra TINE utover grunnpakke, faktisk har kjøpt de siste 2 årene 
(spørsmål 7). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Under 40 år 
(N=202) 

40-49 år 
(N=304) 

50-59 år 
(N=250) 

60 år og eldre 
(N=123) 

TINE totalt  
(N=879) 

Økonomi (*) 39 39 33 25 35 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 52 51 50 53 51 

Fôring  41 39 42 43 41 
Melkekvalitet (*) 28 24 26 43 28 
Helsetjenesten  28 29 25 36 28 
Melkemaskinkontroll  33 26 33 36 31 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 25 21 26 31 25 

 

Tabell 2.21 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har kjøpt en eller flere 
tjenester fra TINE utover grunnpakke, faktisk har kjøpt de siste 2 årene 
(spørsmål 7). Kvotestørrelse - ku. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Størrelse  melkekvote i liter  
  Under   

50 000 
(N=92) 

50 000- 
74 999 

(N=189)

75 000-   
99 999 

(N=258) 

100 000-
149 900 
(N=232) 

150 000 
eller mer 
(N=84) 

TINE totalt  
(N=855) 

Økonomi (*) 22 29 36 42 46 35 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 54 45 48 55 62 51 

Fôring  51 37 40 39 40 40 
Melkekvalitet (*) 54 30 25 21 18 27 
Helsetjenesten  38 28 25 28 29 28 
Melkemaskinkontroll (*) 36 37 33 24 19 30 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

(*) 26 17 25 24 39 25 
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Tabell 2.22 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har kjøpt en eller flere 
tjenester fra TINE utover grunnpakke, faktisk har kjøpt de siste 2 årene 
(spørsmål 7). Melkesamdrift. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Inngår i melkesamdrift  
  Ja 

(N=76) 
Nei 

(N=803) 
TINE totalt  (N=879) 

Økonomi  33 36 35 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 58 51 51 

Fôring  38 41 41 
Melkekvalitet  28 28 28 
Helsetjenesten  35 28 28 
Melkemaskinkontroll  25 31 31 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 29 24 25 

 

Tabell 2.23 Antall forskjellige tjenester TINE-eierne har benyttet i løpet av de siste 2 år 
(basert på spørsmål 7). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 Antall tjenester   
Alder Ingen 1 2 3 Totalt (N) 
Under 40 år 33 22 19 27 101 300
40-49 år 40 23 16 21 100 509
50-59 år 44 23 12 22 101 446
60 år og eldre 50 16 10 24 100 245
Totalt 41 22 14 23 100 1500
 

Tabell 2.24 Antall forskjellige tjenester TINE-eierne har benyttet i løpet av de siste 2 år 
(basert på spørsmål 7). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 Antall tjenester   
Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Ingen 1 2 3 Totalt (N) 

Under 50 000 51 16 9 25 101 187
50 000 – 74 999 49 21 14 16 100 373
75 000 – 99 999 38 25 14 23 100 418
100 000 – 149 999 35 23 16 26 100 357
150 000 eller mer 29 20 20 31 100 118
Totalt 41 22 14 23 100 1453
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Tabell 2.25 Antall forskjellige tjenester TINE-eierne har benyttet i løpet av de siste 2 år 
(basert på spørsmål 7). Samdrift (*). Prosent. TINE totalt vektet 

  Antall tjenester   
Melkesamdrift Ingen 1 2 3 Totalt (N) 
Ja 22 24 19 34 99 98
Nei 43 21 14 22 100 1403
Totalt 41 22 14 23 100 1501
 

Tabell 2.26 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de kan tenke seg å kjøpe i løpet av de kommende to år 
(spørsmål 8). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Under 40 år 
(N=301) 

40-49 år 
(N=508) 

50-59 år 
(N=446) 

60 år og eldre 
(N=245) 

TINE totalt  
(N=1500) 

Økonomi (*) 41 29 28 19 29 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 29 24 22 23 24 

Fôring (*) 37 29 27 23 29 
Melkekvalitet  23 17 18 18 19 
Helsetjenesten  23 18 17 18 19 
Melkemaskinkontroll  20 18 20 14 18 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

(*) 19 11 14 12 14 

Bygningsrådgivning (*) 27 24 20 13 22 
Samdriftsrådgivning (*) 25 19 16 12 18 
Ingen av disse  
– ikke sikker 

(*) 24 33 33 44 33 

 

Tabell 2.27 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de kan tenke seg å kjøpe de kommende to årene (spørsmål 
8). Kvotestørrelse – ku. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Størrelse  melkekvote i liter  
  Under   

50 000 
(N=187) 

50 000- 
74 999 

(N=372)

75 000-   
99 999 

(N=417) 

100 000-
149 900 
(N=357) 

150 000 
eller mer 
(N=119) 

TINE totalt  
(N=1452) 

Økonomi (*) 16 22 32 38 38 29 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

(*) 24 19 28 25 30 25 

Fôring (*) 23 27 27 33 42 29 
Melkekvalitet (*) 25 17 20 15 15 18 
Helsetjenesten  24 16 18 20 20 19 
Melkemaskinkontroll  19 18 21 16 10 18 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 10 13 12 17 18 14 

Bygningsrådgivning (*) 13 16 24 28 25 22 
Samdriftsrådgivning  12 18 19 19 19 18 
Ingen av disse  
– ikke sikker 

(*) 41 39 31 28 25 33 
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Tabell 2.28 TINE-eiernes svar på spørsmålet om hvilke rådgivningstjenester fra TINE, 
utover grunnpakke, de kan tenke seg å kjøpe de kommende to årene (spørsmål 
8). Melkesamdrift. Prosent. TINE totalt vektet. 

  Inngår i melkesamdrift  
  Ja 

(N=98) 
Nei 

(N=1402) 
TINE totalt  (N=1500) 

Økonomi (*) 40 29 29 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 28 24 24 

Fôring  35 28 29 
Melkekvalitet  18 19 19 
Helsetjenesten  24 18 19 
Melkemaskinkontroll  16 18 18 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 16 14 14 

Bygningsrådgivning  22 21 21 
Samdriftsrådgivning (*) 35 17 18 
Ingen av disse  
– ikke sikker 

(*) 20 34 33 

 

Tabell 2.29 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har svart at de ønsker å 
kjøpe en eller flere forskjellige tjenester fra TINE utover grunnpakke, ønsker å 
kjøpe i løpet av de kommende to år (spørsmål 8). Alder. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

  Under 40 år 
(N=229) 

40-49 år 
(N=340) 

50-59 år 
(N=300) 

60 år og eldre 
(N=137) 

TINE totalt  
(N=1006) 

Økonomi (*) 54 44 41 34 44 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 38 36 33 41 36 

Fôring  49 43 39 41 43 
Melkekvalitet  30 26 27 31 28 
Helsetjenesten  30 27 25 31 28 
Melkemaskinkontroll  26 27 29 26 27 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 25 16 21 22 20 

Bygningsrådgivning (*) 35 36 30 24 32 
Samdriftsrådgivning  33 29 24 21 27 
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Tabell 2.30 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har svar at de ønsker å 
kjøpe en eller flere forskjellige tjenester fra TINE utover grunnpakke, ønsker å 
kjøpe i løpet av de kommende to år (spørsmål 8). Kvotestørrelse - ku. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

  Størrelse  melkekvote i liter  
  Under   

50 000 
(N=110) 

50 000- 
74 999 

(N=227)

75 000-   
99 999 

(N=287) 

100 000-
149 900 
(N=258) 

150 000 
eller mer 
(N=89) 

TINE totalt  
(N=971) 

Økonomi (*) 27 36 47 53 51 44 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 40 32 40 34 40 37 

Fôring (*) 39 44 39 46 56 44 
Melkekvalitet (*) 42 28 29 21 20 27 
Helsetjenesten (*) 40 26 25 28 27 28 
Melkemaskinkontroll (*) 32 30 30 22 14 26 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 16 21 18 24 25 21 

Bygningsrådgivining (*) 23 26 35 38 34 32 
Samdriftsrådgivning  21 30 28 27 26 27 
 

Tabell 2.31 Oversikt over hvilke tjenester, de av TINE-eierne som har svar at de ønsker å 
kjøpe en eller flere forskjellige tjenester fra TINE utover grunnpakke, ønsker å 
kjøpe i løpet av de kommende to år (spørsmål 8). Melkesamdrift. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

  Inngår i melkesamdrift  
  Ja 

(N=78) 
Nei 

(N=928) 
TINE totalt  (N=1006) 

Økonomi  51 43 44 
Årsutskrifts-
gjennomgang 

 35 37 36 

Fôring  44 43 43 
Melkekvalitet  22 28 28 
Helsetjenesten  29 28 28 
Melkemaskinkontroll  21 28 27 
Ekstrabesøk av  
rådgiver 

 21 20 20 

Bygningsrådgivning  27 32 32 
Samdriftsrådgivning (*) 44 26 27 
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Tabell 2.32 Antall forskjellige tjenester, utover grunnpakke, TINE-eierne opplyser de kan 
tenke seg å kjøpe i løpet av de kommende 2 år (basert på spørsmål 8). Alder 
(*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 Antall tjenester   
Alder Ingen 1 2 3 Totalt (N) 
Under 40 år 24 17 17 42 100 301
40-49 år 33 21 12 34 100 508
50-59 år 33 24 12 31 100 445
60 år og eldre 44 21 9 27 101 245
Totalt 33 21 12 33 99 1499
 

Tabell 2.33 Antall forskjellige tjenester, utover grunnpakke, TINE-eierne opplyser de kan 
tenke seg å kjøpe i løpet av de kommende 2 år (basert på spørsmål 8). 
Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

 Antall tjenester   
Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Ingen 1 2 3 Totalt (N) 

Under 50 000 41 22 7 29 99 187
50 000 – 74 999 39 22 13 26 100 372
75 000 – 99 999 31 19 16 34 100 418
100 000 – 149 999 28 22 11 39 100 358
150 000 eller mer 25 25 8 42 100 118
Totalt 33 22 12 33 100 1453
 

Tabell 2.34 Antall forskjellige tjenester, utover grunnpakke, TINE-eierne opplyser de kan 
tenke seg å kjøpe i løpet av de kommende 2 år (basert på spørsmål 8). Samdrift 
(*). Prosent. TINE totalt vektet 

Antall tjenester   Inngår i melke-
samdrift Ingen 1 2 3 Totalt (N) 
Ja 20 24 13 42 99 98
Nei 34 21 12 33 100 1403
Totalt 33 21 13 33 100 1501
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Tabell 2.35 Gårdbrukernes interesse for gjenkjøp av TINEs rådgivningstjenester. Andel av 
dem som svarte at de har kjøpt en form for rådgivningstjenester i siste 2 år 
(spørsmål 7), og som vil kjøpe samme formen for rådgivningstjenester i de 
kommende 2 år (spørsmål 8) . Prosent. Region. TINE totalt vektet. 

 TINE 
Meieriet 

Øst 
 

TINE 
Meieriet 

Sør 
 

TINE 
Meieriet 

Vest 

TINE 
Midt-
Norge 

TINE 
Meieriet 

Nord 

TINE 
totalt 
vektet 

 
Økonomi 65 58 53 57 67 60 
 (N=84) (N=59) (N=38) (N=69) (N=52) (N=310)
Årsutskriftsgjennomgang 56 47 53 60 57 55 
 (N=141) (N=83) (N=51) (N=81) (N=97) (N=452)
Fôring 64 57 61 50 59 58 
 (N=84) (N=67) (N=46) (N=76) (N=93) (N=358)
Melkekvalitet 58 51 57 48 59 54 
 (N=57) (N=47) (N=42) (N=40) (N=70) (N=245)
Helsetjenesten 54 54 58 64 60 58 
 (N=52) (N=61) (N=33) (N=53) (N=55) (N=251)
Melkemaskinkontroll 60 38 50 46 60 51 
 (N=55) (N=48) (N=34) (N=54) (N=99) (N=270)
Ekstrabesøk av  rådgiver 47 50 41 43 49 45 
 (N=60) (N=30) (N=27) (N=51) (N=45) (N=218)
Ingen av disse, ikke sikker 52 59 55 50 56 54 
 (N=93) (N=129) (N=173) (N=116) (N=107) (N=622)
 

Tabell 2.36 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor mye de mener melkeprodusentene ved 
kjøp av rådgivningstjenester skal betale (spørsmål 9). Alder (*). Prosent. TINE 
totalt vektet. 

Alder Ca. 50 % av 
kostpris 

Ca. 75 % av 
kostpris 

Full kostpris Totalt    (N) 

Under 40 år 31 35 34 100 282
40-49 år 36 33 31 100 486
50-59 år 38 36 26 100 421
60 år og eldre 47 31 22 100 210
Totalt 37 34 29 100 1399
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Tabell 2.37 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor mye de mener melkeprodusentene ved 
kjøp av rådgivningstjenester skal betale (spørsmål 9). Kvotestørrelse (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Ca. 50 % av 
kostpris 

Ca. 75 % av 
kostpris 

Full kostpris Totalt    (N) 

Under 50 000 48 23 29 100 171
50 000 – 74 999 36 37 28 101 340
75 000 – 99 999 42 33 26 101 396
100 000 – 149 999 33 35 32 100 341
150 000 eller mer 21 40 38 99 112
Totalt 37 34 29 100 1360
 

Tabell 2.38 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor mye de mener melkeprodusentene ved 
kjøp av rådgivningstjenester skal betale (spørsmål 9). Samdrift. Prosent. TINE 
totalt vektet. 

Inngår i melke-
samdrift 

Ca. 50 % av 
kostpris 

Ca. 75 % av 
kostpris 

Full kostpris Totalt    (N) 

Ja 40 31 29 100 94
Nei 37 34 29 100 1306
Totalt 37 34 29 100 1400
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3 Organisasjonsarbeidet i TINE 
Tabell 3.1 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor ofte de deltar på produsentlagsmøter 

(spørsmål 10). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Sjelden/aldri Av og til Ofte Totalt    (N) 
Mann 26 25 49 100 
Kvinne 22 28 50 100 
Totalt 26 26 49 101 
 
 

Tabell 3.2 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor ofte de deltar på produsentlagsmøter 
(spørsmål 10). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Sjelden/aldri Ofte Totalt    (N) 
Under 40 år 28 48 100 299
40-49 år 25 

1339
157

1496

Av og til 
24 
27 48 100 508

50-59 år 22 27 51 445
60 år og eldre 30 23 47 243
Totalt 26 26 49 1495
 
 

Tabell 3.3 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor ofte de deltar på produsentlagsmøter 
(spørsmål 10). Utdanning (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Utdanning utover 
grunnskole 

100 
100 
101 

Sjelden/aldri Av og til Ofte Totalt    (N) 

Ingen 40 23 100 188
1-3 år 25 27 100 

37 
48 729

4-6 år 20 25 55 100 454
Mer enn 6 år 25 26 50 101 125
Totalt 26 26 49 101 1496
 

Tabell 3.4 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor ofte de deltar på produsentlagsmøter 
(spørsmål 10) Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Sjelden/aldri Av og til Ofte Totalt    (N) 

Under 50 000 44 33 23 100 186
50 000 – 74 999 31 28 41 100 371
75 000 – 99 999 21 28 51 100 417
100 000 – 149 999 18 20 62 100 356
150 000 eller mer 19 14 67 100 118
Totalt 25 26 49 100 1448
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Tabell 3.5 TINE-eiernes svar på spørsmål om hvor ofte de deltar på produsentlagsmøter 
(spørsmål 10). Tillitsverv i TINE (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Sjelden/aldri Av og til Ofte Totalt    (N) 

Ja 6 12 82 100 277
Nei 30 29 41 100 1219
Totalt 26 25 49 100 1496
 

Tabell 3.6 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Drøfting av organisasjonsspørsmål gis en 
god behandling i produsentlaget” (spørsmål 11). Tillitsverv i TINE (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 14 14 72 100 273
Nei 21 20 59 100 1095
Totalt 20 18 62 100 1368
 

Tabell 3.7 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er i det store og hele fornøyd med 
aktiviteten i produsentlaget” (spørsmål 12). Tillitsverv i TINE. Prosent. TINE 
totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 15 21 65 101 273
Nei 14 17 69 100 1141
Totalt 14 18 68 100 1414
 

Tabell 3.8 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva anser du som den beste informasjons-
kanalen for deg om TINE?”(spørsmål 14). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn TINE-sida i 
Bondebladet 

Regionale 
medlemsblad

TINEs 
nettsider 

Medlems-
møter 

Dagspressen 
og annet 

Totalt   (N) 

Mann 40 28 10 14 8 100 1308
Kvinne 33 30 16 12 8 99 153
Totalt 39 28 11 14 8 100 1461
 

Vedlegg 3. LU-rapport nr. 2-2005 



Eierundersøkelse i TINE 2005  Side 19 

Tabell 3.9 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva anser du som den beste informasjons-
kanalen for deg om TINE?”(spørsmål 14). Alder (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Alder TINE-sida i 
Bondebladet 

Regionale 
medlemsblad

TINEs 
nettsider 

Medlems-
møter 

Dagspressen 
og annet 

Totalt   (N) 

Under 40 år 36 26 17 13 9 101 292
40-49 år 44 28 11 9 8 100 500
50-59 år 35 32 9 17 7 100 429
60 år og eldre 42 25 6 18 8 99 239
Totalt 39 28 11 13 8 99 1460
 

Tabell 3.10 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva anser du som den beste informasjons-
kanalen for deg om TINE?”(spørsmål 14). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

TINE-sida i 
Bondebladet 

Regionale 
medlemsblad

TINEs 
nettsider

Medlems-
møter 

Dagspressen 
og annet 

Totalt  (N) 

Under 50 000 46 25 8 11 9 99 269
50 000 – 74 999 40 26 8 16 9 99 358
75 000 – 99 999 37 30 12 15 7 101 412
100 000 – 149 999 39 29 14 11 7 100 348
150 000 eller mer 31 33 11 17 8 100 115
Totalt 39 28 11 14 8 100 1412
 

Tabell 3.11 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva anser du som den beste informasjons-
kanalen for deg om TINE?”(spørsmål 14). Tillitsverv i TINE (*). Prosent. 
TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt 
tillitsverv i TINE 
siste 4 år 

TINE-sida i 
Bondebladet 

Regionale 
medlemsblad

TINEs 
nettsider

Medlems-
møter 

Dagspressen 
og annet 

Totalt  (N) 

Ja 32 33 13 16 6 100 269
Nei 41 27 10 13 8 99 1189
Ikke sikker 39 28 11 14 8 100 1458
 

Tabell 3.12 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Er det områder ved TINEs virksomhet du 
kunne tenke deg mer informasjon?” (spørsmål 15). Kjønn. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kjønn Ja Nei Ikke sikker Totalt    (N) 
Mann 30 65 5 100 1341
Kvinne 25 65 9 99 158
Totalt 29 65 6 100 1499
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Tabell 3.13 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Er det områder ved TINEs virksomhet du 
kunne tenke deg mer informasjon?” (spørsmål 15). Alder. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Alder Ja Nei Ikke sikker Totalt    (N) 
Under 40 år 30 65 5 100 301
40-49 år 31 64 5 100 509
50-59 år 28 65 6 99 446
60 år og eldre 28 65 7 100 245
Totalt 30 65 6 101 1501
 

Tabell 3.14 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Er det områder ved TINEs virksomhet du 
kunne tenke deg mer informasjon?” (spørsmål 15). Kvotestørrelse. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Ja Nei Ikke sikker Totalt    (N) 

Under 50 000 26 66 8 100 187
50 000 – 74 999 28 65 7 100 372
75 000 – 99 999 27 67 6 100 418
100 000 – 149 999 33 63 4 100 357
150 000 eller mer 31 64 4 99 118
Totalt 29 65 6 100 1452
 

Tabell 3.15 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Er det områder ved TINEs virksomhet du 
kunne tenke deg mer informasjon?” (spørsmål 15). Tillitsverv i TINE (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Ja Nei Ikke sikker Totalt    (N) 

Ja 36 61 3 100 278
Nei 28 66 6 100 1223
Totalt 29 65 6 100 1501
 

Tabell 3.16 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen (spørsmål 16). Kjønn. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 19 19 62 100 1329
Kvinne 15 20 65 100 156
Totalt 18 19 62 99 1485
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Tabell 3.17 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen (spørsmål 16). Alder. Prosent. 
TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 16 18 66 100 297
40-49 år 21 16 63 100 506
50-59 år 16 22 62 100 440
60 år og eldre 19 24 57 100 240
Totalt 18 19 63 100 1483
 
 

Tabell 3.18 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen (spørsmål 16). Kvotestørrelse. 
Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 19 18 63 100 182
50 000 – 74 999 19 20 62 101 369
75 000 – 99 999 19 23 59 101 415
100 000 – 149 999 17 16 67 100 353
150 000 eller mer 9 20 71 100 119
Totalt 18 19 63 100 1438
 

Tabell 3.19 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir oss melkeprodusenter tilstrekkelig 
informasjon om det som skjer i organisasjonen (spørsmål 16). Tillitsverv i 
TINE (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 12 20 67 99 276
Nei 20 19 61 100 1207
Totalt 18 19 63 100 1483
 

Tabell 3.20 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon (spørsmål 17). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 10 17 73 100 993
Kvinne 8 15 77 100 110
Totalt 10 16 74 100 1103
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Tabell 3.21 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon (spørsmål 17). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 8 18 74 100 222
40-49 år 11 16 73 100 376
50-59 år 10 13 77 100 329
60 år og eldre 11 20 69 100 176
Totalt 10 16 74 100 1103
 
 

Tabell 3.22 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon (spørsmål 17). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 16 20 65 101 128
50 000 – 74 999 10 19 71 100 271
75 000 – 99 999 11 16 73 100 307
100 000 – 149 999 8 12 80 100 268
150 000 eller mer 3 12 84 99 89
Totalt 10 16 74 100 1063
 

Tabell 3.23 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE gir de tillitsvalgte tilstrekkelig 
informasjon (spørsmål 17). Tillitsverv i TINE (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 5 9 86 100 243
Nei 11 18 70 99 859
Totalt 10 16 74 100 1102
 

Tabell 3.24 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av 
TINEs medlemshåndbok?”(spørsmål 18). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Liten nytte Verken liten 
eller stor nytte

Stor nytte Totalt    (N) 

Mann 57 19 25 101 1295
Kvinne 48 19 34 101 149
Totalt 56 19 26 101 1444
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Tabell 3.25 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av 
TINEs medlemshåndbok?”(spørsmål 18). Alder (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Alder Liten nytte Verken liten 
eller stor nytte

Stor nytte Totalt    (N) 

Under 40 år 60 14 25 99 288
40-49 år 60 17 23 100 492
50-59 år 49 22 28 99 429
60 år og eldre 52 20 28 100 236
Totalt 56 19 26 101 1445
 

Tabell 3.26 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av 
TINEs medlemshåndbok?”(spørsmål 18). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Liten nytte Verken liten 
eller stor nytte

Stor nytte Totalt    (N) 

Under 50 000 54 22 24 100 186
50 000 – 74 999 54 20 27 101 358
75 000 – 99 999 55 19 25 99 404
100 000 – 149 999 58 16 27 101 340
150 000 eller mer 61 18 22 101 114
Totalt 56 19 26 101 1402
 

Tabell 3.27 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av 
TINEs medlemshåndbok?”(spørsmål 18). Tillitsverv i TINE. Prosent. TINE 
totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Liten nytte Verken liten 
eller stor 

nytte 

Stor nytte Totalt    (N) 

Ja 53 16 31 100 272
Nei 56 19 24 99 1172
Totalt 56 19 26 101 1444
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Tabell 3.28 TINE-eiernes svar på spørsmålene: ”Hvor stor nytte vil du si at du har hatt av 
TINEs medlemshåndbok?”(spørsmål 18), sett i forhold til hvor ofte de deltar 
på produsentlagsmøter (spørsmål 10) (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Hvor ofte de deltar på 
produsentlagsmøter 

Liten nytte Verken liten 
eller stor 

nytte 

Stor nytte Totalt    (N) 

Ofte  54 17 30 101 700
Av og til 57 21 22 100 370
Sjelden/aldri 58 20 22 100 372
Totalt 56 19 26 101 1442
 

Tabell 3.29 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor fornøyd er du generelt med 
informasjonen fra TINE?”(spørsmål 13). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Lite fornøyd Verken 
misfornøyd 

eller fornøyd 

Fornøyd Totalt    (N) 

Mann 8 13 80 101 1333
Kvinne 9 9 82 100 159
Totalt 8 12 80 100 1492
 

Tabell 3.30 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor fornøyd er du generelt med 
informasjonen fra TINE?”(spørsmål 13). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Lite fornøyd Verken 
misfornøyd 

eller fornøyd 

Fornøyd Totalt    (N) 

Under 40 år 8 11 81 100 301
40-49 år 8 11 81 100 504
50-59 år 6 13 81 100 441
60 år og eldre 11 14 75 100 244
Totalt 8 12 80 100 1490
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Tabell 3.31 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor fornøyd er du generelt med 
informasjonen fra TINE?”(spørsmål 13). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Lite fornøyd Verken 
misfornøyd 

eller fornøyd 

Fornøyd Totalt    (N) 

Under 50 000 8 11 82 101 184
50 000 – 74 999 11 12 77 100 371
75 000 – 99 999 7 12 81 100 415
100 000 – 149 999 8 13 79 100 356
150 000 eller mer 2 14 84 100 118
Totalt 8 12 80 100 1444
 

Tabell 3.32 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hvor fornøyd er du generelt med 
informasjonen fra TINE?”(spørsmål 13). Tillitsverv i TINE (*). Prosent. TINE 
totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Lite fornøyd Verken 
misfornøyd 

eller fornøyd

Fornøyd Totalt    (N) 

Ja 4 13 84 101 273
Nei 9 12 79 100 1217
Totalt 8 12 80 100 1490
 

Tabell 3.33 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer”(spørsmål 21). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 36 8 56 100 1326
Kvinne 33 8 59 100 159
Totalt 36 8 56 100 1485
 

Tabell 3.34 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer”(spørsmål 21). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 30 7 63 100 301
40-49 år 40 8 52 100 505
50-59 år 35 10 55 100 440
60 år og eldre 37 7 57 101 238
Totalt 36 8 56 100 1484
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Tabell 3.35 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer”(spørsmål 21). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 39 8 53 100 184
50 000 – 74 999 36 8 56 100 368
75 000 – 99 999 37 10 53 100 413
100 000 – 149 999 32 8 60 100 355
150 000 eller mer 41 4 55 100 118
Totalt 36 8 56 100 1438

 

Tabell 3.36 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer”(spørsmål 21). Tillitsverv i TINE (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 27 10 63 100 273
Nei 38 8 54 100 1211
Totalt 36 8 56 100 1484
 

Tabell 3.37 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør gi spesielle fordeler til nye 
medlemmer”(spørsmål 21). Siste eierskifte (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Siste eierskifte Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

1990-1999 44 6 50 100 294
2000-2003 30 6 64 100 220
2004 14 4 82 100 54
Ikke registrert reelt 
eierskifte 

36 10 55 101 888

Totalt 36 8 56 100 1458
 

Tabell 3.38 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør prioritere sterkere å få flere 
kvinnelige tillitsvalgte” (spørsmål 22). Kjønn (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 28 18 54 100 1313
Kvinne 14 18 68 100 155
Totalt 27 18 55 100 1468
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Tabell 3.39 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør prioritere sterkere å få flere 
kvinnelige tillitsvalgte” (spørsmål 22). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 25 19 55 99 295
40-49 år 28 21 51 100 503
50-59 år 26 16 58 100 434
60 år og eldre 25 15 60 100 235
Totalt 27 18 55 100 1467
 

Tabell 3.40 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør prioritere sterkere å få flere 
kvinnelige tillitsvalgte”(spørsmål 22). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 23 23 54 100 180
50 000 – 74 999 23 16 60 99 362
75 000 – 99 999 28 17 56 101 412
100 000 – 149 999 29 19 52 100 350
150 000 eller mer 36 21 43 100 118
Totalt 27 18 55 100 1422
 

Tabell 3.41 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør prioritere sterkere å få flere 
kvinnelige tillitsvalgte” (spørsmål 22).Tillitsverv i TINE. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Har eller har hatt tillits-
verv i TINE siste 4 år 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 25 16 59 100 277
Nei 27 19 54 100 1190
Totalt 27 18 55 100 1467
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4 TINE som samvirkeorganisasjon 
 

Tabell 4.1 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva bør etter din mening være den 
viktigste målsettingen for TINE” (spørsmål 29). Alder (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Alder Bosetting Økonomi Andre svar Ikke 
sikker 

Totalt    (N) 

Under 40 år 33 56 5 6 100 300
40-49 år 23 67 4 6 100 508
50-59 år 27 57 7 9 100 446
60 år og eldre 30 56 8 6 100 245
Totalt 27 60 6 7 100 1499
 
 

Tabell 4.2 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva bør etter din mening være den 
viktigste målsettingen for TINE” (spørsmål 29). Kjønn (*). Prosent. TINE 
totalt vektet 

Kjønn Bosetting Økonomi Andre svar Ikke 
sikker 

Totalt    (N) 

Mann 26 62 6 7 101 1342
Kvinne 38 45 7 11 101 159
Totalt 27 60 6 7 100 1501
 

Tabell 4.3 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Hva bør etter din mening være den 
viktigste målsettingen for TINE” (spørsmål 29).  Kvotestørrelse (*). Prosent. 
TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Bosetting Økonomi Andre svar Ikke 
sikker 

Totalt    (N) 

Under 50 000 49 36 8 7 100 187
50 000 – 74 999 33 50 8 9 100 372
75 000 – 99 999 24 65 5 7 101 417
100 000 – 149 999 16 72 5 6 99 357
150 000 eller mer 12 82 3 3 100 119
Totalt 27 60 6 7 100 1452
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Tabell 4.4 TINE-eiernes svar på om etableringen av flere mottakere har økt interessen for 
å levere til andre (spørsmål 19). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Ja Nei Ikke sikker  Totalt    (N) 

Under 50 000 9 89 2  100 187
50 000 – 74 999 8 91 1  100 373
75 000 – 99 999 8 92 0  100 418
100 000 – 149 999 8 92 1  101 358
150 000 eller mer 23 77 1  101 119
Totalt 9 90 1  100 1455
 

Tabell 4.5 TINE-eiernes svar på om etableringen av flere mottakere har økt interessen for 
å levere til andre (spørsmål 19 ). Samdrift. Prosent. TINE totalt vektet 

Melkesamdrift Ja Nei Ikke sikker Totalt    (N) 
Ja 7 93 0 100 97
Nei 9 90 1 100 1403
Totalt 9 90 1 100 1500
 
 

Tabell 4.6 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Dersom jeg får avsetning på produktene 
mine er det ikke av betydning om mottaker er et aksjeselskap eller et samvirke” 
(spørsmål 20). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 50 8 41 99 295
40-49 år 62 5 33 100 498
50-59 år 58 6 36 100 437
60 år og eldre 53 5 42 100 238
Totalt 57 6 37 100 1468
 

Tabell 4.7 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Dersom jeg får avsetning på produktene 
mine er det ikke av betydning om mottaker er et aksjeselskap eller et samvirke” 
(spørsmål 20). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 41 9 49 99 180
50 000 – 74 999 54 5 41 100 364
75 000 – 99 999 57 6 38 101 406
100 000 – 149 999 67 6 28 101 353
150 000 eller mer 64 8 28 100 117
Totalt 57 6 37 100 1420
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Tabell 4.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Prinsippet ett medlem – én stemme bør 
erstattes med et prinsipp hvor medlemmene stemmer hvor mye han/hun 
leverer” (spørsmål 23). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 82 6 13 101 183
50 000 – 74 999 84 5 11 100 369
75 000 – 99 999 83 4 13 100 417
100 000 – 149 999 83 5 12 100 358
150 000 eller mer 76 2 22 100 118
Totalt 83 4 13 100 1445
 

Tabell 4.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er en åpen og ærlig organisasjon” 
(spørsmål 24). Kvotestørrelse. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 13 14 73 100 181
50 000 – 74 999 17 11 72 100 369
75 000 – 99 999 12 13 75 100 407
100 000 – 149 999 12 9 79 100 354
150 000 eller mer 10 9 81 100 118
Totalt 13 11 76 100 1429
 

Tabell 4.10 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er en åpen og ærlig organisasjon” 
(spørsmål 24). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 12 10 78 100 299
40-49 år 16 13 71 100 501
50-59 år 11 12 77 100 439
60 år og eldre 13 9 77 99 238
Totalt 13 9 77 99 1477
 

Tabell 4.11 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er en åpen og ærlig organisasjon” 
(spørsmål 24). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 14 11 76 101 1321
Kvinne 12 16 72 100 155
Totalt 13 11 75 99 1476
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Tabell 4.12 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Omorganiseringen av TINE 
(konserndanningen 1.1.2002) var nødvendig for å gjøre norsk 
melkeproduksjon mer konkurransedyktig” (spørsmål 26). Kvotestørrelse (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 27 16 57 100 172
50 000 – 74 999 19 9 72 100 346
75 000 – 99 999 14 13 74 101 405
100 000 – 149 999 11 8 81 100 347
150 000 eller mer 14 14 72 100 118
Totalt 16 11 73 100 1388
 

Tabell 4.13 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Omorganiseringen av TINE 
(konserndanningen 1.1.2002) var nødvendig for å gjøre norsk 
melkeproduksjon mer konkurransedyktig” (spørsmål 26). Tillitsverv (*). 
Prosent. TINE totalt vektet. 

Tillitsverv Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 9 7 84 100 273
Nei 18 12 70 100 1161
Totalt 16 11 72 99 1434
 

Tabell 4.14 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Etter konserndanningen i 2002 føler jeg 
sterkere samhold og samhørighet enn før med alle melkeprodusenter i Norge” 
(spørsmål 27). Tillitsverv (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Tillitsverv Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 30 17 54 101 271
Nei 41 19 40 100 1164
Totalt 39 19 43 101 1435
 

Tabell 4.15 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Etter konserndanningen i 2002 føler jeg 
sterkere samhold og samhørighet enn før med alle melkeprodusenter i Norge”  
(spørsmål 27). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 46 18 37 101 271
40-49 år 43 18 38 99 492
50-59 år 32 19 48 99 438
60 år og eldre 33 18 49 100 234
Totalt 39 19 43 101 1435
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Tabell 4.16 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Har kontakten med TINEs administrative 
og valgte ledelse blitt påvirket av at TINE ble omdannet til konsern 1.1.2002?” 
(spørsmål 28).  Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Nei – den er 
som før 

Ja – den er 
blitt bedre 

Ja – den er blitt 
dårligere 

Ikke 
sikker 

Totalt    (N) 

Under 40 år 53 11 11 25 100 300
40-49 år 56 11 15 18 100 509
50-59 år 52 11 23 14 100 446
60 år og eldre 53 12 18 17 100 245
Totalt 54 11 17 18 100 1500
 

Tabell 4.17 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Har kontakten med TINEs administrative 
og valgte ledelse blitt påvirket av at TINE ble omdannet til konsern 1.1.2002?” 
(spørsmål 28). Kjønn (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Nei – den er 
som før 

Ja – den er 
blitt bedre 

Ja – den er blitt 
dårligere 

Ikke 
sikker 

Totalt    (N) 

Mann 54 11 18 17 100 1341
Kvinne 49 13 10 29 101 158
Totalt 54 11 17 18 100 1499
 

Tabell 4.18 TINE-eiernes svar på spørsmålet: ”Har kontakten med TINEs administrative 
og valgte ledelse blitt påvirket av at TINE ble omdannet til konsern 1.1.2002?” 
(spørsmål 28). Tillitsverv (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Tillitsverv Nei – den er 
som før 

Ja – den er 
blitt bedre 

Ja – den er blitt 
dårligere 

Ikke 
sikker 

Totalt    (N) 

Ja 51 21 17 11 100 277
Nei 54 9 17 20 100 1222
Totalt 54 11 17 18 100 1499
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5 Eiernes vurdering av TINE som samfunns- og 
markedsaktør 

Tabell 5.1 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE er godt synlige og aktive i den 
næringspolitiske debatten” (spørsmål 30). Tillitsverv. Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Tillitsverv Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 8 13 79 100 276
Nei 12 10 79 101 1212
Totalt 11 10 79 100 1488
 

Tabell 5.2 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør satse mer på å få frem økologiske 
produkter i markedet” (spørsmål 31). Form for melkeproduksjon (*). Prosent. 
TINE totalt vektet. 

Form for 
melkeproduksjon 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Økologisk 3 3 95 101 39
Konvensjonell 54 20 27 101 1453
Totalt 53 19 28 100 1492
 

Tabell 5.3 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør satse mer på å få frem økologiske 
produkter i markedet” (spørsmål 31). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 51 21 28 100 300
40-49 år 51 20 29 100 506
50-59 år 52 17 32 101 445
60 år og eldre 60 17 23 100 242
Totalt 53 19 28 100 1493

 

Tabell 5.4 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør satse mer på å få frem økologiske 
produkter i markedet” (spørsmål 31). Kjønn (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 55 18 27 100 1335
Kvinne 36 24 40 100 157
Totalt 53 19 28 100 1492
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Tabell 5.5 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør stille faglige ressurser til rådighet 
overfor medlemmer som ønsker bistand for å starte lokal foredling” (spørsmål 
32). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig (N) 

Mann 35 15 100 1328
Kvinne 

Totalt    

50 
26 17 57 100 157

Totalt 34 16 50 100 1485

 

Tabell 5.6 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er oppriktig opptatt av å følge med på 
TINEs salgsutvikling” (spørsmål 33). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 18 15 67 100 1338
Kvinne 19 16 66 101 1555
Totalt 18 15 67 100 1493

 

Tabell 5.7 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Jeg er oppriktig opptatt av å følge med på 
TINEs salgsutvikling” (spørsmål 33). Tillitsverv (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Tillitsverv Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Ja 10 12 79 101 276
Nei 20 16 64 100 1216
Totalt 18 15 67 100 1492

 

Tabell 5.8 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE har utviklet et godt og spennende 
produktutvalg” (spørsmål 34). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 2 5 93 100 1335
Kvinne 1 6 93 100 158
Totalt 2 5 93 100 1493
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Tabell 5.9 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Det er viktig at TINE viderefører sitt 
engasjement i andre deler av matvaresektoren (eks. Fjordland, Småfolk og 
sjømat)” (spørsmål 37). Kjønn. Prosent. TINE totalt vektet. 

Kjønn Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Mann 16 12 72 100 1328
Kvinne 12 17 71 100 157
Totalt 15 13 72 100 1485
 

Tabell 5.10 TINE-eiernes svar på påstanden: ”Det er viktig at TINE viderefører sitt 
engasjement i andre deler av matvaresektoren (eks. Fjordland, Småfolk og 
sjømat)” (spørsmål 37). Alder. Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 11 15 74 100 300
40-49 år 15 12 73 100 505
50-59 år 15 12 73 100 441
60 år og eldre 20 11 68 99 237
Totalt 15 12 72 99 1483
 

Tabell 5.11 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør videreutvikle samarbeidet med 
utenlandske aktører” (spørsmål 38). Alder (*). Prosent. TINE totalt vektet. 

Alder Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 40 år 21 19 60 100 293
40-49 år 32 19 50 101 497
50-59 år 27 19 54 100 427
60 år og eldre 38 17 44 99 230
Totalt 29 19 52 100 1447
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Tabell 5.12 TINE-eiernes svar på påstanden: ”TINE bør videreutvikle samarbeidet med 
utenlandske aktører” (spørsmål 38). Kvotestørrelse (*). Prosent. TINE totalt 
vektet. 

Kvotestørrelse – 
melkekvote ku 

Uenig Verken uenig 
eller enig 

Enig Totalt    (N) 

Under 50 000 43 22 35 100 176
50 000 – 74 999 35 19 47 101 359
75 000 – 99 999 27 19 54 100 407
100 000 – 149 999 25 16 59 100 344
150 000 eller mer 15 19 66 100 117
Totalt 29 19 52 100 1403
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6 Eiernes tilfredshet med TINE 
 

Tabell 6.1 Rådgivningsindeksen, sett i forhold til bakgrunnsinformasjonen TINE-region, 
tillitsverv, kvotestørrelse, kjønn og alder.  

 Nøkkeltall 
 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Rådgivningsindeksi 1 431 4,98 5,00 0,97 
     
Regionii     
TINE Meieriet Øst 286 5,02 5,2 0,93 
TINE Meieriet Sør 286 4,98 5,1 1,00 
TINE Meieriet Vest 281 4,83 5,0 1,01 
TINE Midt-Norge 289 5,02 5,2 0,95 
TINE Meieriet Nord 291 5,10 5,2 0,94 
     
Tillitsvervi     
Tillitsvalgt 268 4,95 5,0 0,95 
Ikke tillitsvalgt 1164 4,99 5,2 0,97 
     
Kvotestørrelse (ku) i     
Under 50 000 179 5,05 5,2 0,90 
50 000-74 999 340 4,89 5,0 1,04 
75 000-99 999 407 5,01 5,2 0,95 
100 000-149 999 346 5,01 5,2 0,99 
150 000 eller mer 112 5,02 5,14 0,82 
     
Inngår i melkesamdrifti     
Ja 93 5,07 5,2 0,95 
Nei 1338 4,98 5,0 0,97 
     
Kjønni     
Mann 1283 4,98 5,0 0,96 
Kvinne 148 5,00 5,2 1,01 
     
Alderi     
Under 40 år 291 4,99 5,0 0,98 
40-49 år 494 5,03 5,2 0,97 
50-59 år 424 4,94 5,0 0,97 
60 år og eldre 223 4,95 5,0 0,94 
iTINE totalt vektet,  ii  Tallene ikke vektet 
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Tabell 6.2 Produsentlagsindeksen, sett i forhold til bakgrunnsinformasjonen TINE-region, 
tillitsverv, kvotestørrelse, kjønn og alder. 

 Nøkkeltall 
 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Produsentlagsindeksi 1 357 4,83 5,00 1,24 
     
Regionii     
TINE Meieriet Øst 273 4,87 5,00 1,15 
TINE Meieriet Sør 274 4,87 5,00 1,17 
TINE Meieriet Vest 261 4,56 4,50 1,14 
TINE Midt-Norge 275 4,92 5,00 1,22 
TINE Meieriet Nord 276 4,95 5,00 1,20 
     
Tillitsvervi     
Tillitsvalgt 271 4,97 5,00 1,19 
Ikke tillitsvalgt 1086 4,79 5,00 1,25 
     
Kvotestørrelse (ku) i     
Under 50 000 149 4,66 4,50 1,30 
50 000-74 999 331 4,70 5,00 1,31 
75 000-99 999 389 4,86 5,00 1,21 
100 000-149 999 332 4,95 5,00 1,19 
150 000 eller mer 114 4,92 5,00 1,27 
     
Inngår i melkesamdrifti     
Ja 90 4,85 5,00 1,32 
Nei 1267 4,83 5,00 1,24 
     
Kjønni     
Mann 1219 4,82 5,00 1,23 
Kvinne 138 4,95 5,00 1,31 
     
Alderi     
Under 40 år 264 4,89 5,00 1,19 
40-49 år 466 4,80 5,00 1,28 
50-59 år 415 4,86 5,00 1,21 
60 år og eldre 214 4,75 5,00 1,28 
iTINE totalt vektet,  ii  Tallene ikke vektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 3. LU-rapport nr. 2-2005 



Eierundersøkelse i TINE 2005  Side 41 

Tabell 6.3 Informasjonsindeks sett i forhold til bakgrunnsinformasjonen TINE-region, 
tillitsverv, kvotestørrelse, kjønn og alder. 

 Nøkkeltall 
 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Informasjonsindeksi 1 463 4,81 5,00 1,07 
     

ii     
TINE Meieriet Øst 291 4,76 4,67 1,00 
TINE Meieriet Sør 294 4,97 5,00 1,05 
TINE Meieriet Vest 293 4,61 4,67 1,11 
TINE Midt-Norge 292 4,86 5,00 1,04 
TINE Meieriet Nord 294 4,89 5,00 1,13 
     

i     
Tillitsvalgt 274 5,13 5,33 1,02 
Ikke tillitsvalgt 1189 4,73 4,67 1,06 
     
Kvotestørrelse (ku) i     
Under 50 000 178 4,71 4,67 1,08 

361 4,71 4,67 1,08 
75 000-99 999 411 4,78 4,67 1,02 
100 000-149 999 348 4,89 5,00 1,11 
150 000 eller mer 118 5,19 5,33 0,87 
     
Inngår i melkesamdrifti     
Ja 96 5,01 5,00 1,05 
Nei 1367 4,79 4,67 1,07 
     
Kjønni     
Mann 1308 4,79 4,67 1,07 
Kvinne 155 4,93 5,00 1,07 
     
Alderi     
Under 40 år 294 4,83 5,00 1,12 
40-49 år 501 4,78 5,00 1,07 
50-59 år 431 4,87 5,00 0,98 
60 år og eldre 237 4,73 4,67 

Region

Tillitsverv

50 000-74 999 

1,12 
iTINE totalt vektet,  ii  Tallene ikke vektet 
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Tabell 6.4 Samvirkeindeks sett i forhold til bakgrunnsinformasjonen TINE-region, 
tillitsverv, kvotestørrelse, kjønn og alder. 

 Nøkkeltall 
 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Samvirkeindeksi 1 441 5,33 5,33 1,22 
     
Regionii     
TINE Meieriet Øst 289 5,26 5,33 1,23 
TINE Meieriet Sør 291 5,46 5,67 1,19 
TINE Meieriet Vest 283 5,23 5,33 1,14 
TINE Midt-Norge 291 5,30 5,33 1,27 
TINE Meieriet Nord 286 5,53 5,67 1,27 
     
Tillitsvervi     
Tillitsvalgt 271 5,68 6,00 1,19 
Ikke tillitsvalgt 1170 5,25 5,33 1,22 
     
Kvotestørrelse (ku) i     
Under 50 000 175 5,07 5,00 1,09 
50 000-74 999 358 5,22 5,33 1,25 
75 000-99 999 396 5,36 5,33 1,18 
100 000-149 999 350 5,55 5,67 1,20 
150 000 eller mer 116 5,36 5,67 1,37 
     
Inngår i melkesamdrifti     
Ja 97 5,48 5,67 1,20 
Nei 1344 5,32 5,33 1,22 
     
Kjønni     
Mann 1296 5,34 5,33 1,22 
Kvinne 145 5,28 5,33 1,22 
     
Alderi     
Under 40 år 293 5,23 5,19 1,18 
40-49 år 489 5,37 5,33 1,24 
50-59 år 429 5,40 5,67 1,23 
60 år og eldre 231 5,25 5,00 1,21 
iTINE totalt vektet,  ii  Tallene ikke vektet 
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Tabell 6.5 Strategiindeks sett i forhold til bakgrunnsinformasjonen TINE-region, 
tillitsverv, kvotestørrelse, kjønn og alder. 

 Nøkkelstall 
 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Strategiindeksi 1 438 4,76 5,00 1,42 
     
Regionii     
TINE Meieriet Øst 288 4,74 5,00 1,28 
TINE Meieriet Sør 284 4,77 5,00 1,38 
TINE Meieriet Vest 283 4,56 4,50 1,43 
TINE Midt-Norge 291 4,80 5,00 1,49 
TINE Meieriet Nord 293 5,04 5,50 1,49 
     
Tillitsvervi     
Tillitsvalgt 270 4,99 5,50 1,40 
Ikke tillitsvalgt 1168 4,70 5,00 1,42 
     
Kvotestørrelse (ku) i     
Under 50 000 171 4,43 4,50 1,49 
50 000-74 999 357 4,61 4,50 1,49 
75 000-99 999 405 4,79 5,00 1,35 
100 000-149 999 341 4,90 5,00 1,41 
150 000 eller mer 117 5,07 5,50 1,32 
     
Inngår i melkesamdrifti     
Ja 97 5,14 5,48 1,16 
Nei 1341 4,73 5,00 1,43 
     
Kjønni     
Mann 1288 4,74 5,00 1,42 
Kvinne 150 4,88 5,00 1,43 
     
Alderi     
Under 40 år 293 5,00 5,00 1,33 
40-49 år 494 4,73 5,00 1,42 
50-59 år 426 4,78 5,00 1,40 
60 år og eldre 225 4,47 4,50 1,49 
iTINE totalt vektet,  ii  Tallene ikke vektet 
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Tabell 6.6 Konsernindeks sett i forhold til bakgrunnsinformasjonen TINE-region, 
tillitsverv, kvotestørrelse, kjønn og alder. 

 Nøkkeltall 
 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 

i 1 404 4,63 5,00 1,50 
     
Regionii     
TINE Meieriet Øst 281 4,42 4,50 1,52 
TINE Meieriet Sør 278 4,36 4,50 1,51 
TINE Meieriet Vest 275 4,55 4,50 1,47 
TINE Midt-Norge 286 4,91 5,00 1,46 
TINE Meieriet Nord 283 4,92 5,00 1,44 
     
Tillitsvervi     
Tillitsvalgt 270 5,13 5,50 1,48 
Ikke tillitsvalgt 1134 4,51 4,50 1,48 
     
Kvotestørrelse (ku) i     
Under 50 000 166 4,21 4,50 1,57 
50 000-74 999 337 4,53 4,50 1,51 
75 000-99 999 401 4,65 5,00 1,50 
100 000-149 999 340 4,90 5,00 1,42 
150 000 eller mer 116 4,64 4,50 1,54 
     

i     
Ja 95 4,89 5,00 1,30 
Nei 1308 4,61 4,67 1,51 
     
Kjønni     
Mann 1264 4,64 5,00 1,50 
Kvinne 140 4,52 4,50 1,54 
     
Alderi     
Under 40 år 264 4,89 5,00 1,19 
40-49 år 466 4,80 5,00 1,28 
50-59 år 415 4,86 5,00 1,21 
60 år og eldre 214 4,75 5,00 1,28 

Konserninndeks

Inngår i melkesamdrift

iTINE totalt vektet,  ii  Tallene ikke vektet 
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Tabell 6.7 Nøkkeltall indikatorene – regionvisii. De med under 75 000 liter i melkekvote 
ku. 

 N Gjennomsnitt Median Standardavvik 
Rådgivningsindeks     
TINE Meieriet Øst 103 5,15 5,2 0,88 
TINE Meieriet Sør 91 4,95 5,2 1,05 
TINE Meieriet Vest 164 4,73 4,8 1,00 
TINE Midt-Norge 76 5,00 5,0 1,06 
TINE Meieriet Nord 78 5,11 5,2 0,86 
Produsentlagsindeks     
TINE Meieriet Øst 93 4,77 5,00 1,10 
TINE Meieriet Sør 85 4,76 5,00 1,24 
TINE Meieriet Vest 152 4,34 4,50 1,40 
TINE Midt-Norge 69 4,93 5,00 1,34 
TINE Meieriet Nord 76 5,13 5,00 1,09 
Informasjonsindeks     

104 4,64 4,67 0,98 
TINE Meieriet Sør 95 4,84 5,00 1,08 
TINE Meieriet Vest 175 4,53 4,67 1,08 
TINE Midt-Norge 77 4,90 5,00 1,12 

81 4,93 5,00 1,13 
Samvirkeindeks     
TINE Meieriet Øst 105 5,15 5,00 1,12 
TINE Meieriet Sør 93 5,40 5,33 1,16 

170 5,04 5,00 1,13 
TINE Midt-Norge 77 5,08 5,00 1,32 
TINE Meieriet Nord 81 5,48 5,67 1,38 
Strategindeks     
TINE Meieriet Øst 103 4,57 4,50 1,27 
TINE Meieriet Sør 91 4,50 4,50 1,53 
TINE Meieriet Vest 167 4,41 4,50 1,50 
TINE Midt-Norge 78 4,61 4,75 1,65 
TINE Meieriet Nord 82 4,98 5,25 1,45 
Konsernindeks     
TINE Meieriet Øst 96 4,27 4,50 1,51 
TINE Meieriet Sør 87 4,30 4,50 1,52 
TINE Meieriet Vest 163 4,38 4,50 1,54 
TINE Midt-Norge 73 4,68 4,50 1,53 
TINE Meieriet Nord 79 4,66 5,00 1,60 

TINE Meieriet Øst 

TINE Meieriet Nord 

TINE Meieriet Vest 

ii  Tallene ikke vektet 
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Regresjonanalyser i kapittel 6 
Tabell 6.9-6.14 viser resultatene regresjonsanalysene for de seks indeksene (avhengig 
variabel). Følgende tabell 6.8 gir en oversikt over hvordan de uavhengige variablene er 
operasjonalisert. Konstantleddet er uttrykk for hvordan en tenkt referansegruppe opptrer. Her 
er referansegruppen kvinne, bosatt i region Øst, uten tillitsverv og med utdanning mellom 4-6 
år utover grunnskole. Modellene, som er benyttet i regresjonsanalysene, har lave verdier for 
det som tolkes som forklaringskraft (R2). Det er vanlig med lave verdier for R2 i analyser med 
individuelle data. I disse tilfellene blir R2 spesielt lave også på grunn av at det er så lite 
utfallsrom for den avhengige variabelen (indeks 1-7).         
 

Tabell 6.8 Operasjonell definisjon av de uavhengige variablene i regresjonskjøring. 
  
Melkekvote Kontinuerlig variabel 
  
TINE Meieriet Øst Tilhører region Øst = 1, ellers = 0 
TINE Meieriet Sør Tilhører region Sør = 1, ellers = 0 
TINE Meieriet Vest Tilhører region Vest = 1, ellers = 0 
TINE Midt-Norge Tilhører region Midt Norge = 1, ellers = 0 
TINE Meieriet Nord Tilhører region Nord = 1, ellers = 0 
  
Ingen utd. utover grunnskole Tilhører Ingen utd. utover grunnskole = 1, ellers = 0 
1-3 års utd utover grunnskole Tilhører 1-3 års utd utover gr. skole = 1, ellers = 0 
4-6 års utd utover grunnskole Tilhører 4-6 års utd utover gr. skole = 1, ellers = 0 
Mer enn 6 års utd. utover grunnskole  Tilhører mer enn 6 års utd. utover grunnskole = 1, ellers = 0 
  
Kjønn  Mann = 1, kvinne = 0 
  
Tillitsverv Tillitsverv = 1, ikke tillitsverv = 0 
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Tabell 6.9 Multippel regresjonsanalyse av rådgivingsindeksen. Region, melkekvote, 
utdanning, kjønn og tillitsverv. Partiell effekt av enkelte uavhengige variabler, 
B, målt i forhold skala 1-7, med desimaler.(N= 1 372) 

 B Beta  T  sign. * 
Konstantleddet 4,999  43,293  
     
TINE Meieriet Sør -0,055 -0,023 -0,669 0,504 
TINE Meieriet Vest -0,192 -0,079 -2,294 -0,022* 
TINE Midt-Norge -0,002 -0,001 -0,023 0,982 
TINE Meieriet Nord 0,031 0,012 0,369 

 

-0,022 

0,712 
    
Melkekvote 6,0850E-08 0,003 0,108 0,914 
     
Ingen utd. utover grunnskole 0,100 0,034 1,110 0,267 
1-3 års utd utover grunnskole 0,186 0,096 3,045 0,002* 
Mer enn 6 års utd. utover 
grunnskole  

0,065 0,104 0,624 0,533 

     
Kjønn  -0,087 -0,028 1,010 0,313 
     
Tillitsverv nå eller siste 4 år 0,068 -0,327 -0,744 
R2 =0,014. * Koeffisienten er signifikant på 5-prosent nivå. 

 

Tabell 6.10 Multippel regresjonsanalyse av produsentlagsindeksen. Region, melkekvote, 
utdanning, kjønn og tillitsverv. Partiell effekt av enkelte uavhengige variabler, 
B, målt i forhold skala 1-7, med desimaler.(N=1 301) 

 B Beta  T  sign. * 
Konstantleddet 4,842  31,501  

   
TINE Meieriet Sør -0,003 -0,032 0,975 
TINE Meieriet Vest -0,274 -0,087 -2,473 0,014* 
TINE Midt-Norge 0,057 0,019 0,537 0,591 
TINE Meieriet Nord 0,048 0,015 0,432 0,666 
     
Melkekvote 8,953E-07 0,032 1,088 0,277 
    
Ingen utd. utover grunnskole -0,095 -0,25 -0,801 0,423 
1-3 års utd utover grunnskole 0,098 0,80 1,225 0,221 
Mer enn 6 års utd. utover 
grunnskole  

0,003 0,001 0,022 0,983 

     
Kjønn  -0,135 -0,033 -1,190 0,234 
   
Tillitsverv nå eller siste 4 år 0,092 0,029 1,043 0,297 

  
-0,001 

 

  

R2 =0,017. * Koeffisienten er signifikant på 5-prosent nivå. 
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Tabell 6.11 Multippel regresjonsanalyse av konsernindeksen. Region, melkekvote, 
utdanning, kjønn og tillitsverv. Partiell effekt av enkelte uavhengige variabler, 
B, målt i forhold skala 1-7, med desimaler.(N=1 344) 

 B Beta  T  sign. * 
Konstantleddet 3,924  21,705  
     
TINE Meieriet Sør -0,103 -0,027 -0,816 0,415 
TINE Meieriet Vest 0,228 0,060 1,772 0,077 
TINE Midt-Norge 0,509 0,138 4,104 0,000* 
TINE Meieriet Nord 0,500 

 
0,128 3,871 0,000* 

    
Melkekvote 1,806E-06 0,052 1,866 0,062 
     
Ingen utd. utover grunnskole 0,136 0,030 0,989 0,323 
1-3 års utd utover grunnskole 0,033 0,011 0,357 0,721 
Mer enn 6 års utd. utover 
grunnskole  

0,026 0,005 0,162 0,871 

     
Kjønn  0,179 0,135 1,329 0,184 
     
Tillitsverv nå eller siste 4 år 0,642 0,168 6,169 0,000* 
R2 =0,059. * Koeffisienten er signifikant på 5-prosent nivå. 
 

Tabell 6.12 Multippel regresjonsanalyse av samvirkeindeksen. Region, melkekvote, 
utdanning, kjønn og tillitsverv. Partiell effekt av enkelte uavhengige variabler, 
B, målt i forhold skala 1-7, med desimaler.(N=1 380) 

 B Beta  T  sign. * 
Konstantleddet 5,013  34,960  
     
TINE Meieriet Sør 0,22 0,074 2,227 0,026* 
TINE Meieriet Vest 0,037 0,012 0,362 0,718 
TINE Midt-Norge 0,043 0,015 0,436 0,663 
TINE Meieriet Nord 0,323 0,102 3,111 0,002* 
     
Melkekvote 

4,163 

1,262E-06 0,045 1,637 0,102 
     
Ingen utd. utover grunnskole -0,339 -0,092 -3,065 0,002* 
1-3 års utd utover grunnskole -0,093 -0,038 1,239 0,216 
Mer enn 6 års utd. utover 
grunnskole  

0,410 0,091 3,178 0,002* 

     
Kjønn  0,110 0,028 1,031 0,303 
     
Tillitsverv nå eller siste 4 år 0,350 0,112 0,000* 
R2 =0,051. * Koeffisienten er signifikant på 5-prosent nivå. 
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Tabell 6.13 Multippel regresjonsanalyse av strategiindeks. Region, melkekvote, utdanning, 
kjønn og tillitsverv. Partiell effekt av enkelte uavhengige variabler, B, målt i 
forhold skala 1-7, med desimaler.( N= 1 378) 

 B Beta  T  sign. * 
 27,215  

     
TINE Meieriet Sør 0,049 0,014 0,412 0,681 
TINE Meieriet Vest -0,089 -0,025 -0,725 0,469 
TINE Midt-Norge 0,082 0,023 0,693 0,488 
TINE Meieriet Nord 0,340 0,093 

 

Ingen utd. utover grunnskole 

2,776 0,006* 
    
Melkekvote 3,219E-06 0,099 3,523 0,000* 
     

-0,056 -0,013 -0,430 0,667 
1-3 års utd utover grunnskole -0,142 -0,050 -1,591 0,112 
Mer enn 6 års utd. utover 
grunnskole  

0,021 0,004 0,138 0,890 

 -0,160 -0,035 -1,273 0,203 
Kjønn      
     
Tillitsverv nå eller siste 4 år 0,172 0,047 1,726 0,085 

Konstantleddet 4,591 

R2 =0,030. * Koeffisienten er signifikant på 5-prosent nivå. 

 

Tabell 6.14 Multippel regresjonsanalyse av informasjonsinndeks. Region, melkekvote, 
utdanning, kjønn og tillitsverv. Partiell effekt av enkelte uavhengige variabler, 
B, målt i forhold skala 1-7, med desimaler.(N=1 403)  

 B Beta  T  sign. * 
Konstantleddet 4,569  36,623  
     
TINE Meieriet Sør 0,210 0,079 2,376 0,018* 
TINE Meieriet Vest -0,072 -0,027 -0,797 0,425 
TINE Midt-Norge 0,114 0,043 1,297 0,195 
TINE Meieriet Nord 0,108 0,039 1,189 0,234 
     
Melkekvote 1,918E-06 0,078 2,825 0,005* 
     
Ingen utd. utover grunnskole 0,130 0,040 1,340 0,180 
1-3 års utd utover grunnskole 0,066 0,031 0,995 0,320 
Mer enn 6 års utd. utover 
grunnskole  

0,205 0,052 1,819 0,069 

     
Kjønn  -0,144 -0,042 -1,561 0,119 
     
Tillitsverv nå eller siste 4 år 0,353 0,128 4,774 0,000* 
R2 =0,042. * Koeffisienten er signifikant på 5-prosent nivå. 
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Tabell 6.1  Nøkkeltall for spørsmål stilt både i 2005 og 2001 undersøkelsen. 5
Spørsmål 

nr.  
 2005 2001 

  Gjennomsnitt Standardavvik Regionale 
forskjellera

Gjennomsnitt Standardavvik Regionale 
forskjellerb

1i  2,00 0,88 Nei 2,00 0,76 Ja 
2  4,91 1,45 Nei 4,89 1,52 Nei 
3  3,87 1,82 Nei 3,33 1,94 Nei 

10 i  2,28 1,30 Ja 2,40 1,32 Ja 
16  4,73 1,42 Nei 4,91 1,59 Ja 
19 i  1,92 0,30 Ja 1,91 0,35 Ja 
20 ii  3,32 2,37 Nei 3,94 2,38 Nei 
23ii  2,00 1,71 Nei 2,17 1,91 Ja 
24  5,30 1,54 Ja 4,98 1,63 Nei 
29 i  1,77 0,55 Ja 1,80 0,46 Ja 
30  5,40 1,41 Nei 5,16 1,51 Ja 
31  3,44 1,81 Ja 3,65 1,89 Ja 
32  4,27 1,86 Ja 3,89 2,02 Ja 
33  4,95 1,57 Ja 5,12 1,59 Ja 
40  5,46 0,96 Ja 5,13 1,01 Ja 

aSpørsmålsnr. viser til spørsmålsnummeringen i 2005 undersøkelsen. Gjengitt i vedlegg 1 i denne rapporten.  
bRegionale forskjeller: Viser til at det er påvist signifikante sammenhenger med region som bakgrunnsvariabel. 
iKursiv viser til at dette ikke er påstandsspørsmål. Gjennomsnittscoret gir ikke selvstendig forklaringskraft. 
ii Indikerer negativt ladet påstand i denne sammenhengen. Mao. er lavt score positivt. 
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