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Forord 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra NML - TINE Norske 
Meierier og baserer seg på en undersøkelse rettet mot medlemmer i 
meierisamvirket. Undersøkelsen tar opp medlemmenes forhold til eget 
meieriselskap, til NML - TINE Norske Meierier og til samvirket mer 
generelt. 

Problemstillinger og spørsmål er utfo1111et i et nært samarbeid med 
NML - Norske Meierier, og Opinion A/S har stått for 
gjennomføringen av spøn-eundersøkelsen. Materialet er bearbeidet og 
kommentert av Landbrukets Utredningskontor (LU), og LU er fullt ut 
faglig ansvarlig for bearbeiding av data og de kommentarer som er 
nedfelt i rapponen. 

Arbeidet med rapporten har vært gjennomført av 1. konsulent Hanne 
Eldby ved Landbrukets Utredningskontor, samt utredningssjef Bjørn 
Strøm. 

Vi takker NML - TINE Norske Meierier for et interessant oppdrag. 

Oslo, september 1997 

Bjørn Strøm 
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Medlemsundersøkelse i NML Side 1 

1 Innledning 

1.1 Utvalg, metode og feilmarginer 

TINE - Norske Meierier har gitt Landbrukets Utredningskontor i 
oppdrag å gjennomføre en medlemsundersøkelse blant et utvalg av 
medlemmene i Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML). 
Datamaterialet som er utgangspunktet for denne rapporten er samlet 
inn av OPINION, og utvalget er trukket fra NMLs medlemslister. 
Intervjuingen ble gjennomført i perioden 12. juni til 3. juli 1997. 

Utvalget i undersøkelsen er fremkommet ved å trekke et utvalg fra 
NMLs medlemslister. Utvalget ble trukket disproporsjonalt utfra en 
målsetning om å gjennomføre 200 intervjuer innen hver av NMLs 5 
regioner. I Region Midt-Norge ble det gjennomført 300 intervjuer. To 
av regionene; Region Øst og Region Sør omfatter henholdsvis 
medlemmer fra hele regionen bortsett fra medlemmer fra noen 
kommuner i Østerdalen, og medlemmer fra hele regionen bortsett fra 
noen kommuner i Rogaland. Østerdalen og Jæren er representert i 
egne utvalg med 200 intervjuer i hver av regionene. Det totale utvalget 
som ble trukket og benyttet til undersøkelsen var 2257. I denne 
rapporten vil det derfor bli presentert tall for syv regioner, samt 
gjennomsnittstall for hele landet. Alle tallene som representerer hele 
landet er vektet for å veie opp for at det i noen regioner er gjennomført 
færre intervjuer enn deres andel av medlemsmassen skulle tilsi og i 
andre regioner flere intervjuer. Av det totale utvalget var det ikke svar 
i 514 tilfeller. I 116 tilfeller var respondenten ikke tilgjengelig i 
intervjuperioden. Alle telefonnummer ble forsøkt oppringt inntil seks 
ganger i løpet av intervjuperioden. Vi fikk svarnekt i 125 tilfeller. 
Antall valide svar i undersøkelsen er således 1502. 

I enhver undersøkelse må man operere med feilmarginer. Dess større 
utvalget er, dess mindre vil feilmarginene være. I denne undersøkelsen 
med et utvalg på vel 1500 vil feilmarginene variere fra 1,5 
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Medlemsundcrsokclsc i NML Side 2 

prosentpoeng ved I 0/90 fordeling til 2,5 prosentpoeng ved en 50/50 
svarfordeling. 

1.2 Bakgrunnsopplysninger om utvalget 

I det følgende vil en del bakgrunnsopplysninger om medlemmene i 
NML bli presentert fordelt på region. Vi minner igjen om at 
prosentpoengene som presenteres for hele landet er vektet etter 
medlemsmassens geografiske fordeling. 

Tabell 1 viser fordelingen av info1mantene etter kjønn. Omlag en 
fjerdedel av informantene er kvinner. Andelen er lavest i 
Rogalandsutvalget, med 19 prosent og høyest i Region Øst og 
Østerdalsutvalget der kvinnene utgjør 29 prosent av utvalgene. 

Ti b li I K" a e .fØ/111 

Region Kjønn 
Menn Kvinner · Totalt 

Rogaland 81 19 100 
Østerdalen 71 29 100 
Nord 76 24 100 
Midt-Norge 78 22 100 
Vest 78 22 100 
Sør 78 22 100 
Øst 71 29 100 
Hele landet (vektet) 76 24 100 

Bare 15 prosent av info1mantene er 34 år eller yngre, mens 45 prosent 
er mellom 35 og 49 år, og 39 prosent er 50 år eller eldre. Det er her 
forholdsvis små forskjeller mellom de ulike regionene. 
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Tabell 2. Alder 
Region Alder 

34 år eller 35 - 49 år 50 år eller ! Totalt 
yngre eldre I 

Rogaland 17 45 39 101 
Østerdalen 15 47 39 101 
Nord 12 49 40 101 
Midt-Norge 16 48 37 101 
Vest 14 43 44 101 
Sør 19 42 40 101 
Øst 16 46 37 99 
Hele landet (vektet) 15 45 39 99 

Tabell 3 under viser at syv prosent av informantene er tillitsvalgte. Det 
er her små forskjeller mellom kvinner og menn, mens åtte prosent av 
mennene oppgir at de er tillitsvalgt svarer seks prosent av kvinnene 
det samme. 

Ti b Il 3 Ti'll' l a e l ltsvatgt 
Tillitsvalgt 

Region Ja Nei Totalt 
Menn Kvinner Menn Kvinner Ja 

Rogaland 7 5 93 95 7 
Østerdalen 10 9 90 91 10 

Nord 9 8 91 92 9 
Midt-Norge 6 3 94 97 5 
Vest 9 2 91 98 8 
Sør 10 2 90 98 9 
Øst 6 9 94 92 7 

Hele landet 8 5 92 95 7 
(vektet) 

Utvalget er også delt inn etter produksjonsvolum. Som det går fram av 
tabell 4 befinner de aller fleste, 80 prosent, seg i gruppen som leverer 
mellom 30 000 og 100 000 liter melk. Bare fem prosent leverer 
mindre enn 30 000 liter og 15 prosent leverer mer enn 100 000 liter. 
Bortsett fra Rogalandsutvalget er det ikke store geografiske forskjeller 
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i fordelingen av medlemmer med ulikt produksjonsvolum. Rogaland 
merker seg ut med en langt høyere andel med mer enn 100.000 liter 
enn gjennomsnittet for hele landet, og lavere andeler i de to andre 
gruppenngene. 

Tib/14 P dk I a e . ro u S/011SVO Ulll 

Region Produksjonsvolum 
Mindre enn 30.000 - Mer enn Uoppgitt Totalt 
30.000 100.000 100.000 
liter liter liter 

Rogaland I 55 44 I 101 
Østerdalen 4 84 11 2 101 
Nord 6 83 11 I 101 
Midt-Norge 

.., 
84 13 100 -' -

Vest 10 84 6 1 101 
Sør 10 77 14 1 102 
Øst 

.., 
78 19 0 100 -' 

Hele landet 5 80 15 - 100 

I denne rapporten vil vi ikke nyttegjøre oss av disse 
bakgrunnsopplysningene til å analysere eventuelle forskjeller i forhold 
til de spørsmål som er stilt i undersøkelsen. Disse kan imidlertid 
benyttes ved en senere anledning til mer inngående analyser dersom 
det skulle være interesse for det. I de følgende kapitlene vil det 
utelukkende bli presentert svarfordelinger etter region eller 
medlemskap i ulike meieriselskaper. 

1.3 Oppbyggingen av rapporten 

Rapporten er inndelt i seks kapitler. I de neste fem kapitlene vil 
følgende forhold tas opp: 

Kapittel 2 presenterer informantenes forhold til eget meieriselskap og 
forskjeller mellom meieriselskapene. 
Kapittel 3 presenterer informantenes forhold til NML og Norske 
Meierier og forskjeller mellom de syv regionene. 
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Kapittel 4 presenterer informantenes holdninger til 
samvirkeideologien og hvilke politiske prioriteringer de mener er 
riktige, og forskjeller på dette området mellom de syv regionene. 
Kapittel 5 presenterer medlemmenes oppfatninger om noen tilbud 
NML og Norske Meierier gir sine medlemmer, og forskjeller mellom 
de syv regionene. 
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2 Forholdet til eget meieriselskap 

I dette kapittelet vil vi presentere hvilket forhold info1mantene har til 
sitt eget meieriselskap. NMLs medlemsmasse var på 
intervjutidspunktet spredt på 13 meieriselskaper. Oppsplittingen av 
utvalget er her etter selskap i den grad det er mulig, noe som 
innebærer at bare de største meieriselskapene presenteres, mens de 
mindre er slått sammen i grupperingen "andre selskaper". På 
oppfølgingsspørsmål, det vil si der bare en del av utvalget svarer, 
presenteres dataene etter region fordi antallet personer i de ulike 
selskapene blir for lavt. 

2.1 Deltakelse på medlemsmøter og årsaker til 
at noen ikke deltar 

Som det går fram av figur 1 deltar seks av ti medlemmer enten alltid, 
ofte eller av og til på medlemsmøtene. Fire av ti oppgir imidlertid at 
de sjelden eller aldri deltar. Tendensen trekker i retning av at de 
mindre meieriene, altså de som er presentert i kolonnen "andre 
selskaper" i noe større grad deltar alltid eller ofte på medlemsmøtene 
enn det som er gjennomgående for de større selskapene. Når det 
gjelder fordelingen av de som sjelden eller aldri deltar sprer denne seg 
fra 30 prosent blant medlemmene i Meieriet Sør til hele 55 prosent 
blant medlemmene i Sogn og Fjordane Meieri . 
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Tine Nord-Norge 

Tine Midt-Norge 

Sogn og Fjordane M 

Vestlandsrreieriet 

Pogalandsrreieriet 

Meieriet Sør 

Fellesrreieriet 

ØSUandsrreieriet 

Andre selskaper 

Totall 

0 % 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60 % 70 % 80% 90% 100 % 

l!!IAlltid eller otte ei Av og til oSjelden eller aldri 

Figur 1. Andeler av utvalget etter hvor ofte de deltar i møter i 
meieriselskapet (i prosent) 

Den langt viktigste årsaken til at fire av ti av medlemmene sjelden 
eller aldri deltar på medlemsmøtene er at de ikke har tid. Hele 3 7 
prosent av medlemmene oppgir at dette er eneste grunn eller at det er 
en av deres grunner. At de ikke får innkalling eller at det gis dårlig 
informasjon oppgis bare av to prosent, og at beslutningene som tas har 
liten betydning oppgis av ikke flere enn tre prosent. 20 prosent oppgir 
imidlertid at møtene er lite interessante og 16 prosent at de likevel 
ikke får mulighet til å påvirke beslutningene. 19 prosent oppgir at det 
er andre årsaker enn de opplistede som er årsaken til at de ikke deltar. 
Noen oppgir at de har annet arbeid og interesser som prioriteres, noen 
er i ferd med å avvikle produksjonen og andre har nettopp kommet i 
gang og derfor ennå ikke begynt å gå på møtene. En del personer 
oppgir også at det meieriet de følte tilknytning til er nedlagt og at de 
derfor ikke deltar i møtene nå. 
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Har ikke tid 

Lite interessante ITTller, terra 

l<J<e rrulighet for påvirkn ing 

Beslutningene har liten 
betydning 

For lang vei 

Får ikke innkalling - dårlig 
informasjon 

Annen person rmter rred 
fu llnnekt 

Annet 

hgen spesiell grunn - ikke 
sikker 

Side 8 

10 15 20 25 30 35 40 

Figur 2. Oppgitte årsaker til at informantene sjelden eller aldri 
deltar på medlemsmøter (prosentvis fordeling av de som 
har oppgitt lav deltakelse) 

I det følgende blir det presentert figurer som viser den regionale 
fordelingen av de enkelte oppgitte årsakene til lav deltakelse. Alle 
prosenttallene henviser til andelene av de som sjelden eller aldri 
deltar, og altså ikke av det totale utvalget. 

Generelt sett gir ikke oppsplittingen på enkeltårsaker etter region de 
store utslagene. Det er bare signifikante forskjeller mellom regionene 
når det gjelder tre av årsakene; at møtene/temaene på møtene er lite 
interessante, at de ikke har mulighet for påvirkning, og at 
beslutningene som tas i meieriselskapet har liten betydning. 

Når det gjelder den viktigste årsaken til at noen ikke deltar på møtene, 
dårlig tid, så er det svært små forskjeller etter region, og forskjellene 
er ikke signifikante (se figur 3). 
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Rogaland 15 

Tolalt 15 

10 15 20 

Figur 3. Andeler som oppgir at de ikke har tid (i prosent av de 
som sjelden eller aldri deltar) 

Figur 4 viser de regionale forskjellene for de som har oppgitt at 
møtene er lite interessante. Dette er oppgitt av bare tre prosent av 
medlemmene i Region Nord mot 12 prosent av Rogalandsutvalget. 
Forskjellen her er som nevnt signifikant. 

Øst 

Vest 

Midt·Norge 

Nord· Norge 

Øs terdalen 

Rogaland 12 

Totalt 

0 2 4 8 10 12 14 

Figur 4. Andeler som oppgir at det er lite interessante møter, tema 
(i prosent av de som sjelden eller aldri deltar) 
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Rogaland utmerker seg ikke bare ved at en høyere andel der synes 
medlemsmøtene er uinteressant, det er også en signifikant høyere 
andel her som oppgir at de ikke deltar fordi det ikke er mulighet for 
påvirkning. Igjen er det Region Nord-Norge som utmerker seg i 
motsatt retning; her har bare fire prosent oppgitt at de ikke deltar av 
denne årsaken. 

Øst iiiiiiiiiiiiiiiiiiiir-;--------i 

Vest •••• 

Nord-Norge 

Østerdalen •••••••••• 

Midt-Norge I 

Rogaland l •••••••••••••••• 14 i 

Totalt 1111!1!11!!!1!!1!!11!1__:_ _ ______ _ 
10 12 14 

Figur 5. Andeler som oppgir at de ikke har mulighetfor 
påvirkning (i prosent av de som sjelden eller aldri deltar) 

Figur 6 under viser fordelingen av de som mener at beslutningene i 
meieriselskapet har liten betydning. Totalt sett er det bare en prosent 
av de som sjelden deltar på møtene som oppgir dette. Forskjellene 
mellom regionen er likevel signifikant, og igjen er det 
Rogalandsutvalget som utmerker seg ved i høyere grad enn de andre å 
påpeke denne årsaken. 

De øvrige årsakene, som presenteres i figur 7, 8 og 9, viser ingen 
signifikante forskjeller mellom regionene. Totalt sett er det fire 
prosent som oppgir at en grunn til at de sjelden deltar på 
medlemsmøtene er lang vei, en prosent oppgir at de ikke får innkalling 
I dårlig informasjon, og tre prosent oppgir at annen person møter med 
fullmakt. 
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Øst ~-;----------------------·····--·-····-·-----···-·\ 

Sør~1 

Vest i 0 

Midt-Norge - 1 

Nord-Norge ~ 

ø'""'"" Ell. 
Rogaland 3 

Totalt 1 

0 6 10 

Side 11 

Figur 6. Andeler som oppgir at beslutningene i meieriselskapet 
har liten betydning (i prosent av de som sjelden eller 
aldri deltar) 

Øst 

Vest 

Midt-Norge 

Nord-Norge 6 

Østerdalen 

Rogaland 

Totalt 

0 2 4 6 8 10 

Figur 7. Andeler som oppgir at det er for lang vei 
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Øst = 1 

Sør 1 

Vest . 1 

Midt-Norge I 0 

Nord-Norge - 1 

! 
Østerdalen i 0 

Rogaland I O 

Totalt - 1 

0 

Side 12 

6 8 10 

Figur8. Andeler som oppgir at de ikke får innkalling, dårlig 
informasjon (i prosent) 

Øst 

Sør 

Vest 

Midt-Norge 

Nord-Norge 

Østerdalen 

Rogaland 

Totalt 

0 2 6 8 10 

Figur 9. Andeler som oppgir at annen person møter med fullmakt 
(i prosent) 
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2.2 Påvirkning av beslutningstakerne gjennom 
andre kanaler 

Selv om de fleste , seks av ti , deltar på medlemsmøtene, forsøker drøyt 
en av fire av medlemmene også å påvirke gjennom andre kanaler. 
Andelene som bruker andre kanaler varierer fra 20 prosent av 
medlemmene i Sogn og Fjordane Meieri til 33 prosent i Tine 
Nord-Norge. Forskjellene mellom selskapene er her ikke signifikante. 

Tire NYd-NYga 

TireM:t-NYga 

Falesrreieria 

Arde selsk;plr 

TO!<Vt 

0 5 10 15 25 3'.l 35 40 45 

Figur 10. Andeler som oppgir at de prøver å påvirke 
beslutningstakerne i meieriselskapene på andre måter 
enn gjennom medlemsmøtene (i prosent) 

De aller fleste av de som bruker andre påvirkningskanaler, 72 prosent, 
gjør dette gjennom å snakke med de tillitsvalgte. Som en god nummer 
to er samtaler med de ansatte i selskapet. De fæITeste benytter 
skriftlige henvendelser som leserbrev (fire prosent), eller brev til 
ansatte (tre prosent) eller til tillitsvalgte (åtte prosent). 14 prosent har 
oppgitt andre kanaler, og for noens del dreier det seg om kontakt med 
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styret i meieriselskapet, at spørsmål tas opp gjennom faglagene og 
samtaler med andre melkeprodusenter. 

Leserinnlegg 

El<ev til ansatte i selsk. 

Santaler rred ansatte i selsk. 

El<ev til till~s valgte 

Santaler rred t i ll~svagte 72 

~n spesielle miter - usikker 

Annet 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Figur 11. Ulike kanaler for påvirkning av beslutningstakerne 
(prosentvis fordeling av de som har oppgitt at de prøver å 
påvirke via andre kanaler) 

2.3 Medlemmenes innflytelse i 
meieriselskapene 

Som vi allerede har vært inne på oppgir 16 prosent av de som ikke 
deltar på medlemsmøtene at en av årsakene er at de ikke har mulighet 
for påvirkning. Til tross for at det store flertallet, seks av ti, deltar på 
medlemsmøtene, og at en av fire forsøker å påvirke gjennom andre 
kanaler, så oppgir bare 24 prosent av medlemmene at de mener at 
deres synspunkter blir hørt i stor eller noen grad i meieriselskapet. 
Hele 61 prosent mener at de bare i mindre grad blir hørt eller at de rett 
og slett ikke blir hørt i det hele tatt. 15 prosent er ikke sikre på om de 
blir hørt. Det er en tendens i retning av at de som er i kategorien 
"andre selskaper" føler at de blir hørt i større grad ( 49 prosent) enn i de 
andre selskapene. Dette kan nok sikkert henge sammen med at de er 
medlemmer i små meieriselskaper, noe som gir mindre avstand til 

LU-rapport 411997 



Medlemsundersøkelse i NML Side 15 

både tillitsvalgte og ansatte i selskapene. Ellers varierer prosentsatsen 
for de som mener at de blir hørt fra 19 prosent i Østlandsmeieriet til 
38 prosent i Meieriet Sør. 

Tilsvarende er det bare 39 prosent av medlemmene i "andre selskaper" 
som mener at de ikke blir hørt, mens andelene ellers varierer fra 72 
prosent i Østlandsmeieriet til 51 prosent i Fellesmeieriet og i Meieriet 
Sør. 

line N:Jrd-N:Jrge 

line MdH\brge 

Sogn og Fjordane M 

Vestlandsrreieriet 

fbgalands rreieriet 

Mlieriet Sør 

Fellesrreieriet 

Østlandsrreieriet 

0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Ill Blir hørt Ill Blir ikke hørt o Ikke sikker 

Figur 12. Andeler som oppgir at de mener at deres meninger blir 
hørt I ikke hørt eller som ikke er sikre (i prosent) 

Melkeprodusentene har noe mer tiltro til hvilken innflytelse de har 
kollektivt (se figur 13). Her er totalt 35 prosent helt eller delvis enige i 
påstanden om at de som grnppe har tilstrekkelig innflytelse over sitt 
meieriselskap. Det er likevel langt flere, 57 prosent som er helt eller 
delvis uenig i denne påstanden. Slik spørsmålet nå er stilt er det 
Meieriet Sør sammen med Fellesmeieriet, med henholdsvis 49 og 48 
prosent, som er mest positive til innflytelsesmulighetene. I den andre 
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enden av skalaen finner vi Rogalandsmeieriet, Tine Midt-Norge og 
Sogn og Fjordane Meieri som har henholdsvis 30, 31 og 31 prosent 
som er emge. 

line Nxd-Nxge 

line Wldt-llbrge 

Sqjn ~ fjordare M 

Vestlardsrreieret 

Fb;Jalardsrreieriet 

Mlleret Sør 

Fel~rreieret 

Ø;tlardsrreieriet 

Andre selskaper 

Totalt 

0°/o 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

•Enig o Verken enig eller uenig 1'" Uenig 1111 Ikke sikker 

Figur 13. Andeler som mener at melkeprodusentene som gruppe 
har tilstrekkelig innflytelse overfor sitt meieriselskap (i 
prosent) 

2.4 Medlemmenes engasjement i 
høringsprosesser 

Som figur 14 under viser, er medlemmene aktive i høringsprosesser. 
Hele 66 prosent av medlemmene svarer ja på dette spørsmålet, men 
det er tildels store forskjeller mellom meieriselskapene. Ytterpunktene 
utgjøres av Fellesmeieriet, der 79 prosent av medlemmene deltar, og 
Rogalandsmeieriet der 47 prosent deltar. 
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lire N:rd-N:rgi 

lire M:t-N:rgi 

FellffimiaiEt 79 

Arde~ 

Tctat 

0 10 2) 3J 40 EO ill 70 ff) 

Figur 14. Andeler som engasjerer seg i høringsprosesser i 
organisasjonen (i prosent) 

Side 17 

00 100 

På spørsmål stilt til de som ikke deltar i høringsprosessene om hva 
som er årsakene til dette, viser det seg at dårlig tid er oppgitt av 31 
prosent og er de1med den viktigste årsaken. Ellers oppgir 18 prosent 
manglende interesse, 17 prosent at de ikke blir hø11 og 14 prosent at 
beslutningen (om regionalisering og sammenslåinger) allerede er tatt. 
24 prosent oppgir at det er andre grunner, og blant disse finner vi 
årsaker som at infmmantene er enige i regionaliseringsplanene og 
derfor finner det unødvendig å delta, at regionalisering er uaktuelt for 
det selskapet de tilhører, at de nettopp har startet opp driften eller er i 
ferd med å avvikle. 
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Side 18 

31 

10 1s æ 2> 30 26 40 45 so 

Figur 15. Andeler som oppgir ulike årsaker til at de ikke deltar i 
høringsprosesser (i prosent av de som ikke deltar) 

Ø;t 
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M:i-flb"g3 

Nmflb"g3 

Ølte-~ 

R::gBTl 
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Figur 16. Andeler som oppgir at de ikke deltar i høringsprosesser 
fordi de ikke har ikke tid (i prosent av de som ikke deltar) 
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Det er til dels store variasjoner mellom de ulike regionene etter hvilke 
årsaker som oppgis til at de ikke deltar i høringsprosesser. Når det 
gjelder mangel på tid, så oppgis det av 53 prosent i Region Øst mot 
bare 17 prosent i Region Nord (se figur 16 over). Forskjellen er her 
signifikant. 

Andelen som har oppgitt at årsaken er at de ikke blir hørt, er høyest i 
Rogalandsutvalget, der 29 prosent oppgir dette, og lavest i Region Sør 
der bare åtte prosent oppgir det samme. Forskjellen her er også 
signifikant. 

Ø;t 

Sl-

Vest 

Mt-NYgi 

NYd-NYgi 

Ø;taælen 

RgmJ 29 

~ 40 ro 

Figur 17. Andeler som oppgir at de ikke deltar i høringsprosesser 
fordi de ikke blir ikke hørt (i prosent av de som ikke 
deltar) 

Lav interesse som årsak.(se figur 18) er størst i Rogaland og 
Midt-Norge, der 22 prosent oppgir dette, og lavest i Nord-Norge der 
bare syv prosent mener dette er en årsak til at de ikke deltar i 
høringsprosessene. De regionale forskjellene med hensyn til interesse 
er imidlertid ikke signifikante. 
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Ø;t 

Sl' 

Vest 

Wd-NYge 

N:rd-NYge 

Ø>tm:tæ1 

R:.gaa-d 

0 

Figur 18. Andeler som oppgir at de ikke deltar i høringsprosesser 
fordi de ikke er interesserte (i prosent av de som ikke 
deltar) 

Det er ikke signifikante forskjeller mellom regionene når det gjelder 
årsaken "at beslutningen (om regionalisering) allerede er tatt". 
Prosentandelene varierer fra 21 prosent i Rogaland til 11 prosent i 
regionene Sør og Vest (se figur 19). 
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Ø;t 

8'J-

Vest 

MHage 

N:rd-N:rge 

Ø;t9'Cl31En 

R:gn"'d 

40 

Figur 19. Andeler som oppgir at de ikke deltar i høringsprosesser 
fordi beslutningen allerede er tatt (i prosent av de som 
ikke deltar) 

2.5 De tillitsvalgte og ivaretakelse av 
medlemmenes interesser 

Til tross for at de fleste ikke mener at deres synspunkter blir hørt i 
meieriselskapene, og at de fleste heller ikke mener at 
melkeprodusentene som gruppe har tilstrekkelig innflytelse i 
meieriselskapene, så mener likevel de fleste, 74 prosent, at de 
tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i stor eller noen grad. 22 
prosent av medlemmene mener at dette enten bare er tilfelle i mindre 
grad eller ikke i det hele tatt. Det er ikke store forskjeller mellom 
selskapene, men likevel er de signifikante. Ytterpunktene 
representeres av "andre selskaper" og Tine Nord-Norge, der 
henholdsvis 88 og 83 prosent mener at interessene ivaretas, og på den 
andre siden Rogalandsmeieriet og Sogn og Fjordane Meieri der 70 
prosent oppgir det samme. 
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3:gl OJ Fjadre M 
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o l\a"Etcr rrn::lannn::s irtEreSSa" 11\a"Etcr ikke rrn::lannn::s irtEreSSa" o l.tikker 

Figur 20. Andeler som mener at de tillitsvalgte i meieriselskapene 
ivaretar medlemmenes interesser (i prosent) 

Informantene som oppga at de tillitsvalgte bare i mindre grad eller 
ikke i det hele tatt ivaretar medlemmenes interesser ble også spurt om 
hva de mente var årsakene til dette. Den viktigste årsaken, som oppgis 
av 42 prosent, er at de mener at de tillitsvalgte lett påvirkes av de 
ansatte i administrasjonen. Ellers oppgir 21 prosent at de lett påvirkes 
av sentrale tillitsvalgte, 19 prosent at de ikke forstår vanlige 
melkeprodusenter og 12 prosent at det kommer av at de tillitsvalgte 
må tenke helhetlig. 23 prosent har oppgitt andre grunner, og blant 
disse finner vi blant annet at de tillitsvalgte tenker mer på egen 
posisjon, pampevelde og at sakskompleksene er for store og 
uoversiktelige. 
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Figur 21. Andeler som oppgir ulike års<lker til <lt de mener <lt de 
tillitsvalgte i liten grad ivaret<lr medlemmenes interesser 

Til slutt presenterer vi regionale forskjeller i de ulike 
svaralternativene. Ytterpunktene når det gjelder antakelsen om at de 
tillitsvalgte lett påvirkes av sentrale tillitsvalgte er representert av 
Region Øst, der 36 prosent mener dette og Region Nord-Norge der 
bare 13 prosent mener dette er en årsak (se figur 22). Dette er det 
eneste svaralternativet der det framkommer signifikante forskjeller 
mellom regionene. 
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Ve;t 

N:rd-N:rgi 

0 10 40 

Figur 22. Andeler som mener de tillitsvalgte påvirkes lett av 
sentrale tillitsvalgte (i prosent av de som mener at de 
tillitsvalgte ikke ivaretar medlemmenes interesser) 

Når det gjelder antakelsen om at de tillitsvalgte lett påvirkes av 
administrasjonen (se figur 23) ligger andelene mellom 56 prosent i 
Østerdalen og 3 6 prosent i Region Sør og Vest. 21 prosent i Region 
Vest oppgir at de mener det skyldes at de tillitsvalgte må tenke 
helhetlig, mens bare syv prosent i Region Nord-Norge mener det 
samme (se figur 24). Til slutt varierer svarene fra 25 prosent i Region 
Øst som mener de ikke forstår de vanlige tillitsvalgte til ni prosent i 
Region Sør som mener det samme (se figur 25). 
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Mdt-Norge 52 
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Figur 23. Andeler som mener de tillitsvalgte lett påvirkes av 
administrasjonen i selskapene (i prosent av de som 
mener at de tillitsvalgte ikke ivaretar medlemmenes 
interesser) 
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Mdt-Norge 

Nord-Norge 
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Side 25 

Figur 24. Andeler som mener de tillitsvalgte må tenke helhetlig (i 
prosent av de som mener at de tillitsvalgte ikke ivaretar 
medlemmenes interesser) 
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Figur 25. 
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Andeler som mener de tillitsvalgte ikke forstår vanlige 
melkeprodusenter (i prosent av de som mener at de 
tillitsvalgte ikke ivaretar medlemmenes interesser) 

2.6 Oppsummering 

Medlenm1ene i Norske Meierier deltar generelt aktivt i sine 
meieriselskaper. Som vi har vært inne på i dette kapittelet deltar seks 
av ti enten alltid, ofte eller av og til på medlemsmøtene, en av ti 
forsøker å påvirke beslutningstakerne via andre kanaler, og nesten syv 
av ti deltar i høringsprosesser i meieriselskapet. Den viktigste årsaken 
til at noen ikke deltar i de ulike aktivitetene er dårlig tid, men noen 
mener også at de ikke blir hø11 eller at beslutningene som tas ikke er 
viktige. 

Til tross for den brede deltakelsen har medlemmene liten tro på at de 
selv blir hørt når beslutninger skal fattes. Bare 24 prosent mener at 
deres synspunkter blir hørt i stor eller noen grad i selskapet. Tiltroen 
til at melkeprodusentene kollektivt har innflytelse er noe større; her er 
35 prosent helt eller delvis enig at de som gruppe har tilstrekkelig 
innflytelse overfor sitt meieriselskap. Det er likevel slik at de fleste 
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verken har tiltro til egen mulighet til å påvirke, eller til den kollektive 
innflytelsen melkeprodusentene har. 

Selv om flertallet av melkeprodusentene ikke mener de har store 
muligheter til påvirkning overfor selskapene, så har nesten tre av fire 
av informantene likevel tillit til at de tillitsvalgte ivaretar 
medlemmenes interesser. 
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3 Forholdet til NML og Norske meierier 

I dette kapittelet vil en del problemstillinger vedrørende medlemmenes 
forhold til NML - Norske Meierier bli presentert. 

3.1 Melkeprodusentene og innflytelse overfor 
NML 

Det første spørsmålet info1mantene ble bedt om å ta stilling til var om 
de var enige eller uenige i at melkeprodusentene som gruppe har 
tilstrekkelig innflytelse overfor Norske Meierier. Som det går fram av 
figur 26 er bare 27 prosent av medlemmene helt eller delvis enige i 
dette, mens hele 61 prosent er helt eller delvis uenige i påstanden. 
Andelene som er enige i påstanden varierer fra 22 prosent i Region 
Vest til 32 prosent i Region Nord. På den andre siden er det i Region 
Øst at fætTest er enige i påstanden, 54 prosent og flest er uenige i 
påstanden i Region Vest, der 66 prosent oppgir dette. Forskjellene 
mellom regionene er imidlertid ikke store nok til at de er signifikante. 

0 % 10 % 20 % 30 °/o 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 °/o 

llII E!lig li! Verken enig eller uenig !Ill Uenig o Usikker 

Figur 26. Andeler som er enige - uenige i at melkeprodusentene 
som gruppe har tilstrekkelig innflytelse ove1for Norske 
Meierier (i prosent) 
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3.2 Styret i NML og ivaretakelsen av den enkelte 
melkeprodusents interesser 

Til tross for at flertallet av melkeprodusentene mener at de ikke har 
tilstrekkelig innflytelse overfor Norske Meierier, så oppgir likevel 60 
prosent av informantene at de mener at styret i NML i stor eller noen 
grad ivaretar deres interesser, mens 34 prosent er uenige i dette. Igjen 
er tiltroen størst i Region Nord, der 67 prosent mener styret ivaretar 
medlemmenes interesser, og minst i Region Vest der 53 prosent mener 
det samme (se figur 27). 

40 

0% 10% 2:l % J.l% 40% ED % 8J% 70 % 8J% ill % 100% 

i::i I sta elEr rangaj o I rrin:tegcdelErikkei d::t reetat m U;ikkEr 

Figur 27. Andeler som mener at styret i NML ivaretar deres 
interesser (i prosent) 

De som mente at styret i NML bare i mindre grad eller ikke i det hele 
tatt ivaretar deres interesser ble bedt om å oppgi hva de mente var 
årsaken til dette . 35 prosent oppgir at årsaken er at styret har for liten 
kontakt med vanlige melkeprodusenter, mens den nest største gruppen, 
27 prosent, oppgir at de mener at styret tenker mest på egen deltakelse 
og posisjon. 24 prosent mener at direktørene og administrasjonen 
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påvirker styret, I 7 prosent at styremedlemmene ikke forstår vanlige 
melkeprodusenter, og 12 prosent at styret må tenke helhetlig. 20 
prosent oppgir annet, og svært mange av disse mener styret ivaretar de 
større leverandørenes interesser. 

Terl<er rrnst p!i. €9'.Jfl 
ættæe!se og p:isisjon 

Ri l~en l<ootaJ<I rred varige 

~cxilsenter 

ce forstar il4<e oss vanlge 

rrel~cxilsenter 

Syret mi teri<e reretlig 

Drel<!ørere og 
a'.iliristrasjoren p!i.virt<er æ 

Arret 

r-·--·-·---·--··---"···-·-··-·------·-·-··-·--·--··-·-·---------···-

' I ., • • , ' • • t< t, ~ 1 ,•;, 7;'1:: 
27 

- .. - . - - · - -·- -- ·-·----------

• • . ' ' l " , "-~ .- " 

- - . - - .. - ~- -~~ 
I 

24 

0 5 10 15 25 40 

Figur 28. Andeler som oppgir ulike årsaker til at de mener at styret 
i NML bare i mindre grad eller ikke i det hele tatt 
ivaretar medlemmenes interesser (i prosent) 

De følgende fem figurene viser regionale forskjeller i hvor hyppig de 
ulike årsakene blir vurdert å ha betydning. Det er ikke signifikante 
forskjeller mellom regionene med hensyn til noen av 
årsaksforholdene. 

Andelen som mener at direktørene og administrasjonen påvirker de 
tillitsvalgte er lavest i Rogalandsutvalget, der 18 prosent mener dette 
har betydning, mot 28 prosent i Nord-Norge (se figur 29). 16 prosent 
av utvalget i Region Vest og i Østerdalen mener at en årsak er at styret 
må tenke helhetlig, mens bare fem prosent i Region Sør og i 
Rogalandsutvalget mener det samme (se figur 30). Når det gjelder 
antakelsen om at medlemmene av styret ikke forstår vanlige 
melkeprodusenter, står denne sterkest i Rogalandsutvalget, der 23 
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prosent mener dette, og svakest i Region Midt-Norge der bare I 0 
prosent antar at dette er en årsak (se figur 31 ). I Rogaland mener 43 
prosent at styret har for lang avstand til medlemmene og at dette er en 
årsak til at de ikke ivaretar deres interesser i tilstrekkelig grad, mens 
færrest - 20 prosent - mener dette i Østerdalsutvalget (se figur 32). 
Antakelsen om at styret tenker mest på egen deltakelse og posisjon 
står også sterkest i Rogalandsutvalget, der 36 oppgir dette som en 
grmm, mens antakelsen igjen står svakest i Østerdalsutvalget der 20 
prosent mener dette (se figur 33)_ 

,_ ... _"". ___ ""."."-"""._" ____ ""."-.--"·-·-·""·-----"--"""""_". 
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Figur 29. Andeler av ut11alget som mener at direktørene og 
administmsjonen påvirker de tillitsvalgte (i prosent) 
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Figur 30. Andeler som mener at styret må tenke helhetlig, og ikke 
ta hensyn til særinteresser (i prosent) 

R'.lgalæU ---- 23 

0 5 15 20 25 30 35 40 

Figur 31. Andeler som mener at styret ikke forstår vanlige 
melkeprodusenter (i prosent) 
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Figur 32. Andeler som mener at det er for lang avstand til, for liten 
kontakt med vanlige melkeprodusenter (i prosent) 
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Figur 33. Andeler som mener styret tenker mest på egen deltakelse 
og posisjon (i prosent) 
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3.3 Hvem er beslutningene som fattes i NML til 
det beste for? 

43 prosent av utvalget mener styret ivaretar meierisamvirket som 
helhets interesser, 27 prosent mener de først og fremst ivaretar styrets 
egne og direktørenes interesser, og bare 11 prosent mener 
beslutningene ivaretar den enkelte melkeprodusents interesser. Nesten 
to av ti mener imidlertid at det enten er ingen av delene, eller at de 
ikke er sikre. 
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Figur 34. Andeler som mener beslutningene som fattes sentralt i 
N1l1L er til det beste for melkeprodusentene, styret og 
direktørene, meierisamvirket eller ingen av delene (i 
prosent) 
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Det er små regionale forskjeller med hensyn til andelene som mener 
de sentrale beslutningene ivaretar de enkelte melkeprodusentenes 
interesser, og forskjellene er ikke signifikante. Variasjonen i 
datamaterialet går fra 21 prosent i Rogaland som mener beslutningene 
først og fremst gavner styret og direktørene, til 35 prosent i 
Østerdalsutvalget som mener det samme. I Rogaland mener 50 prosent 
at beslutningene gavner meierisamvirkets interesser, mens det samme 
mener bare 38 prosent i Region Vest. 

3.4 NML og samfunnsdebatten 

Informantene ble bedt om å ta stilling til NMLs s forhold til den 
pågående samfunnsdebatten. På påstanden om at NML er godt synlig 
og aktiv i samfunnsdebatten i saker som angår melkeprodusenten~, 
svarer omlag seks av ti at de er helt eller delvis enig. Det er her svært 
små forskjeller mellom regionene; andelene som er enige befinner seg 
mellom 56 prosent i Region Vest og 62 prosent i Region Sør. Tre av ti 
oppgir at de er helt eller delvis uenige i påstanden, og også her er det 
små regionale forskjeller. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

!1l Enig o Verken enig eller uenig 1111 Uenig 11 Ikke sikker 

Figur 35. Syn på om NML er godt synlig og aktiv i 
samfunnsdebatten i saker som angår 
melkeprodusentenes interesser (i prosent) 
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Til tross for at mange mener at NML er aktive og synlige i 
samfunnsdebatten, så er det bemerkelsesverdig mange som ikke 
kjenner navnene til ledelsen i NML. På spørsmål om de vet hvem som 
er styrefo1mann i NML er det hele 53 prosent av utvalget som enten 
svarer at de ikke er sikre, eller oppgir feil svar. Spesielt er det mange i 
Region Nord, 66 prosent, som ikke oppgir rett svar. Forskjellen 
mellom regioner er her signifikant. 
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Taat 47 
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Figur 36. Andeler som vet I ikke vet hvem som er styreformann i 
NML (i prosent) 

Enda fætTe er det som vet hvem som er daglig leder i NML. Totalt er 
det under to av ti som oppgir rett svar på dette spørsmålet. 
Forskjellene mellom regionene er her ikke signifikante. 
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Figur 3 7. Andeler som vet I ikke vet hvem som er daglig leder i 
NML (i prosent) 

Selv om de fleste mener at NML er godt synlig i den 
samfunnspolitiske debatten, er det ingen stor tilslutning til dette. På 
spørsmål om NML bør delta i den landbrukspolitiske debatten svarer 
bare 34 prosent av medlemmene at NML bør engasjere seg direkte i 
større grad enn i dag, mens 40 prosent mener at engasjementet bør 
kanaliseres gjennom faglagene. 11 prosent mener at NML ikke bør 
engasjere seg i det hele tatt og 15 prosent er ikke sikre. 

Det er signifikante forskjeller mellom regionene i dette spørsmålet. 
Høyest er tilslutningen til det direkte engasjementet i Region Øst, 
Østerdalsutvalget og i Region Nord, med henholdsvis 40, 40 og 38 
prosents tilslutning. Lavest er tilslutningen i Region Vest, der bare 29 
prosent mener NML bør øke det direkte engasjementet. Det er små 
regionale forskjeller med hensyn at NML ikke bør engasjere seg i det 
hele tatt, med ett klart unntak, Rogalandsutvalget, der hele 23 prosent 
mener dette. Den høye andelen i Rogaland som mener at NML ikke 
bør engasjere seg, medfører også at Rogalandsutvalget også skårer 
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lavest på holdningen om at engasjementet bør kanaliseres gjennom 
faglagene; 30 prosent, mens dette synet står sterkest i Region 
Midt-Norge, der 44 prosent mener dette er den mest fornuftige måten 
å kanalisere engasjementet. 

0% 10% 3)% 3'.>% 40% SJ% 00% ID% 00% 00% 100% 

11111 Qanmfajcg:re m I støre gaj drekte o B2r ikke a-gæjae se;i I!! Ikke sikka-

Figur 38. Holdning til NMLs engasjement i landbrukspolitiske 
spørsmål (i prosent) 

3.5 Strategidokumentet "TINE 2000" 

De store utfordringene som meierisamvirket står overfor med 
bakgrunn i dannelsen av private meieriselskaper og økt konkun-anse 
fra imp01ierte produkter, har resultert i at medlemmene i støn-e grad 
ønsker informasjon om NMLs strategier. En tidligere undersøkelse 
blant medlemmene fra 1996 1 viste at medlemmene generelt er 
fornøyde med den informasjonen som kom fra NML. På spørsmål om 
hvilke områder som de kunne tenke seg mer informasjon var det flest , 

Notat, Feedback Research AS, 07.05 .96. 
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mellom 30 og 40 prosent av de som kunne tenke seg mer info1masjon 
om mål, planer og strategier. Strategidokumentet ble utfo1met blant 
annet på bakgrunn av dette behovet. I det følgende blir resultatene av 
spørsmålene om NMLs nye strategidokument "TINE 2000 -
Meierisamvirket - vårt konkurransefortrinn" presentert. 

Til tross for at behovet ble vurdert å være høyt er det bare fire prosent 
som oppgir at de har lest omtrent alt, mens ytterligere ni prosent 
oppgir at de har lest ganske mye. 28 prosent oppgir at de bare har tittet 
i dokumentet . Hele 44 prosent oppgir at de ikke har Jest dokumentet 
og ytterligere 15 prosent mener at de ikke har mottatt det. 

0 % 10% 2'.l% 3'.l% 40% E0% ffl % 70% 8'.J% 00% 100% 

D Ortrei at 1!!1 G:rske nye~ Lite, are titta i d:t ~ ll«e !€Sl c::tkt.rreiå IJll li«e rrcttcit ci:kunrtEi 

Figur 39. Andeler som oppgir at de har lest I ikke lest 
strategidokumentet (i prosent) 

Hvis vi ser på forskjeller mellom regionene finner vi at det er færrest 
som har lest alt, ganske mye eller tittet i dokumentet i Region 
Nord-Norge, der totalt 38 prosent enten har tittet eller lest i 
dokumentet. I Region Nord-Norge og Midt-Norge er det også flest, 
hele 20 prosent, som oppgir at de ikke har fått dokumentet. Høyest er 
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andelen som har tittet eller lest i dokumentet i Østerdalen og i Region 
Øst, der henholdsvis 4 7 og 46 prosent oppgir dette. 

Det er ikke så store forskjeller i andelene som oppgir at de ikke har 
Jest dokumentet, noe som skyldes at noe av forskjellene i hvor mange 
som har lest skyldes at de ikke har fått dokumentet. Andelene som 
ikke har lest varierer fra 49 prosent i Region Sør til 41 prosent i 
Region Midt-Norge og i Østerdalen. 

Videre er de som har enten lest eller tittet i dokumentet spurt hva de 
mener om detaljeringsnivået, språket, utseendet og imlholdet i 
dokumentet. 

31 prosent av de som har lest I tittet i dokumentet er helt eller delvis 
enig i påstanden om at det inneholder for lite detaljer, mens 26 prosent 
er helt eller delvis uenige. De fleste, 37 prosent, er ikke sikre. 
Hovedtendensen går derfor i retning av at mange ikke har gjort seg 
opp noen mening om detaljeringsnivået, og at av de som har gjort det 
savner en forholdsvis stor andel mer informasjon. 

Størst er behovet i Region Vest, der 37 prosent gjeme skulle sett flere 
detaljer, mens behovet er minst i Rogaland, der bare 22 prosent mener 
det samme. Forskjellene er her signifikante. Årsaken til at så få i 
Rogaland oppgir dette, er først og fremst at det er svært mange i denne 
regionen som ikke er sikre, 46 prosent. Det er små forskjeller i 
andelene som er helt eller delvis uenige i påstanden, med ett unntak; 
Region Sør der bare 18 prosent er uenige. Region Sør har den høyeste 
andelen som ikke er sikre, 48 prosent. 
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Figur 40. Andeler som er enige I uenige i påstanden om at 
dokumentet inneholder for lite detaljer (i prosent av de 
som har tittet i I lest dokumentet) 

Det er langt stø1Te enighet om påstanden om at språket i dokumentet er 
lett å forstå. Her sier hele 60 prosent seg helt eller delvis enig, mens 
bare 15 prosent er helt eller delvis uenige. De regionale forskjellene er 
her ikke signifikante. Lavest er andelen som er enig i Region 
Midt-Norge, der 47 prosent er enig i påstanden. Det er likevel ikke 
flere enn gjennomsnittlig der som er uenig, mesteparten av årsaken 
skyldes at mange, 31 prosent, er usikker. Flest er enige i påstanden i 
Region Øst, Region Vest og i Østerdalsutvalget, der henholdsvis 68, 
67 og 65 prosent sier seg enige. 
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Figur 41. Andeler som er enige I uenige i påstanden om at språket 
i dokumentet er lett å forstå (i prosent av de som har 
tittet i I lest dokumentet) 

Aller størst er enigheten i at de liker utseendet og utformingen av 
dokumentet, 71 prosent, og svært få er uenige i påstanden, to prosent. 
Også på dette punktet er det forholdsvis mange, 20 prosent, som er 
usikre. Størst er begeistringen i Region Øst, der 82 prosent liker 
utseendet, mens informantene i Region Midt-Norge er minst enige, 
med 59 prosent. Det er også i Region Midt-Norge at usikkerheten er 
størst, med 28 prosent. Selv om det er få som ikke er enige i 
påstanden, er det noe flere i Østerdalen, syv prosent, og i Rogaland, 
seks prosent, som er helt eller delvis uenige i påstanden. 
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Figur 42. Andeler som er enige I uenige i påstanden om at de liker 
utseendet og utformingen av dokumentet (i prosent av de 
som har tittet i I lest dokumentet) 

Til tross for at mange ønsket et høyere detaljeringsbehov er det 33 
prosent som mener at mye av innholdet kunne væ1t tatt ut av 
dokumentet. 20 prosent er helt eller delvis uenige i dette, mens den 
største andelen, 40 prosent, er ikke sikker. Det er her ikke signifikante 
forskjeller mellom regionene, men andelene varierer fra 42 prosent i 
Østerdalen som mener at mye kunne vært fjernet, til 29 prosent i 
Region Nord-Norge og i Region Sør. For de som er uenige i påstanden 
er andelene størst i Region Øst og i Region Nord-Norge, der 23 
prosent sier seg helt eller delvis uenige, mens uenigheten er minst i 
Østerdalen og i Midt-Norge, med henholdsvis 15 og 16 prosent. 
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Figur 43. Andeler som er enige I uenige i påstanden om at mye av 
innholdet kunne vært tatt ut av dokumentet (i prosent av 
de som har tittet i I lest dokumentet) 

Informantene, både de som hadde lest strategidokumentet og de som 
ikke hadde, ble til slutt bedt om å oppgi hvor nyttig de mener at 
informasjon om NMLs strategier er for dem som melkeprodusenter. 

Hele 70 prosent mener at slik info1masjon er enten svært eller ganske 
nyttig, mens 25 prosent oppgir at det er mindre nyttig eller ikke nyttig. 
Her er bare fem prosent usikre. De fleste regionene befinner seg svært 
nært gjennomsnittet, med to signifikante unntak; Region Øst og 
Rogaland. I Region Øst mener 75 prosent at info1masjonen er nyttig, 
mens bare 56 prosent i Rogaland er enige i dette . Tilsvarende mener 
henholdsvis 20 og 42 prosent at slik info1masjon er unyttig. 
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Figur 44. Syn på nytteverdien av infornl([sjon om NMLs strategier 
for den enkelte som melkeprodusent (i prosent) 

3.6 Oppsummering 

Den samme tendensen som gjorde seg gjeldende for medlemmenes 
forhold til eget meieriselskap, gjør seg også gjeldende når det gjelder 
forholdet til NML. Bare 27 prosent av medlemmene mener at 
melkeprodusentene som gruppe har tilstrekkelig innflytelse overfor 
NML. Til tross for dette mener 60 prosent at styret i NML i stor eller i 
noen grad ivaretar medlemmenes interesser. De fleste har oppgitt at 
beslutningene som fattes i NML er til det beste for meierisamvirket, 
og bare 11 prosent at de er til det beste for den enkelte 
melkeprodusent, noe som viser konflikten mellom å ivareta helhetens 
og enkeltmedlemmenes interesser. For de som har sagt seg uenige i at 
styret i NML ivaretar deres interesser, er likevel den hyppigst oppgitte 
årsak at styret har for liten kontakt med vanlige melkeprodusenter, og 
bare 12 prosent oppgir at det er fordi styret må tenke helhetlig. 
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De fleste er helt eller delvis enige i at NML er godt synlige i 
samfunnsdebatten, men det er bemerkelsesverdig mange som ikke 
kjenner navnet på styreformannen og daglig leder i meierisamvirket. 
Det er også flere som mener at man heller bør kanalisere diskusjonen 
om landbrukspolitiske spørsmål gjennom faglagene, enn det er som 
mener at NML i større grad bør delta direkte i diskusjonen. 

Når det gjelder strategidokumentet "Tine - 2000" er det til tross for 
stor interesse omkring informasjon om strategier og planer, bare et 
fåtall som har lest omtrent alt eller ganske mye. Nes ten seks av ti har 
verken lest eller tittet i dokumentet, og noen fordi de oppgir å ikke ha 
mottatt dokumentet. Av de som har lest dokumentet oppgir nesten en 
tredjedel at dokumentet inneholder for lite detaljer, mens like mange 
likevel mener at mye kunne vært tatt ut. Når det gjelder språk og 
utseende er de fleste godt fornøyde. 
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4 Om samvirket 

I dette kapittelet vil vi presentere resultater som omhandler forholdet 
mellom meierisamvirket generelt og medlemmene. Ideen bak 
produsentorganisasjoner av samvirketypen er å handle kollektivt for å 
oppnå goder og resultater som ikke kan oppnås på individuell basis. 
Tanken er at konsolidert opptreden totalt sett gir bedre resultat enn 
summen av mange individuelle disposisjoner. Imidlertid blir dette 
bildet forstyrret av muligheter for introduksjon av 
ikke-samvirkebaserte melkemottakere og følelsen av en generell 
forvitring av samvirkeideologien. 

4.1 Hvordan best fremme sin interesse som 
melkeprodusent? 

Følgende påstand ble respondentene bedt om å ta stilling til: 
"Melkeprodusentene kan best fremme sine interesser ved å stå 
sammen i meierisamvirket". Dette er på mange måter et 
grunnleggende spørsmål i den forstand at det dreier seg om valg av 
virkemidler for kollektiv - og også individuell - ivaretakelse av 
produsentenes interesser. Andelen som sier seg enig i påstanden er på 
over 90 prosent målt for den totale medlemsmassen. Variasjonene 
mellom regionene er beskjeden. Lavest grad av enighet kan vi 
registrere i ekstra-utvalget fra Rogaland, men også her erklærer 86 
prosent seg enig i påstanden. Konklusjonen er at samvirkemedlemskap 
som ivaretaker av kollektive produsentinteresser står sterkt i hele 
landet, og det er vanskelig på bakgrunn av dette spørsmålet å hevde at 
samvirketanken er i forvitring i medlemsmassen. 
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Figur 45. Andeler som er enige I uenige i påstanden om at 
melkeprodusenter best kan fremme sine interesser ved å 
stå sa111111en i meierisa111virket (i prosent) 

4.2 Medlem eller eier? 

Leverandører til samvirke kommer i den situasjon at de blir 
medlemmer av organisasjonen og samtidig eier av den. Eien-ollen gir 
seg uttrykk ved at det forutsettes en aktivitet fra leverandørene for å 
styre og utvikle organisasjonen både som bedrift og som ivaretaker av 
fellesskapsinteresser. Medlemsrollen gir seg i første rekke uttrykk 
gjennom rettigheter og plikter i forhold til fellesskapet. Rollene er i 
utgangspunktet ikke i et motsetningsforhold, men det er av interesse å 
se hvilken av rollene som tillegges størst vekt. Svarene på dette 
spørsmålet avdekker at medlemsrollen totalt sett er dominerende i 
forhold til eieITollen. Totalt oppgir 69 prosent at de først og fremst er 
medlem i samvirke, mens 20 prosent oppgir at de først og fremst er 
medeier i samvirke. Medlemsfølelsen er størst på Vestlandet (74 
prosent), og lavest i Nord-Norge (63 prosent) . Nord-Norge er også den 
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regionen som har den høyeste andel som først og fremst er medeiere i 
samvirket (27 prosent). 
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Figur 46. Andeler som først og fremst regner seg som medlem i 
samvirket eller medeier i samvirket (i prosent) 

4.3 Lojalitet til egen merkevare 

Et forhold som det ble valgt å undersøke gjennom undersøkelsen var 
produsentenes lojalitet med hensyn til markedsadferd overfor egne 
produkter. En ting er å være lojal i forhold til leveranser, en annen ting 
er lojalitet i forhold til forbrukeradferd . Spørsmålet som ble stilt var: 
"Kjøper du selv først og fremst meieriprodukter fra TINE, eller kjøper 
du gjeme også meieriprodukter fra andre leverandører enn TINE?'' 
Svaret på dette spørsmålet avspeiler en meget høy lojalitet målt som 
oppgitt forbrukeradferd -·over 90 prosent både på landsbasis og i alle 
regioner og underutvalg oppgir at de selv "først og fremst" kjøper 
TINE-produkter. 
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Figur 47. Andeler s0111foretrekker TINE-produkter eller som 
gjerne kjøper fra andre leverandører (i prosent) 

4.4 Forsvaret av samvirkeideologien 

Medlemmer i meierisamvirket vil i mange tilfeller kunne bli 
konfrontert med grnm1leggende kritikk av den kollektivistiske 
verdiforankringen samvirket representerer. Spørsmålet som ble stilt 
var om medlemmene ved slike anledninger vanligvis forsvarer 
ideologien bak samvirket. På landsbasis oppgir 83 prosent at de enten 
alltid eller av og til forsvarer samvirkeideologien i diskusjoner med 
andre. I ekstrautvalget fra Rogaland finner vi den laveste andelen av 
samvirkeforsvarere ved slike anledninger, men også her må andelen 
sies å være høy (74 prosent). Et moment som er viktig å merke seg er 
den lave andelen som oppgir at de ikke har kjennskap, manglende 
oppfatning eller er usikker i forhold til samvirkeideologien. Dette 
betyr at bevissthetsnivået nmdt ideologien må sies å være godt, noe 
som samsvarer med inntrykket fra spørsmålet om ivaretakelse av 
melkeprodusentenes interesser. 
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Figur 48. Andeler som forsvarer samvirkeideologien vanligvis I av 
og til eller sjelden I aldri (i prosent) 

4.5 Videresalg av melk 

En problemstilling som har blitt mer påtrengende er medlemmenes 
holdning til hvorvidt TINE-meieriene selv skal foredle den melk 
medlemmene leverer, eller om denne kan - som følge av meierienes 
forsyningsplikt - selges videre til andre bedrifter for foredling. 
Spørsmålet som ble stilt var: "Er det greit for deg dersom din melk 
selges videre til et annet meieri utenfor meierisamvirket for 
foredling?" På landsbasis ser vi at 45 prosent svarer "nei" på dette 
spørsmålet. Størst motstand registreres i Vest, Midt-, og Nord-Norge 
(nærmere 50 prosent), mens ekstrautvalget fra Rogaland er minst 
tilbøyelig til å svare nei (35 prosent). 
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Figur 49. Andeler som ikke aksepterer videresalg av egeu melk til 
bedrifter ute1~for samvirket (i prosent) 

4.6 Alternative mottakere av melk 

I det siste har det blitt etablert bedrifter utenfor samvirkesystemet som 
enten er mottakere av melk eller har mulighet for å bli mottakere av 
melk, samt at det er flere slike bedrifter under planlegging. Dette 
medfører konkmTanse om å få melkeleveranser fra bøndene. Den 
bakenforliggende årsaken er at myndighetene nå har åpnet for denne 
type aiTangementer, og i noen grad lagt til rette for det. Spørsmålet 
som reiser seg er om de1me situasjonen har medført økt interesse blant 
meierisamvirkets medlemmer for å finne en alternativ mottaker. På 
landsbasis svarer 14 prosent "ja" på dette spørsmålet, mens 83 prosent 
svarer "nei". Ser vi derimot på underntvalgene finner vi at 22 prosent 
både i Østerdalsutvalget og Rogalandsutvalget svarer "ja" på at 
interessen for alternative mottakere har økt. Dette betyr at der 
problemstillingen gjennom etableringer eller planlagte etableringer har 
væ11 mest nærgående er også interessen for alternative mottakere 
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høyest. Om dette skyldes at nærhet til problemstillingen virker til å 
øke interessen for en alternativ mottaker, eller om det er at stor 
interesse i utgangspunktet tiltrekker seg denne type virksomheter eller 
planer om slike virksomheter kan vi vanskelig gi noe svar på. 

0% 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60% 70% 80 % 9'.l % 100 % 
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Figur 50. Andeler som oppgir at deres interesse for å benytte en 
alternativ mottaker for melk har økt I ikke har økt (i 
prosent) 

De som svarte ja på spørsmålet om at deres interesse for å finne 
alternativ melkemottaker var økt ble stilt spørsmål om hva som var 
den viktigste grunnen til at de ville vurdere en alternativ mottaker. 
Den mest utbredte årsaken til å vurdere en alternativ mottaker er 
forholdet til pris. 53 prosent av landsutvalget oppgir dette, 19 prosent 
oppgav at de var misfornøyd med hvordan meierisamvirket drives, 
mens 16 prosent oppgav at det var positivt med konkunanse og at 
samvirket ikke bør ha monopol. 

Sett i forhold til underntvalgene blir bildet mer differensiert. Når det 
gjelder pris som viktigste årsak er den høyeste prosentandelen å finne i 
ekstrautvalget i Østerdalen (66 prosent), og lavest i ekstrautvalget fra 
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Rogaland (33 prosent). Ellers merker vi oss at pris også blir oppgitt av 
en høy andel av vestlandsbøndene (65 prosent). Positivt med økt 
konkun-anse har de høyeste svarandelene i ekstrautvalget fra Rogaland 
og blant bøndene på Sørlandet. Misnøye med hvordan samvirket 
drives er en begrunnelse med størst utbredelse blant bønder i 
ekstrautvalget fra Rogaland og på Østlandet. 

Det vi i særlig grad bør legge merke til er at de to ekstrautvalgene -
hvor vi hadde identiske utslag med hensyn til interesse for å finne 
alternativ mottaker av melk - ikke på langt nær er så samsvarende i sin 
vektlegging av viktigste årsak for en slik interesse. 

Øs t 

Sor 

Vest 

Mdt-fl.Qrge 

Nord-Norge 

Øs terdalen 

Rogaland 

Totalt 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

o Ingen spesiell grunn 

oAnnet 

IDD Misfornøyd med h\Ordan meierisaml.irket dri..es 

• PositilA med konkurranse, saml.irket bør ikke ha monopol 

o Uenig i saml.irkeprinsippet 

§I Høyere pris 

Figur 51. Viktigste grunn til å vurdere å bruke en alternativ 
mottaker for melken (i prosent) 

De som svarte at pris var den viktigste grunnen til å vurdere en 
alternativ mottaker fikk så et spørsmål om hvor mye høyere literprisen 
måtte være for at de skulle skifte til annen mottaker av melk. Et 
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interessant trekk er at mens pris ser ut til å være viktigere i 
Østerdalsutvalget enn i Rogalandsutvalget for å vurdere annen 
mottaker, ser terskelen med hensyn til pris ut til å være høyere i 
Østerdalen enn i Rogaland. 3 prosent av Østerdalsutvalget var villig til 
å skifte mottaker for inntil 10 øre høyere literpris, mens 14 prosent av 
Rogalandsutvalget her var villig til å skifte. Blant bøndene på 
Sørlandet var det ingen som sa seg villig til å skifte mottaker ved en 
øket literpris i intervallet 1-10 øre. 

0% 10% 2)% :JJ% 40% !D% 00% 70% 00% 00% 100% 

1111 -10 ø-e o 11 -2S ø-e ~ 23- 5J øe mo 51ø-e til 1 kr. o Mnn1 1 kr. lllD kke sikka-

Figur 52. Andeler som vurderer skifte av mottaker for melk ved 
ulike prisforskjeller (i prosent) 

4.7 Bosetting eller melkepris? 

Et forhold - som i enkelte tilfeller kan være motsetningsfullt - er 
mellom en høyest mulig utbetalingspris til produsentene og hensynet 
til å opprettholde bosetting og aktivitetsnivået i distriktene. 
Meierisamvirket er gjennom jordbruksavtalen forpliktet til å søke og 
realisere en gitt pris til melkeprodusentene blant annet gjennom 
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kostnadsreduksjoner, samtidig som det forventes at meierisamvirket 
også skal bidra til å innfri visse samfunnsmessige målsetninger på det 
distriktspolitiske området. I de seinere år har det fra myndighetenes 
side blitt økt fokus på kostnadssiden, mens det tidligere også knyttet 
betydelige politiske tiltak til samvirket som bærere av 
distriktspolitikken. Medlemsmassen har tradisjonelt hatt interesser 
knyttet til begge dimensjonene. 

På spørsmål om hva som er den viktigste målsettingen for samvirket 
svarer 48 prosent av totalutvalget at det er å sikre best mulig pris til 
produsenten, mens 41 prosent svarer at det er å opprettholde 
bosettingen. Dette betyr at medlernn1ene her er delt i nesten to like 
leirer med hensyn til å vektlegge disse to aspektene. I en situasjon der 
fokus i en årrekke har vært på økonomisiden både for 
primærprodusenter og for samvirkebedriftene er det verdt å merke seg 
den forholdsvis høye oppslutning det er om den distriktspolitiske 
målsetningen. 

0% 10% 3) % 30 % 40 % 50 % al % 70 % 00 % 00 % 100 % 

111!1 Q:.µettroæ b:::såtirg:n i dstriktere ~Sikre æst rn.Jig pis til p-cdsaiere 

D lrg:n avc:Elere, arde s\01" 11 Ikke sikkEr 

Figur 53. Andeler som mener samvirkets viktigste oppgave skal 
være opprettholding av bosettingen i distriktene eller å 
sikre best mulig pris til produsentene (i prosent) 
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Ser vi dette spørsmålet i forhold til underutvalgene finner vi at 48 
prosent av melkebøndene i Nord-Norge vektlegger bosettingsmålet, 
mens 39 prosent mener pris til produsent er det viktigste målet. I 
Østerdalen fordeler utvalget seg med 45 prosent for begge 
målsetningene, mens 65 prosent av Rogalandsutvalget vektlegger 
utbetalingspris. 

4.8 Oppsummering 

Resultatene i dette kapittelet kan neppe bli tatt til inntekt for at 
samvirkeideen er i ferd med å forvitre blant meierisamvirkets 
medlemmer. Over 90 prosent av niedlemsmassen mener at 
melkeprodusentene best kan fremme sine interesser ved å stå sammen 
i meierisamvirket. Over 80 prosent oppgir at de tar 
samvirkeideologien i forsvar overfor andre når diskusjoner om dette 
inntreffer. Videre er det en svært lav andel som oppgir manglende 
kjennskap til ideologien bak samvirket. 

Et annet resultat er at medlemsrollen er mer utbredt enn eierrollen. Det 
er imidlertid ikke noe motsetningsforhold mellom disse rollene i seg 
selv, men vektleggingen av dem kan ha betydning i forhold til 
melkeprodusentenes prioriteringer innenfor organisasjonen. 

Et annet område - som kan være mer motsetningsfylt - er hensynet til 
målsetninger om høyest mulig utbetalingspris og meierisamvirket som 
bidragsyter til å opprettholde .bosetningen i distriktsnorge. 
Medlemsmassen heller i retning av å gi utbetalingsprisen høyest 
prioritet, men en betydelig andel oppgir at bosettingsaspektet er 
viktigst. 

Når det gjelder interessen for å finne alternative mottakere for melk 
oppgir et stort flertall at interessen ikke har økt som følge av den nye 
situasjonen på dette området. Imidlertid ser det ut til at interessen er 
høyere der problemstillingen har vært mest påtrengende. Blant de som 
oppgav at interessen for alternativ mottaker var økt, peker over 
halvparten på at den viktigste årsaken til å vurdere å bytte mottaker er 
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utbetalingspris. Imidlertid må en mottaker belage seg på å øke den 
med mellom 51 øre og I kroner pr. liter for at halvparten av disse skal 
finne det attraktivt. 

Vi registrerer også en meget høy lojalitet til merkevaren TINE, målt 
som oppgitt forbrukeradferd . 
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5 Husdyrkontrollen og studieopplegg 

5.1 Husdyrkontrollen 

Husdyrkontrollen med besøk, rådgivning og ulike utskrifter er et av 
medlemstilbudene i NML. På oppdrag for TINE-Norske Meierier 
vurderte Landbrukets Utredningskontor i 1996 deltakerutbytte av 
effektivitetskontrollen, som er et annet medlemstilbud. Hele 85 
prosent i den undersøkelsen oppgav at dette var et viktig verktøy for å 
vurdere sider ved driften. Når det gjelder spørsmålet knyttet til 
husdyrkontrollen var spørsmålet om de var medlem og om hvilke 
betydning dette tilbudet hadde for medlemmene. 83 prosent oppgav at 
det hadde stor eller noe betydning, noe som samsvarer godt med 
inntrykket fra undersøkelsen av effektivitetskontrollen. I underkant av 
10 prosent svarer at husdyrkontrollen har liten eller ingen betydning. 

0 % 10% 2J % ~% 40 % ~% 00 % 70 % 00 % 00 % 100% 

m Ster eller ræ taychrg o Litai eller irgai taychrg El Ikke sikker 1 Er ikke m:dtm 

Figur 54. /11forma11tenes vurdering av hvilken betydning 
husdyrkontrollen har for dem (i prosent) 
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5.2 Studiekampanjer 

Meierisamvirket gjennomfører fra tid til annen ulike studiekampanjer. 
Problemstillingen som ble forsøkt belyst her var både rettet mot 
gjennomføringshyppigheten av slike og hva medlemmene først og 
fremst ville vektlegge ved deltagelse i slike studieopplegg. 

Når det gjelder hyppigheten av studiekampanjene svarer 74 prosent på 
landsbasis at de i framtiden bør gje1momføres omtrent like ofte som i 
dag, mens 10 prosent mener det bør være sjeldnere. Forskjellen 
mellom regioner er beskjedne, og den landsdelen med størst avstander 
- Nord-Norge - plasserer seg på landsgjennomsnittet. 

0% 10% 3)% :rl% 40% SJ% 00 % 70% 00% 9J% 100% 

o ata-e e11 i d:g li!l Ortrei like dte scm i d:g ra ~ectae ffi1 i d:g 

o l?ø' s/Ltte rra::l stu:ikarµ:rjtr 11I1 Ikke sikkff 

Figur 55. Informantenes vurdering av hyppigheten av 
studiekampanjer (i prosent) 

Når det gjelder spørsmålet om hva medlemmene i størst grad vil 
vektlegge ved deltagelse i studieopplegg svarer 49 prosent av 
totalutvalget faglig utvikling og informasjon, mens 40 prosent svarer 
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sosial kontakt med kolleger. Dette betyr at det sosiale aspektet med 
denne type tiltak ikke bør undervurderes. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 00% 00% 100% 

IIlll Fzjig uNklirg eg irtarræjm • Cella i styrirg avcrg:risæjcrm 

1§1 &sial kcxtæt rrro kcile;Jff o Ikke sikke-

Figur 56. Andeler som vektlegger ulike forhold ved deltakelse i 
studieopplegg (i prosent) 
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6 Oppsummering 

Generelt deltar medlemmene i meierisamvirket aktivt innenfor 
rammen av sine respektive meieriselskaper. Seks av ti oppgir at de i 
det minste av og til deltar på medlemsmøtene, og nærmere 70 prosent 
oppgir at de deltar i høringsprosesser. Den mest utbredte årsaken til 
ikke å delta er at man ikke har tid. 

Imidlertid er andelen som oppgir at de blir hørt når beslutninger skal 
fattes på bare 24 prosent. På den annen side svarer 35 prosent at 
melkeprodusentene har tilstrekkelig innflytelse overfor eget selskap, 
noe som tilsier at troen på kollektiv irinflytelse er større. Det er likevel 
slik at de fleste verken har tiltro til egen mulighet til å påvirke, eller til 
den kollektive innflytelsen melkeprodusentene har. På den annen side 
har nesten tre av fire av melkeprodusentene tillit til at de tillitsvalgte 
ivaretar medlemmenes interesser. 

I forholdet til NML gjør de samme tendensene seg gjeldende som i 
forholdet til det enkelte meieriselskap. 27 prosent av medlemmene 
mener at melkeprodusentene som gruppe har tilstrekkelig innflytelse 
overfor NML. Til tross for dette mener 60 prosent at styret i NML i 
stor eller i noen grad ivaretar medlemmenes interesser. De fleste har 
oppgitt at beslutningene som fattes i NML er til det beste for 
meierisamvirket, og bare 11 prosent at de er til det beste for den 
enkelte melkeprodusent, noe som viser konflikten mellom å ivareta 
helhetens og enkeltmedlemmenes interesser. De fleste er helt eller 
delvis enige i at NML er godt synlige i samfunnsdebatten. 

Når det gjelder strategidokumentet "Tine - 2000" er det til tross for 
stor interesse omkring informasjon om strategier og planer, bare et 
fåtall som har lest omtrent alt eller ganske mye. Nesten seks av ti har 
verken lest eller tittet i dokumentet, og noen fordi de oppgir å ikke ha 
mottatt dokumentet. Av de som har lest dokumentet oppgir nesten en 
tredjedel at dokumentet inneholder for lite detaljer, mens like mange 
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likevel mener at mye kunne vært tatt ut. Når det gjelder språk og 
utseende er de fleste godt fornøyde. 

Side 63 

Når det gjelder forholdet til samvirket mer generelt kan vi trygt si at 
samvirkeideen fortsatt står forholdsvis sterkt. Over 90 prosent av 
medlemsmassen mener at melkeprodusentene best kan fremme sine 
interesser ved å stå sammen i meierisamvirket. Over 80 prosent oppgir 
at de tar samvirkeideologien i forsvar overfor andre når diskusjoner 
om dette inntreffer. Videre er det en svært lav andel som oppgir 
manglende kjennskap til ideologien bak samvirket. Medlemsrollen er 
mer utbredt enn eierrollen når det gjelder oppfatning av hvilke av disse 
to som er mest framtredende . 

Med hensyn til den viktigste målsetningen for meierisamvirket blir 
hensynet til en best mulig utbetalingspris til produsentene oppgitt av 
den største andelen. På den annen side: en forholdsvis betydelig andel 
oppgav målet om bosetting i distriktene som viktigst. 

På spørsmålet knyttet til interessen for å finne alternative mottakere 
for melk oppgir et stort flertall at interessen ikke har økt som følge av 
den nye situasjonen på dette området. Blant de som oppgav at 
interessen for alternativ mottaker var økt, peker over halvparten på at 
den viktigste årsaken til å vurdere å bytte mottaker er utbetalingspris. 



MEDLEMSUNDERSØKELSE TINE - NORSKE MEIERIER 

12. JUNI - 3. JULI 1997 L.F. 

- 7 JUL 1997 

INNLEDNING 

Utvalget i denne undersøkelsen består av 1502 medlemmer av Norske Melkeprodusenters 
Landsforbund (NML). Intervjumetode for denne undersøkelsen har vært telefonintervju, og 
utvalget er trukket fra NML's medlemslister. 

INTERVJUING 

Intervjuarbeidet ble gjennomført fra 12. juni - 3. juli 1997. Intervjuingen ble gjennomført fra 
OPINIONs intervjulokaler. Dette for å sikre best mulig kvalitet på intervjuarbeidet. 

UTVALGET 

Utvalget i undersøkelsen er fremkommet ved å trekke et utvalg fra NML's medlemslister. 
Utvalget ble trukket disproporsjonalt utfra en målsetning om å gjennomføre 200 intervju innen 
hver av NML's 5 regioner. I region Midt-Norge ble det gjennomført 300 intervju. I tillegg ble 
det gjennomført 200 suplerende intervju i hvert av områdene Jæren og Østerdalen, identifisert 
på kommune. Det totale utvalget som ble trukket og benyttet til undersøkelsen var 2257. Av 
det totale utvalget var det ikke svar i 514 tilfeller. I 116 tilfeller var respondenten ikke 
tilgjengelig i intervjuperioden. Alle telefonnummer ble forsøkt å ringe inntil seks ganger i løpet 
av intervjuperioden. Vi fikk svarnekt i 125 tilfeller. Antall valide svar i undersøkelsen er således 
1502. 

FEILMARGINER 

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer. Dess større utvalget er, dess 
mindre vil feilmarginene være. I denne undersøkelsen med et utvalg på vel 1500 vil 
feilmarginene variere fra 1.5 prosentpoeng ved l 0/90 fordeling til 2.5 prosentpoeng ved en 
50150 prosent svarfordeling. 

Bergen, 3. juli l 997 

~hr.- 't.yc;,-, 
Morten Engan 
Ansvarlig konsulent ... ... 
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OPINION AS 

MEDLEMSL'NDERSØKELSE 

TINE NORSKE MEIERIER 

12. JUNI - 4. JULI 1997 

Be om å få snakke med den (eller en) i husstanden som er ansvarlig for 
(eller medvirker i) melkeproduksjonen. 

INTRODUKSJON: 
Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse for TINE Norske Meierier. 
Undersøkelsen er bl. a. omtalt i Bondebladet. Bakgrunnen for undersøkelsen 
er et ønske om å kartlegge medlemmenes holdninger til meierisamvirket og 
Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) og Norske Meierier. 
Spørsmålene vil ta ca. I 2 - 15 minutter å besvare. Vi garanterer 
at alle som svarer blir behandlet anonymt. Oppdragsgiver vil ikke fa adgang til 
hvem som bar svart eller hva den enkelte har svart. Resultatene av undersøkelsen 
vil bli offentliggjort rundt månedsskiftet august/september. 

1. Meieriselskap registreres fra telefonfil. 

2. Omlag hvor store leveranser hadde du til meieriet i fjor (antall liter)? 

EVENTUELT LES OPP 

I: Mindre enn 30 000 liter 
2: 30 000 - 100 000 liter 
3: Merenn IOOOOOlitcr 
4: Ikke sikker, uoppgitt 

3. Er du tillitsvalgt på ett eller flere nivåer i meierisamvirket? 

I: Ja 
2: Nei 

4. Kjønn? 

I: Mann 
2: Kvinne 

5. Hvilket år er du født? 



6. Nå følger noen spørsmål om ditt forhold til ditt eget 
meieriselskap. 

Hvor ofte deltar du på medlemsmøter i ditt meieriselskap? 
Er det alltid, som oftest, av og til, sjelden eller aldri? 

I: Alltid 
2: Som oftest 
3: Av og til 
4: Sjelden 
5: Aldri 

HVIS SJELDEN ELLER ALDRJ I SPM 6: 
6a. Hva er de viktigste grunnene til at du sjelden eller aldri 

deltar på medlemsmøtene? 

FLERE SV AR MULIG 

I : Har ikke tid 
2: Lite interessante møter, tema 
3: Ikke mulighet for påvirkning 
4: Beslutningene i meieriselskapet har liten betydning 
5: For lang vei 
6: Får ikke innkalling, dårlig informasjon om møtene 
7: Annen person møter med fullmakt 
8: Annet 
9: logen spesiell grunn, ikke sikker 

7. Prøver du å påvirke beslutningstakerne i meieriselskapet på 
andre måter enn gjennom medlemsmøter? 

I : Ja 
2: Nei => GÅ TIL SPM 8 

7a. På hvilke andre måter enn medlemsmøter prøver c!u å påvirke 
beslutningstakerne? 

FLERE SV AR MULIG 

I : Samtaler med tillitsvalgte 
2: Brev til tillitsvalgte 
3: Samtaler med ansatte i meieriselskapet 
4: Brev til ansatte i meieriselskapet 
5: Leserinnlegg i aviser, tidsskrifter, fagtidsskrifter, medlemsblad 
6: Annet 
7: Ingen spesielle måter, ikke sikker 



8. I hvilken grad føler du at dine synspunJ..1er blir hort 
i meieriselskapet? 

LES OPP 

I : I stor grad 
2: I noen grad 
3: I mindre grad 
4: Ikke i det hele tatt 
5: Ikke sikker 

9. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 

Melkeprodusentene som gruppe har tilstrekkelig inntiytelse 
overfor sitt meieriselskap. 

Er du .. . " . 

LES OPP 

1: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 

I 0. Hender det at du engasjerer deg i høringsprosesser om f.eks . 
meierinedleggelser og regionalisering? 
(Til intervjuer: med regionalisering menes sammenslåing av meieriselskaper) 

I: Ja => GÅ TIL SPM 11 
2: Nei 

I Oa. Hva er de viktigste årsakene til at du ikke engasjerer deg i 
slike høringsprosesser? 

1 : Har ikke tid 
2: Blrrikkehørt 
3: Er ikke interessert 
4: Beslutningen er allerede tatt 
5: Annet 
6: Ingen spesiell grunn, ikke sikker 



11. I hvilken grad føler du at de tillitsvalgte i ditt meieriselskap 
ivaretar medlemmenes interesser9 

LES OPP 

1: I stor grad 
2: I noen grad 
3: I mindre grad 
4: Ikke i det hele tatt 
5: Ikke sikker 

HVIS ALT. 3 ELLER 4 I SPM 11 : 
11 a. Hva mener du er de viktigste årsakene til at de tillitsvalgte i 

liten grad ivaretar medlemmenes interesser? 
FLERE SY AR MULIG 

1: De påvirkes lett av sentrale tillitsvalgte 
2: De påvirkes lett av administrasjonen i selskapet 
3: Som tillitsvalgte må de tenke helhetlig og i mindre grad 

lokalt på vårt område 
4: De forstår ikke oss vanlige melkeprodusenter 
5: Annet 
6: Ingen spesiell grunn, ikke sikker 

12. Nå følger noen spørsmål om Norske Melkeprodusenters 
Landsforbund og Norske Meierier. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 

Melkeprodusentene som gruppe har tilstrekkelig innflytelse 
overfor Norske Meierier. 

Er du""" 

LES OPP 

I: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 



I 3. Styret i NML (Norske Melkeprodusenters Landsforbund) består 
av melkeprodusenter. I hvilken grad føler du at de ivaretar dine 
interesser? 

LES OPP 

1 : I stor grad 
2: I noen grad 
3: I mindre grad 
4: Ikke i det hele tatt 
5: Ikke sikker 

HVIS ALT. 3 ELLER 4 I SPM 13: 
J 3a. Hva mener du er de viktigste årsakene til at styret i NML 

ikke ivaretar dine interesser i tilstrekkelig grad? 

FLERE SY AR MULIG 

I : Direktørene og administrasjonen påvirker de 
tillitsvalgte 

2: Styret må tenke helhetlig, ikke ta hensyn til særinteresser 
3 . De forstår ikke oss vanlige melkeprodusenter 
4: For lang avstand til, for liten kontakt med vanlige 

melkeprodusenter 
5: Tenker mest på egen deltagelse og posisjon 
6: Annet 
7: Ingen spesiell grunn, ikke sikker 

14. Føler du at de beslutningene som fattes sentralt i NML i 
hovedsak er til beste for .. ". 

LES OPP ALT. I - 3 

1: Deg som melkeprodusent 
2: Styret og direktørene 
3: Meierisamvirkets interesser 
4: Ingen av delene, ikke sikker 



15 . Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 

NML / Norske Meierier er godt synlig og aktiv i samfunnsdebatten 
i saker som angår melkeprodusentenes interesser. 

Er du ... .. . 

LES OPP 

1: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 

16. Kjenner du til hvem som er styreformann i NML I Norske 
Meierier? 

LESES IKKE OPP - ETTERNAVN TILSTREKKELIG 

1: Kåre Syrstad (korrekt svar) 
2: Einar Enger 
3: Andre svar 
4: Ikke sikker 

17. Kjenner du til hvem som er ansatt leder i NML I Norske 
Meierier? 

LESES IKKE OPP - ETTERNAVN TILSTREKKELIG 

1: Einar Enger (korrekt svar) 
1 : Kåre Syrstad 
2: Andre svar 
3: Ikke sikker 

18. Bør NML I Norske Meierier engasjere seg i landbrukspolitiske 
spørsmål? I tilfelle, bør dette først og fremst skje gjennom 
faglagene, eller bør NML I Norske Meierier i større grad 
engasjere seg direkte? 

1: Gjennom faglagene 
2: I større grad direkte 
3: Bør ikke engasjere seg 
4: Ikke sikker 



19. Strategidokumentet "TINE 2000 - Meierisamvirket - vårt 
konJ..."Urransefortrinn" er sendt ut til samtlige melkeprodusenter. 
Hvor mye har du lest av dette dokumentet? 

LES OPP 

I : Omtrent alt 
2: Ganske mye 
3: Lite, bare tittet i det 
4: Ikke lest dokumentet==> GÅ TIL 
5: Ikke mottatt dokumentet => SPM 20 

I 9a. Jeg skal lese opp noen påstander om strategidokumentet. Jeg vil 
gjerne vite om du er helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, 
delvis uenig eller helt uenig i den enkelte påstand. 

a) Strategidokumentet inneholder for lite detaljer. 

I: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 

b) Språket i dokumentet er lett å forstå. 

1: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 

c) Jeg liker utseendet og utformingen av dokumentet. 

1: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 



d) Mye av innholdet i dokumentet kunne vært tatt ut. 

I: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 

20. Hvor nyttig synes du at informasjon om Norske Meieriers 
strategier er for deg som melkeprodusent? 
LES OPP 

1: Svært nyttig 
2: Ganske nyttig 
3: Mindre nyttig 
4: Ikke nyttig 
5: Ikke sikker 

21 . Så har jeg noen spørsmål om medlemskapet generelt. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: 

Melkeprodusentene kan best fremme sine 
interesser ved å stå sammen i meierisamvirket. 

Er du .. .. . . 

LES OPP 

I: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Hverken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig 
6: Ikke sikker 

22. Ved å være tilknyttet meierisamvirket som leverandør er 
man samtidig både eier og medlem av samvirket. Ser du på 
deg selv først og fremst som medlem av samvirket, eller legger 
du størst vekt på det å være medeier i samvirket? 

1: Medlem i samvirket 
2: Medeier i samvirket 
3: Ingen av delene 
4: Ikke sikker 



23 . Kjøper du selv forst og fremst meieriprodukter fra TINE, eller kjøper du 
gjeme også meieriproduk.1er fra andre leverandører enn TINE? 

I: Kjøper TINE-produkter 
2: Kjøper gjeme produkter fra andre leverandører 
3: Spiller liten rolle 
4: Ikke sikker 

24. Forsvarer du vanligvis ideologien bak meierisamvirket i diskusjoner 
med andre, forsvarer du den av og til. eller vil du si at du sjelden 
eller aldri forsvarer denne ideologien overfor andre? 
(Til intervjuer: ideologien bak meierisamvirket baserer seg på en 
kollektiv opptreden i markedet for å sikre markedstilgang) 

I : Forsvarer vanligvis 
2: Forsvarer av og til 
3: Forsvarer sjelden eller aldri 
4: Kjenner ikke til ideologien, ingen oppfatning om ideologien 
5: Ikke sikker 

25. Er det greit for deg dersom din melk selges videre til et annet 
meieri utenfor meierisamvirket for foredling? 

1: Ja 
2: Nei 

26. Det er kommet alternative mottakere av melk til TINE meieriene, 
samtidig som det er blitt lettere å melde seg ut av meierisamvirket. 
Har denne situasjonen økt din interesse for å finne en alternativ 
mottaker for din melk? 

1: Ja 
2: Nei => GÅ TIL SPM 27 
3: Ikke sikker=> GÅ TIL SPM 27 

26a. Hva er den viktigste grunnen til at du ville vurdere å bruke en 
alternativ mottaker for melken du leverer? 

OBS! KUN ETT SV AR! 

I : Høyere pris 
2: Uenig i samvirkeprinsippet 
3: Positivt med konkurranse, samvirket bør ikke ha monopol 
4: Misfornøyd med hvordan meierisamvirket drives 
5: Annet 
6: Ingen spesiell grunn, ikke sikker 



HVlS ALT. I I SPM 26a: 
26b. Hvor mye høyere må literprisen være for at du skal skifte 

mottaker for din melk? 

I: 1-10 øre pr. liter 
2: 11-25 øre pr. liter 
3: 26-50 øre pr. liter 
4: 51 øre -1 kr pr. liter 
5: Mer enn 1 kr pr. liter 
6: Ikke sikker 

27. Hva bør etter din mening være den viktigste målsetningen 
- for meierisamvirket? Er det """" 

LES OPP ALT. I OG 2 

1 : Opprettholde bosetningen i distriktene 
2: Sikre best mulig pris til produsentene 
3: Ingen av delene, andre svar 
4: Ikke sikker 

28. Husdyrkontrollen med besøk, rådgivning og ulike utskrifter er 
et medlemstilbud i NML. Er du medlem av husdyrkontrollen? I 
tilfelle, hvilken betydning har dette tilbudet for deg? 

LES OPP 

I : Stor betydning 
2: Noe betydning 
3: Liten betydning 
4: Ingen betydning 
5: Ikke sikker 
6: Er ikke medlem 

29. Meierisamvirket gjennomfører fra tid til annen ulike 
studiekampanjer. Bør slike studiekampanjer i fremtiden 
gjennomføres oftere enn i dag, omtrent like ofte som i dag, 
sjednere enn i dag, eller bør meierisamvirket slutte å 
gjennomføre slike studiekampanjer? 

1: Oftere enn i dag 
2: Omtrent like ofte som i dag 
3: Sjeldnere enn i dag 
4: Bør slutte med studiekampanjer 
5: Ikke sikker 



30. Dersom du skulle delta på et studieopplegg i regi av Meierisamvirket, 
h\'a ville du legge størst vekt på? 

LES OPP 

I : Faglig ut,~kling og infonnasjon 
2: Delta i styring av organisasjonen 
3: Sosial kontakt med kolleger 
4: Ikke sikker 

31. Det var det jeg hadde å spørre deg om. Tusen takk for 
at du tok deg tid. og ha en fortsatt god dag! 



I 


