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1 Innledning 

Denne undersøkelsen, som tar for seg bønders bruk av PC og Internett, er en videreføring av 

tre tilsvarende undersøkelser som Landbrukets Utredningskontor har gjennomført for Norsk 

Landbrukssamvirke. De viktigste spørsmålene vi har tatt opp, er bondens tilpasning til, og 

bruk av de nye hjelpemidlene som PC og Internett kan gi. 

1.1 Bakgrunn 

I undersøkelsene i 2000 ble det avdekket at norske bønder har like bra eller bedre tilgang til 

hjemme-PC enn befolkninga som helhet. Landbruket er altså ei næring hvor den nye 

teknologien i stor grad tas i bruk. Det vi er interessert i å finne ut i disse påfølgende 

undersøkelsene er gårdbrukernes vurdering av ulike informasjonskilder, om det har vært en 

endring i bruk av Internett, samt hvordan organisasjonenes hjemmesider vurderes. På 

bakgrunn av dette, er altså følgende spørsmål stilt et representativt utvalg av norske bønder: 

• Hvor viktig er ulike informasjonskilder for deg som bonde? 

• Har du tilgang til Internett? 

• Hvordan brukes Internett? 

Det utfyllende spørreskjemaet for 2002-undersøkelsen er vedlegg til rapporten. 

1.2 Datamateriale 

Den første undersøkelsen som het "Internett i landbruket" ble gjennomført i mars 2000 

(Kvendseth 2000). Allerede i november samme år kom undersøkelsen "Bønder på nett" 

(Eldby 2000), og i november 2001 ble noen av de samme spørsmålene undersøkt igjen. 

Resultatet av dette ble derimot ikke en rapport. I november 2002 ble den samme 

undersøkelsen kjørt igjen, nå med omtrent de samme spørsmålene som høsten 2000. 

Utvalget til undersøkelsene er framkommet ved tilfeldig utvalg fra Produsentregisteret. I hver 

undersøkelse er 1000 bønder blitt telefonintervjuet av Opinion, på grunnlag av et 

spørreskjema utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor i samarbeid med Norsk 

Landbrukssamvirke. Spørsmålene ble stilt sammen med flere andre spørsmål i Landbrukets 

Utredningskontor sin faste Omnibusundersøkelse. Her tar vi imidlertid bare for oss de 

spørsmålene som omhandler informasjon og Internett. 

I enhver utvalgsundersøkelse vil det være usil<l<:erhet om man får de samme resultatene som 

om hele populasjonen var blitt intervjuet. I en undersøkelse med 1000 bønder som er tilfeldig 
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2 Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 

utvalgt, vil feilmarginene variere fra 1,9 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 3,1 

prosentpoeng ved en 50/50 fordeling når konfidensnivået settes til 95 prosent. Jo større 

utvalget er, jo mindre vil feilmarginene bli. 

I analysen har vi valgt å holde respondenter over 60 år utenfor. Dette skyldes at denne 

aldersgruppa ikke er tatt med i alle undersøkelsene. For å unngå systematiske skjevheter i 

materialet er aldersgruppa 60 år og over altså holdt utenfor i analysen. 
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2 Vurdering av ulike typer informasjonskilder 

I undersøkelsene som ble utført i november 2000 og november 2002, ba vi gårdbrukerne om å 

vurdere hvor viktig ulike typer informasjonskilder var for dem som bønder. Dette dreide seg 

om landbrukstidsskrifter (fagtidsskrifter), Internett, aviser/TV, fagmøter og personlig 

rådgivning. De intervjuede ble bedt om gi karakteren 1-5 på de ulike informasjonskildene, der 

1 betyr ikke viktig, og 5 betyr svært viktig. Vi har slått sammen de som ga karakterene 1 til 3 

til en gruppe som mener at informasjonskilden ikke er viktig, og karakterene 4 og 5 til en 

gruppe som mener at informasjonskilden er viktig. Resultatene fra de to undersøkelsene vil bli 

sammenlignet i framstillingen under, med hensikt å kunne avdekke en eventuell endring i 

gårdbrukernes vurdering av disse informasjonskildene. Først skal vi imidlertid ta en titt på 

hovedresultatene fra 2002-undersøkelsen: 

Tabell I. Andel av gårdbrukerne i 2002 som mener at følgende informasjonskilder er 
viktige. Prosent. 

Landbrukstidsskrifter Internett Avis/TV Fagmøter Personlig rådgivning 

53 18 39 47 42 

Vi ser at landbrukstidsskrifter er den informasjonskilden som flest anser som viktig, 53 

prosent av gårdbrukerne mente dette. På andre plass kommer fagmøter, nesten halvparten av 

gårdbrukerne mente dette var viktig for dem. Rundt 40 prosent mener at avis/TV og personlig 

rådgivning er viktig. Internett kom på en klar sisteplass, med 18 prosent av gårdbrukerne som 

mente at dette var en viktig kilde for informasjon for dem som bønder. 

2.1 Landbrukstidsskrifter som informasjonskilde 

Det var 67 prosent av utvalget høsten 2000 som mente at landbrukstidsskrifter var en viktig 

informasjonskilde. Til sammenligning var det 53 prosent som mente at landbrukstidsskrifter 

var viktig i 2002-undersøkelsen. Som tabellen under viser, så er det altså 15 prosent færre 

som mener at landbrukstidsskrifter er en viktig informasjonskilde i 2002. 
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Tabell 2. 

p=,000 

Viktig 

Ikke viktig 

Totalt 

Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 

Betydningen av landbrukstidsskrifter som informasjonskilde, endring.fra 2000 
til 2002 

År2000 

67 
33 

N=996 

2002 

53 

47 

N=865 

Det var en bakgrunnsvariabel som hadde betydning for vurdering av landbrukstidsskrifter i 

2002. Dette var gårdens beliggenhet. Det er færrest på det sentrale Østlandsområdet og 

Sørlandet som mener at landbrukstidsskrifter er viktig som informasjonskilde, 43 prosent. 

Flest er det i Trøndelag og Nord-Norge, her var det 58 prosent som mente at 

landbrukstidsskrifter var en viktig informasjonskilde. 

2.2 Internett som informasjonskilde 

Mange organisasjoner og aktører innenfor landbruket har lagt ut mye av sin informasjon rettet 

mot medlemmer eller kundegrupper på Internett, i tråd med at Internett er blitt en stadig 

viktigere informasjonskanal. Det forventede resultatet på spørsmålet om Internetts betydning 

som informasjonskilde rettet mot landbruksbefolkningen, ville ha vært at Internett hadde 

styrket sin stilling. Vår undersøkelse viser at dette ikke er tilfelle. Det har ikke vært noen 

signifikant endring i gårdbrukeres oppfatning av Internett som informasjonskilde fra 2000 til 

2002. I 2000 var det 20 prosent som oppga at Internett var en viktig informasjonskilde, i 2002 

var andelen sunket til 18 prosent. Dette er innenfor feilmarginene til undersøkelsene. 

Hvis vi ser på resultatene fra 2002-undersøkelsen, så er det slik at lengden på gårdbrukerens 

utdanning har betydning for i hvor stor grad han eller hun mener at Internett er viktig som 

informasjonskilde. Jo høgere utdanning, jo større tendens til åmene at Internett er viktig som 

informasjonskilde. Figuren under viser dette. 

40 

30 -c: 
Q) 

20 I/) 

e 
c. 

10 

0 

Figur 1. 

ingen 1-3 år 4-6 år mer enn 6 år 

utdanning 

Utdanning utover grunnskolenivå har betydning for vurdering av Internett som 
informasjonsid/de (2002) 
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Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 5 

Også når det gjelder Internett, er bøndene i Trøndelag og Nord-Norge mer positive enn andre. 

Mens snittet for landet for øvrig ligger på 15 prosent, er det 25 prosent i Trøndelag og Nord

Norge som mener at Internett er en viktig informasjonskilde. 

2.3 Avis og TV som informasjonskilde 

Det har ikke vært noen endring i vurderingen av avis og TV som informasjonskilde blant 

gårdbrukerne i de to årene mellom undersøkelsene. Det var 40 prosent som anså dette som en 

viktig informasjonskilde i 2000, mot 39 prosent i 2002. Ser vi på tallene for 2002, er kvinner 

betydelig mer positiv til avis og TV som informasjonskilde enn det menn er, 56 prosent av 

kvinnene mot 37 prosent av mennene anså avis og TV som en viktig informasjonskilde. 

Gårdbrukere i Hedmark, Oppland og Buskerud var mest positiv til avis og tv, med 45 prosent, 

mens brukere fra Vestlandet var minst positiv med 33 prosent. 

2.4 Fagmøter som informasjonskilde 

Med fagmøter mener vi her møter i bondelag, samvirkeorganisasjoner, forsøksringer eller 

lignende. Tabellen under viser at fagmøter vurderes som en mindre viktig informasjonskilde i 

2002. Mens det var 60 prosent som mente at fagmøter var viktig i 2000, var det 13 prosent 

færre som mente dette i 2002. 

Tabell 3. 
p=,000 

Viktig 

Ikke viktig 

Totalt 

Betydningen av fagmøter som informasjonskilde, endringfra 2000 til 2002 
År 2000 År 2002 

60 

40 

N=996 

47 

53 

N=865 

60 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Figur 2. 

ingen 1-3 år 4-6 år mer enn 6 år 

utdanning 

Utdanning utover grunnskolen har betydningfor vurdering av fagmøter som 
viktig informasjonsid/de (2002) 
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6 Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 

Figur 2 over viser at det i 2002-undersøkelsen var en sammenheng mellom hvor mange års 

utdanning den enkelte gårdbruker har utover grunnskole, og om han eller hun vurderer 

fagmøter som en viktig informasjonskilde. Gårdbrukere er mer og mer positive til fagmøter 

opp til 6 års utdanning etter grunnskole. De gårdbrukerne som har mer enn 6 års utdanning, er 

minst positive til fagmøter. 

2.5 Personlig rådgivning som informasjonskilde 

Tabell 4. 

p=,000 

Viktig 

Ikke viktig 

Totalt 

Betydningen av personlig rådgivning som informasjonskilde, endringfra 2000 
til 2002 

År2000 

55 

45 

N=996 

År 2002 

42 

58 

N=865 

Vi ser at også vurderingen av personlig rådgivning har hatt en betydelig nedgang siden 2000-

undersøkelsen. Mens det var 55 prosent av gårdbrukerne som anså personlig rådgivning som 

en viktig informasjonskilde i 2000, så var andelen sunket til 42 prosent i 2002, altså en 

nedgang på 13 prosent. 

Ser vi på tallene for 2002, så er kvinner mer positiv til personlig rådgivning enn menn, 52 

prosent av kvinnene mot 41 prosent av mennene vurderte personlig rådgivning som viktig. 
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3 Bruk av Internett 

Også i denne undersøkelsen var det et mål å undersøke om informantene har tilgang til 

Internett, og i hvor stor grad de har tatt Internett i bruk. Som vi så i forrige kapittel, så har 

bondens vurdering av Internett som informasjonskilde vært stabil siden 2000. I 2000 var det 

54 prosent av respondentene som oppga at de brukte Internett, mot 60 prosent i 2002. 

Statistisk Sentralbyrå måler jevnlig nordmenns tilgang til, og bruk av ulike media (SSB 

2002). De nyeste tallene er for 2001, og det viser seg at 60 prosent av befolkningen totalt 

hadde Internett hjemme på dette tidspunkt. De undersøkelsene vi har fra tidligere, viser at det 

er grunn til å tro at dette nivået også gjelder for landbruksbefolkningen. 

3 .1 Hvor ofte brukes Internett? 

Vi har informasjon om hvor hyppig Internett blir brukt fra tre undersøkelser. Dette gjelder 

mars 2000, november 2000, og november 2002. Siden de to første er så nær i tid, er det mer 

interessant å se om det har vært en endring i løpet av de to årene fra høsten 2000 til høsten 

2002. 

Følgende spørsmål ble stilt til gårdbrukerne: Hvor ofte bruker du Internett? Tabellen under 

viser svarfordelingen. 

Tabell 5. Hvor ofte bruker du Internett? 
År 2000 

Stort sett daglig 20 

Omtrent annen hver dag 10 

1-2 ganger i uka 16 

Noen ganger i måneden 4 

Sjeldnere, ikke sikker 4 

Bruker ikke Internett 46 

Totalt N=996 

År 2002 

21 

7 

20 

8 

5 

40 

N=865 

Vi ser at det ikke har vært noen stor endring når det gjelder hvor hyppig Internett blir brukt i 

perioden mellom de to undersøkelsene. I det følgende tar vi bare for oss de som oppgir at de 

bruker Internett, og slår sammen noen av svarkategoriene. Tabellen under viser dette: 
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8 Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 

Tabell 6. Hvor ofte bruker du Internett? Fordeling blant de som oppgir at de bruker 

Internett 

p=,009 År 2000 År 2002 

Hver eller annen hver dag 56 47 

1-2 ganger i uken 30 33 

Noen ganger i måneden eller sjeldnere 15 20 

Totalt N=542 N=520 

Tabellen over viser at det har vært en nedgang i andelen som er mest hyppige brukere av 

Internett. Høsten 2000 var det 56 prosent av gårdbrukerne som oppga at de brukte Internett 

daglig eller omtrent annen hver dag, mens andelen var sunket til 4 7 prosent høsten 2002. Det 

har altså vært en nedgang på 9 prosent i denne kategorien i løpet av to år. 

En gjennomgang av resultatene fra 2002-undersøkelsen, viser at det er gårdbrukere fra 

Trøndelag og Nord-Norge som er hyppigst på nettet, her er det 54 prosent som oppgir at de 

bruker Internett hver eller annen hver dag. Lavest andel gårdbrukere som er daglig på nettet 

finner vi i regionen Hedmark, Oppland og Buskerud med 42 prosent. 

80 ~------------------------~ 

70 +--------------------
60 +-------------------

~ 50 -+------------- -------
3: 40 +----1 
0 
li 30 

20 
10 

0 

ingen 1-3 år 4-6 år 

utdanning 

mer enn 6 år 

•ca hver 
dag 

D 1-2 gi 
uka 

osjeldnere 

Figur 3. Utdanningens lengde utover grunnskole har betydningfor hvor ofte Internett 
brukes (2002) 

Figuren over viser at jo lengre utdanningen er, jo større er andelen som bruker Internett 

daglig. 70 prosent av de med 6 års utdanning utover grunnskolen benytter Internett daglig, 

mot 32 prosent blant de med ingen utdanning utover grunnskolenivå. 
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3 .2 Planer om Intemettanskaffelse 

Vi spurte respondentene som ikke bruker Internett om de planlegger å anskaffe dette i løpet 

av året. Tabellen nedenfor viser svarene fra høst 2000 og høst 2002. 

Tabell 7. Planlegger du å anskaffe Internett det neste året? 

p=,000 

Ja, har tenkt å anskaffe Internett i løpet av året 

Har allerede Internett, og skal ta det i bruk 

Har allerede Internett, men vil ikke ta i bruk 

Nei, i alle fall ikke foreløpig 

Vil aldri ta Internett i bruk 

Ikke sikker 

Totalt 

Høst 2000 

25 

6 

8 

33 

18 

10 

N=499 

Høst 2002 

22 

4 

18 

27 

27 

3 

N=345 

9 

Vi ser av tabellen over at det er en større andel av de som ikke bruker Internett i 2002 enn i 

2000 som virker negativ til å ta dette i bruk. Det er 18 prosent i 2002 mot 8 i 2000 som oppgir 

at de har Internett, men vil ikke ta det i bruk. Samtidig er det 27 prosent i 2002 mot 18 prosent 

i 2000 som sier at de aldri vil ta i bruk Internett. Nå kan nok dette bildet for en stor grad 

skyldes at de som var mest positive i forrige undersøkelse (har Internett, skal ta i bruk, og har 

tenkt å anskaffe Internett i løpet av året) faktisk allerede har gjort dette. 

Det var ingen forskjell når det gjaldt planer om å anskaffe Internett ut i fra gårdbrukerens 

kjønn, region, utdanning eller husstandsinntekt. 

3. 3 Hvordan brukes Internett? 

Vi stilte spørsmål om hvilke tjenester eller tilbud som ble brukt på Internett til de som oppga 

at de brukte Internett. I tabellen under markeres signifikante endringer med stjerne. 

Tabell 8. Bruk av tilbud og tjenester på Internett høst 2000 og høst 2002 (prosent) 

Høst 2000 Høst 2002 

Landbruksnyheter * 54 43 

Andre nyheter 61 59 

Søker faginformasjon om landbruk 63 64 

Søker informasjon om hobby, reiser o.l. 46 44 

Handler* 16 20 

Nettbank/betale regninger* 56 72 

Surfer 38 41 
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10 Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 

Som tabellen over viser, så er det tre typer bruk av Internett som har hatt en signifikant 

endring i tiden mellom de to undersøkelsene. Dette gjelder landbruksnyheter, som har gått 

tilbake fra 54 til 43 prosent, altså en nedgang på 11 prosent. Det er flere som handler på 

Internett i 2002 enn i 2000, 20 prosent mot 16 prosent handler på Internett. Den største 

endringen ser vi imidlertid når det gjelder nettbank/regningsbetaling over Internett. Her er det 

hele 72 prosent i 2002 som oppgir at de benytter Internett til dette, en oppgang på 16 prosent 

på to år. 

Hvis vi ser på tallene for 2002, så er det nettbank/regningsbetaling som peker seg ut som den 

tjenesten flest benytter på Internett. Søk på faginformasjon om landbruk blir også utført av 64 

prosent av Internett-bøndene, mens 59 prosent søker etter nyheter (landbruksnyheter unntatt). 

En ennå relativt liten andel av gårdbrukerne handler på Internett, bare 20 prosent oppgir dette. 

I 2002 ble det også stilt spørsmål om Internett ble benyttet til e-post, dette spørsmålet er ikke 

blitt stilt tidligere. 75 prosent av gårdbrukerne oppga at de brukte Internett tile-post. 

Vi må her gjøre oppmerksom på at prosenttallene må ses i sammenheng med at det bare er de 

gårdbrukerne som oppgir at de allerede benytter Internett som har svart på spørsmålet om 

bruk av tilbud og tjenester på Internett. Andelen gårdbrukere totalt som bruker nettbank er 

nok en del mindre enn det man kan få inntrykk av her. 

3. 4 Hvilke tjen ester på Internett kunne du tenke deg å ta i 
bruk? 

Internett kan ha mange bruksområder for bønder. Vi stilte spørsmålet: Hvilke av følgende 

tjenester som finnes på Internett - eller er under planlegging - kunne du tenke deg å ta i bruk? 

Her har vi spurt alle gårdbrukerne, altså ikke bare de som allerede bruker Internett. Tabellen 

på neste side viser resultatet fra dette spørsmålet. I første resultatkolonne står svarene fra 

undersøkelsen i 2000. I den andre kolonnen ser vi resultatene fra høsten 2002 på omtrent de 

samme spørsmålene. Der det forekommer en faktisk endring fra 2000-undersøkelsen til 2002-

undersøkelsen, er dette markert med en stjerne i tabellen. 

LU-notat 1-2003 
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Tabell 9. Ønsket bruk av tjenester på Internett 2000 og 2002 

HØST HØST 
2000 2002 

Landbruksnyheter 53 52 
Kjøp og salg av brukte maskiner og utstyr (rubrikkannonser eller 48 48 
auksjoner) 
Markedsinformasjon (priser, noteringspriser, markedsdekning) 53 49 
Bestilling (eks. kraftf6r, gjødsel el.)* 48 34 
Tilgang til mine egne data fra mine varemottakere ( slakteweb, melkeweb, 47 
eggweb, komweb, tømmerweb) 
Mulighet til å sjekke egne produksjonsdata mot den beste gruppen, f. eks 39 46 
husdyr- eller effektivitetskontroll) * 
Innmelding av leveranser, eksempelvis slakt, kom * 39 45 
Lokalt værvarsel (tretimers oppdateringer på nedbør, vind, temperatur 46 41 
med mer)* 
Opplæring, e-læring (landbruksfag via fjernundervisningen) * 41 27 
Personlig rådgivning innenfor gjødselplanlegging * 36 32 
Finansrådgivning (utlån, innskudd, forsikring, fond, aksjer og 24 17 
obligasjoner * 
Nettbank 51 53 
Medlemsinformasjon, medlemsservice 45 
Juridisk rådgivning 21 
Informasjon om internasjonale spørsmål 16 
Ingen av dem, ikke sikker 31 32 

Det var omtrent to tredjedeler av gårdbrukerne både i 2000 og 2002 som kunne tenkt seg åta i 

bruk en eller flere av de tjenestene og tilbudene på Internett som vi spurte om. En tredjedel 

kunne ikke tenke seg åta i bruk noen av disse tjenestene, eller var usikre. Vi husker fra 

kapittel 3.1 at 40 prosent av gårdbrukerne oppga i 2002 at de ikke brukte Internett. 

De mest populære tjenestene i 2002 er nettbank, landbruksnyheter, markedsinformasjon, kjøp 

og salg (annonser), tilgang til egne data fra varemottakere, mulighet for å sjekke egne 

produksjonsdata mot den beste gruppen og medlemsinformasjon. Alle disse tjenestene var det 

mer enn 45 prosent av gårdbrukerne som kunne tenke seg å bruke. De minst etterspurte 

tjenestene er informasjon om internasjonale spørsmål og finansrådgivning, bare 16-17 prosent 

kunne tenke seg å bruke Internett til disse tjenestene. 

Kort oppsummert har vi disse resultatene: 

Økning 

• Muligheten til å sammenligne sine egne produksjonsdata med den beste gruppen, opp 

fra 39 til 46 prosent 

• Innmelding av egne leveranser opp fra 39 til 45 prosent 
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Nedgang: 
• Bestilling av varer over Internett ned fra 48 prosent til 34 prosent 

• Opplæ1ing /videreutdanning over Internett ned fra 41 til 27 prosent 

• Lokalt værvarsel over Internett ned fra 46 til 41 prosent 

• Personlig rådgivning innenfor gjødselplanlegging ned fra 36 til 32 prosent 

• Finansrådgivning ned fra 24 til 17 prosent 

LU-notat 1-2003 



4 Hjemmesider på Internett 
I alle fire undersøkelsene som ligger til grunn for denne rapporten, ble det spurt om kjennskap 

til og nyttevurdering av Internettsider drevet av landbrukets organisasjoner. Det er imidlertid 

ikke alle organisasjoner som har vært med på undersøkelsen alle årene, så framstillingen her 

baserer seg på de Internettsidene som ble undersøkt i 2002-undersøkelsen, og så blir disse 

sammenlignet med de andre undersøkelsene så fremt det finnes grunnlag for det. 

4.1 Kjennskap til Internettsider 

Spørsmålsstillingen var: Hvilke av følgende hjemmesider for organisasjoner innen landbruket 

kjenner du til? 

Tabell JO. Andel gårdbrukere som lgenner til hjemmesiden (prosent) 

vår 2000 høst 2000 2001 2002 

landbruk.no * 18 22 33 40 

org. tine.no 30 31 32 

medlem.gilde.no* 29 32 48 37 

geno.no * 16 38 25 

norsvin.no * 12 11 16 

fk.no * 32 36 74 42 

bondelaget.no* 37 35 60 43 

skog.no 21 

Signifikant endring angis med * 

Den hjemmesida flest gårdbrukere kjente til i 2002, var Bondelagets med 43 prosent, tett fulgt 

av Felleskjøpets hjemmeside (42 prosent) og Landbrukets nettsenter (40 prosent). 

Hjemmesida til Tine er den eneste som ikke har hatt en signifikant endring i løpet av 

undersøkelsene. Den var blant de mest kjente våren 2000, men det har ikke blitt flere som 

kjenner til den i 2002. 

For flere av hjemmesidene ser det ut til at andelen gårdbrukere som kjenner siden er størst i 

2001, dette gjelder Gilde, Geno, Felleskjøpet og Bondelaget. Landbrukets Nettsenter har 

imidlertid hatt en jevn stigning i andel gårdbrukere som kjenner siden. 

En undersøkelse av ulike målgruppers kjennskap til organisasjonenes hjemmesider, vises i de 

neste tabellene. Her vises først alle gårdbrukeres kjennskap til organisasjonens hjemmeside, 

og dernest ulike målgruppers kjennskap til siden. 
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Generelt kan man si at kjennskapen til hjemmesiden er større blant gårdbrukere i målgruppa, 

enn blant alle gårdbrukere totalt. Signifikant endring over tid angis med *. 

Tabell I I. Kjennskap til Tine sin hjemmeside 

vår 2000 bøst 2000 2002 

Alle 30 31 32 

Melkeprodusentene * 46 44 54 

Tabell 12. Kjennskap til Gilde sin hjemmeside 

vår 2000 bøst 2000 2001 

Alle* 29 32 48 

Kjøttprodusentene* 34 36 59 

Tabell 13. Kjennskap til Gena sin hjemmeside 

vår 2000 2001 2002 

Alle* 16 38 25 

Melkeprodusentene* 28 60 38 

Kjøttprodusentene * 20 45 31 

Tabell 14. Kjennskap til Felleskjøpet sin hjemmeside 

vår 2000 bøst 2000 2001 

Alle * 32 36 74 

Kornprodusentene * 33 43 78 

2002 

37 

44 

2002 

42 

50 

• Blant svineprodusentene var det 53 prosent som kjente Norsvin sin hjemmeside i 

2002, mot totalt 16 prosent blant alle gårdbrukere. 

• Blant skogeierne var det 55 prosent som kjente Skogeierforbundets hjemmesider i 

2002, mot 21 prosent for alle gårdbrukere totalt. 
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4.2 Nyttevurdering av Internettsider 

Gårdbrukerne ble bedt om å vurdere nytten av de samme Internettsidene som de vi spurte 

etter i forrige kapittel. Her er det altså bare de som har kjennskap til hjemmesiden som er tatt 

med i analysen. Skalaen gikk fra svært nyttig, ganske nyttig, mindre nyttig, ikke nyttig og 

ikke sikker. Svært nyttig og ganske nyttig har vi gruppert sammen til nyttig, og mindre nyttig 

og ikke nyttig grupperes til ikke nyttig. De usikre holdes utenfor analysen. 

• Den hjemmesida som oppfattes som mest nyttig i 2002, er Felleskjøpet sin. 64 prosent 

av de som kjenner til siden, vurderer den som nyttig. 

• Norsk Kjøtt sin hjemmeside følger tett etter, med 63 prosent. 

• Landbrukets Nettsenter oppfattes som nyttig av 57 prosent 

• Bondelaget sin hjemmeside anses som nyttig av 56 prosent 

• 53 prosent mener at Tine sin hjemmeside er nyttig 

• 51 prosent mener at Norsk Skog sin hjemmeside er nyttig 

• Geno sin hjemmeside oppfattes som nyttig av 37 prosent 

• Færrest mente at Norsvin sin hjemmeside var nyttig. Bare 21 prosent anså denne siden 

som nyttig. 

I det følgende skal vi ta for oss bondens nyttevurdering av de enkelte hjemmesider over tid. 

For de fleste internettsidene har vi tall fra alle fire undersøkelsene, men for Tine og Norsvin 

mangler data fra 2001, og Skogeierforbundet har bare tall fra 2002. 

Tabell 15. Nyttevurdering av landbrukets nettsenter 

p=,020 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 65 67 69 57 

Ikke nyttig 36 33 31 43 

Totalt N=121 N=198 N=144 N=325 

Tabellen over viser at vurderingen av Landbrukets nettsenter som en nyttig hjemmeside har 

vært svakt stigende fra 65 til 69 prosent fra 2000 til 2001. I 2002 er det imidlertid færre som 

anser siden som nyttig - det har vært en nedgang på 8 prosentpoeng fra 2001 til 2002. 

Tabell 16. Nyttevurdering av Tines hjemmeside for medlemmer 

p=,403 vår 2000 høst 2000 2002 

Nyttig 47 52 53 

Ikke nyttig 53 48 47 

Totalt N=194 N=255 N=257 

Endringen i nyttevurderingen av Tine sin hjemmeside er så svak at den ikke er signifikant. 
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Av de som har melkeproduksjon i 2002, var det 71 prosent som mente at siden var nyttig, se 

tabell 16 under. Dette er altså 14 prosent flere enn gårdbrukere totalt. Tabellen viser en 

tendens til at melkeprodusentene blir stadig mer positive til Tine sin hjemmeside. Endringen 

er imidlertid ikke signifikant. 

Tabell 16. Melkeprodusentenes vurdering av Tines hjemmeside 

p=,120 vår 2000 høst 2000 2002 

Nyttig 60 69 71 

Ikke nyttig 40 31 29 

Totalt N=138 N=l69 N=l63 

Tabellen under viser gårdbrukernes nyttevurdering av Norsk Kjøtt sin hjemmeside. Det har 

vært en stigning fram til 2001, men så følger en nedgang på 8 prosentpoeng til 63 prosent fra 

2001 til 2002. 

Tabell 17. Nyttevurdering av Norsk Kjøtt sin hjemmeside 

p=,004 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 53 64 71 63 

Ikke nyttig 47 36 29 38 

Totalt N=l91 N=274 N=209 N=299 

Av de som har kjøttproduksjon og kjenner Norsk Kjøtt sin hjemmeside i 2002, var det 66 

prosent som mente at siden var nyttig, og 34 prosent som mente at siden ikke var nyttig. 

Nedgangen i andel kjøttprodusenter som vurderer siden som nyttig fra 2001til2002 er på 12 

prosentpoeng, altså noe større enn for gårdbrukere totalt. 

Tabell 18. Kjøttprodusentenes nyttevurdering av Norsk Kjøtt sin hjemmeside 

p=,000 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 57 68 78 66 

Ikke nyttig 43 32 22 34 

Totalt N=l65 N=230 N=152 N=266 

Tabellen på neste side viser gårdbrukernes nyttevurdering av Geno sin hjemmeside. Det har 

også her vært en nedgang i andel gårdbrukere som anser hjemmesiden som nyttig fra 2001 til 

2002, i likhet med Norsk Kjøtt sin hjemmeside. Nedgangen har for Geno sin side vært på 16 

prosentpoeng. 
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Tabell 19. Nyttevurdering av Gena sin lyemmeside 

p=,015 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 51 46 53 37 

Ikke nyttig 49 54 47 63 

Totalt N=98 N=145 N=l66 N=l99 

Tabellen under viser kjøttprodusentenes vurdering av Geno sin hjemmeside. Av de som 

kjente hjemmesiden og hadde kjøttproduksjon i 2002, var det 40 prosent som mente at siden 

var nyttig, og 61 prosent som mente at siden ikke var nyttig. Påfølgende tabell viser 

melkeprodusentenes vurdering av Geno sin hjemmeside. 

Tabell 20. Kjøttprodusentenes vurdering av Gena sin hjemmeside 

p=,007 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 55 47 59 40 

Ikke nyttig 46 53 41 61 

Totalt N=88 N=131 N=ll9 N=177 

Tabell 21. Melkeprodusentenes vurdering av Gena sin hjemmeside 

p=,000 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 56 43 63 42 

Ikke nyttig 44 57 38 58 

Totalt N=78 N=109 N=112 N=114 

Tabell 22 viser gårdbrukernes vurdering av Norsvin sin hjemmeside. Her ser vi en sterk 

nedgang i andelen som mener at siden er nyttig, fra 46 prosent høsten 2000, til bare 21 

prosent i 2002. 

Tabell 22. Nyttevurdering av Norsvin sin hjemmeside 

p=,000 vår 2000 høst 2000 2002 

Nyttig 35 46 21 

Ikke nyttig 65 54 79 

Totalt N=69 N=91 N=120 

Av de som har svineproduksjon i 2002, var det 32 prosent som mente at siden var nyttig, altså 

en noe større andel enn for alle som kjenner siden. 
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Tabell 23. 

p=,136 

Nyttig 

Ikke nyttig 

Totalt 

Bruk av Internett og andre informasjonskilder blant gårdbrukere 

Nyttevurdering av Felleskjøpet sin hjemmeside 

vår 2000 høst 2000 2001 2002 

61 61 69 64 

39 39 31 36 

N=214 N=315 N=333 N=345 

Det har ikke vært noen signifikant endring i gårdbrukeres vurdering av Felleskjøpets 

hjemmeside på Internett. Som tidligere nevnt er dette den siden som flest gårdbrukere anser 

som nyttig, i 2002 var det 64 prosent som mente at dette var en nyttig internettside. Det var 

ingen forskjell når det gjelder vurderingen av Felleskjøpets hjemmeside ut i fra om 

gårdbrukeren er kornprodusent eller ikke. 

Tabell 24. Nyttevurdering av Bondelaget sin lif emmeside 

p=,926 vår 2000 høst 2000 2001 2002 

Nyttig 57 55 58 56 

Ikke nyttig 43 45 42 44 

Totalt N=242 N=309 N=271 N=344 

Vurderingen av Bondelagets hjemmeside har ikke hatt noen signifikant endring i de årene vi 

har utført denne undersøkelsen. Av de som var medlem i Bondelaget i 2002, var det 58 

prosent som mente at siden var nyttig, og 42 prosent som mente at siden ikke var nyttig. 

Tabell 25. 

Nyttig 

Ikke nyttig 

Totalt 

Nyttevurdering av Skogeierforbundet sin lif emmeside 

2002 

51 

49 

N=l66 

For hjemmesidene til Skogeierforbundet har vi bare tall fra 2002. De viser at av de 166 som 

kjente til hjemmesiden, var det halvparten som mente at hjemmesiden var nyttig. Blant 

skogeierne var det 69 prosent som mente at siden var nyttig. 
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5 Sammendrag 

• Landbrukstidsskrifter er den informasjonskilden som flest gårdbrukere mener er viktig 

for dem som bønder, fulgt av fagmøter og personlig rådgivning. Imidlertid blir alle 

disse informasjonskildene vurdert som mindre viktig i 2002 enn i 2000. Nedgangen 

ligger på 13-14 prosent for hver av dem. Avis/TV og Internett har ikke hatt noen 

endring i perioden. 

• Det har vært en økning i andel gårdbrukere som bruker Internett på 6 prosent i tiden 

mellom de to undersøkelsene. Det er 16 prosent flere gårdbrukere som benytter seg av 

nettbank/regningsbetaling over Internett i 2002 enn i 2000, og 4 prosent flere handler 

over Internett. 11 prosent færre søker landbruksnyheter på Internett. 75 prosent av 

gårdbrukerne i 2002 bruker e-post. 

• To tredjedeler av alle gårdbrukere kan tenke seg å benytte Internett til ulike tilbud og 

tjenester. Det har ikke vært noen endring i andelen gårdbrukere som oppgir at de ikke 

kan tenke seg å benytte Internett til noen tilbud eller tjenester. 

• Av landbruksorganisasjonenes hjemmesider på Internett var det flest som kjente 

Bondelagets, Felleskjøpets og Landbrukets Nettsenter sine sider. Det var omkring fire 

av ti gårdbrukere som kjente disse sidene. 

• Vi har sett en tendens til at organisasjonenes hjemmesider er mer kjent blant de 

gårdbrukerne som tilhører målgruppa. 

• Felleskjøpets hjemmeside og Norsk Kjøtt sin hjemmeside var de Internettsidene som 

flest gårdbrukere vurderte som nyttig. Nesten to av tre som kjente til disse sidene, 

mente at de var nyttige. 
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OPINION AS 

UNDERSØKELSE I LANDBRUKSNÆRINGEN 
4. - 12. NOVEMBER 2002 
SAMARBEIDSPARTNER: LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

OPPDRAGSGIVER: Norsk Landbrukssamvirke 

205. Hvilke produksjonstyper har du? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Melk 
2: Storfekjøtt 
3: Fjørfekjøtt, egg 
4: Svin 
5: Sau og lam 
6: Grønnsaker, frukt, bær, potet 
7: Kom 
8: Skog 

1. Så følger noen spørsmål om informasjon. 

Hvor viktige er følgende informasjonskilder for deg som bonde? 
Jeg skal lese opp noen ulike informasjonskilder, og vil gjeme vite 
hvor viktig den enkelte kilden er for deg. Vennligst svar med en 
karakter mellom 1 og 5, der 1 betyr ikke viktig og 5 betyr svært 
viktig. 

a) Landbrukstidsskrifter (fagtidsskrifter) 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

b) Internett 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

c) Aviser/TV 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 



d) Fagmøter (bondelag, samvirkeorganisasjoner, forsøksring eller lignende) 
( 1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

e) Personlig rådgivning 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

2. Bruker du Internett? I tilfelle, hvor ofte vil du si at du gjør det? 
LES OPP ALT. 1 - 5 

1: Stort sett daglig 
2: Omtrent annen hver dag 
3: 1-2 ganger i uken 
4: Noen ganger i måneden 
5: Sjeldnere, varierer sterkt 
6: Bruker ikke Internett 

3. HVIS IKKE BRUKER INTERNETT (SPM 2 = 6): 
Planlegger du å anskaffe Internett hjemme hos deg selv i løpet 
av året? 

1: Har allerede Internett hjemme, men vil ikke ta i bruk 
2: Har allerede Internett, og skal ta det i bruk 
3 : Nei, iallfall ikke foreløpig 
4: Nei, kommer aldri til åta i bruk Internett 
5: Ja, jeg har tenlct å anskaffe Internett i løpet av året 
6: Ikke sikker 

4. HVIS BRUKER INTERNETT (SPM 2 < 6): 
Hvilke av følgende tjenester eller tilbud bruker du på Internett? 

LES OPP - FLERE SVAR MULIG 

1: Landbruksnyheter 
2: Andre nyheter 
3: Søker faginformasjon om landbruk 
4: Søker informasjon om hobby, reiser etc. 
5: Handler 
6: Nettbanlc \betaling av regninger 
7: E-post 
8: Surfer (bruker nettet som underholdningskanal) 
9: Annet 
10: Ikke sikker 



5. Hvilke av følgende hjemmesider for organisasjoner innen landbruket 
kjenner du til? 

LES OPP - FLERE SVAR MULIG 

1: landbruk.no, Landbrukets nettsenter 
2: org.tine.no TINEs hjemmeside for medlemmer: 
3: medlem.gilde.no Medlemsportalen for Norsk Kjøttsamvirke 
5: gena.no 
6: norsvm.no 
7: fk.no FINK - Felleskjøpets informasjonsportal og Nettbutikk 
8: bondelaget.no 
9: skog.no Skogeierforbundets hjemmeside 
12: Ingen av dem, ikke sikker 

FOR HJEMMESIDER NEVNT PÅ SPM 5 
6. Hvor nyttige føler du at følgende hjemmesider er for deg som bonde? 

<HJEMMESIDE> 

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



10. TILALLE 
Hvilke av følgende tjenester som finnes på Internett - eller 
som er under planlegging - bruker du eller kan du tenke deg 
åta i bruk? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Landbruksnyheter 
2: Kjøp og salg av brukte maskiner og utstyr (rubrikkannonser 

eller auksjoner) 
3: Markedsinformasjon (priser, noteringspriser, markedsdekning osv) 
4: Bestilling (for eksempel kraftfor, gjødsel eller lignende) 
5: Tilgang til mine egne data fra mine varemottakere (slakteweb, 

melkeweb, eggweb, komweb, tømmerweb osv.) 
6: Mulighet til å sjekke egne produksjonsdata mot den beste 

gruppen, for eksempel husdyr- og effektivitetskontroll 
7: Innmelding av leveranser, eksempelvis slakt, kom 
8: Lokalt værvarsel (tretimers oppdatering på nedbør, vind, 

temperaturer m.m.) 
9: Opplæring, e-læring (landbruksfag via fjernundervisning) 
10: Personlig rådgivning innenfor gjødselplanlegging 
11: Finansrådgivning (utlån, innskudd, forsikring, fond, aksjer 

og obligasjoner) 
12: Nettbank 
13: Medlemsinformasjon, medlemsservice 
14: Juridisk rådgivning 
15: Informasjon om internasjonale spørsmål 
16: Ingen av dem, ikke sikker 

BAKGRUNNSSPØRSMÅL 

201. Da har jeg bare noen spørsmål til slutt. 

Hvilket år er du født? 

202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 

1: Ingen 
2: 1-3 år 
3: 4-6 år 
4: Mer enn 6 år 

206. Hva er husstandens samlede årsinntekt (brutto)? 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 



207. Omtrent hvor stor del av husstandens inntekt kommer fra 
gårdsdrift? 

1: Mindre enn 25 % 
2: 25-49 % 
3: 50-74 % 
4: 75-100 % 
5: Ikke sikker, uoppgitt 

208. Kjønn? 

1: Mann 
2: Kvinne 

209. Det var alle spørsmålene jeg hadde. Tusen takk for hjelpen, 
og ha en fortsatt god dag! 
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