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Side 1 

1 Innledning 

På oppdrag av Landbrukssamvirkets Felleskontors info1masjonsavdeling er det blitt 

gjennomført en undersøkelse av internettbruk i landbruket. Undersøkelsen er en del av den 

halvårlige omnibusen som Landbrukets Utredningskontor tilbyr eiere og andre interessenter. I 

denne omnibusen blir et representativt utvalg av landbruksbefolkninga intervjuet om en rekke 

saker, her skal vi ta for oss de resultater som framkom om bønders tilgang til og bruk av 

internett og hjemme-PC. 

1.1 Metode 

For å :få et representativt utvalg av landbruksbefolkninga, trekkes det i omnibus-undersøkelsen 

et tilfeldig utvalg fra produsentregistret. I denne undersøkelsen er det 1000 valide svar, og 

sammensetningen av utvalget er sjekket med hensyn til regional fordeling. 

Det er Opinion, institutt for meningsmålinger, samfunns- og markedsanalyse, som har utført 

intervjuene i omnibus-undersøkelsen. Disse ble gjennomført i perioden 16.-27. mars 2000. 

Det vil alltid knytte seg usikkerhet til utvalgsundersøkelser. I en undersøkelse med et tilfeldig 

utvalg på 1000 personer, og med et konfidensintervall på 95 prosent, vil feilmarginene variere 

fra 1,9 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling, til 3,2 prosentpoeng ved en 50/50 prosent 

svarfordeling. Det vil si at vi med 95 prosents sikkerhet kan si at et resultat på 10 prosent 

ligger mellom 8,1 og 11,9 prosent dersom hele populasjonen var blitt undersøkt. 

1.2 Litt om utvalget 

I starten av rapporten vil vi vise til noen karakteristika ved det utvalget som ble trukket i 

denne undersøkelsen. 

Tabell]. Produksionstvoer 
Antall Prosent 

Melk 447 44,7 
Kjøtt (bortsett fra fjørfe) 747 74,7 
Egg, fjørfekjøtt 21 2,1 
Grønnsaker, frukt, bær, potet 101 10,1 
Korn 369 36,9 

Tabell I viser at tre fjerdedeler av utvalget har kjøttproduksjon som produksjonsretning. 

Videre er det i underkant av halvparten av utvalget som har melkeproduksjon på bruket. 

Kornproduksjon finner vi på hvert tredje bruk. Produsenter med egg/fjørfekjøtt og/eller 

grønnsaker, frukt, bær eller poteter utgjør en mindre del av utvalget. Vi gjør oppmerksom på 



at flere svar er mulig i mange av de spørsmålene som stilles i denne rapporten, prosenter 

summeres derfor ikke alltid til 100. 
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Hvis vi ser produksjonsretningene i sammenheng, så finner vi at så mange som 57 prosent av 

kjøttprodusentene også er melkeprodusenter. Åtte prosent av kjøttprodusentene har også 

grønnsaker, frukt, bær eller poteter som en del av produksjonen, og 23 prosent har 

kornproduksjon. 

Tibll2 P dk' I a e . ro u s1onsarea 
Antall Kumulativ prosent Prosent 

Inntil 100 218 21,8 21,8 
101-150 229 44,7 22,9 
151-200 189 63,6 18,9 
201-250 118 75,4 11,8 
Mer enn 250 246 100 24,6 
Total 1000 100 100 

Gjennomsnittsarealet til de gårdene som deltok i denne undersøkelsen, er 204 da, mens 

medianen er på 164 da. Dette betyr at vi i dette materialet har noen store gårder som trekker 

gjennomsnittsarealet opp. 

Tibll3 R a e . d esJJon entenes a Id er 
Antall Prosent 

Under 40 år 221 22,l 
40-49 år 333 33,3 
50-59 år 315 31,5 
60 år og eldre 131 . 13,1 
Total 1000 100 

Gjennomsnittsrespondenten i dette materialet er født i 1952, det vil si at denne fyller 48 år i 

løpet av år 2000. I forhold til befolkninga som helhet, er vårt utvalg skjevt aldersmessig. 

Gruppa under 40 år, som her utgjør knapt en fjerdedel av utvalget, står for over halvparten av 

befolkninga som helhet (SSB 2000). 

Tibll4 R a e . d t k' esJJon en ens :1ønn 
Antall Prosent 

Menn 905 90,5 
Kvinner 95 9,5 
Total 1000 100 

Tabell 4 viser oss at det er en skjevhet i materialet når det gjelder kjønn. Vi har omtrent 10 

ganger flere menn enn kvinner som respondenter. Dette stemmer vel ikke så dårlig med de 

faktiske forhold, vi vet at det er en stor overvekt av menn som driver gård. I undersøkelsen 

Levekår for norske bønder (Strøm m.fl 1996), var det 91 prosent menn og 8 prosent kvinner. 
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'f; b li 5 Utd t k l a e . annm}! u over 7runns o en 
Antall Prosent 

Ingen 121 12,1 
1-3 år 458 45,8 
4-6 år 297 29,7 
Mer enn 6 år 124 12,4 
Total 1000 100 

Tidligere rapporter fra Landbrukets Utredningskontor, blant annet den nevnte 

levekårsundersøkelsen (Strøm m.fl.1996) viste at det er en høgere andel av gårdbrukere 

sammenlignet med hele befolkningen, som har utdannelse etter grunnskolen. I 

levekårsundersøkelsen kommer det fram at 82 prosent av gårdbrukere har utdannelse over 

grunnskolenivå, mens dette var tilfelle for kun 61 prosent av befolkninga som helhet. I vår 

undersøkelse viser tabell 5 at 88 prosent av gårdbrukerne har utdannelse utover grunnskolen. 

Dette kan tyde på at vi har en liten overvekt av bønder med utdanning i utvalget, eller også at 

utdanningsnivået blant bønder har gått opp i perioden mellom de to undersøkelsene. 

Tabell 6. Husstandens samlede årsinntekt 
Antall Prosent 

Under 200.000 65 6,5 
200-299.000 152 15,2 
300-399.000 217 21 ,7 
400.000 eller mer 446 44,6 
Ikke sikker, ikke oppgitt 120 12 
Total 1000 100 

Vi ser av tabellen, at nesten halvparten av respondentene oppgir en husstandsinntekt på over 

400.000. Gjennomsnittsinntekta for utvalget vårt lå på 350.000 i året. Det er også interessant å 

se på hvor stor del av inntekta som kommer fra gårdsdrifta, dette vises i tabell 7 nedenfor: 

Tabell 7. Hvor stor del av inntekta kommer fra }!årdsdrifta? 
Antall Prosent 

Mindre enn 25% 210 21 
25-49% 212 21 ,2 
50- 74% 255 25,5 
75-100% 302 30,2 
Ikke sikker, uoppgitt 21 2,1 
Total 1000 100 

Tabell 7 viser at 30 prosent av husstandene i dette utvalget hentet over tre fjerdedeler av 

inntektene fra gårdsdrifta. 21 prosent av husstandene hentet mindre enn en fjerdedel av 

inntektene fra gårdsdrifta. 

I de kommende kapitlene skal vi benytte tallene som presenteres i dette avsnittet for å se om 

det finnes noen karakteristika ved de gruppene med bønder som henholdsvis bruker PC og 

intemett, og de som ikke benytter denne teknologien. 
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2 Hvem har PC, og hva brukes den til? 

I følge undersøkelsen "Norsk mediebarometer", som Statistisk Sentralbyrå gjennomfører 

årlig, hadde 67 prosent av hele befolkninga hjemme-PC i 1999. Omnibus-undersøkelsen viser 

at de samme tallene for landbruksbefolkninga er 72 prosent, se figur 1 under. Det er altså fem 

prosent flere i landbruksbefolkninga som har PC enn i befolkninga som helhet. Utviklinga går 

raskt i retning av at stadig flere bruker PC hjemme. Den større andelen blant 

landbruksbefolkninga som har PC kan derfor skyldes at undersøkelsen til Opinion er 

gjennomført noen måneder senere. Vi kan likevel konkludere med at landbruksbefolkninga 

har like bra eller bedre tilgang til hjemme-PC i forhold til befolkninga som helhet. 

Prosent 

Har ikke PC 
28% "-

Figur J. PC i husholdet (N=JOOO) 

/ 
Har PC 
72% 

I tabell 8 på neste side vises tilgang på hjemme-PC på gårder i de ulike fylkene. Vi ser at det 

er ganske store forskjeller på PC-dekninga, fra under halvparten i Vest-Agder, til ni av ti eller 

flere i Vestfold og Troms. Vi må her gjøre oppmerksom på at det for enkelte fylker er et litt 

tynt grunnlag til å dra noen konklusjoner. 



Tabell 8. Fvlkesvis tilgang til hiemme-PC N=JOOO) 
Fylke Har hjemme-PC Har ikke hjemme-PC 

Østfold 63% 37% 
Akershus 76% 24% 
Hedmark 76% 24% 
Oppland 78% 23% 
Buskerud 78% 22% 
Vestfold 93% 7% 
Telemark 55% 45% 
Aust-Agder 79% 21 % 
Vest-Agder 46% 55% 
Rogaland 69% 31% 
Hordaland 70% 30% 
Sogn og Fjordane 61% 39% 
Møre og Romsdal 68% 32% 
Sør-Trøndelag 69% 31% 
Nord-Trøndelag 76% 24% 
Nordland 68% 32% 
Troms 90% 10% 
Finnmark 67% 33% 

Vi spurte også hva denne hjemme-PCen ble brukt til: 

60~----------------------~ 

501---- --

40 1------

30 i.-- --

20 

10 

0 
Regnskap og økonomistyring Internett, e-post 

Tekstbehandling Spill 

Figur 2. Hva brukes hjemme-PC til? (N=JOOO) 

Annet 
Har ikke PC 
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Totalt 
57 
54 
89 
102 
54 
41 
29 
14 
22 
93 
60 
69 
71 
70 
83 
53 
30 
9 

Som figur 2 viser, bruker 29 prosent PC-en til regnskap og økonomistyring. Over halvparten 

av utvalget benytter tekstbehandlingsprogram, mens i underkant av halvparten bruker intemett 

og/eller e-posttjenester. 

Vi finner store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder hva de oppgir at PC-en blir 

brukt til. Mens kun 28 prosent av mennene i utvalget sier at PC-en brukes til regnskap og 

økonomistyring, så er det hele 40 prosent av kvinnene som gjør dette. Også for 

tekstbehandling finner vi en slik forskjell - 53 prosent av mennene mot 63 prosent av 

kvinnene oppgir at datamaskina blir brukt til tekstbehandlings-program. Internett og 
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e-posttjenester viser ikke like stor forskjell - her var det 43 prosent av mennene mot 49 

prosent av kvinnene som bekreftet slik bruk. I kategorien spill var det også en overvekt av 

kvinner - 52 prosent av kvinnene mot 43 prosent av mennene oppga at hjemme-PCen ble 

brukt til spill. 

Ti b ll 9 Ald a e . er Of! PCb k - ru 
Under 40 år 40-49 år 50-59 år 60 år og eldre Totalt 

N=lOOO 
Regnskap og 36% 32% 26% 14% 29% 
økonomi 
Tekst- 57% 66% 50% 28% 54% 
behandling 
Internett, 45% 57% 40% 17% 44% 
e-post 
Spill 51% 62% 32% 10% 44% 

Annet 20% 21% 16% 8% 17% 

Har ikke 24% 14% 34% 60% 28% 
hjemme-PC 
Total 221 333 315 131 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen over viser at det er en klar sammenheng mellom alder og bruk av hjemme-PC1• Vi 

ser at gruppa 60 år og eldre skiller seg klart ut blant de som ikke har hjemme-PC, her er det 

seks av ti som ikke har dette. Dette kommer også klart til uttrykk i de andre formene for bruk 

av PC som vi spurte om i denne undersøkelsen, de over 60 ligger langt under de andre 

aldersgruppene. 

Undersøkelsen viser at det er en sterk sammenheng mellom utdanning og bruk av hjemme-PC 

(tabell 10 på neste side). Utdanning øker sannsynligheten for alle typer PC-bruk2• Vi ser også 

at jo mer utdanning en person har, jo større er sannsynligheten for at vedkommende benytter 

PC til flere forskjellige formål. 

1 Alle sammenhengene i denne tabellen er statistisk signifikante på et p=0,05 nivå, som er det signifikansnivå vi 
har satt for denne undersøkelsen 
2 Gjelder for alle verdier, bortsett fra "annet". 
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Ti b ll 10 s h a e . ammen en!! me Il PC b li d om - ru c or ut annmJ! utover f!runnskolen 
Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 

Regnskap og 18% 23% 33% 48% 29% 
økonomi 
Tekst- 27% 45% 68% 82% 54% 
behandling 
Internett, 26% 39% 49% 65% 44% 
e-post 
Spill 31% 41% 50% 51% 44% 

Annet 15% 17% 16% 23% 17% 

Har ikke 49% 34% 20% 7% 28% 
hjemme-PC 
Total 121 458 297 124 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 

Hvis vi ser PC-bruk i sammenheng med produksjonsretning, f'ar vi følgende tabell: 

Tibllll s h Il PC b k a e . ammen enJ!en me om - ru Of! D1'0 dk. u s1onsretnmJ! 
Melk Kjøtt Egg/fjørfe Grønns. Korn Totalt 

Regnskap og 28% 27% 48% 41% 32% 29% 
økonomi 
Tekst- 51% 50% 73% 62% 63% 54% 
behandling 
Internett og 42% 41% 45% 50% 49% 44% 
e-post 
Spill 43% 43% 55% 46% 47% 44% 

Annet 18% 19% 24% 18% 17% 17% 

Har ikke 31% 30% 15% 16% 22% 28% 
PC 
Totalt 444 599 33 110 344 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen viser at det er kun 16 prosent av egg/fjørfe-produsentene som ikke har PC, mot rundt 

30 prosent av melke- og kjøtt-produsentene. Egg/fjørfe-produsentene ligger i toppen for alle 

typer PC-bruk. Vi ser også at melke- og kjøtt-produsentene ser ut til å ha omtrent 

sammenfallende PC-vaner, noe som nok delvis kan forklares med at over halvparten av 

kjøttprodusentene også var melkeprodusenter (tabell 1, side 1-2). 
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Tabell 12. Sammenhengen mellom PC-bruk og produksjonsareal (dekar) 
Inntil 100 100-150 151-200 201-250 Mer enn Totalt 

250 
Regnskap og 24% 23% 31% 30% 36% 29% 
økonomi 
Tekst- 45% 48% 56% 54% 67% 54% 
behandling 
Internett og 42% 38% 42% 47% 51% 44% 
e-post 
Spill 38% 42% 49% 41% 47% 44% 

Annet 16% 14% 15% 19% 24% 17% 

Har ikke 36% 34% 27% 27% 18% 28% 
PC 
Totalt 218 229 189 118 246 1000 

100% 

Tabell 12 over viser at det er forskjell mellom gårder med ulikt produksjonsareal når det 

gjelder bruk av og tilgang til hjemme-PC3. Det er synkende tilgang til hjemme-PC ved 

synkende areal på gården, 64 prosent av de med gårder på under 100 da har PC, mot 82 

prosent av de som har gård over 250 da. Bruk av PC til regnskap og økonomistyring samt 

tekstbehandling øker med gårdsstørrelsen, men dette er ikke tilfelle for spill og 

intemett/e-post. 

Ti b ll 13 s h Il PC b k I d' a e . ammen emæn me om - ru Of! iusstan smnte k t 
Under 200-299. 300-399. 400.000 Ikke sikker, Totalt 

200.000 000 000 eller mer uopgitt 
Regnskap og 22% 22% 26% 34% 27% 29% 
økonomi 
Tekst- 32% 39% 52% 67% 41% 54% 
behandling 
Internett og 23% 34% 38% 56% 34% 44% 
e-post 
Spill 28% 38% 42% 50% 38% 44% 

Annet 8% 14% 15% 22% 13% 17% 

Har ikke 54% 43% 31% 16% 37% 28% 
PC 
Totalt 65 152 217 446 120 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen over viser at det er en statistisk sammenheng mellom inntekt og PC-bruk4 • Her ser vi 

at det er de med høgest inntekt, over 400.000, som i størst grad bruker hjemme-PC til ulike 

oppgaver. Det er også i denne gruppa færrest oppgir at de ikke har hjemme-PC, dette dreier 

3 Det er signifikant sammenheng mellom produksjonsareal og tilgang til hjemme-PC, tekstbehandling, regnskap 
og økonomistyring samt annet på et p=0,05-nivå 
4 Det er en signifikant sammenheng mellom inntekt og PC-bruk på et p=0,05-nivå. 
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seg om kun 16 prosent. Samtidig ser vi at de som tjener over 400.000 er den største gruppa, 

og utgjør nesten halve utvalget. 

Tabell 14. Sammenhemten mellom PC-bruk og andel av inntekt fra gårdsdrift 
Mindre enn 25-49% 50-74% 75-100% Ikke sikker, Totalt 

25% uoppgitt 
Regnskap og 31% 31% 27% 27% 24% 29% 
økonomi 
Tekst- 63% 56% 58% 44% 38% 54% 
behandling 
Internett og 52% 44% 45% 37% 38% 44% 
e-post 
Spill 52% 41% 44% 39% 33% 44% 

Annet 18% 16% 22% 16% 5% 17% 

Har ikke 19% 28% 25% 37% 38% 28% 
PC 
Totalt 210 212 255 302 21 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

I tabell 13 vises sammenhengen mellom bruk av hjemme-PC og hvor stor del av inntekta som 

skriver seg fra gårdsdrifta5• Vi ser at gruppa som henter mindre enn 25 prosent av 

husstandsinntekta fra gården ligger over de andre gruppene for de fleste variablene her. Det er 

også klart færre i denne gruppa som ikke har hjemme-PC. 

Tibll15 s h a e . ammen enJ! me Il PC b k om :- ru 0 l 'lh . h regwna ti Øl'lJ!. et 
Sentrale Hedmark, Vest- Trøndelag og Totalt 

Østland+ Oppland, Norge Nord-Norge 
Sørlandet Buskerud 

Regnskap og 29% 30% 28% 29% 29% 
økonomi 
Tekst- 55% 62% 47% 54% 54% 
behandling 
Internett og 38% 53% 41% 43% 44% 
e-post 
Spill 41% 47% 43% 42% 44% 

Annet 13% 17% 16% 23% 17% 

Har ikke 30% 23% 33% 27% 28% 
PC 
Totalt 217 245 293 245 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Det er signifikante sammenhenger mellom andel av inntekta fra gården, og henholdsvis tekstbehandling, 
intemett/e-post, spill og har ikke PC på et p=0,05-nivå. 
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I fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud ser det ut til å være et høgt nivå når det gjelder 

PC-bruk6• Her er det også færrest som ikke har PC hjemme. Vestlandet ligger under snittet for 

alle typer PC-bruk. 

Ti b ll 16 s h li PC b k a e . ammen enJ! me om - ru 02me dl emss k 'N. ap z OrJ!eS B dl on e al! 
Regnskap Tekst- Internett Spill Annet Har ikke Totalt 

og økonomi behandling og/eller PC 
e-post 

Medlem 31% 57% 45% 44% 19% 26% 623 
100% 

Ikke- 25% 50% 42% 43% 15% 32% 377 
medlem 100% 
Totalt 29% 54% 44% 44% 17% 28% 1000 

100% 

Tabellen over viser at det er flere medlemmer av Norges Bondelag som har hjemme-PC enn 

ikke-medlemmer, 74 mot 68 prosent7. Det ser også ut til at medlemmene i Bondelaget i større 

grad benytter PC-en til tekstbehandling. For spill og intemett/e-post finner vi ikke like stor 

forskjell. 

6 Forskjellen mellom regionene er signifikant på et p=0,05-nivå for tekstbehandling, intemett/e-post og annet. 
7 Det er signifikante forskjeller mellom medlemmer og ikke-medlemmer på et p=0,05-nivå når det gjelder 
tilgang til hjemme-PC og tekstbehandling. 
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3 Internett 

I følge Statistisk Sentralbyrås årlige mediebarometer, ble folks tilgang til internett hjemme 

nærmest tredoblet fra 1997 til 1999, mens internettbruken ble mer enn fordoblet. Vi ønsket 

derfor å finne ut hvordan dette ga utslag for landbruksbefolkninga, særlig var vi interessert i å 

finne ut hvordan respondentene bruker internett. 

3.1 Bruk av internett 

• Prosent 

På hjemme-PC På jobben Bruker ikke internett 

Figur 3. Hvor bruker du internett? (N=985) 

Figuren over viser at det totalt er 42 prosent av landbruksbefolkningen som benytter internett. 

Hele 39 prosent har dette på hjemme-PCen, mens 15 prosent av utvalget bruker internett i 

jobben. En god del av de som har internett-tilgang hjemme, bruker altså også internett på 

jobben. Godt over halvparten av utvalget, eller 58 prosent, bruker ikke internett. Det er flere 

kvinner enn menn som bruker intemett - 47 mot 42 prosent. 

a e ammen enf!en me T.blll7. s h . t Il om m erne ttb k ru OJ! a Id er 
Under 40 år 40-49 år 50-59 år 60 år og Totalt 

eldre 
På PC-en hjemme 46% 48% 34% 15% 39% 

På jobben 18% 20% 11% 3% 15% 

Bruker ikke 49% 48% 63% 85% 58% 
intern ett 
Totalt 215 330 312 128 985 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabell 17 på forrige side viser at det er stor sammenheng mellom alder og bruk av intemett8• 

Her er det særlig de over 60 år som skiller seg ut, ved at det bare er 15 prosent som bruker 

intemett, mens over halvparten av de som er under 50 år bruker intemett. I gruppa mellom 50 

og 59 år, er det over en tredjedel som benytter intemett enten hjemme eller på jobben. 

Ti b li 18 s ammen a e h en!! me b k li om mternett ru d k l OJ' ut annmf! utover f!runns o en 
Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 

På PC-en hjemme 19% 35% 44% 60% 39% 

På jobben 4% 7% 21% 36% 15% 

Bruker ikke 79% 64% 50% 35% 58% 
intern ett 
Totalt 119 450 295 121 985 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen over viser at det er en meget klar sammenheng mellom utdanning og intemettbruk9• 

Det er mye større sannsynlighet for at en person med utdanning utover grunnskolen bruker 

intemett, og jo mer utdanning vedkommende har, jo mer sannsynlig er det at han eller hun 

bruker intemett. Bare 21 prosent av de som ikke har utdanning utover grunnskolen bruker 

internert, mens 65 prosent av de som har mer enn 6 års utdanning bruker nettet. 

I vårt utvalg ser det ikke ut til å være en entydig sammenheng mellom produksjonsretning og 

intemettbruk. Heller ikke for produksjonsareal finner vi en entydig sammenheng . 

Ti b li 19 s h a e . ammen en!! me . t li om m erne ttb k /; h Id . t kt ru Of! lUS 0 smn e 
Under 200-299. 300-399. 400.000 Ikke Totalt 

200.000 000 000 eller mer sikker, 
uoppgitt 

På PC-en hjemme 19% 28% 33% 49% 34% 39% 

På jobben 8% 8% 9% 21% 10% 15% 

Bruker ikke 79% 69% 63% 46% 66% 58% 
internett 
Totalt 63 150 214 440 118 985 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ser vi imidlertid på intemett i forhold til husstandsinntekt, så finner vi noen interessante 

sammenhenger. Det kan se ut som om det kan være slik at høyere inntekt øker sjansen for 

intemettbruk både hjemme og påjobben10• Det er over halvparten av de som har en 

husstandsinntekt over 400.000 som bruker intemett, mens dette er tilfelle for omkring en 

femtedel av de som har under 200.000 i husstandsinntekt. 

8 Det er en signifikant forskjell mellom aldersgruppene når det gjelder internettbruk (på et p=0,05-nivå). 
9 Sammenhengen mellom utdanning og internettbruk er signifikant på et p=0,05-nivå. 
10Det er en signifikant sammenheng mellom inntekt og internettbruk på et p=0,05-nivå. 
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Tabell 20. Sammenhenl! mellom internettbruk Of! andel av inntekt fra l!årdsdrift 
Under 25-49% 50-74% 75-100% Ikke Totalt 
25% sikker, 

uoppgitt 
På PC-en 46% 42% 40% 31% 30% 39% 
hjemme 
På jobben 24% 16% 10% 11% 10% 15% 

Bruker ikke 48% 53% 58% 67% 70% 58% 
intern ett 
Totalt 209 210 247 299 20 985 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabell 19 over viser at det er en sammenheng mellom andel av inntekta fra gårdsdrifta og 

intemett-bruk 11 • Det er de som har under en fjerdedel av inntekta fra gården, som i størst grad 

benytter intemett både hjemme og på jobben. Jo lavere del av inntekta fra gården, ijo større 

grad bruker respondenten intemett både hjemme og på jobben. Hvis vi sjekker tallene for 

regional tilhørighet, får vi følgende tabell: 

Ti b 1121 s h a e . ammen enf! me b k Il om znternett ru Of! ref[wna l 'lh . h ti ønf!, et 
Sentrale Hedmark, Vest- Trøndelag og Totalt 

Østland+ Oppland, Norge Nord-Norge 
Sørlandet Buskerud 

På PC-en 31% 46% 39% 39% 39% 
hjemme 
På jobben 18% 16% 10% 15% 15% 

Bruker ikke 65% 52% 59% 55% 58% 
intern ett 
Totalt 213 244 286 242 985 

100% 100% 100% 100% 100% 

Det kan se ut som om det er bønder i Hedmark, Oppland og Buskerud som er mest på 

intemett fra hjemme-PCen12 • På det sentrale Østlandet og Sørlandet er det færre som bruker 

intemett enn i andre regioner. 

Ti b 1122 s h a e . ammen en2en me . t Il om m erne ttb k ru OI! me dl k 'Ni emss aD i orl!es B dl on e al! 
På PC-en hjemme På jobben Bruker ikke internett Total 

Medlem 39% 15% 57% 614 
100% 

Ikke- 38% 13% 58% 317 
medlem 100% 
Totalt 39% 15% 58% 985 

100% 

11 Det er en signifikant sammenheng mellom andel av inntekta fra gården og intemettbruk på et p=0,05-nivå. 
12Det er signifikant sammenheng mellom bruk av intemett på hjemme-PC og region på et p=0,05-nivå, men 
ikke signifikant sammenheng mellom bruk av intemett på jobben og region. 
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Vi ser av tabell 22 på forrige side at det ikke er mulig å lese ut forskjeller i intemettbruk ut i 

fra om respondentene er medlem i Norges Bondelag eller ikke. 
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4 Planer om internettanskaffelselse 

I undersøkelsen ble respondentene spurt om de hadde planer om å anskaffe intemett-tilkobling 

hjemme i løpet av året. Vi husker fra tidligere at det var 39 prosent som allerede bruker 

intemett hjemme. Tabellene i dette kapitlet bygger derfor på svar fra de som ikke bruker 

intemett, det vil si 61 % av utvalget eller 618 respondenter. 

4.1 Hva ser respondentene for seg for framtiden? 

Ikke sikker 
5,0% 

Ja, anskaffe i løpet av året 
24,0% ---.... 

Kommer aldri til å ta i bruk 
27,0% 

Prosent 
Har internett, men vil ikke ta i bruk 

7,0% 
Har internett, skal ta i bruk 

6,0% 

Nei, ikke foreløpig 
31,0% 

Figur 4. Har du planer om å anskaffe internett hjemme? (N=618) 

Figuren over viser at det er vel en fjerdedel av de respondentene som ikke er tilkoblet intemett 

hjemme, som planlegger å anskaffe seg dette i løpet av året. Hvis disse følger intensjonene, vil 

54 prosent av landbruksbefolkninga være tilkoblet intemett hjemme til neste år. I tillegg 

kommer da også de som er tilkoblet intemett på jobben, men ikke hjemme. Det viser seg 

ingen store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder planer om intemett- tilkobling. 
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Tabell 23. Sammenhenl! mellom vlaner om å anskaffe internett OJ! alder 
Under 40 år 40-49 år 50-59 år 60 år og eldre Totalt 

Har internett 
hjemme, men vil 1% 14% 6% 4% 7% 
ikke ta i bruk 
Har internett, skal 5% 11% 6% 2% 6% 
ta det i bruk 
Nei, vil ikke ta i 
bruk foreløpig 30% 34% 29% 32% 31% 
Nei, kommer aldri 
til å ta det i bruk 7% 14% 36% 54% 27% 
Ja, har tenkt å 
anskaffe det i 52% 22% 19% 6% 24% 
løpet av året 
Ikke sikker 4% 5% 5% 3% 5% 

Antall spurte 122 176 208 112 618 
100% 100% 100% 100% 100% 

Over halvparten i aldersgruppen under 40 år som ikke har internert-tilkobling, ønsker å 

anskaffe dette i løpet av året 13 • For de mellom 40 og 50 er dette ønsket sunket til en femtedel 

av gruppen, og i gruppen over 60 år er det bare 6 prosent som planlegger intemett-tilkobling. 

Her sier over halvparten at de aldri kommer til å bruke intemett. 

Tabell 24. Sammenheng mellom planer om å anskaffe internett og utdanning utover 
k l }!runns o en 

Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 
Har internett 
hjemme, men vil 6% 7% 7% 6% 7% 
ikke ta i bruk 
Har internett, skal 4% 7% 7% 4% 6 
ta i bruk % 
Nei, vil ikke ta i 
bruk foreløpig 22% 35% 32% 25% 31% 

Kommer aldri til å 
bruke internett 45% 26% 21% 18% 27% 

Ja, har tenkt å 
anskaffe i løpet av 16% 21% 29% 41% 24% 
året 
Ikke sikker 6% 4% 5% 6% 5% 

Antall spurte 98 301 168 51 618 
100% 100% 100% 100% 100% 

For utdanning er det motsatt resultater. Jo høgere utdanning, jo større er sjansen for at en 

person uten intemett-tilkobling ønsker å anskaffe dette i løpet av året 14 • Det er også her et klart 

skille mellom de som har utdanning utover grunnskolen mot de som ikke har dette når det 

13 Det er en signifikant sammenheng mellom intemettplaner og alder på et p=0,05-nivå. 
14 Det er en signifikant sammenheng mellom intemettplaner og utdanning på et p=0,05-nivå. 
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gjelder holdninger til intemett. Det viser seg at nesten halvparten av de uten utdanning sier at 

de aldri kommer til å bruke denne teknologien. 

I vårt utvalg ser det ikke ut til å være en entydig sammenheng mellom produksjonsretning og 

intemettplaner. Heller ikke for produksjonsareal finner vi en entydig sammenheng. 

Tabell 25. Sammenhemz mellom planer om å anskaf •e internett Of! husstandsinntekt 
Under 200-299. 300-399. 400.000 Ikke Totalt 
200.000 000 000 eller mer sikker, 

uoppgitt 
Har internett 
hjemme, men vil 2% 5% 5% 10% 5% 7% 
ikke ta i bruk 
Har internett, skal 2% 5% 8% 6% 8% 6% 
ta i bruk 
Nei, vil ikke ta i 38% 35% 37% 27% 24% 31% 
bruk foreløpig 
Kommer aldri til 40% 27% 25% 21% 40% 27% 
å bruke internett 
Ja, har tenkt å 
anskaffe i løpet av 17% 21% 20% 33% 15% 24% 
året 
Ikke sikker 2% 5% 4% 3% 9% 5% 

Antall spurte 53 110 146 229 80 618 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tar vi husstandsinntekt med i beregningene, så kan det se ut til at jo lavere inntekta er, jo mer 

negativ er respondenten til åta i bruk internett1 5• Likeledes er det de med høgeste 

husstandsinntekt som i størst grad har planer om å anskaffe intemett i løpet av året. 

Tabell 26. Sammenheng mellom planer om å anskaffe internett og andel av inntekt fra 
0 d !!ar en 

Under 25-49% 50-74% 75-100% Ikke Totalt 
25% sikker, 

uoppgitt 
Har internett hjemme, 10% 6% 10% 4% 7% 
men vil ikke ta i bruk 
Har internett, skal ta i 6% 4% 6% 8% 7% 6% 
bruk 
Nei, vil ikke ta i bruk 31% 32% 34% 28% 33% 31% 
internett foreløpig 
Nei, kommer aldri til å 21% 28% 18% 36% 40% 27% 
bruke internett 
Ja, har tenkt å anskaffe 26% 26% 29% 20% 7% 24% 
i løpet av året 
Ikke sikker 6% 4% 3% 5% 13% 5% 

Antall spurte 113 124 157 209 15 618 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

15Det er en signifikant sammenheng mellom intemettplaner og husstandsinntekt på et p=0,05-nivå. 
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Tabell 26 på forrige side viser at det er mindre forskjeller mellom respondentene når det 

gjelder planer om å anskaffe intemett, i forhold til hvor stor del av inntekta som kommer fra 

gården. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at over en tredjedel av de som henter mest 

fra gården (over 75 prosent), sier at de aldri vil ta i bruk intemett, mens dette gjelder bare for 

en femtedel av de som henter under 25 prosent av inntekta fra gården. 

Det er små forskjeller mellom medlemmer i Norges Bondelag og ikke-medlemmer når det 

gjelder intemettplaner. Det eneste som skiller seg ut er at det er 24 prosent av medlemmene 

som sier at de aldri kommer til å bruke intemett, mot 32 prosent av ikke-medlemmene. Vi kan 

da si at det er en litt større tendens til at ikke-medlemmer som ennå ikke har intemett ikke vil 

anskaffe seg dette, enn at medlemmer ikke vil anskaffe intemett. Undersøkelsen viser videre 

at det er liten eller ingen forskjell på hvilken region respondentene tilhører, og hvilke planer 

de har for intemettanskaffelse. 

Ti b 1127. s a e . ammen h Il I eng me om mternetto. aner Of! me dl k 'N. emss ap i Orf!eS B dl on e a2 
Har Har Nei, ikke Nei, Ja, har Ikke sikker Totalt 

internett internetts foreløpig kommer tenkt å 
hjemme, kal ta det aldri til å anskaffe i 
men vil i bruk bruke løpet av 
ikke ta i internett året 

bruk 
Medlem 8% 6% 33% 24% 25% 4% 381 

100% 
Ikke- 4% 7% 29% 32% 22% 5% 237 
medlem 100% 
Totalt 7% 6% 31% 27% 24% 5% 618 

100% 
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5 Hvordan brukes internett? 

I følge Statistisk Sentralbyrås mediebarometer, blir stadig flere smittet av intemettfeberen. 

Både tilgang til, og bruk av den nye teknologien har hatt en sterk økning de siste årene. Vi 

ønsket derfor å finne ut hvor hyppig folk som hadde intemett-tilgang faktisk benyttet seg av 

den. 

Det var 348 personer i vårt materiale, eller 35 prosent, som oppga at de bruker intemett i løpet 

av uka. Dette er de samme tallene som framkommer i SSB sin medieundersøkelse. 

Landbruksbefolkninga er med andre ord på linje med den øvrige befolkninga når det gjelder 

ukentlig bruk av intemett. I analysen har vi her skilt ut de som har tilgang til intemett, for å 

kunne si noe om hvordan de benytter seg av denne teknologien. Dette utgjør 43 prosent av 

respondentene. Tabellen under viser at det er svært få av de som har intemett, som ikke 

benytter seg av dette regelmessig. Åtte av ti, eller 81 prosent av disse, bruker intemett 

ukentlig. 

Tabell 28. Hvor ofte bruker du internett? 
Frekvens Prosent 

Stort sett daglig 114 27% 
Omtrent annen hver dag 76 18% 
1-2 ganger i uka 158 37% 
Noen ganger i måneden 44 10% 
Sjeldnere 30 7% 
Ikke sikker 8 2% 
Antall spurte 430 100% 

Vår undersøkelse viser ingen store forskjeller mellom kvinner og menn. Dette er andre 

resultater enn det som fremkommer i SSBs mediebarometer, hvor intemett er mest populært 

blant menn. Vi må her gjøre oppmerksom på at i vårt utvalg ser vi bare på de som allerede sier 

at de bruker intemett, ikke hele utvalget. Men likevel ser vi ingenting som tyder på at menn i 

landbruksbefolkninga benytter intemett hyppigere enn kvinner. 

Tabell 29. Sammenhen2en mellom hvor ofte internett brukes Of! alder 
Under 40 år 40-49 år 50-59 år 60 år og Totalt 

eldre 
Stort sett daglig 28% 25% 27% 27% 27% 
Omtrent annen 22% 17% 16% 9% 18% 
hver dag 
1-2 ganger i uka 37% 38% 38% 27% 37% 
Noen ganger i 9% 9% 13% 14% 10% 
måneden 
Sjeldnere 5% 9% 5% . 14% 7% 
Ikke sikker 2% 3% 9% 2% 
Antall spurte 115 173 120 22 430 

100% 100% 100% 100% 100% 
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I tabell 29 på forrige side framkommer resultatene fra krysskjøring mellom alder og hyppighet 

av intemettbruk. Her ser vi at det er mindre forskjeller med hensyn til alder enn det vi 

tidligere har sett i denne undersøkelsen 16• Dette kan tyde på at hvis respondenten først bruker 

intemett, så er det ingen store skillelinjer når det gjelder alder. Vi må her gjøre oppmerksom 

på at gruppa over 60 år er så liten at vi ikke kan dra noen konklusjoner ut i fra dette 

materialet. 

Tabell 30. Sammenhengen mellom hvor ofte internett brukes og utdannelse utover 
f!runns k l o en 

Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 
Stort sett daglig 25% 14% 27% 52% 27% 
Omtrent annen hver 7% 21% 18% 13% 18% 
dag 
1-2 ganger i uka 30% 41% 39% 26% 37% 
Noen ganger i 15% 13% 9% 5% 10% 
måneden 
Sjeldnere 11% 9% 6% 2% 7% 
Ikke sikker 11% 2% 1% 1% 2% 
Antall spurte 27 172 149 82 430 

100% 100% 100% 100% 100% 

Sammenholder vi utdannelse og hyppighet på intemett-bruk, så ser vi i tabellen over at de 

med utdannelse i mer enn 6 år utover grunnskolen skiller seg klart ut når det gjelder å bruke 

intemett daglig17 • I denne gruppa er det over halvparten som daglig er intemett-tilkoblet. For 

de andre gruppene ligger hovedvekten av respondentene i kategorien 1-2 ganger i uka. 

Tabell 31. Sammenhenf;!en mellom hvor ofte internett brukes OJ! produksjonsretninJ! 
Melk Kjøtt Egg Grønns. Korn Totalt 

Stort sett daglig 17% 23% 33% 36% 36% 27% 
Omtrent annen 20% 21% 20% 11% 12% 18% 
hver dag 
1-2 ganger i uka 38% 36% 27% 39% 39% 37% 
Noen ganger i 15% 12% 7% 7% 6% 10% 
måneden 
Sjeldnere 8% 6% 13% 7% 7% 7% 
Ikke sikker 2% 2% 1% 2% 
Antall spurte 179 247 15 56 164 430 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen over viser at kornprodusentene og melkeprodusentene skiller seg ut fra resten av 

utvalget 18 • Kornprodusentene benytter intemett hyppigere enn de andre, mens 

melkeprodusentene er mindre på nettet enn de andre. Det var i vårt materiale ingen 

sammenheng mellom hvor ofte intemett ble brukt og produksjonsareal. 

16Hyppighet på intemettbruk har ikke statistisk signifikant sammenheng med alder. 
17Det er en signifikant sammenheng mellom intemettbruk og utdannelse på et p=0,05-nivå. 
18Når det gjelder produksjonsretning og intemettbruk, så er melkeprodusentene signifikant forskjellig fra et 
gjennomsnitt av resten av produsentene på et p=0,05-nivå. Det samme resultatet ser vi for kornprodusentene. 
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Tabell 32. Sammenhenf! mellom hvor ofte internett brukes Of! husstandsinntekt 
Under 200- 300- 400.000 Ikke Totalt 

200.000 299.000 399.000 eller mer sikker, 
uoppgitt 

Stort sett daglig 7% 15% 21% 33% 21% 27% 
Omtrent annen 33% 25% 15% 16% 17% 18% 
hver dag 
1-2 ganger i uka 33% 38% 39% 35% 45% 37% 
Noen ganger i 27% 6% 16% 9% 5% 10% 
måneden 
Sjeldnere 10% 7% 7% 7% 7% 
Ikke sikker 6% 2% 5% 2% 
Antall spurte 15 48 82 243 42 430 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Av tabellen over ser vi at det er en sammenheng mellom hyppighet på intemettbruk og 

husstandsinntekt19• Det kan se ut som om høgere inntekt øker intemettbruken. Tabellen under 

viser at de som henter minst av inntekta fra gården benytter intemett litt mer hyppig enn de 

andre20• 

Tabell 33. Sammenhenf! mellom hyppif!het på internettbruk Of! andel av inntekt fra J!ården 
Under 25% 25-49% 50-74% 75-100% Ikke Totalt 

sikker, 
uoppgitt 

Stort sett daglig 33% 27% 23% 24% 14% 27% 
Omtrent annen 9% 24% 17% 21% 14% 18% 
hver dag 
1-2 ganger i uka 45% 28% 40% 32% 57% 37% 
Noen ganger i 6% 13% 15% 8% 10% 
måneden 
Sjeldnere 6% 7% 5% 12% 7% 
Ikke sikker 2% 1% 1% 3% 14% 2% 
Antall spurte 109 100 111 103 7 430 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Av tabell 34 på neste side ser vi at det er forskjell mellom de ulike regionene når det gjelder 

hyppighet på intemettbruk21 • Det er flest fra Sørlandet og det sentrale østlandsområdet som er 

på nettet stort sett daglig. 

19Sammenhengen er signifikant på et p=0,05-nivå. 
20Sammenhengen er signifikant på et p=0,05-nivå. 
21 Det er en signifikant sammenheng mellom hyppighet på internettbrnk og region på et p=0,05-nivå. 
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Tabell 34. Sammenheng mellom hvor ofte internett brukes Of! ref!ional tilhøringhet 
Sentrale Hedmark, Vest- Trøndelag og Totalt 

Østland+ Oppland, Norge Nord-Norge 
Sørlandet Buskerud 

Stort sett daglig 37% 30% 21% 22% 27% 
Omtrent annen 10% 15% 23% 20% 18% 
hver dag 
1-2 ganger i uka 38% 43% 32% 35% 37% 
Noen ganger i 6% 4% 15% 14% 10% 
måneden 
Sjeldnere 6% 5% 9% 7% 7% 
Ikke sikker 3% 3% 1% 2% 2% 
Antall spurte 79 117 123 111 430 

100% 100% 100% 100% 100% 

Det er imidlertid ingen stor forskjell på hvor mye landbruksbefolkninga bruker intemett ut i 

fra om de er medlemmer av Norges Bondelag eller ikke. 
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6 Kjennskap til internettsider 

6.1 Uten hjelp 

Vi ønsket å sjekke hvor stor kjennskapen til landbrukesorgansisasjonenes hjemmesider på 

intemett var blant bønder. Uten at intervjuer ga noen hint, ble resultatet som vist i tabellen 

under: 

Tabell 35. Hvilke hiemmesider for landbruksorJ!anisasioner oå internett kienner du til? 
Frekvens Prosent 

Landbrukets Nettsenter 43 4% 
Tines hjemmeside for melkeprodusenter 98 10% 
Norsk Kjøtts hjemmeside 37 4% 
Priors hjemmeside 11 1% 
Genos hjemmeside 23 2% 
Norsvins hjemmeside 11 1% 
Felleskjøpets hjemmeside 84 8% 
Bondelagets hjemmeside 120 12% 
Andres 145 15% 
Ingen, ikke sikker 700 70% 
Totalt 1.000 100% 

Vi ser av tabellen at hele 70 prosent av de spurte ikke kommer på noen internettside for 

landbruksorganisasjonene uten hjelp fra intervjuer. Av de resterende 30 prosent som kjenner 

til en eller flere hjemmesider for landbruksorganisasjonene, er det Bondelagets hjemmesider 

flest kjenner til. 12 prosent av hele utvalget, eller nesten halvparten av de som kjenner til noen 

av disse hjemmesidene, kjenner til Bondelagets. På de neste plassene kommer TINE sin 

hjemmeside og Felleskjøpets side med henholdsvis 10 og 8 prosent. For de andre 

hjemmesidene var det under 5 prosent som hadde kjennskap. Det er ingen signifikante 

forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder kjennskap til de ulike hjemmesidene. 

6.2 Kjennskap til internettsider (med hjelp) 

I undersøkelsen var det også et spørsmål hvor intervjuer leste opp de enkelte hjemmesidene 

og spurte om respondentene kjente til disse. På neste side vises svarene: 
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Tibll36 Ti lk' a e . ota r1enns k '/ . 'd ap ti mternettsi er 
Frekvens Prosent 

Landbrukets Nettsenter 161 16% 
Tines hjemmeside for melkeprodusenter 277 28% 
Norsk Kjøtts hjemmeside 265 27% 
Priors hjemmeside 92 9% 
Genos hjemmeside 144 14% 
Norsvins hjemmeside 111 11% 
Felleskjøpets hjemmeside 295 30% 
Bondelagets hjemmeside 337 34% 
Andres 145 15% 
Ingen, ikke sikker 545 55% 
Totalt 1000 100% 

Som tabellen viser, så er det atskillig flere som kjenner til internettsidene når de får hjelp til å 

huske disse. Her er det 55 prosent som ikke kjenner til noen hjemmesider, mot 70 prosent når 

de ikke blir hjulpet. 

Den siden som de fleste kjenner til, er Bondelagets hjemmesider. En tredjedel av 

respondentene kjenner til denne siden. Felleskjøpet, TINE og Norsk Kjøtt er også kjent av 

rundt 30 prosent av landbruksbefolkninga. Landbrukets Nettsenter og Geno ligger rundt 15 

prosent. Nederst finner vi Norsvin og Prior, på omkring 10 prosent. Vi så heller ikke her noen 

signifikante forskjeller mellom kvinners og menns kjennskap til de ulike organisasjonenes 

internettsider. 

Vi vil i resten av dette kapitlet bruke resultatene fra den delen av undersøkelsen hvor 

respondenten "fikk hjelp" av intervjuer til å komme på de ulike internettsidene til 

organisasjonene. 

Hvis vi ser på kjennskap til hjemmesider i forhold til alder, så f'ar vi som for de fleste andre 

spørsmålene vi krysset med alder, at det er en sammenheng22 • Her viser vi det i en forkortet 

tabell: 

Ti b 1137. s ammen a e h enJ! me li k' k ·z . 'd om :1enns ap ti mternettsi er OJ! a Id er 
Under 40 40-49 år 50-59 år 60 og over 

Kjennskap til 67% 54% 35% 18% 
hjemmesider 
Ikke sikker, 37% 46% 65% 82% 
ingen sider 
Totalt 221 333 315 131 

100% 100% 100% 100% 

Tabell 37 viser at jo yngre respondentene er, jo større kjennskap har de til 

landbruksorganisasjon enes internettsider. 

22 Sammenhengen er signifikant på et p=0,05-nivå 

Totalt 
45% 

55% 

1000 
100% 
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Tabell 38. Sammenheng mellom kjennskap til internettsider og utdannelse utover 
k l erunns o en 
Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Totalt 

Kjennskap til 22% 41% 56% 64% 45% 
hjemmesider 
Ikke sikker, 78% 59% 46% 36% 55% 
ingen sider 
Totalt 121 458 297 124 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 

Vi ser av tabellen over, at utdanning utover grunnskole øker sjansen for at respondenten har 

kjennskap til landbruksorganisasjonenes intemettsider23 • Jo mer utdanning respondenten har, 

jo større er sjansen for at han eller hun kjenner til de ulike internettsidene. 

Det kan være interessant å se om det er noen sammenheng mellom produksjonsretning og 

kjennskap til de ulike organisasjonenes hjemmeside. Nedenfor følger resultatene av dette 

spørsmålet: 

Ti b ll 39 s a e . ammen h Il . t tt 'd k" k dk. t . ene me om zn erne si e- 1enns ao oe oro u s10nsre nm ~ 
Melk Kjøtt Egg/ Grønns. Korn Totalt 

fjørfe 
Landbrukets Nettsenter 19% 17% 15% 24% 17% 16% 
Tines hjemmeside for 44% 31% 36% 18% 18% 28% 
melkeprodusenter 
Norsk Kjøtts hjemmeside 34% 33% 24% 25% 19% 27% 
Priors hjemmeside 9% 10% 39% 10% 10% 9% 
Genos hjemmeside 27% 17% 24% 9% 6% 14% 
Norsvins hjemmeside 11% 14% 15% 13% 13% 11% 
Felleskjøpets hjemmeside 31% 29% 30% 34% 32% 30% 
Bondelagets hjemmeside 39% 34% 42% 44% 36% 34% 
Andres 18% 16% 18% 19% 13% 15% 
Ingen, ikke sikker 47% 54% 42% 49% . 54% 55% 
Totalt 444 599 33 110 344 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Her ser vi at det totalt sett er egg og fjørfe-produsentene som har størst kjennskapt til 

landbruksorganisasjonenes hjemmesider totalt sett, med kun 42 prosent som ikke kjenner til 

noen hjemmesider. Ser vi grundigere på sammenhengen mellom produksjonsretning og 

kjennskap til de enkelte organisasjoners hjemmesider, så ser vi at det avtegner seg et visst 

mønster. Tabellen viser at 44 prosent av melkeprodusentene har kjennskap til TINE sine 

hjemmesider. Melk- og kjøtt-produsenter kjenner i større grad til Norsk Kjøtt sine 

hjemmesider, med 33-34 prosent. 39 prosent av egg- og fjørfeprodusentene kjenner til Priors 

hjemmeside, mens få av de andre kjenner denne. For Bondelaget, Felleskjøpet og Landbrukets 

Nettsenter er det mindre forskjeller ut i fra produksjonsretning. 

23 Sammenhengen er signifikant på et p=0,05-nivå 
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Tabell 40. Sammenhen!! mellom internett-kiennskav Of! vroduksionsareal (dekar) 
Inntil 100 101-150 151-200 201-250 Mer enn Totalt 

250 
Landbrukets Nettsenter 12% 12% 18% 19% 21% 16% 
Tines hjemmeside for 16% 27% 33% 31% 33% 28% 
melkeprodusenter 
Norsk Kjøtts hjemmeside 22% 24% 29% 25% 32% 27% 
Priors hjemmeside 7% 6% 10% 11% 13% 9% 
Genos hjemmeside 6% 13% 21% 14% 18% 14% 
Norsvins hjemmeside 8% 6% 14% 14% 15% 11% 
Felleskjøpets hjemmeside 24% 26% 29% 36% 35% 30% 
Bondelagets hjemmeside 23% 32% 34% 42% 41% 34% 
Andres 10% 11% 17% 16% 19% 15% 
Ingen, ikke sikker 63% 59% 53% 50% 46% 55% 
Totalt 218 229 189 118 246 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen viser at det er større kjennskap til Landbrukets Nettsenter, TINE, Felleskjøpet og 

Bondelaget jo større produksjonsarealet er24 • For de andre nettsidene var det .ikke signifikante 

sammenhenger. Det er heller ikke noen store forskjeller på kjennskap til internettsider 

hverken etter husstandsinntekt, eller andel av inntekta hentet fra gårdsdrifta. 

Ti b ll 41 s h a e . ammen en!! me k' Il om mternett- r1enns k av Of! me dl emss k 'B dl av i on e af!et 
Ja Nei Totalt 

Landbrukets Nettsenter 20% 10% 16% 
Tines hjemmeside for melkeprodusenter 30% 23% 28% 
Norsk Kjøtts hjemmeside 29% 22% 27% 
Priors hjemmeside 10% 8% 9% 
Genos hjemmeside 17% 11% 14% 
Norsvins hjemmeside 13% 9% 11% 
Felleskjøpets hjemmeside 33% 24% 30% 
Bondelagets hjemmeside · 39% 25% 34% 
Andres 17% 11% 15% 
Ingen, ikke sikker 51% 61% 55% 
Totalt 623 377 1000 

100% 100% 100% 

Tabellen viser at Bondelags-medlemmene generelt har større kjennskap til de ulike 

landbruksorganisasjonenes hjemmesider enn ikke-medlemmene25 • 

24Her får vi signifikante forskjeller (p=0,05) for Landbrukets Nettsenter, TINE, Felleskjøpet og Bondelaget. 
25 Gjelder på et signifikansnivå p=0,05 for alle hjemmesider unntatt Prior og Norsvins 
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Ti b 1142 a e . s ammen h li k' '/ h' I '/h . h ene me om 1enns WTJ ti 11emmes1 er o !! reewna ti ønJ! et 
Sentrale Hedmark Vest- Trøndelag, Totalt 

Østland+ Oppland Norge Nord-Norge 
Sørland Buskerud 

Landbrukets Nettsenter 10% 19% 16% 18% 16% 
Tines hjemmeside for 14% 28% 31% 35% 28% 
melkeprodusenter 
Norsk Kjøtts 15% 29% 27% 34% 27% 
hjemmeside 
Priors hjemmeside 7% 11% 7% 13% 9% 
Genos hjemmeside 6% 15% 19% 16% 14% 
Norsvins hjemmeside 9% 12% 9% 15% 11% 
Felleskjøpets 26% 36% 25% 32% 30% 
hjemmeside 
Bondelagets 24% 42%' 31% 38% 34% 
hjemmeside 
Andres 9% 18% 17% 12% 15% 
Ingen, ikke sikker 66% 47% 56% 50% 55% 
Totalt 217 245 293 245 1000 

100% 100% 100% 100% 100% 

Det er stor forskjell mellom regionene når det gjelder dette spørsmålet26• To tredjedeler av 

respondentene fra det sentrale østlandsområdet og Sørlandet kjenner ikke til noen 

internettsider, mot under halvparten i Hedmark, Oppland og Buskerud-området. 

26 Gjelder på et signifikansnivå p=0,05 for alle hjemmesider unntatt Prior og Norsvins 
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7 Nyttevurdering av organisasjonenes hjemmesider 

For hver av organisasjonenes hjemmesider på intemett er de som kjenner til sida bedt om å 

vurdere nytteverdien. 

Ikke sikker 
24% 

Ikke nyttig 
11% 

Prosent 

Svært nyttig 
11% 

J Ganske ny!Ug 
/ ~ 38% 

Figur 5. Nyttevurdering av Landbrukets Nettsenter (N=161) 

Som vi ser av figuren over, så har 49 prosent av de 161 som kjenner til Landbrukets 

Nettsenter vurdert denne hjemmesida som svært eller ganske nyttig. Det var også 28 prosent 

som mente at nettsida var mindre nyttig, eller ikke nyttig. Over en fjerdedel av de spurte var 

usikker på om sida var nyttig. Her har vi en klar kjønnsforskjell, mens 50 prosent av mennene 

vurderer nettsida som svært eller ganske nyttig, er det 40 prosent av kvinnene som har en slik 

vurdering. Det er 40 prosent av kvinnene som er usikker på nytteverdien av nettsida, mens 

bare 22 prosent av mennene svarer dette. 
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Figur 6. Nyttevurdering av TINE sin hjemmeside/or melkeprodusenter (N=277) 
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Av figuren på forrige side ser vi at 33 prosent av de 277 respondentene som hadde hørt om 

hjemmesida oppfattet denne som svært eller ganske nyttig. Litt flere, 41 prosent, mente at sida 

var mindre nyttig eller ikke nyttig. Her er det ikke så klare forskjeller mellom kvinner og 

menn. Bryter vi tallene ned for de enkelte produksjoner, så rar vi dette bildet: 

Tabell 43. Nytteverdien av TINEs hjemmeside for melkeprodusenter etter 
pro dk. u s1onsretmng 

Melk Kjøtt Egg/fjørfe Grønns. Korn Totalt 
Svært nyttig 10% 11% 8% 3% 8% 
Ganske nyttig 35% 26% 8% 10% 18% 25% 
Mindre nyttig 16% 14% 8% 20% 10% 15% 
Ikke nyttig 14% 23% 42% 40% 45% 26% 
Ikke sikker 25% 26% 33% 30% 24% 26% 
Totalt 197 185 12 20 62 277 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Her kan vi se av tabellen at melkeprodusentene finner hjemmesida mer nyttig enn andre 

produsenter. Også over en tredjedel av kjøttprodusentene mener at sida er svært eller ganske 

nyttig. Dette kan skyldes at en stor del av melkeprodusentene også er kjøttprodusenter. For 

egg/fjørfe og grønnsaker er gruppene så små, at det gir et dårlig sammenligningsgrunnlag. Vi 

ser imidlertid at et flertall av kornprodusentene finner sida mindre nyttig eller ikke nyttig. 

Ikke sikker 
24% 

Ikke nyttig 
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Prosent 
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Ganske nyttig 
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Figur 7. Nyttevurdering av Norsk Kjøtt sin hjemmeside (N=265) 

Det var 39 prosent av de som kjente til Norsk Kjøtt sin hjemmeside på intemett som mente at 

den var svært eller ganske nyttig. Omtrent like mange mente at siden var mindre nyttig eller 

ikke nyttig, mens en fjerdedel er usikker på nytteverdien. Kvinner var litt mer positive enn 

menn til Norsk Kjøtts hjemmmeside. Når vi sjekker for produksjonsretning, så rar vi dette 

bildet (se tabell 44 på neste side): 
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T. b 1144 a e . N d . 'vttevur erml! av Ni kK" ors l1øtts r1emmes1 e etter oro dk. u sionsretnmf! 
Melk Kjøtt Egg/fjørfe Grønns. Korn Totalt 

Svært nyttig 6% 9% 13% 4% 9% 7% 
Ganske nyttig 33% 35% 26% 36% 32% 
Mindre nyttig 14% 14% 13% 19% 9% 14% 
Ikke nyttig 21% 19% 38% 26% 27% 24% 
Ikke sikker 26% 23% 38% 26% 19% 24% 
Totalt 152 197 8 27 67 265 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabellen viser at det er små skiller mellom de ulike produksjonsretningene når det gjelder 

nyttevurdering av Norsk Kjøtts hjemmeside, men kjøtt- og kornprodusentene ser ut til å være 

mest positiv. Vi ser her bort i fra egg/fjørfe-produsenter, som utgjør en så liten gruppe at det 

ikke gir mening å analysere statistisk. 

Ikke sikker 
34% 

Ganske nyttig 
4% 

Mindre nyttig 
/ 11% 

Figur 8. Nyttevurdering av Priors hjemmeside (N=92) 

Figuren over viser et annet bilde når det gjelder vurdering av internettside, enn det vi tidligere 

har presentert i dette kapittelet. Det var bare 9 prosent av de som hadde kjennskap til 

internettsida til PRIOR som oppfatta denne som nyttig. Hele 57 prosent mente at sida var 

mindre nyttig eller ikke nyttig, mens en tredjedel var usikker. Dette kan skyldes at det er så få 

egg/fjørfe-produsenter i vårt utvalg, noe vi vil sjekke i neste tabell. 

Tabell 4 5. N 'vttevurdertnJ! av PRIOR h" "d dk s •emmesi e etter IJl'O u stonsretmnf! 
Melk Kjøtt Egg/fjørfe Grønns. Korn Totalt 

Svært nyttig 5% 5% 15% 9% 6% 5% 

Ganske nyttig 5% 3% 8% 9% 6% 4% 

Mindre nyttig 5% 10% 15% 9% 12% 11% 

Ikke nyttig 43% 48% 38% 36% 45% 46% 

Ikke sikker 43% 34% 23% 36% 30% 34% 

Totalt 42 61 13 11 33 92 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Vi ser her at det er så få egg/fjørfe-produsenter at vi ikke kan dra noen konklusjoner ut i fra 

tallene i tabellen. Det kan imidlertid se ut til at også få av egg/fjørfe-produsentene i vårt 

utvalg oppfatter PRIOR sin hjemmeside som nyttig. 

Ikke sikker 
29% 

Prosent 
Svært nyttig 
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Figur 9. Nyttevurdering av GENO sin hjemmeside (N=144) 

Figuren viser at 36 prosent av de som kjente til GENO sin hjemmeside var posistiv til 

nytteverdien, mens like mange var negativ. Også her var det en stor andel, 28 prosent, som var 

usikker. Kvinner var her litt mer negativ enn menn. 
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Figur JO. Nyttevurdering av Norsvin sin hjemmeside (N=lll) 
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Her ser vi at 22 prosent av de som kjente til Norsvin sin hjemmeside mente at denne var svært 

eller ganske nyttig. Hele 45 prosent mente at denne var mindre eller ikke nyttig, mens en 

tredjedel var usikker. 

Prosent 

Ikke sikker 
23% 

Ikke nyttig 
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\ 
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Figur 11. Nyttevurdering av Felleskjøpets hjemmeside (N=295) 

Figuren viser at nesten halvparten av de som kjenner til Felleskjøpets hjemmesider mener at 

disse er svært eller ganske nyttig, mot 31 prosent som mener at sidene ikke er nyttig eller 

mindre nyttig. 
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Figur 12. Nyttevurdering Bondelagets nettsider (N=337) 

Figuren viser at 42 prosent av de som kjente til Bondelagets internettsider oppfattet disse som 

svært eller ganske nyttig. En tredjedel mente at sidene ikke var nyttig eller var mindre nyttig. 
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Hvis vi ser etter forskjell etter om respondenten er medlem i Bondelaget eller ikke, får vi 

følgende tall: 

Tabell 46. 
dl k 

Sammenhengen mellom nyttevurdering av Bondelagets hjemmesider og 
me "B d I t emss ap z on e al!e 

Ja Nei Totalt 
Svært nyttig 10% 4% 8% 
Ganske nyttig 35% 32% 34% 
Mindre nyttig 18% 17% 18% 
Ikke nyttig 14% 20% 15% 
Ikke sikker 24% 26% 25% 
Totalt 244 93 337 

100% 100% 100% 

Det kan se ut til at litt flere av Bondelagets medlemmer, 45 mot 36 prosent, vurderer 

internettsiden til Bondelaget som svært eller ganske nyttig. 

I tabellen under oppsummeres bøndenes nyttevurdering av landbruksorganisasjonenes 

hjemmesider på internett. 

1: b 1147. N d . l db k 'd a e . vttevur erml! av an ru sorl!amsas1onenes mternett-sz er 
Nyttevurdering Svært Ganske Mindre Ikke Ikke Totalt 

nyttig nyttig nyttig nytt.ig sikker 
Landbrukets Nettsenter 11% 38% 17% 11% 24% 161 

100% 
Tines hjemmeside for 8% 25% 15% 26% 26% 277 
melkeprodusenter 100% 
Norsk kjøtts hjemmeside 7% 32% 14% 24% 24% 265 

100% 
Priors 5% 4% 11% 46% 34% 92 
hjemmeside 100% 
Gen os 8% 28% 15% 21% . 28% 144 
hjemmeside 100% 
Norsvins 13% 9% 9% 36% 33% 111 
hjemmeside 100% 
Felleskjøpets hjemmeside 9% 37% 15% 16% 23% 295 

100% 
Bondelagets hjemmeside 8% 34% 18% 15% 25% 337 

100% 

Den internettsiden som ligger høgest på nyttevurderinga til intemett-bonden, er Landbrukets 

Nettsenter. Knapt halvparten av de som kjenner til denne siden er positiv til nytteverdien. 

Felleskjøpet er den siden som rangeres nest høgest, fulgt av Bondelaget, Norsk kjøtt, Geno og 

TINE sine sider. Nederst havner Norsvin og Prior sine sider. 
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8 Tjenester på internett av interesse 

I tillegg til den bruk respondentene har av hjemme-PC og internett i dag, er det interessant å 

finne ut hvilke tjenester på internett som landbruksbefolkningen kunne tenke seg åta i bruk. I 

tida framover kommer en stor del av informasjon og kommunikasjon til å foregå på internett. 

Som et eksempel på hvordan dette kan få utslag, kan nevnes årets selvangivelse. Her fikk 

skatteyterne muligheten til å gå inn på sin egen selvangivelse på intemett, eventuelt endre 

denne, godkjenne og sende; alt på intemett. I følge Nettavisen (15.05.2000), regner 

amerikanske analytikere at landbruksnæringen blir et av de viktigste handlesområdene på 

intemett de neste årene. 

Ti b /l 48 H 
0

lk a e . Vl e t1enester pa mternett b k 
0

d Il ru er 1 a2 e er ten k 
0

b k esel! a ta i ru 
Frekvens Prosent 

Landbruksnyheter 570 57% 
Rådgivning 577 58% 
Markedsinformasjon 503 50% 
Bestilling av kraftfor, gjødsel o.I 323 32% 
Innmelding av slakt 316 32% 
Effektivitetskontroll 349 35% 
Kjøp/salg av brukte maskiner/utstyr 509 51% 
Diskusjonsgrupper 195 20% 
Ingen av delene, ikke sikker 324 32% 
Totalt 1.000 100% 

Det ser ut til at godt over halvparten bruker eller kunne tenke seg å bruke tjenester som 

rådgivning og landbruksnyheter. Ganske nøyaktig halvparten var positive til 

markedsinformasjon og kjøp/salg av utstyr. En tredjedel var positiv til bestilling av varer, 

innmelding av slakt og effektivitetskontroll. Den tjenesten som færrest kunne tenke seg å 

delta på, var diskusjonsgrupper. Det var også en tredjedel av respondentene som ikke kunne 

tenke seg å delta i noen av tjenestene, eller var usikker. Fra tidligere i rapporten, husker vi at 

27 prosent av de som ikke hadde tatt i bruk internett til nå, mente at de aldri ville gjøre dette. 

Dette utgjør 167 mennesker, eller 17 prosent av det totale utvalget. I tabellen over ser vi at det 

er 324, eller 32 prosent, som er uinteressert i eller usikker i forhold til de nevnte aktiviteter. 

Dette kan si noe om at selv om en person er interessert i internert og PC-bruk, så er det ikke 

sikkert at denne personen ønsker å benytte teknologien til faglig bruk eller i 

jobbsammenheng. 

Ti b /l 49 s ammen a e h Il I Id . 'I . enf! me om lO nml! ti mternett-t1enester, OJ! a Id er 
Under 40 40-49 år 50-59 år 60 og over 

Kan tenke seg å ta i 87% 76% 60% 31% 
bruk 
Ingen av delene, 13% 24% 40% 69% 
usikker 
Totalt 221 333 315 131 
N=lOOO 100% 100% 100% 100% 
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Hvis vi ser litt på hvilke grupper det er som kan tenke seg å bruke intemett til ulike oppgaver, 

så ser vi at kvinner jevnt over er litt mer positive enn menn. Det ser også ut til at de yngre er 

mer positive enn de eldste til ulike typer bruk. Tabell 49 på forrige side viser at det er en 

veldig klar sammenheng mellom alder og holdning til intemett-tjenester27 • Det motsatte bildet 

finner vi for utdanning: 

Tabell 50. Sammenheng mellom holdning til internett-tjenester og utdanning utover 
J!l'Unns k I o en 

Ingen 1-3 år 2-6 år Over 6 år 
Kan tenke seg å ta i 48% 63% 75% 85% 
bruk 
Ingen av delene, 52% 37% 25% 15% 
usikker 
Totalt 121 458 297 124 
N=lOOO 100% 100% 100% 100% 

Her ser vi at jo lengre utdanning respondenten har, jo større sjanse er det for at han eller hun 

er positiv til åta i bruk de intemett-tjenestene vi har spurt om28 • 

Tabell Sl. Interesse for internett-tienester etter vroduksionsretninf! 
Melk Kjøtt Egg/fjørfe Grønns. Korn Prosent 

Landbruksnyheter 57% 56% 67% 62% 61% 57% 
Rådgivning 59% 56% 64% 64% 64% 58% 
Markeds- 50% 51% 48% 58% 54% 50% 
informasjon 
Bestilling av kraftfOr, 34% 32% 24% 34% 33% 32% 
gjødsel o.I 
Innmelding av slakt 41% 40% 33% 22% 19% 32% 
Effektivitetskontroll 44% 38% 42% 34% 31% 35% 
Kjøp/salg av brukte 49% 49% 46% 60% 57% 51% 
maskiner/utstyr 
Diskusjonsgrupper 22% 19% 12% 19% 17% 20% 
Ingen av delene, ikke 32% 34% 27% 23% 37% 32% 
sikker 
Totalt 444 599 33 110 344 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Landbruksnyheter og rådgivning er de intemett-tjenestene som kommer høgest opp hos alle 

grupper. Grønnsaksprodusentene er mest interessert i intemett-tjenester generelt sett, her er 

det bare 23 prosent som er negativ eller usikker til de tjenestene vi har foreslått. 

Kornprodusentene er mest negativ, med 37 prosent som er usikker eller ikke vil benytte 

intemett til dette. 

27 Sammenhengen er signifikant på et p=0,05-nivå 
28 Sammenhengen er signifikant på et p=0,05-nivå 
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9 Sammendrag 

9.1 Bruk av hjemme-PC 

Landbruksbefolkninga har like bra eller bedre tilgang til hjemme-PC som resten av 

befolkninga. Over 70 prosent av landbruksbefolkninga har PC i husholdet. I motsetning til i 

befolkninga som helhet, er landbrukskvinner mer aktiv på de fleste felt når det gjelder bruk av 

hjemme-PC. 

De yngre respondentene er mer aktiv erin de eldre når det gjelder bruk av hjemme-PC. Den 

mest aktive gruppa er de mellom 40 og 50 år, så følger de under 40 og de mellom 50 og 59. 

Gruppa over 60 kommer ganske langt etter de andre aldersgruppene. 

Utdanning øker sannsynligheten for de fleste typer PC-bruk. Jo mer utdanning en person har, 

jo større er sannsynligheten for at han eller hun bruker PC-en til ulike oppgaver. PC-bruk øker 

også med stigende husholdsinntekt. 

9.2 Bruk av internett 

Totalt 42 prosent av utvalget bruker internett i dag. Hvis vi tar med de som har planer om å 

anskaffe internett i løpet av dette året, kan det se ut som om 54 prosent av 

landbruksbefolkninga vil være tilknyttet internett i år 2001. En fjerdedel av 

landbruksbefolkninga oppgir at de aldri vil ta intemett i bruk. 

Åtte av ti som har tilgang til internett, bruker dette ukentlig. Nesten halve utvalget totalt har 

kjennskap til en eller flere av landbruksorganisasjonenes internettsider, og Bondelagets 

hjemmeside var den som flest kjenner til. Landbrukets Nettsenter ble imidlertid ansett som 

den mest nyttige internettsiden, fulgt av Felleskjøpets og Bondelagets sider. 

9.3 Tjenester på internett 

Flest var positiv til landbruksnyheter og rådgivning på internett. Men også kjøp og salg av 

brukt utstyr, og markedsinformasjon, var tjenester som halvparten av utvalget var positiv til å 

bruke. En tredjedel var usikker, eller kunne ikke tenke seg å benytte noen tjenester på 

internett. Her finner vi også de samme skillene som ellers i rapporten: kvinner er mer positive 

enn menn, de yngre mer positiv enn de eldre og de med utdannelse utover grunnskolen er mer 

positive enn de uten utdannelse. 
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