
Bønder på nett 

Om bruk av PC og Internett i landbruket 

Hanne Eldby 

Kortnotat 2 - 2001 
NORCiES BONDELAG 

~Norsk 0 
<y Landbrukssamvirke T 





Landbrukets 
Utredningskontor 

Schweigaardsgt. 34C 
Pb 9347 Grønland 
N-0135 OSLO 
11f 22 05 47 00 
Fax: 22 17 23 11 
E-post: lu@landsam.com 
http:/ flu.landbruk.no 

Norsk 
Landbrukssamvirke 

NORGES BONDELAG 



Side I 

Innhold 

1 INNLEDNING".""."."."." ... "" ... ".""""" ... " .. "."" .. " .. "."."""."" .. "" .. "" .. """." .. "."" .. 1 

2 INFORMASJONSKILDER .. "."""."""" ... ""."""" .. """.""."".".""."."."""""." .. ""." .. 3 

2.1 INFORMASJONSKILDER OG ALDER .. ".".""" .. """".".""" .. """.""."."""." ... ""."."".".". 3 

2.2 INFORMASJONSKILDER OG UTDANNINGSNN Å .. """""."" .. """"""""""""."""".""""". 4 

3 TILGANG PÅ, OG BRUKA V PC OG INTERNETT"""".""""""""""".""""""."."" 6 

3.1 HVOR MANGE SOM HAR PC HJEMME""""""""""."."""""""."."""""""""""".""""". 6 

3.2 HVA BRUKES HJEMME-PC-EN TIL?""""""""""""""""."""""""""""""""""""""""" 7 

3.3 HVOR BRUKES INTERNETT? """""""""""" .. " .. "".""."."."""."."".".""".""."".""."." 9 

3.4 HVOR OFTE "ER GÅRDBRUKERNE PÅ NETTET""".".""""""""""""""""""""""""".". 12 

3.5 PLANER OM Å ANSKAFFE ELLER TA I BRUK INTERNETT"""."""""."."".""""""""""" 13 

4 HVILKE TJENESTER OG TILBUD BENYTTES PÅ INTERNETT?""""""""""""15 

4.1 BRUK AV TJENESTER PÅ INTERNETT OG ALDER""""""""""""."""""""""."""""""" 15 

4.2 BRUKA V TJENESTER PÅ INTERNETT OG UTDANNINGSNIVÅ""""".""""""""""""""". 15 

4.3 BRUKA V TJENESTER PÅ INTERNETT OG HUSHOLDNINGSINNTEKT"""""""""""""".". 16 

4.4 BRUKA V TJENESTER PÅ INTERNETT OG PRODUKSJONSRETNING """ """"""" "" ""."." 17 





Bønder på nett - Om bruk av PC og Internett i landbruket Side 1 

1 Innledning og metode 

På oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke gjennomførte Landbrukets Utredningskontor en 

undersøkelse av internettbruk blant gårdbrukere i november 2000. Denne undersøkelsen er en 

oppfølging av en lignende undersøkelse, som ble gjennomført et halvt år tidligere 1• Bruk av 

Internett er inne i ei rivende utvikling, og dette er bakgrunnen for at det var et ønske om å 

gjenta en del av spørsmålene fra forrige undersøkelse, samt stille en del nye spørsmål. 

Undersøkelsen er gjennomført over telefon av Opinion AS i perioden 13. - 22. november 

2000, som en del av en omnibusundersøkelse blant landbruksbefolkningen. 1000 personer 

under 60 år, som driver bruk på 50 dekar eller mer, ble intervjuet. Informantene ble trukket 

tilfeldig ut fra Produsentregisteret. 

Det vil alltid knytte seg noe 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-fordeling. Dette 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. I 

alle tabeller i dette kortnotatet er det markert med stjerne (*) der krysskjøringene viser 

signifikante sammenhenger på et fem-prosentnivå. 

Spørsmålene som ble stilt er presentert bakerst i kortnotatet. Dette kortnotatet tar ikke opp alle 

spørsmålene som er stilt i undersøkelsen. Kortnotatet gir en generell presentasjon av 

gårdbrukeres bruk av PC og Internett og i hovedtrekk hva disse redskapene brukes til. Når det 

gjelder resultatene for besøk av ulike organisasjoners hjemmesider og bruk av spesifikke 

tjenester på Internett kan informasjon fås gjennom en henvendelse til Norsk 

Landbrukssamvirkes infmmasj onsavdeling. 

I dette kortnotatet blir det også vist til undersøkelsen fra mars 2000 (Kvendseth 2000). Denne 

ble gjennomført på tilsvarende måte som undersøkelsen i november, med ett unntak. I 

undersøkelsen fra mars var ikke gårdbrukere over 60 år utelatt som målgruppe. Der resultater 

fra novemberundersøkelsen blir sammenlignet med undersøkelsen fra mars, er respondentene 

over 60 år utelatt. Dette er gjort for å sikre at resultatene blir sammenlignbare. Undersøkelsen 

i mars ble også gjennomført av Opinion AS, i perioden 16. -27. mars. 

I rapporten er totaltallene for alle gårdbrukerne som deltok i undersøkelsen presentert. Det er 

imidlertid også undersøkt om det er forskjeller i deres adferd med hensyn til PC og Internett-

1 Kvendseth, Chris Helen (2000). Internett i Landbruket. Rapport 4- 2000, Landbrukets Utredningskontor. 
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Side 2 Bønder på nett - Om bruk av PC og Internett i landbruket 

bruk etter noen bakgrunnsvariabler. Bakgrunnsvariablene som er brukt er: Alder, 

utdanningsnivå, samlet husholdningsinntekt og produksjonsretning. 

I de følgende kapitlene vil følgende forhold belyses: 

• Hvilke informasjonskilder informantene mener er viktige for dem som bønder 

(kapittel 2). 

• Bøndenes tilgang til PC og Internett (kapittel 3). 

• Hvilke tjenester og tilbud de benytter seg av på Internett (kapittel 4). 

• Bakerst i rapporten følger spørreskjemaet for hele undersøkelsen som ble gjennomført 

høsten 2000. 
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2 Informasjonslcilder 
I dette kapitlet vil vi gjennomgå svarene på spørsmålet: Hvor viktig er følgende 

informasjonsldlder for deg som bonde? Informasjonskildene som det ble spurt om var: 

Internett, aviser I TV, landbrukstidssla·ifter (fagtidsskrifter), fagmøter og personlig 

rådgivning. 

Side 3 

Informantene ble bedt om å rangere svarene etter en skala fra 1 til 5, der 1 betyr ikke viktig og 

5 betyr svært viktig. I presentasjonen av svarene er det her valgt å slå sammen de som oppga 

4 og 5, og tolke disse som at de mente at informasjonskilden var viktig. De øvrige tolkes dit 

hen at informasjonskilden er mindre viktig eller ikke viktig i det hele tatt. 

Samlet sett, det vil si for alle gårdbrukerne uavhengig av bakgrunnsvariabler, så oppga 

• 21 prosent at Internett er en viktig informasjonskanal 

• 40 prosent oppga aviser og TV 

• 67 prosent landbrukstidsskrifter 

• 60 prosent fagmøter 

• 56 prosent personlig rådgivning. 

Av dette kan vi slutte at det fortsatt er de tradisjonelle informasjonskildene som er viktigst for 

bonden. Likevel er det en betydelig andel som også bruker Internett som et middel til å oppnå 

informasjon. 

I det følgende vil det bli sett nærmere på om det er spesielle grupper av gårdbrukere som 

skiller seg ut med hensyn til vektleggingen av de ulike informasjonskildene. 

2.1 Informasjonskilder og alder 
Tabell 2.1 viser at det er signifikante sammenhenger mellom hvor viktig informasjonskildene 

anses å være og alderen på gårdbrukeren. Det eneste unntaket er synet på viktigheten av 

aviser og TV. Forskjellene er imidlertid ikke svært store. Internett er mest viktig for de som er 

under 40 år. Her oppgir 25 prosent at Internett er viktig for dem, mot 17 prosent av de som er 

mellom 50 og 59 år. Når det gjelder landbrukstidsskrifter, oppgir 73 prosent av de yngste at 

det er en viktig informasjonskanal, mot 61 prosent av de eldste. Fagmøter er minst viktig 

blant de mellom 40 og 49 år (56 prosent), og mest viktig for de som er under 40 år (67 

prosent). Personlig rådgivning er oppgitt som viktig for 66 prosent av de yngste, mot 52 

prosent av de over 40 år. 
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Tabell 2.1 Andeler som oppgir at ulike informasjonsid/der er viktige for de som bonde, 
etter alder (i prosent) 

Under 40 år 40-49 år 50 - 59 år Totalt 

Internett* 25 22 17 21 
Aviser I TV 36 40 45 40 
Landbrukstidssktifter* 73 67 61 67 
Fagmøter* 67 56 61 60 
Personlig rådgivning* 66 52 52 56 

N 257 409 334 1000 

*Stjernene angir hvilke sammenhenger som er statistisk signifikante på fem-prosent-nivå. 

Det er en gjennomgående tendens til at de yngre gårdbrukerne anser de ulike 

informasjonskanalene som viktigere for seg som bonde, enn de eldre gårdbrukerne gjør. 

Årsaken til dette kan være at mange av de under 40 år har kortere fartstid som bonde og 

dermed mener de har mer å lære innen faget. Unntaket er aviser og TV, som de yngre i 

mindre grad oppgir som viktig enn de øvrige, men denne sammenhengen er ikke statistisk 

signifikant. 

2 .2 Informasjonskilder og utdanningsnivå 
Det er videre sett på om utdanningsnivået til bonden innvirker på hvilke informasjonskilder 

han eller hun mener er viktige. Tabell 2.2 viser at det er signifikante sammenhenger mellom 

utdanningsnivået og hvor viktig informantene mener at Internett og aviser og TV er som 

informasjonskilde. For de øvrige kildene er det ikke signifikante sammenhenger. Når det 

gjelder Internett, går det et skille mellom de som har grunnskole eller fra ett til tre års 

utdanning ut over grunnskole på den ene siden, og de som har fire års utdanning ut over 

grunnskole eller mer. Det er de med grunnskole som i minst grad ser Internett som viktig (15 

prosent), og de som har mellom 4 og 5 års utdanning ut over grunnskole som i størst grad 

mener Internett er en viktig informasjonskilde (27 prosent). 

Tabell 2.2 Andeler som oppgir at ulike informasjonsid/der er viktige for de som bonde, 
etter utdanningsnivå (i prosent) 

Internett* 

Aviser I TV* 

Landbrukstidsskrifter 

Fagmøter 

Personlig rådgivning 

N 

Ingen2 1 - 3 år 4 - 6 år Mer enn 6 år Totalt 

15 17 27 23 21 
53 40 37 41 40 
61 65 70 66 67 
61 61 61 58 60 
55 57 56 51 56 

92 419 329 160 1000 

2 Med "ingen" menes her at informantene har grunnskole, videre angir årene antall års utdanning ut over 
grunnskolenivå. 
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Den gruppen som i størst grad mener aviser og TV er en viktig inf01masjonskilde er de som 

ikke har utdanning ut over grunnskole (53 prosent). Blant de øvrige gruppene er forskjellene 

ikke store (mellom 37 og 41 prosent). 

Det er svært små forskjeller i hvor viktig de ulike informasjonskildene anses å være når det 

kontrolleres mot samlet husholdningsinntekt og produksjonsretning. Tall for disse 

bakgrunnsvariablene blir derfor ikke presentert her. 
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3 Tilgang på, og brul( av PC og Internett 
I dette kapitlet blir informantenes svar på spørsmål om husstanden har PC, og hvilke formål 

den benyttes til, presentert. Det vil også bli belyst om Internett brukes andre steder enn 

hjemme, og om hvor mange som planlegger åta i bruk Internett. 

3.1 Hvor mange som har PC hjemme 
Nesten tre av fire gårdbrukere (73 prosent) oppgir at de har en PC i husstanden. Dette er ett 

prosentpoeng mer enn respondentene svarte i en tilsvarende undersøkelse fra mars 2000. Det 

kan dermed se ut som om det ikke er noen rask økning i landbruksbefolkningens anskaffelse 

av PC-er til hjemmebruk, noe som kanskje skyldes at man begynner å nærme seg et 

metningspunkt. 

Det er en signifikant sammenheng mellom alder og tilgang på PC. Det viser seg at det er 

aldersgruppen mellom 40 og 49 år som i størst grad har anskaffet PC (80 prosent), mens det er 

færre av de som er mellom 50 og 59 år (62 prosent). 

Tabell 3.1 

* 
Har PC 

N 

Andeler som oppgir at husstanden har PC, etter alder (i prosent) 
Under 40 år 40 - 49 år 50 - 59 år 

73 80 62 

257 409 334 

Totalt 

73 

1000 

Det er likedan en signifikant sammenheng mellom utdanningsnivå og hvorvidt husstanden har 

PC. En ser her at andelen øker med utdanningsnivået. Blant gårdbrukere som har grunnskole 

oppgir 41 prosent at de har PC, mens hele 84 prosent av de som har mer enn seks års 

utdanning ut over grunnskole oppgir det samme. 

Tabell 3.2 

* 
Har PC 

N 

Andeler som oppgir at husstanden har PC, etter utdanningsnivå (i prosent) 

Ingen 

41 

92 

1- 3 år 

70 

419 

4-6 år 

80 

329 

Mer enn 6 år 

84 

160 

Totalt 

73 

1000 

Det er også en tendens til at andelene som har PC øker med økende husstandsinntekt. Mens 

39 prosent av de som har under 200.000 i samlet inntekt oppgir å ha PC, så gjelder det samme 

84 prosent av de som her 400.000 kroner eller mer i inntekt. 

Tabell 3.3 Andeler som oppgir at husstanden har PC, etter samlet husholdningsinntekt (i 
prosent) 

* Under 200- 300- 400.000 Ikke sikker, Totalt 

200.000 299.000 399.000 eller mer uoppgitt 

Har PC 39 55 72 84 61 73 

N 44 132 229 472 123 1000 
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Tabell 3.4 viser at forskjellene ikke er fullt så store mellom de ulike produksjonsretningene 

med hensyn til om de har PC. Likevel ser det ut til å være noen forskjeller mellom dem. 

Melke- og kjøttprodusentene viser en tendens til i mindre grad å ha PC, enn de som ikke har 

disse produksjonsretningene (69 - 70 prosent), mens kornprodusentene tenderer i retning av å 

ha PC i større grad enn de øvrige (78 prosent). 

Tabell 3.4 Andeler som oppgir at husstanden har PC, etter produksjonsretning3 (i 
prosent) 

Melk* Kjøtt* Egg I fjørfe Frukt I Korn* Totalt 
ønt 

Har PC 69 70 79 77 78 73 

N 458 686 33 97 347 1000 

3.2 Hva brukes hjemme-PC-en til? 
I det følgende vil det bli sett på hva PC-en brukes til. Informantene ble bedt om å svare på om 

PC-en benyttes til: Regnskap og økonomistyring, tekstbehandling, Internett I e-post, og spill. 

Dette spørsmålet ble bare stilt til de som oppga at de har PC. 

Samlet sett, for alle gårdbrukerne som har PC hjemme, viser følgende svarfordeling seg: 

• 77 prosent benytter PC-en til tekstbehandling (76 prosent i mars 2000) 

• 73 prosent benytter PC-en til Internett og E-post (61 prosent i mars 2000) 

• 37 prosent benytter PC-en til regnskap og økonomistyring (40 prosent i mars 2000) 

• 45 prosent benytter PC-en til spill ( 61 prosent i mars 2000) 

Det er her verdt å anmerke at det ikke nødvendigvis er gårdbrukeren selv som bruker PC-en 

til alle disse formålene. Det kan være andre i husstanden. Dette gjelder nok i stor grad der det 

er svart positivt på at PC-en benyttes til spill, men kan også være tilfelle for andre av 

formålene. Endringene fra mars til november 2000 er ikke entydige. Spesielt er nedgangen i 

personer som bruker PC-en til spill bemerkelsesverdig, spesielt tatt i betraktning at høsten 

2000 var trist og våt, noe som nok skulle innebære at mange barn var innendørs og i full sving 

med dataspillene sine. Forklaringene kan ligge i at prisen på Playstation har falt, eller det kan 

tenkes at det var ett eller flere populære dataspill som gikk som farsott over landet i mars. 

3 Siden mange av informantene har mer enn en produksjonsretning på gården sin, så er ikke kategoriene 
gjensidig utelukkende. I hver kolonne er derfor alle de som har den enkelte produksjonsretningen representert, 
men samme person kan også være med i kolonnen som viser en annen produksjonsretning. Derfor lar ikke N seg 
summere opp i 1000 gårdbrukere. For å teste for signifikante sammenhenger er alle i hver enkelt 
produksjonsretning testet opp mot alle de som ikke har den samme produksjonen. Når tabellen viser at det er en 
signifikant sammenheng mellom melkeprodusenter og i hvor stor grad de har PC, så betyr det at det er 
signifikante sammenhenger når melkeprodusentene testes mot alle de som ikke har melk. Dette gjelder alle 
tabellene i dette kminotatet hvor det ses på sammenhenger mellom produksjonsretningene. 
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Bruken av Internett og e-post har imidlertid økt betraktelig, fra 61 prosent i mars til 73 

prosent i november. Denne endringen er mer som forventet, da bruken av Internett øker jevnt 

i befolkningen som helhet. Noe av nedgangen i bruken av PC-spill kan kanskje skyldes at PC

en i stølTe grad brukes til Internett og E-post av de voksne i husstanden, og at barna derfor blir 

forvist til andre aktiviteter. De øvrige forskjellene (tekstbehandling og regnskap I 
økonomistyring) er svært små. 

Det er signifikante sammenhenger mellom hva PC-en benyttes til mellom aldersgruppene. 

Dette gjelder tekstbehandling og spill, men ikke Internett I e-post og regnskap og 

økonomistyring. Vi ser av tabell 3.5 at tekstbehandling benyttes i størst grad av de under 40 år 

(82 prosent), mens de som er mellom 50 og 59 år benytter tekstbehandling minst (70 prosent). 

Når det gjelder bruk av spill oppgis dette i størst grad av de som er mellom 40 og 49 år (57 

prosent), og i minst grad av de som er mellom 50 og 59 år (29 prosent). Dette kan nok henge 

sammen med hvilke aldersgrupper som i størst grad har barn som benytter PC-en. 

Tabell 3.5 Hva brukes hjemme-PC-en til, etter alder (i prosent) 

Under40 år 40-49 år 50 - 59 år Totalt 

Regnskap og økonomistyring 40 37 34 37 

Tekstbehandling* 82 79 70 77 

Internett - E-post 74 76 68 73 

Spill* 46 57 29 45 

N 188 329 208 725 

Utdanningsnivået spiller en rolle for hva PC-en benyttes til for alle formålene bortsett fra 

spill. Vi ser av tabell 3.6 at regnskap og økonomistyring ved hjelp av PC øker med økende 

utdanning. Mens 26 prosent av de med grunnskoleutdanning oppgir dette, gjelder det nesten 

dobbelt så mange av de som har mer enn seks års utdanning utover grunnskole ( 48 prosent). 

Andelene som benytter PC-en til tekstbehandling øker fra henholdsvis 50 til 95 prosent i de 

samme gruppene. Bruken av Internett og E-post øker også jevnt med økende utdanning, fra 55 

prosent av de med grunnskole til 79 prosent av de som har fire år eller mer utdanning ut over 

grunnskolen. 

Tabell 3.6 Hva brukes hjemme-PC-en til, etter utdanningsnivå (i prosent) 

Ingen 1 - 3 år 4 - 6 år Mer enn 6 år Totalt 

Regnskap og økonomistyring* 26 30 41 48 37 

Tekstbehandling* 50 66 84 95 77 

Internett - E-post* 55 68 79 79 73 

Spill 55 43 47 43 45 

N 38 291 262 134 725 

Når PC-bruken sammenholdes mot samlet husholdningsinntekt, viser det seg at der er 

signifikante sammenhenger med hensyn til bruk av tekstbehandling og Internett I E-post. Når 

det gjelder bruken av tekstbehandling er det spesielt de som har en inntekt på over 400.000 
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kroner som skiller seg ut (83 prosent), mens de med lavere inntekt bruker tekstbehandling i 

mindre grad enn gjennomsnittet på 77 prosent. Internett og E-post brukes av 59 prosent av de 

som er i den laveste inntektskategorien, mot 78 prosent av de som er i den høyeste 

inntektskategorien. 

Tabell 3. 7 Hva brukes hjemme-PC-en til, etter samlet husholdningsinntekt (i prosent) 

Under 200 - 300- 400.000 Ikke sikker, Totalt 

200.000 299.000 399.000 eller mer uoppgitt 

Regnskap og økonomistyring 35 33 32 39 44 37 

Tekstbehandling* 71 69 72 83 71 77 

Internett - E-post* 59 69 67 78 71 73 

Spill 47 41 44 46 51 45 

N 17 73 165 395 75 725 

Det er små forskjeller mellom de ulike produksjonsretningene med hensyn til hva PC-en 

benyttes til. Vi kan imidlertid se en tendens til at melkeprodusentene benytter tekstbehandling 

og Internett I E-post i noe mindre grad enn de øvrige. På den andre siden er det en tendens til 

at kornprodusentene benytter tekstbehandling i noe større grad enn de øvrige. 

Tabell 3.8 Hva brukes hjemme-PC-en til, etter produksjonsretning (i prosent) 

Melk Kjøtt Egg I fjørfe Frukt I Korn Totalt 
ønt 

Regnskap og økonomistyring 37 36 39 43 39 37 

Tekstbehandling 73* 76 81 79 82* 77 

Internett - E-post 68* 72 85 73 75 73 

Spill 42 46 54 39 47 45 

N 316 481 26 75 271 725 

3.3 Hvor brukes Internett? 
I forrige delkapittel var spørsmålet hva PC-en i husstanden ble brukt til. Dette innebærer at vi 

ikke kan være helt sikre på at det er gårdbrukeren selv som bruker den. I tillegg kan det være 

gårdbrukere som ikke har PC hjemme, men som bruker Internett på en annen arbeidsplass 

eller andre steder. Derfor er det også stilt et spørsmål som dreier seg om bondens egen bruk 

av Internett, og hvor dette foregår. Svaralternativene som er gitt er; bruker ikke Internett, 

bruker Internett hjemme, bruker Internett på jobben og bruker Internett andre steder enn på 

jobben. Svært få har oppgitt at de bruker Internett andre steder enn hjemme eller på jobben, 

og derfor er disse to gruppene slått sammen til bruker Internett andre steder enn hjemme. Det 

viktigste her er å få oversikt over faktisk bruk av Internett. 
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Side 10 Bønder på nett - Om bruk av PC og Internett i landbruket 

• 46 prosent bruker ikke Internett (53 prosent i mars 20004
) 

• 50 prosent bruker Internett hjemme ( 42 prosent i mars 2000) 

• 19 prosent bruker Internett andre steder enn hjemme (16 prosent i mars 2000) 

• Dette innebærer at bare fire prosent bruker Internett bare utenfor hjemmet (5 prosent i 

mars 2000) 

Mens 53 prosent av informantene i mars 2000 oppga at de ikke bruker Internett, er denne 

andelen sunket til 46 prosent i november samme år. Økningen ser først og fremst ut til å 

skyldes at flere bruker Internett hjemme. 

Det viser seg å være signifikante sammenhenger mellom alder og i hvor stor grad Internett 

benyttes. Av tabell 3.9 går det fram at de som er eldre enn 50 år i langt større grad enn 

gjennomsnittet oppgir at de ikke bruker Internett (57 prosent av de eldste mot 46 prosent av 

alle). Denne forskjellen fører videre til at det også er signifikante forskjeller i bruk av Internett 

hjemme. Det er likevel slik at de eldste i om lag like stor grad som de yngre oppgir at de 

bruker Internett på jobben. Dette kan forstås slik at de eldre ikke er mer motvillige til å bruke 

Internett i arbeidssammenheng utenfor gården, men de er mer motvillige til å bruke Internett 

hjemme hos seg selv. Dette henger nok sammen med at færre i denne aldersgruppen har PC i 

husstanden sin. 

Tabell 3.9 Hvor gårdbrukerne bruker Internett, etter alder (i prosent) 

Under40 år 40 - 49 år 50 - 59 år Totalt 

Bruker ikke Internett* 40 41 57 46 

Bruker Internett hjemme* 55 56 39 50 

Bruker Internett andre steder enn hjemme 19 21 17 19 

N 257 409 334 1000 

Også når vi undersøker sammenhengen mellom utdanningsnivå og bruk av Internett finner vi 

signifikante sammenhenger. Andelene som bruker Internett er jevnt stigende med økende 

utdanning, det samme er andelene som bruker Internett hjemme. Men i dette tilfellet er 

forskjellene også svært store med hensyn til hvor mange som bruker Internett i 

jobbsammenheng, eller andre steder utenfor hjemmet. Mens bare fire prosent av de som kun 

har grunnskole bruker Internett utenfor hjemmet, gjelder det samme 43 prosent av de som har 

mer enn seks års utdanning utover grunnskolen. 

4 Prosenttallene fra mars 2000 gjelder informantene i utvalget som var under 60 år. Dette er gjort for at 
resultatene fra de to undersøkelsene skal være sammenlignbare. 
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Tabell 3.10 Hvor gårdbrukerne bruker Internett, etter utdanningsnivå (i prosent) 

Ingen 1 - 3 år 4 - 6 år Mer enn 6 Totalt 
år 

Bruker ikke Internett* 78 55 36 24 46 

Bruker Internett hjemme* 20 43 59 66 50 

Bruker Internett andre steder enn hjemme* 4 10 24 43 19 

N 92 419 329 160 1000 

Det er klare signifikante sammenhenger mellom bruk av Internett og husholdningsinntekt. 

Andelene som ikke bruker Internett synker med økende inntekt, og andelen som bruker 

Internett hjemme øker med husholdningsinntekten. Det samme gjør bruken av Internett andre 

steder enn hjemme. 

Tabell 3.11 Hvor gårdbrukerne bruker Internett, etter samlet husholdningsinntekt (i 
prosent) 

Under 200- 300- 400.000 Ikke sikker, Totalt 

200.000 299.000 399.000 eller mer uoppgitt 

Bruker ikke Internett* 77 60 55 32 55 46 

Bruker Internett hjemme* 21 39 42 61 42 50 

Bruker Internett andre steder 7 2 10 32 10 19 
enn h"emme* 
N 44 132 229 472 123 1000 

På dette spørsmålet er det også klare forskjeller mellom produksjonsretningene. Det er høyere 

andeler blant melke- og kjøttprodusentene som oppgir at de ikke bruker Internett enn blant de 

øvrige produksjonsretningene. Kornprodusentene, på den andre siden, oppgir bare i 36 

prosent av tilfellene at de ikke bruker Internett, mot 46 prosent blant alle. Dette henger 

sammen med at melke- og kjøttprodusentene i mindre grad enn gjennomsnittet bruker 

Internett hjemme, samt i mindre grad enn de øvrige bruker Internett i jobbsituasjon utenfor 

gården. De som i størst grad bruker Internett hjemme er egg og fjørfeprodusentene (67 

prosent), og de skiller seg signifikant ut fra gjennomsnittet av alle. Kornprodusentene bruker 

også Internett hjemme i større grad enn gjennomsnittet (56 prosent), samtidig som det også er 

en signifikant sammenheng mellom kornproduksjon og bruk av PC utenfor hjemmet (31 

prosent). 

Tabell 3.12 Hvor gårdbrukerne bruker Internett, etter produksjonsretning (i prosent) 

Melk Kjøtt Egg I fjørfe Frukt I Kom Totalt 
rønt 

Bruker ikke Internett 54* 50* 33 40 36* 46 

Bruker Internett hjemme 44* 47* 67* 54 56* 50 

Bruker Internett andre steder 7* 14* 21 21 31* 19 
enn h"emme* 
N 458 686 33 97 347 1000 
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3.4 Hvor ofte "er gårdbrukerne på nettet" 

Det ble videre stilt spørsmål om hvor ofte de som bruker Internett gjør dette. Totalt oppgir: 

• 57 prosent (av de som bruker Internett) at de gjør dette daglig eller annenhver dag (45 

prosent i mars 2000) 

• 31 prosent oppgir at de gjør det en eller to ganger i uka (37 prosent i mars 2000) 

• 13 prosent oppgir at de gjør det noen ganger i måneden eller sjeldnere (17 prosent i mars 

2000) 

Utviklingen ser ut til å gå i retning av at stadig flere bruker Internett, og som vi ser av tallene 

ovenfor - de som bruker Internett gjør det oftere enn bare et halvt år tidligere. 

Det ble ikke funnet signifikante sammenhenger mellom hvor ofte Internett brukes og alderen 

til gårdbrukerne, eller etter hvilke produksjoner de har på gårdene sine. Derfor presenteres 

ikke andelene fordelt etter disse kategoriene. Derimot var det en signifikant sammenheng 

mellom hyppighet og utdanningsnivå. Det er en markert økning i andelene som oppgir at de 

bruker Internett daglig, eller omtrent annenhver dag, etter utdanningsnivå. Mens 37 prosent av 

de med grunnskole oppgir at de bruker Internett så ofte, gjelder det samme 73 prosent av de 

som har mer enn seks års utdanning utover grunnskole. 

Tabell 3.13 Hvor ofte gårdbrukerne bruker Internett, etter utdanningsnivå (i prosent) 

* Ingen 1- 3 år 4-6 år Merenn6 Totalt 
år 

Daglig eller omtrent annen hver dag 37 48 57 73 57 

1 - 2 ganger i uken 47 35 30 22 31 

Noen ganger i måneden eller sjeldnere 16 17 13 5 13 

N 19 184 209 119 531 

Holdt opp mot husholdningsinntekt viser det seg også å være en signifikant sammenheng i 

forhold til hvor ofte Internett benyttes. Resultatene fra de som har en inntekt på under 200.000 

kroner er her svært usikker, da det bare er ti personer i denne kategorien. Ser vi bort fra disse, 

går det et skille mellom de som har inntekter på over eller under 400.000 kroner. I den første 

gruppen oppgir 61 prosent at de bruker Internett hver eller annenhver dag, mot 47 prosent av 

de som tjener under 400.000 kroner. 

Tabell 3.14 Hvor ofte gårdbrukerne bruker Internett, etter husholdningsinntekt (i prosent) 
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* Under 200 - 300- 400.000 Ikke sikker, Totalt 
200.000 299.000 399.000 eller mer uo1212gitt 

Daglig eller omtrent annen 80 47 47 61 55 57 
hver dag 
1 - 2 ganger i uken 10 32 42 28 25 31 

Noen ganger i måneden eller 10 21 12 11 21 13 
s" eldnere 
N 10 53 101 314 53 531 

3. 5 Planer om å anskaffe eller ta i bruk Internett 
I dette delkapitlet vil det bli sett på de som ikke bruker Internett i dag, og hvilke planer de har 

for å begynne å bruke Internett. Spørsmålet var som følger: Hvis du ikke bruker Internett, 

planlegger du å anskaffe Internett hjemme hos deg selv i løpet av året? Av alle gårdbrukerne 

(som i dag ikke bruker Internett) sett under ett, oppgir: 

• 18 prosent at de aldri kommer til å ta i bruk Internett (21 prosent mars 2000) 

• 8 prosent oppgir at de har Internett men at de ikke vil ta det i bruk (8 prosent mars 2000) 

• 33 prosent svarer at de i alle fall ikke skal gjøre det foreløpig (31 prosent mars 2000) 

• 6 prosent oppgir at de allerede har Internett og skal ta det i bruk (7 prosent mars 2000) 

• 25 prosent oppgir at de skal skaffe seg Internett i løpet av året (28 prosent mars 2000) 

• 10 prosent er ikke sikre (5 prosent mars 2000) 

Av de som ikke har Internett er det om lag en av fire som svarer at de aldri skal anskaffe 

Internett, eller at de har Internett men at de ikke vil bruke det. En like stor andel svarer at de 

skal skaffe seg Internett i løpet av året, og ytterligere seks prosent oppgir at de har og skal ta 

det i bruk. De øvrige er mer usikre på om de kommer til å ta i bruk Internett, og i så tilfelle 

når det skal skje. Det er ingen vesentlige endringer fra mars til november 2000 i 

gårdbrukernes planer med hensyn til anskaffelse av Internett. 

Den eneste av bakgrunnsvariablene som det er signifikant sammenheng med, når det gjelder 

svar på dette spørsmålet, er alder. Det er her markert flere blant de eldste som oppgir at de 

aldri skal bruke Internett (26 prosent), men det er faktisk hele 12 prosent av de som enda ikke 

har fylt 40 år som oppgir det samme. De yngste gårdbrukerne merker seg ut med at en høyere 

andel blant disse enn blant de øvrige har tenkt å anskaffe Internett i løpet av året. Ellers er det 

ikke store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene i svarfordelingen, med unntak av 

gruppen mellom 40 og 49 år som i større grad enn de andre opplyser at de har Internett 

hjemme, og at de skal ta det i bruk. 
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Tabell 3.15 Planer om å ta i bruk Internett i fremtiden, etter alder (i prosent) 

* 
Har Internett hjemme, men 
vil ikke ta i bruk 
Har Internett, skal ta i bruk 

Nei, i alle fall ikke 
foreløpig 
Nei, kommer aldri til å ta i 
bruk Internett 
Ja, har tenkt å anskaffe 
Internett i løpet av året 
Ikke sikker 

N 
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Under 40 år 

3 

5 

35 

12 

35 

9 

116 

40-49 år 50 - 59 år 

13 7 

7 6 

34 30 

12 26 

24 21 

10 11 
182 205 

Totalt 

8 

6 

33 

18 

25 

10 

503 
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4 Hvill(e tjenester og tilbud benyttes på Internett? 
I dette kapitlet5 vil vi se på hvilke tjenester gårdbrukerne benytter seg av på Internett. Blant 

alle gårdbrukere (de som faktisk bruker Internett) sett under ett viser det seg at: 

• 63 prosent søker informasjon om landbruk 

• 61 prosent søker nyheter generelt 

• 56 prosent bruker nettbank 

• 54 prosent søker landbruksnyheter 

• 46 prosent søker informasjon om hobbyer, reiser, etc. 

• 3 8 prosent surfer 

• 3 prosent "chatter" 

4.1 Bruk av tjenester på Internett og alder 
Det er ikke store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene i bruken av de forskjellige 

tjenestene. Det er to av tjenestene som har en signifikant sammenheng med alder; nettbank og 

surfing. De under 40 år oppgir i 64 prosent av tilfellene at de bruker nettbank mot 46 prosent 

av de som er mellom 50 og 59 år. 

Surfing er også langt mer vanlig blant de yngste ( 49 prosent), enn blant de eldste 

gårdbrukerne (32 prosent). 

Tabell 3.16 Bruk av tjenester på Internett, etter alder (i prosent) 

Under40 år 40 - 49 år 50 - 59 år 

Landbruksnyheter 58 54 50 

Andre nyheter 60 62 59 

Søker informasjon om landbruk 68 63 58 

Søker info om hobby, reiser, etc 47 49 41 

Handler 16 15 16 

Nettbank/betaling av regninger * 64 57 46 

Chatter 3 4 

Surfer* 49 35 32 

N 154 243 145 

4.2 Bruk av tjenester på Internett og utdanningsnivå 

Totalt 

54 

61 

63 

46 

16 

56 

3 

38 

542 

Utdanningsnivået spiller liten rolle med hensyn til bruk av de ulike tjenestene, men også her 

er det to unntak. De med høyere utdanning viser en klar tendens til at de i større grad bruker 

Internett til å søke informasjon om hobbyer, reisemål og lignende. Gruppen som skårer lavest 

her er de med grunnskole, men det er svært få personer i gruppen, og dette gjør resultatet 

usiklrnrt. Likevel er forskjellen blant de øvrige også klar. Av de som har fra ett til tre års 

5 Dette spørsmålet ble ikke stilt i undersøkelsen som ble gjennomfø1t i mars 2000. 
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utdanning ut over grunnskole oppgir 42 prosent at de søker denne typen informasjon, mot 55 

prosent av de som har mer enn seks års utdanning. Det er også en tendens til at de med lengre 

utdanning "chatter" mer enn de med lavere utdanning, men det er i utgangspunktet svært få 

som bruker tid til dette formålet i alle kategoriene. 

Tabell 3.17 Bruk av tjenester på Internett, etter utdanningsnivå (i prosent) 

Ingen 1 - 3 år 4 - 6 år Merenn 6 Totalt 
år 

Landbruksnyheter 55 57 58 44 54 

Andre nyheter 65 57 60 68 61 

Søker informasjon om landbruk 45 63 66 61 63 

Søker info om hobby, reiser, etc * 10 42 48 55 46 

Handler 15 12 18 17 16 

Nettbank/betaling av regninger 55 56 58 52 56 

Chatter * 0 4 6 3 

Surfer 25 33 45 38 38 

N 20 190 210 122 542 

4.3 Bruk av tjenester på Internett og husholdningsinntekt 
Hvis bruken av tjenester på Internett holdes opp mot de ulike inntektskategoriene 

framkommer det heller ikke store forskjeller. Det er to signifikante utslag; bruk av 

landbruksnyheter og søking av informasjon om landbruket. De mest markerte utslagene 

gjelder gruppen med inntekter under 200.000 kroner, men antallet respondenter i denne 

gruppen er alt for lavt til at disse tallene kan anses for å være sikre. 

Det er gruppen som har inntekter mellom 300 og 400.000 som viser størst interesse for begge 

disse områdene, mens de med inntekter mellom 200 og 300.000 viser mindre interesse enn 

gjennomsnittet. De med inntekter på 400.000 eller mer ligger omtrent på nivå med 

gjennomsnittet av alle gårdbrukere. 

Tabell 3.18 Bruk av tjenester på Internett, etter samlet husholdningsinntekt (i prosent) 

Under 200 - 300- 400.000 Ikke sikker, Totalt 
200.000 299.000 399.000 eller mer uoppgitt 

Landbruksnyheter* 80 42 66 53 47 54 

Andre nyheter 80 55 59 63 55 61 

Søker informasjon om 100 59 70 61 58 63 
landbruk* 
Søker info om hobby, reiser, 30 47 42 49 36 46 
etc 
Handler 0 19 14 16 18 16 

Nettbank/betaling av 70 49 55 58 49 56 
regninger 
Chatter 0 2 4 3 4 3 

Surfer 50 51 42 36 31 38 

N 10 53 104 320 55 542 
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4.4 Bruk av tjenester på Internett og produksjonsretning 
Det er tendenser til forskjeller mellom produksjonsretningene med hensyn til tre av 

tjenesteområdene; landbruksnyheter, søking av informasjon om hobbyer, reiser og lignende, 

samt bruk av nettbank. 

Både melk- og kjøttprodusentene oppgir i større grad enn de øvrige at de søker 

landbruksnyheter på Internett. Kornprodusentene søker i større grad informasjon om hobbyer, 

reiser og lignende enn de øvrige, mens kjøttprodusentene markerer seg signifikant ut med at 

de søker denne typen informasjon i mindre grad enn de øvrige. Når det gjelder bruk av 

nettbank, oppgis dette i mindre grad blant kornprodusentene, mens egg og fjørfeprodusentene 

bruker nettbank i større grad enn de øvrige. 

Tabell 3.19 Bruk av tjenester på Internett, etter produksjonsretning (i prosent) 

Melk Kjøtt Egg/ Frukt I Korn Totalt 
fiørfe rønt 

Landbruksnyheter 65* 58* 55 53 49 54 
Andre nyheter 58 60 50 55 60 61 
Søker informasjon om landbruk 68 65 68 66 63 63 
Søker info om hobby, reiser, etc 43 42* 41 45 53* 46 
Handler 18 15 5 14 14 16 
Nettbank/betaling av regninger 60 56 82* 53 50* 56 
Chatter 2 3 5 2 4 3 
Surfer 38 40 55 31 39 38 
N 213 344 22 58 221 542 
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Vedlegg - Spørreskjema 

1. Så følger noen spørsmål om et annet tema. 

Hvor viktige er følgende informasjonskilder for deg som bonde? 

Jeg skal lese opp noen ulike informasjonskilder, og vil gjerne 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 (fagtidsslaifter) 

(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, forsøks1ing eller lignende) 

(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 

O=IKKE SIKKER 

e) Personlig rådgivning 

(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 

O=IKKE SIKKER 

2. Nå har jeg noen spørsmål om bruk av PC og Internett. 

Har husstanden PC? 

HVIS JA: 

Hvilke av følgende formål benyttes PC-en til? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Regnskap og økonomistyring 

2: Tekstbehandling 
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3: Internett, e-post 

4: Spill 

5: Annet 

6: Nei, har ikke PC 

3. Bruker du Internett? I tilfelle, bruker du Internett .... 

LES OPP ALT. 1-3 - FLERE SVAR MULIG 

1: På PC-en hjemme 

2: På jobben 

3: Andre steder 

4: Bruker ikke Internett 

4. HVIS IKKE BRUKER INTERNETT HJEMME (SPM 14 <> 1): 

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 tenkt å anskaffe Internett i løpet av året 

6: Ikke sikker 

5. HVIS BRUKER INTERNETT (SPM 14 <> 4): 

Hvor ofte bruker du Internett? 

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 

6: Ikke sikker 

6. HVIS BRUKER INTERNETT (SPM 14 <> 4): 

Hvilke av følgende tjenester eller tilbud bruker du på Internett? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

Side 19 
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1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

Landbruksnyheter 

Andre nyheter 

Bønder på nett - Om bruk av PC og Internett i landbruket 

Søker faginformasjon om landbruk 

Søker infmmasjon om hobby, reiser etc. 

Handler 

Nettbank \ betaling av regninger 

Chatter, deltar i samtalegrupper 

Surfer (bruker nettet som underholdningskanal) 

Annet 

Ikke sikker 

7. Hvilke av følgende hjemmesider for organisasjoner innen landbruket 

kjenner du til? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1 : Landbrukets Nettsenter 

2: Tines hjemmeside for melkeprodusenter (org.tine.no) 

3: Norsk Kjøtts hjemmeside 

4: Priors hjemmeside 

5: Genos hjemmeside 

6: Norsvins hjemmeside 

7: Felleskjøpenes hjemmeside 

8: Bondelagets hjemmeside 

9: Ingen av dem, ikke sikker 

8. FOR HJEMMESIDER NEVNT PÅ SPM 18: 

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 

9. HVIS BRUKER INTERNETT (SPM 14 <> 4): 

Hvilke av følgende nettsteder har du besøkt på Internett? 
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LES OPP - ROTER ALTERNATIVENE 

1: Nationens hjemmeside 

2: Bonde Web 

3: Planteforsks plantevernvarsler 

4: Landbrukets Forsøksringer 

5: Gårdsplassen 

6: Landbruk i Nord (PÅ INTERNETT) 

7: IT i landbruket (Steinkjer) 

8: Farmersfield 

9: Farmfri end 

10: Bondebladets Markedsplassen 

11: Eilanaskins hjemmeside 

12: AK Maskiners hjemmeside 

13: Norsk Mat 

14: Norsk Hydro 

15: Fatland 

17: Norgesf6r 

16: Ingen av dem, ikke sikker 

TIL ALLE 

10. 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: Auksjoner (maskiner eller driftsmidler) 

2: Bestilling (kraftfor, gjødsel eller lignende) 

3: Markedsinformasjon (priser, tilbud, etterspørsel) 

4: Diskusjonsgrupper, chat og debatt 

5: Landbruksnyheter 

6: Husdyr- og effektivitetskontroll 

7: Innmelding av slakt (samt tilbakemelding om klassifisering og vekter, 

"slakteweb") 

8: Kjøp og salg av brukte maskiner og utstyr (rubrikkannonser) 

Side 21 

9: Lokalt værvarsel (tretimers oppdatering på nedbør, vind, temperaturer m.m.) 

10: Plantevernvarsel (spredning av insekter, soppsykdom og annet 

11: Rovdyrvarsel (lokal varsling for peila og observerte rovdyr) 

12: Opplæring (landbruksfag via fjernundervisning) 

13: Personlig rådgivning innenfor gjødselplanlegging 
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14: 

15: 

16: 

Finansrådgivning (utlån, innskudd, forsikring, fond, aksjer og obligasjoner 

Nettbank 

Ingen av dem, ikke sikker 

HVIS NEVNT NOEN AV ALTERNATIVENE 9-14 PÅ SPM 21: 

11. Kunne du tenke deg å betale 500 kroner i året for noen av følgende tjenester, 

dersom dette var prisen for å få tilgang til tjenes ten? 

500 KRONER FOR HVER TJENESTE 

LES OPP (ALTERNATIVER NEVNT PÅ SPM 21) - FLERE SV AR MULIG 

1: Lokalt værvarsel (tretimers oppdatering på nedbør, vind, temperaturer m.m.) 

2: Plantevernvarsel (spredning av insekter, soppsykdom og annet 

3: Rovdyrvarsel (lokal varsling for peila og observerte rovdyr) 

4: Opplæring (landbruksfag via fjernundervisning) 

5: Personlig rådgivning innenfor gjødselplanlegging 

6: Finansrådgivning (utlån, innskudd, forsikring, fond, aksjer og obligasjoner 

7: Ingen av dem, ikke sikker 

12. HVIS BRUKER INTERNETT (SPM 14 <> 4): 

Hvilken side bruker du som startside på Internett? 

1: ABC Startsiden 

2: Adresseavisen (Adressa) 

3: Aftenposten 

4: Bondelagets hjemmeside 

5: Bondeweb 

6: Dagbladet 

7: Din side 

8: IT i landbruket (Steinkjer) 

9: Landbrukets Nettsenter - ( www .landbruk.no) 

10: Nationen 

11: VG 

12: Annet (noter) ______ _ 

13: Ikke sikker 

BAKGRUNNS SPØRSMÅL 

201. Da har jeg bare noen spørsmål til slutt. 

Hvilket år er du født? 
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202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 

1: Ingen 

2: 1-3 år 

3: 4-6 år 

4: Mer enn 6 år 

205. Hvilke produksjonstyper har du? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Melk 

2: Kjøtt (bortsett fra fjørfekjøtt) 

3: Egg, fjørfekjøtt 

4: Grønnsaker, frukt, bær, potet 

5: Kom 

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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