HVA ER EGENTLIG EN
OMNIBUS?
Omnibus er en intervjuundersøkelse med
flere oppdragsgivere, som kan stille
spørsmål om ulike tema. Hver
oppdragsgiver betaler for sine spørsmål, og
prisen holdes nede for hver enkelt, fordi
oppstartskostnadene (kjøp av
epostadresser og programvare) er et
spleiselag. Epostadressene kjøper vi fra
Landbrukets Dataflyt, som trekker et
tilfeldig utvalg fra sine datalister.

Omnibus i
landbruket
AgriAnalyse har gjennom mer enn
20 år gjennomført jevnlige
spørre-undersøkelser i
landbruksbefolkningen.
Omnibusen vår, som vi pleier å
gjennomføre hver høst,
gjennomføres per epost. Det er
faktisk enklere å «få folk i tale» på
epost enn på telefon. Og svarene
er like representative som de
tidligere telefonintervjuene.
For deg og din organisasjon betyr
det at prisen på spørsmålene i
omnibusen er lavere enn tidligere.

Svarene som mottas er eksklusive for den
som bestilte spørsmålene.

HØSTENS OMNIBUS
Høstens omnibus vil bli gjennomført i uke
44 (fra 1. til 5. november). Du vil motta
resultatene senest innen utgangen av uke
46.
Ta kontakt med AgriAnalyse så raskt som
mulig for å avtale hvilke spørsmål dere
ønsker å ha med. Vi hjelper deg gjerne
med å lage godt formulerte spørsmål
Prisen for undersøkelsen er kr. 4 800,- for
et vanlig spørsmål, men kan bli høyere for
flersvar-spørsmål eller matriser. Be om et
tilbud.
Resultatene vil du få i form av en
tabellrapport og en powerpointrapport,
som viser svarfrekvensene fordelt etter
landsdel, kjønn, alder, produksjonsretning
og størrelse på jordbruksarealet.
Dersom du ønsker å få gjennomført
nærmere analyser og presentasjoner av
disse, kan vi selvfølgelig også lage det for
deg.

ER LANDBRUKET PÅ SOSIALE
MEDIER?
Gårdbrukernes bruk av internett og
kjennskap til hjemmesider har ofte vært
tema i våre omnibuser. Nå er det
forsvinnende få som ikke bruker
internett. Men du lurer kanskje på hvor
mange som kjenner til Facebook-siden
til din organisasjon? Det kan vi finne ut
for deg.

HVA MENER GÅRDBRUKERNE OM
ÅRETS JORDBRUKSOPPGJØR?
Sjelden har misnøyen med
jordbruksoppgjøret vært større enn i år.
Hva mener gårdsbrukerne kan bidra til å
dekke de ekstraordinært høye utgiftene
vi har sett under pandemien?
Vi vet ikke hva du lurer på, men ta
kontakt for en samtale om ditt tema:
AgriAnalyse, Hanne
Eldby
he@agrianalyse.no
996 24 553.

