
Bondbloggen 

 
1. Varför läser du Bondbloggen? 
Antal svarande: 92 
- Bra blogg 
- Intressant att få följa med bönderna. Är lokala bönder åxå. 
- Intressant att läsa om jordbruk och "livet på landet" i olika delar av landet, bor själv på bondgård. 
- För att temat är bönder och landet. 
- - För endel (läs: Lotta) skriver så bra och levande om sin vardag.  

- Mycky bilder med djur "på riktigt" är även roligt att se. -- Motvikt till djurrättsorganisationernas ständiga 
attacker mot djurhushållningen med undermåligt bildmaterial 

- Jag tycker om att följa med de lokala bondbloggarna, först Sonja och nu Lotta! 
- För att bönder är hjältar! Utan primärproduktion stannar livet. Produktionen är så bred. Är inte producent själv. 

Eftertänksam konsument kanske. Ju mer man lär sig om villkoren desto mer uppskattar man yrkeskåren och 
njuter av maten på bordet.  
Sedan känner jag ju Christer också. Samma by. 

- Jag arbetar själv som jordbrukare. Tycker det är intressant att följa med andra jordbrukare. 
- För att läsa vad andra jordbrukare håller på med 
- Jag vill följa med hur svenskfinland mår i dom olika regionerna. 
- Intressant att följa med vad som händer inom olika områden. Bloggarna representerar ju flera olika yrken. 
- Min egen interesse för "bondlivet" och djuren / livet på landet 
- Därför att de är så intressanta och jättebra skrivna, dessutom för att jag/vi också är bönder och vill veta vad 

våra yrkes-bröder/syskon håller på mej,, tack till dem för att de orkar hålla på med skrivandet fast dagarna är 
fulla av jobb. 

- intressant höra hur andra bönder har det. 
- Tycker det är intressant att läsa om människors sätt att klara sina dagliga sysslor och hur dom tacklar olika 

problem. En annan sak är att dom skriver på ett humoristiskt sätt med glimten i ögat. Det är viktigt. 
- Intresserad av jordbruk 
- Intresant underhållande 
- Inressant att följa med händelser i sv.finland i mitt yrke. 
- Den är intressant, bloggarna skriver engagerat, med humor, beskriver deras vardag på ett bra sätt. Är själv 

landsbo, fastän i servicebranchen, men känner igen det mesta av bloggarnas sysslor. Fårfarmningen 
undantagen. 

- tycker att det är både roligt och intressant ! 
- Bondbloggen är intressant för mig eftersom vi också är bönder - det är helt enkelt roligt att veta vad andra 

bönder har på agendan! 
- för att de intressant 
- Jag gillar Charlottas inlägg. Före det läste jag Nisses och Sonjas inlägg. 
- Kolla vad folk jag känner håller på med. 
- den jär kul åläsa 
- Intressant och roligt, duktiga bloggare 
- Jag är en pensionerad bonde, det är mycket roligt att läsa om andra bönders vardag. 
- För att bondbloggarna skriver så fyndigt och roligt. 
- har lämnat kvar sedan förra omgången bloggare 
- intressant roligt.Får stöd för eget beteende,liknande händelser i eget liv.Bra skrivet dessutom.Endel smått 

bekanta. 
- För att följa med liv och rörelse i olika delar av svenskfinland. Verkligt intressanta och givande beskrivningar om 

livet på landet. 
- Av nyfikenhet 
- Inombords bor det en liten bonde i mej. 
- Jag tycker det är intressant. Ett sätt att komma närmare livet på landet. Roligt även att visa barnen vissa inlägg. 
- Det är intressant att höra om kollegors vardag, speciellt första årets bloggare var aktiva att blogga. 
- Som f.d. bonde är det intressant att ta del av dagens bönders tankar och funderingar både beträffande 

näringen och livet på landsbygden. 
Att jag är f.d. skolkamrat med en av de ursprungliga bloggarna (Nisse) inverkade också på att jag började följa 
med bloggen. 

- Som bondpojk i Helsingfors vill jag följa med, fastän bara lite! 
- intressant 
- Det är roligt när man själv är bonde , man får information. 
- trevligt forum, bra skribenter med stora kunskaper 
- Väldigt underhållande och intressant att som jordbrukare få läsa om hur andra jordbrukare har det 
- Håller själv på och arbetar med kor. Det är intressant att följa med andra i liknande brancher, Vanliga "skitiga 

donare"..! Alltid kan man få något nytt tips eller tröst i dessa ganska ensamma jobb. 
- Intresserad av branschen är lite dräng själv och man får veta hur allt funkar hos bonden med olika inriktningar. 
- Närmast för att det är roligt och intressant...samtidigt! 



 
Bättre & mera äkta kontakt med olika bönders dagliga liv kan en stadsbo som jag knappast få utan att själv 
flytta ut "på lande". 

- Är inom samma bransch. 
- Är själv utbildad inom branschen, en del av skribenterna är halvbekanta. 
- Är intressant 
- För att jag tycker det är roligt o intressant att följa med dem som skriver där. 
- Roligt att följa med vad bloggarna håller på med. 
- Tycker om djur och natur och livet på landet. 
- Jag vill lära mig mer om bondeyrket, djur och odling. Genom bloggen kan jag få tips om hur man sköter en 

gård. 
- Jag är jordbrukare .Det började med att jag läste Sonjas blogg.Nu läser jag allas bloggar. 
- Därför att en del inlägg är intressantta 
- Är intressant att läsa vad dom jobbar med de olika årstiderna och ta del av deras problem och lösningar på 

dem. 
- jag är själv jordbrukare därför följer jag med 
- För att det intresserar mej vad andra bönder sysslar med. 
- Det är intressant och man får bra övning i svenska språket också! 
- Jag vill själv bli bonde och så bor jag på en bondgård. 
- Jag är själv Bonde. och tycker det är roligt att följa me hur det går för yrkesbröderna. 
- Intressant att läsa om andras vardag, att känna igen sig i smått och stort, glädje och sorg. 
- läste den intensivare för ett år sedan då bloggarna mera motsvarade den normala bonden (spannmål 

ca.20-100ha) värva gärna flera bloggare 3-4st 
- Har tillbringat en del barndomssomrar på Kirjais och är därför nyfiken på hur det går på Ytterholmen. 
- Intressant, har jordbruk som hobby 
- Bekant med en av första bondbloggarna. Gillade dom bättre. Vill att de ska skriva nu också regelbundet och 

inte bara då och då. Vill ha en riktig mjölkbonde att läsa om. 
- intresant me bönder på bönders vis 
- Intressant ämne 
- Av gammal vana :) 

Men också för att jag märker att jag lär mig en massa om bondelivet och naturligtvis för att bloggarna skriver så 
bra. 

- är månskensbonde 
- Intresserad av jordbruk sen många år tillbaka, blivande bonde inom några få år, intressant läsning och man lär 

sig nya saker varje dag! 
- Själv bonde och vill se hur andra tänker och gör 
- Den är intressant för den speglar det verkliga livet. 
- Det är intressant att läsa vad som händer i de olika jordbruken. Alla är så bra att skriva och får fram vad de gör 

på ett intressant sätt. Speciellt roligt att läsa när man  bott granne med en av bondbloggarna, ofta går förbi 
hans odlingar och äter av hans grönsaker. 

- För att det är intressant att följa med jordbrukarens vardag.Har varit jordbrukare själva,i vår familj. 
- Intressant 
- Lärorikt,intressant, knep som kan vara till nytta lärs ut. Bilderna är bra, kanske mera bilder 
- branch är bekant 
- Intressant att läsa om lantbrukarnas vardag 

 
Är pensionär som hela mitt liv ända sen barnsben gillat husdjur och natur 

- Med rötter på lansbygden men uppvuxen i hyvudtsadsregionen vill jag lära känna bondelivet bättre. Dessutom 
är det roligt att följa med intressanta personers tankar i form av välskrivna texter. 

- Av intresse hur andra sköter sina gårdar. 
- Det är väldigt intressant att läsa om så annorlunda liv än vad jag själv lever (stadsbo hela livet). Skribenterna är 

utmärkta och har lyckats få mig att fastna som läsare! Har bara dåligt samvete för att jag nästan aldrig 
kommenterar, men läser nog med iver! 

- Den är intressant att läsa när man själv kommer från ett lantbruk. 
- Intressant att följa med vad andra bönder tycker tänker och gör 
- Intressant läsning 
- intressant att följa med böndernas liv idag. Har själv vuxit upp i stan, med rötter på landsbygden. 
- Som gammal bonde är det intressant att läsa om dagens bönder. 
- Har ett äget jordbruk och intresserad av det hela. 
- Bra inlägg och intresant 
- Roligt att följa med olika jobb. 

Har själv hjälp till på ett jordbruk men alla är olika. 
- Den är intresant. 
- intressant, allmän bildande, bra inlägg, ämnen som intresserar 
- för att jag tycker det är intressant vad andra bönder grejjar med 
- roligt att läsa om hur man odlar bl.a rotsaker och föder upp lamm. 
 



 
2. Hur hörde du om Bondbloggen? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
3. Kände du någon av bönderna från tidigare? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
4. Hur ofta besöker du Bondbloggen? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 



 
 
5. Vad tycker du om blogginläggens längd? De är 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
6. Vad tycker du antalet bilder på bloggen? De är 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
7. Har du tittat på något av Bondbloggens videon? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
Fritextsvar: har inte tittat - varför? 
- för långsam internetanslutning 
- Inte blivit av 
- har litet trög dator,, den borde förnyas, så därför 
- vet ej 
- dålid mottagning. 
- har helt enkelt inte observerat att de finns 
- Jag har inte märkt att det finns videon 
- inte hunnit 



- Dom vet jag ingenting om 
- saknar högtalare 
- ointresse 
- Tar tid! 
- Inte uppmärksammat dem 
- Långsam internetanslutning 
 
 
 
8. Antalet video är 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
9. Vad tycker du om innehållet i videona? Vad vill du se mer/mindre av? 
Antal svarande: 59 
- Bra, hela familjen är ju nu oxå mera synlig. 
- Djur är alltid kul! 
- Gillar! 
- I fjol hade Mats en film på en tjurs äventyr med en höbal. Den minns jag. Vardag i föuset. 

 
Att se filmer på folk som pratar gör att innehållet/texten försvinner. Hellre skriven text.  
 
Förslag.  
En morots väg genom tvätteriet ut i butiken. 
Fårmammans omsorger, 2 minuter gulligull. 

- Vill se mera av vad dom arbetar med. 
- Kan inte svara då jag inte sett dem. 
- Djuren, djuren, ... vem glömmer tjuren Trisse hos Mats? 
- vet inte för de går ej att se i vår dator,, eller nån har vi kunnat se.. de var riktigt bra 
- Det verkar nog vara rätt så lagom. 
- sådär 
- Har lnte sett. 
- Innehållen är oftast relaterat till det dagsaktuella, på det sättet behöver det inte vara mera enligt mitt tycke. Att 

läsa bloggen är viktigast. 
- Roligt att se vardagen, 
- fina vyer! 
- Eftersom jag inte känt till att det finns videon, så kan jag väl inte svara på fråga 8? Men jag måste tydligen ha 

en åsikt för att kunna skicka iväg mitt formulär.... 
- BRa 
- Vet inte. 
- Svarar här bara för att jag "måste". Jag har ju inte sett på dem. 
- vet inte 
- Intressant. 
- OK 
- Mera av de praktiska arbetsmomenten speciellt om nån ny teknik/maskin e aktuell 
- helt ok 
- svårt att säga 
- ok 
- Ganska bra. Djurvideorna är bäst. 
- Bra med korta inslag i tv lite oftare kanske med olika årstider. 



- Jag är såpass Internet-konservativ och "stofil", att jag personligen inte ser videor som något egentligt 
blogg-material över huvudtaget, men visst kan de försvara sin plats om/när de tex. visar någon speciell process 
eller arbetsutförande som skulle vara svårt eller hopplöst att förklara i ord. 

- Kan inte säga 
- Det praktiska - man kan få egna ideer. 
- Kan inte säga 
- Helt ok. 
- Riktigt trevliga 
- Mera om gårdarnas händelser 
- Ärligt sagt så minns jag inte.Tycker för egen del att vanliga bilder är alldeles utmärkt bra. 
- bra fortsätt så 
- Vardagssituationer.... 
- mera maskiner. 
- Mera av böndernas vardag och göromål. 

Mindre reklam. 
- Vet ej. 
- helt ok, intressanta 
- bra men kort 
- Är bra som de är dom som jag sett 
- de videon som beskriver något som är svårt att beskriva i ord och bilder ser jag gärna, men annars intresserar 

videon mig inte 
- djurskötsel 
- Mera ut på fältet och titta till grödorna! 
- Videoinslagen kunde också mera handla om bondens vardag. Små snuttar on vad som händer på gårdarna. 
- Intressant. Kanske lite mera av deras vargagliga jobb. 
- bra 
- praktiska saker 
- Gjärna inte för många videon, eftersom de kan vara besvärliga att se med en långsam uppkopling. Jag ser nog 

gärna på videon som behandlar saker som är svåra att visualisera endast med bilder. T.ex fårklippning eller 
fårens roliga beteende eller så funktionen av obekanta verktyg eller abetsskeden. 

- Inget fel på videona men de har varit få.De finns mycket man kan filma t.ex olika arbetssätt m.m. 
- Mera söta djur, hehe. 
- Alldaglig aktivitet 
- Djurvideorna är skojiga. 
- Av produktions faserna hos samtliga bloggare. 
- De är ok 
- tycker det är bra som det är 
 
 
10. Har du lyssnat på något av Bondbloggens radiointervjuer? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
Fritextsvar: har inte lyssnat, varför inte? 
- lyssnar inte på Vega 
- på kontoret utan hörlurar 
- har inte råkat på dem, lyssnar sällan via nätet 
- ingen särskild orsak 
- Haft annat att göra! 
- Har ej radio på 
- har inte blivit av 
- Har bara inte råkat göra det 
 
 
 



11. Vad tycker du om innehållet i radiointervjuerna? Vad vill du höra mer/mindre av? 
Antal svarande: 52 
- Helt okej. 
- Dom är kiva att lyssna på. Man blir glad av positiva människor! 
- Nåjaaa. Hellre bild och text än prat... Bönder är sällan retorikexperter... 
- Rätt så bra. 
- Trevligt att få höra mera om bloggarnas liv och leverne 
- Egentlig lyssnat bara när det har råkat sig. Tycker kanske också att det är lite onödvendig att ha 

radiointervjuerna här på bloggen. 
- det jag hört har varit bra ,, de kan prata lika bra som skriva. 
- Mindre 
- bra. 
- Radiointervjuerna är lite beroende på vem som intervjuar, men det ger ju en bredare bild av bondens vardag. 
- helt ok. 
- Helt ok, bra att radioredaktörerna lite har läst i bloggen före intervjun. 
- bra som de är! 
- Dom   är nog helt ok. 
- Bra som dom är 
- vet inte 
- Givande. 
- Vissa intervjuer har jag upplevt som onödigt långa och omständiga. En kort lägesrapport om det som är aktuellt 

för tillfället räcker. 
- hört ibland på radion när man ha råkat ha den på.ej hört på internet. 
- har inte lyssnat ofta, kan inte säga 
- Dom har varit bra. Allt duger. 
- Är nog bra. 
- Jag har inte saknat något speciellt i dem, är bara roligt att få koppla ihop en röst med en bloggare.  

Liksom med videorna tycker jag inte radiointervjuerna är någonslags "måste" i en blogg, utan bara en rolig 
extrakrydda. 

- Ganska bra 
- Intressanta. 
- Roligt att höra om livet på landet under olika årstider 
- Jå alldeles bra, huvudsaken att den intervjuade får framföra sin sak utan att bli avbruten av onödigt prat från 

reportrarna. 
- lite för korta 
- Roliga händelser i vardagen. 
- de är bra som de är. 
- Har inte råkat lyssna. 
- mycket intressant 
- Vet ej. 
- svårt att säga bra er de 
- Nog är dom väl bra 
- bra 
- Bra 
- De är intressanta. Fortsättning i samma stil. 
- Radiointervjuerna gör att man hör ljudet av bondbloggarna och inte bara läser deras inlägg. Bondbloggarna är 

alltid så glada. 
- De har varit intressanta de jag råkat höra. 
- bra 
- bra 
- Jag har inte lyssnat på alla intervjuer eftersom de är långa och ibland upprepar saker som redan är bekanta via 

bloggen. En idé kunde vara att förutom hela intervjun lägga upp korta snuttar med det som inte annars kommer 
fram i bloggen, eller en noggrannare skriftlig beskrivning av det som kommer att behandlas i intervjun. H. En 
kanske lite för upptagen läsare 

- Dom är helt bra. 
- Aktuella saker för tiden av intervjuerna 
- Jag tycker de har varit välgjorda och intressanta. 
- De har varit rätt bra nog lagom långa. 
- Bra 
- de som jag hört har varit både roliga och intressanta 
 
 
12. Rekommenderar du Bondbloggen åt dina bekanta? 
Antal svarande: 92 

 



 
 
 
 
 
13. Är du medlem i Bondbloggens sida på Facebook? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
14. Följer du med andra bloggar? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
Fritextsvar: ja, vilka? 
- bloggen.fi 
- många 
- mest handarbets/pyssel och några bekantas. 
- många olika 
- hantverk, specialbarn 
- Bl.a. A-l Laurén 
- SN Bondebloggen 
- bloggen.fi 
- mestadels vänners bloggar 
- bland hö och halm 
- bekantas 
- några vänners 
- endast en bekant här från ön 
- Åboland 
- Bondeblogg.dk 
- östnylands egna 
- bekanta bloggare 
- bloggar som finns i västra nyland tidningen o i hbl 
- bp till havs 
- André Wickström 
- Många olika 
- handarbetsbloggar och bondbloggar. 



- Sagolandet 
- småbarns familjers vardag 
- Inredningsbloggar. 
- bondflicka .se 
- Ett tiotal. Lantliv, livsstil, handarbeten, vänner... 
- en massa finländska och svenska, tiotals 
- bloggen.fi 
- omväxlande 
- mitt åboland 
 
 
15. Kön 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
16. Ålder 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 
 
17. Var bor du? 
Antal svarande: 92 

 



 
 
 
 
 
18. Hur länge har du läst Bondbloggen? 
Antal svarande: 92 

 

 
 
 
 


