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Forord
Ordninga med Bygdeutviklingsmidlene har siden starten i 1988 fått oppmerksomhet fra
mange hold. Det har vært gjennomført et stort antall evalueringer av denne satsinga. I denne
rapporten systematiseres informasjon om dette arbeidet.
Kvinner har siden starten vært definert som en prioritert gruppe ved tildeling av
Bygdeutviklingsmidlene. Arbeidet med kvinneretta tiltak innen landbruket har vært en del av
arbeidsområdet ved Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA).
Landbrukets Utredningskontor har på oppdrag fra Statens Landbruksbank (SLB) og Statens
Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) undersøkt bruk av evaluering i arbeidet med
kvinneretta tiltak ved FMLA. I den forbindelse er ansatte ved disse avdelingene i hele landet
kontaktet. Vi takker for den velvilje og samarbeid vi er blitt møtt med i en periode med
omorganisering mellom FMLA og SND.
Arbeidet er utført av konsulent Chris Helen Kvendseth og 1.konsulent Eivind 0. Haanes. Vi
takker SLB og SND for et interessant oppdrag.

Oslo, 1. april 2000
Eugen Tømte
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1

Innledning

1.1

Satsing på bygdeutvikling gjennom BU-midlene

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) ble lansert første gang som en prøveordning i 1988 og
har siden 1995 vært et landsdekkende tilbud Bak BU-satsinga ligger et ønske om å styrke
distriktenes næringsgrunnlag. Jevn nedgang i sysselsettinga innenfor landbruket har fø1i til ei
uheldig demografisk utvikling i bygder med ensidig landbruksbasert næringsgrunnlag.
Formålet med BU-midlene er i følge Landbruksdepartementets forskrifter (i SLB 1997) å
styrke næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket. Dette skal gjøres ved å:
•

medvirke til etablering og utvikling av småskalapregede virksomheter (tiltak)

•

fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling.

I samme forskrift nevnes også kvinner eksplisitt: "Det skal særlig legges vekt på fremme av

samarbeidstiltak og tiltak som gir arbeidsplasser for kvinner og varig og lønnsom
sysselsetting i distrikter med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygget
næringsgrunnlag" (ibid.).
Dette prosjektet tar hovedsakelig for seg satsing på bygdeutvikling gjennom BU-midlene.
Det er blitt gjort en rekke evalueringer av både etablererstipend-ordninga (tidligere øremerket
kvinner) og BU-ordninga. Mange prosjekter inkluderer også andre finansiører. I rapporten
"Flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling" som Landbrukets Utredningskontor
gjennomførte i 1997, foreslås det at en bør "bestrebe og forbedre utnyttelsen og
samordningen av den kunnskapen som eksisterer om BU-ordningen gjennom diverse

evalueringer og utredninger som er foretatt".
Formålet med dette notatet er å få en oversikt over hva som finnes av materiale, og hvordan
evalueringer blir utført. I dette ligger et særlig fokus på bruk av evalueringer i arbeidet med
kvinneretta tiltak.
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1.2

To problemområder

I dette prosjektet forholder vi oss til to hovedproblemstillinger, som skisseres nedenfor. Det
gir en todelt undersøkelse, hvor resultatene fra den første fasen har innvirkning på
gjennomføringa av den andre fasen.

1.2.1 Første del
Den første fasen av undersøkelsen er lagt opp som et utvidet litteratur- og prosjektsøk. I seg
selv har dette egenverdi, som en systematisert oversikt over evalueringer av BU-midlene og
kvinneretta tiltak. Dette kan også være til nytte for saksbehandlere på ulike nivå i
forvaltningen av midler til distriktsutvikling. I forbindelse med litteratursøket, er også de
kvinnetiltaksansvarlige ved de fylkesvise landbruksavdelingene (FMLAene) intervjuet.
Vi tenker oss en del faktorer som det i tillegg kan være interessant å belyse i denne delen av
undersøkelsen.
• Evalueringenes tilgjengelighet. Vi vil registrere hva som finnes på dette
området, og hvordan det er mulig å få tak i slikt stoff.
•

Vi ønsker å registrere om det er FMLAene, regionale forskningsinstitusjoner
eller konsulentfirma som gjennomfører evalueringene.

•

Den kjennskapen som saksbehandlerne ved FMLA har til evalueringer, både i
eget og i andre fylker

•

Hvordan erfaringene fra evalueringene nyttiggjøres

1.2.2 Andre del
I den andre fasen av undersøkelsen gjennomgås et utvalg av de evalueringer som er blitt gjort
av BU-midlene og kvinneretta tiltak. Dette utvalget vil bli foretatt slik at alle fylker kommer
med. Videre vil vi konsentrere oss om de siste evalueringene for å øke nytten av
undersøkelsen.
Det er ikke alltid like lett å skille ut evalueringer av kvinneretta tiltak fra generelle
evalueringer av BU-midlene. I mange undersøkelser har det heller ikke vært noe poeng å
skille ut tiltak med kvinner som målgruppe. Vi forventer at fase en i undersøkelsen vil gi oss
bedre bakgrunn for å vurdere hvordan dette skal løses praktisk.
For å få et best mulig sammenligningsgrunnlag for evalueringene, kommer vi i hovedsak til å
forholde oss til etablerte retningslinjer for evalueringer. I tillegg til å fokusere på resultatene
av et tiltak, legges det her opp til å vurdere evalueringene etter forhold som bakgrunn/
uavhengighet, metode, relevans og måloppnåelse.
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Gjennomgangen av evalueringene slik det er lagt opp til her, kan bidra til større forståelse for
hvordan framtidig arbeid med evaluering kan legges opp. Vi tar sikte på å utarbeide et forslag
til kriterier for evaluering av kvinneretta tiltak, som er tilpasset landbruksforvaltningen.

1.3

Avgrensing

Tiltaksarbeid har mange former, og det fører for langt i denne sammenheng å se på alle former
for tiltak og samordninga mellom dem. Vi viser til Limstrand ( 1999) for en gjennomgang av
dette. Vårt fokus vil hovedsakelig ligge på BU-midlene og arbeidet med dette ved FMLA.
En oversikt over evalueringer som er blitt gjennomført, burde ideelt sett bli lagt inn i en
database med mulighet for oppdatering. Dette ligger ikke inn i denne undersøkelsen. Denne
rapporten kan imidlertid legge grunnlaget for en slik løsning, ved å framskaffe og
systematisere informasjon på det aktuelle området.

1.4

Ordforklaring

Noen av de begrepene og forkortelsene vi bruker i denne rapporten, kan trenge en forklaring.

Evaluator: den som evaluerer et prosjekt. For en gjennomgang av evaluerings-begrepet viser
vi til kapittel 2.1.
FMLA: Fylkesmannens landbruksavdeling.
SLB: Statens Landbruksbank
SND: Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond

1.5

Rapportens oppbygging

I kapittel 2 vil ulike typer evaluering bli trukket fram, samtidig som vi spør om hvilken
hensikt evaluering har. Det blir også en gjennomgang av denne undersøkelsens metode.
I kapittel 3 kommer det en oversikt over evalueringsrapporter ordnet etter fylke. I kapittel 5
går vi videre med noe av dette materialet, evalueringene gjennomgås blant annet for å finne
hvilken plass kvinneretta tiltak har i slike rapporter.
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Kapittel 4 viser resultatene fra intervjuer med kvinnetiltaksansvarlige ved FMLA i de ulike
fylkene. Vi fokuserer hvordan avdelingene forholder seg til evaluering som metode, og bruk
av evalueringsrapporter i arbeidet med kvinneretta tiltak.
I kapittel 6 analyseres de utvalgte evalueringsrapportene etter noen dimensjoner. Vi ser også
etter sammenhenger mellom satsinga på kvinneretta tiltak og evaluering. Kapittel 7 går videre
i evalueringsmetodikk, og spør om det er noen faktorer man bør ta hensyn til ved evaluemig
av kvinneretta tiltak.
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2

Teoretisk og metodisk bakgrunn

2.1

Hva er evaluering?

Enkelt sagt er evaluering en vurdering av resultatene av et tiltak. Vi benytter i denne
undersøkelsen den samme forståelsen som framkommer i Utenriksdepartements gjennomgang
av bistandsevaluering: En evaluering er en systematisk og faglig vurdering av verdien eller
resultatet av et tiltak (UD 1993). Almås (1990) har definert evaluering på en måte som svært
mange andre senere har benyttet: Evaluering kan forstås som en "systematisk innsamling av
data for å skilja og analysere verknaden av eit forsøk på å skapa endring på eit gitt område"
(Almås 1990: 13). Det er imidlertid mange måter man systematisk kan analysere forsøk på
endring. Vi skiller i hovedsak her mellom prosessevaluering og resultatevaluering.

2.1.1 Prosessevaluering
En prosessevaluering fokuserer på det som skjer underveis i prosjektet, eller på selve
prosessen. Man er interessert i å kunne belyse hvilke prosesser som bidrar til at tiltaket skaper
endring, altså hvordan resultater framkommer (Gjertsen og Magnussen 1998), heller enn
hvilke resultater tiltaket har. Det blir derfor viktig å ta for seg de ulike aktørene, innsatsen og
ressursene som er en del av prosjektet. Slik kan man svare på spørsmål om hva som er blitt
gjort og hvordan, og hva som har skapt problemer underveis. Denne måten å evaluere på
søker å få et helhetlig bilde av hva som har sammenheng med tiltaket som er satt i gang.
Det blir hevdet at prosessevaluering kan stå i fare for å fokusere så sterkt på prosessen at
resultatene kommer i bakgrunnen (Løvik 1995, Gjertsen og Magnussen 1998). Et tiltak kan i
og for seg være bra gjennomført og de involverte fornøyde, uten at det har hatt noen
betydning for det som egentlig var målsettinga for satsinga. Et eksempel på dette er en
etablererskole, som kan være vellykket gjennomført uten at det har ført til de nyetableringer
som gjeme er målet med slike tiltak.
En prosessevaluering skal gjeme gi innspill til om det er et forbedringspotensiale i slike tiltak.
Slik sett kan man se på denne formen for evaluering som en læringsprosess - de erfaringene
man trekker fra arbeidet kan bidra til større forståelse av hvordan endring forekommer.
Underveis-evaluering er en slik evalueringstype. Man går inn underveis i prosjektet, og ser
om tiltakene har den forventa effekten.
I følge Almås (1990:42) ligger legimiteten til prosessanalyser i at deltakerne kjenner seg igjen
i den framstillinga som gis. Dette er også et mål på om evaluator har stilt de riktige
spørsmålene. På den andre siden har evaluator også ansvar for å stille spørsmål som
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deltakerne har glemt eller føler er ubehagelige, hvis målet er å få en mer helhetlig forståelse
av prosessen.

2.1.2

Resultatevaluering

I resultatevaluering ønsker man å se hvilken effekt det gjennomførte tiltaket har hatt i forhold
til de ønskede målsettingene. Dette forutsetter imidlertid at man har et rimelig klart bilde av
hvordan forholdene var før tiltaket startet. Flere peker på at det kan være vanskelig å skille ut
hva som har direkte sammenheng med det tiltaket som er igangsatt, og hva som likevel ville
ha skjedd (Løvik 1995, Gjertsen og Magnussen 1998). Å finne gode indikatorer for
resultatmåling er derfor sentralt i slike undersøkelser. Da er det viktig at målsettingene er
klare og målbare.
I følge Gustavsen og Nyborg (1994), er det to hovedformer for reslutatmåling: "Det er vanlig
å dele resultatmåling i to hovedformer; resultat i forhold til innsats, og resultat i forhold til
mål" (Gustavsen og Nyborg 1994:9). I mange undersøkelser vurderes bare resultater i forhold
til de mål man har satt seg. Innsatsen nedlagt i prosjektet kan imidlertid ha stor betydning for
hvorvidt målene nås.

2.2

Hvorfor evaluere?

Ved å evaluere et tiltak, rar man en tilbakemelding på den innsatsen man har lagt ned. Alt
etter som hvilken metode som velges for evalueringa, kan man få svar på ulike spørsmål
vedrørende satsinga. Dette kan være nyttig i mange sammenhenger: For beslutningstakere er
det viktig å ha faktakunnskap om bruk av ressurser fører til ønska resultat. Det kan også være
behov for å se om den satsinga som blir gjort stemmer overens med de behovene som finnes,
for å kunne utarbeide "kart som stemmer betre med terrenget" (Almås 1990:21). Evaluering
av tiltak kommer ofte i stand på grunn av et ønske om å forbedre det arbeidet som gjøres på et
felt.
I evalueringsarbeid kan det være et dilemma at den som skal evaluere ikke kjenner feltet godt
nok, mens den som kjenner feltet ikke har tilstrekkelig kritisk distanse til området. Å få
vurdering fra en uavhengig instans, er en av hovedhensiktene bak evaluering. Samtidig er det
ikke like selvfølgelig at metodisk kunnskap og distanse er mer nyttig enn kjennskap til feltet.
I denne undersøkelsen vil vi se på ulike evalueringsrapporter av BU-ordninga. I noen tilfeller
er det blitt foretatt en intern vurdering av prosjekter på den enkelte FMLA. Her kan vi ikke
stille samme krav til uavhengighet, men evalueringa forøvrig vil følge samme kriterier.
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2.3

Hva er et kvinneretta prosjekt

Det vil føre for langt her med en teoretisk utgreiing over samfunnsforskningas syn på det å
være kvinne og mann, se Brandth og Verstad (1993) for en grei gjennomgang av dette. Noen
punkter kan det imidlertid være nyttig åta med seg videre. Vi skiller ofte mellom biologisk og
sosialt kjønn, for å vektlegge at kjønn ikke er en statisk og uforanderlig tilstand, men noe som
gir ulik betydning i ulike kulturer og samfunn. Eksempelvis var det noe annet å være ung
kvinne eller ung mann for hundre år siden, enn det er i dag. I denne undersøkelsen er det det
sosiale aspektet ved det å være kvinne og mann vi fokuserer på. Forskjeller mellom
mennesker går likevel langs flere dimensjoner enn dette, noe vi kan illustrere slik:
Vi kan si at det er viktig å fokusere på forskjeller mellom kvinner og menn, særlig når vi
undersøker hvordan ulike tiltak har betydning for ulike grupper. Kvinner har lenge vært
satsingsgruppe eller prioritert innenfor bygdeutvikling. De første etableringsstipendene var
øremerket kvinner, fordi den utviklinga man så i distriktene gikk i retning av maskulinisering
av landbruket.
Det er imidlertid også viktig å være bevisst at det er forskjeller kvinner imellom (og menn
imellom). Dette kan gå på skillelinjer som alder eller generasjon, utdannelse eller ikke,
kulturelle og sosioøkonomiske forhold som har betydning for hvordan man ønsker å leve sine
liv. Også kvinner på bygdene er en mindre ensartet gruppe nå enn for noen år siden. Dette må
tas i betraktning i arbeidet med kvinneretta tiltak.
Det er også en tredje måte å se forskjellighet på, nemligforskjellighet i forhold til
livssituasjon. Ingen person har lik livssituasjon hele livsløpet, og vi gjør stadige erfaringer
som vil innvirke på de ønsker og mål vi har. Eksempelvis vil småbarnsperioden være slitsom
og begrensende karrieremessig for mange kvinner (og menn), men denne perioden varer ikke
hele livet.
Kvinner har ulike perspektiv, ønsker og mål, og dette må kvinnesatsinga ta inn over seg.
Samtidig er det viktig å huske på at forskjellighet ikke nødvendigvis fører til at man ikke kan
ha felles interesser, og dermed kunne samles om spesielle saker.
Pettersen og Alsos (1998) har drøftet hva som ligger i begrepet "kvinneretta prosjekt". De
hevder at forståelsen av hva som er kvinneretta må gå lengre enn bare å telle antallet kvinner
som blir berørt av et prosjekt. "Om prosjektet er kvinnerettet kan ikke bare vurderes utfra
målgruppen. I tillegg må en vurdere formålet eller målsettingen med prosjektet, og om dette
bidrar til å bedre kvinners situasjon og stilling i samfunnet, for eksempel gjennom å redusere
diskriminering, eller gjennom økt verdsetting av kvinners ressurser og verdier" (ibid,
1998:18). Målsettinga om å skape attraktive arbeidsplasser og muligheter for bosetting, har
vært det overordna målet i kvinnesatsinga i distriktspolitikken. At kvinner er ulike og har
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forskjellige behov og egenskaper, mener Pettersen og Alsos (1998) er et argument for ulike
virkemidler i kvinnesatsinga. Det er ikke nok å definere kvinner som målgruppe, man må også
registrere hvilken målgruppe blant kvinner man ønsker å nå.
Pettersen og Alsos advarer også mot å lage en for snever definisjon av kvinneprosjekter og
kvinnebedrifter. "Når det sies at kvinner ofte etablerer mindre bedrifter med lavere
lønnsomhet og har en såkalt forsiktighetskultur, kan en risikere at dette blir definisjonen av
hva en kvinnebedrift er. Dette kan da oppfattes som den korrekte måten for kvinner å etablere
og drive bedrift på, og en overser de kvinner som etablerer og driver større bedrifter og
kvinner som vektlegger lønnsomhet og vekst heller enn forsiktighet ...Hvis en fokuserer for mye
på det særegne for kvinner i forhold til menn kan en også komme til å forsterke og
opprettholde kjønnsforskjeller som ikke er ønskelig" (ibid.,1998:22).
Både i intervjuundersøkelsen, og ved gjennomgangen av evalueringene, vil vi søke svar på
hva som legges i begrepet "kvinneretta tiltak".

2.4

Metodiske vurderinger

Vi har benyttet to hovedformer for datainnsamling i dette prosjektet. For det første har vi
intervjuet aktuelle personer som jobber med kvinneretta tiltak på FMLAene rundt om i landet.
For noen fylker har dette vært en egen kvinnekonsulent, mens andre har hatt en annen
organisering av arbeidet.
Den andre delen av datainnsamlingen har vært en gjennomgang av et utvalg av evalueringer
av BU-midlene. Her har fokuset vært todelt: Det første har vært å kunne undersøke hvilke
metoder som er blitt brukt i de ulike rapportene. Den andre delen har hatt som mål få fram en
oversikt over kvinneretta tiltak i eksisterende evalueringer, samt å undersøke hvordan
evaluering av kvinneretta tiltak er foretatt.
Den andre hovedformen for datainnsamling bygger her på den første, slik at vi har søkt en
oversikt over materialet for så å begrense hva som skulle gjennomgås grundigere.
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2.5

Intervjuene

Innenfor de begrensninger som dette prosjektet har når det gjelder tid og ressurser, er
telefonintervju en hensiktsmessig måte å samle inn informasjon på. Man kommer i direkte
kontakt med de som er i fokus for undersøkelsen, noe som gir større fleksibilitet enn
eksempelvis et spørreskjema. Samtidig kan man nyttiggjøre seg informasjon som kommer
underveis i senere intervjuer. Muligheten for å ringe tilbake for utfyllende opplysninger, er
også en stor fordel. På den andre siden er det også ulemper med telefonintervju. Det er ikke
alltid det passer like godt for informanten, noe vi løste ved å på forhånd avtale tid for
intervjuet.
Intervjuene er foretatt etter en strukturert intervjuguide (se vedlegg 1), men med rom for at
informanten også kan styre en del av intervjuet innenfor temaområdene.

2.5.1

Fylkenes organisering av det kvinneretta arbeidet

Som nevnt ovenfor, er det store forskjeller mellom fylkene i hvordan arbeidet med kvinneretta
tiltak er organisert. I følge sentrale retningslinjer, har det vært et krav om at det skulle være en
person på avdelinga med ansvar for det kvinneretta arbeidet. Nå er imidlertid FMLA og SND
i en omorganiseringsfase, som har innvirkning på den videre satsinga på kvinneretta tiltak i
fylkene.
I hvert intervju har det vært et mål å få tak i den personen som har hatt ansvar for det
kvinneretta arbeidet. Dette har vist seg problematisk i flere fylker. Noen har ikke hatt en slik
person ansatt for tiden, i andre fylker har arbeidet vært delt mellom flere. I omkring
halvparten av fylkene har kvinnekonsulenten gått over til SND, noe som for så vidt ikke har
vanskeliggjort intervjuarbeidet. Å intervjue i en omorganiseringsprosess har både fordeler og
ulemper, noe intervjuene også bærer preg av. I tre av fylkene intervjuet vi av ulike grunner
fylkesjordsjefen, noe som viste seg å være en god løsning da disse generelt sett hadde god
innsikt i arbeidet med kvinneretta tiltak.

2.6

Bearbeiding av datamaterialet

2.6.1 Intervjuene
Som vedlegg 1 viser, er intervjuguiden delt opp i fem ulike tema. I tillegg til at hvert intervju
ble analysert for seg, ble det også laget matriser etter de fem temaene i intervjuet. Dette er en
grei måte å raskt få en oversikt over forskjeller og likheter mellom intervjuer. Man ser fort
hva i materialet som kan kvantifiseres, og hvor det er muligheter for tolkninger basert på
kvalitativ tilnærming. Materialet ble altså analysert både ovenfra og ned, og på tvers. I
framstillinga er intervjuene presentert etter tema.

Side 10

2.6.2 Interne og eksterne evalueringer
Ved gjennomgang av evalueringene, har vi forholdt oss til et standardisert opplegg. På den
ene siden ønsket vi å komme fram til resultater som kan sammenlignes, og dette forutsetter en
viss standardisering. På den andre siden ønsket vi en kvalitativ gjennomgang, så
gjennomgangsmalen måtte derfor ikke være for stram. Den guiden vi brukte ved
gjennomgangen av evlaueringene er lagt ved, se vedlegg 2.
Evalueringene sammenlignes så etter visse kriterier; vi ser eksempelvis på hvilke metoder
som brukes, hvem som utfører evalueringene og hvilken plass som gis til kvinneretta tiltak.
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3

Oversikt over evalueringer

For å løse de to problemområdene vi så for oss i kapittel 1, er det nødvendig å få en oversikt
over det som er gjort av evalueringer på området. Vi forutsatte også i del 1 av
problemstillinga at vi skulle lage en utfyllende oversikt av evalueringer som er blitt gjort av
de fylkesvise BU-midlene/kvinneretta tiltak.
Det er i mange tilfeller vanskelig å se de skarpe skillene mellom de ulike ordningene og
evalueringene. Derfor vil det som kommer med her være plukka ut etter skjønn, og vi kan
ikke se bort i fra at det finnes evalueringer som burde være med her. I mange tilfeller er vi
avhengig av at rapportskriver har gitt rapporten et navn som sier hva rapporten inneholder.
Det kan for eksempel hende at rapporter ikke er plassert under det fylket der undersøkelsen
kommer fra, fordi forfatterne ikke opplyser om dette i tittelen.
Etter å ha gått gjennom det som finnes av litteratur på området, ser vi at det ikke er så mange
egne evalueringer av kvinneretta tiltak. Det er imidlertid ofte en del av det som er blitt gjort av
evalueringer av BU-midlene som tar for seg kvinneretta tiltak som en del av
mobiliseringsprosjekter, næringsutvikling o.l.

3.1

Fylkesvise evalueringer

I mange tilfeller kan vi spore tilbake evalueringene til de enkelte fylkene der de er blitt
gjennomført. Vi har også gått gjennom listene med kvinnekonsulentene ved FMLA, for å få et
så grundig bilde som mulig av hvert enkelt fylke. Nedenfor følger resultatene av dette
arbeidet:

Finnmark
Haanes, E. (1998): Vi står han av". Evaluering av bygdeutviklingsprogrammet i Finnmark.
Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Oslo
FMLA Finnmark (1995): Bygdeutvikling i Finnmark. Vadsø
Meistad, T. (1991): Kvinner og bygdeutvikling: kvinners medvirkning i lokalt utviklingsarbeid
i to bygder i Nord-Norge. Utarbeidet i samarbeid med Finnmarksforskning. Rapport 19:1991,
Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Midtgard, M. R. (1996): Evaluering av etablereropplæringen i Finnmark 1994-1996.
FF-rapport 8: 1996, Finnmarksforskning
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Røkenes, A. (1994): Hjelp til etablering av ny virksomhet. Evaluering av et prøveprosjekt i

fem kommuner i Finnmark. NIBR-rapport 16: 1994. Norsk Institutt for By- og
Regionsforskning, Oslo

Troms
Byberg, Å. (1997): Bygdeutvikling i Lenvik. Utprøving og evaluering av forhold som fremmer

bygdeutvikling. Notat 16:1997. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, Oslo
Johansen, E. og A. T. Lotherington (1993): Kvinneretta tiltaksprosjekter i Troms. En oversikt

over mangfold, onifang, særegenheter og resultater. SF044-4149. Norut Samfunnsforskning,
Tromsø

Nordland
Alsos, G. A. og M. Iveland (1999): Klar for etablering? Evaluering av kurset 'personlig

planlegging'. NF- arbeidsnotat 1028:1999. Nordlandsforskning, Bodø
Alsos, G. A. og S. A. Jenssen (1993): En oppfølging av etablererstipendordningen i

Nordland. NF-rapport 11:1993. Nordlandsforskning, Bodø
Alsos, G. A. og E. Ljunggren (1995): Kari Askeladd og de gode hjelperne? Om forholdet

mellom kvinnelige etablerere og kommunale næringsetater i Lofoten. NF-rapport 11: 1995,
Nordlandsforskning
Brekke, J. (1991): Bygdeutvikling i frifylke: evaluering av bruken av Bygdeutviklingsfondet i

frifylka Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Nord-Trøndelag. Arbeidsrapport;9104.
Møreforskning, Volda
Gustavsen, T. (1995): Bygdeutviklingsmidler. Resultatfra.fylkene Nordland, Nord-Trøndelag,

Hedmark og Aust-Agder. NTF-notat 5:1995. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Ljunggren, E. & T. Magnussen (1999): Nettverk/or kvinner i Nordland: Ei evaluering.
Rapport 1: 1999. Nordlandsforskning, Bodø
Wiborg, A. (1992): Ble drømmen virkelighet? Evaluering av Drømmekommuneprosjektet i

Andøy kommune. Rapport 5:1992. Nordlandsforskning, Bodø
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Nord-Trøndelag
Amdam, J. (1995): Statlig styring og.fylkesvis planlegging: evaluering av politisk og

administrativ organisering av bygdeutvikling i Nord-Trøndelag og Oppland.
Forskningsrapport/Høgskulen i Volda og Møreforskning, Volda
Berg, P. 0. (1994): Midtveisevaluering av forskningssamarbeidet/or bygdeutviklingsfondet i

Nord-Trøndelag 1992-1994. NTF-rapport 7:1994. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Bjørnholdt, M. (1988): Etablereropplæring/or kvinner i landbruket. Pilotprosjekt

Nord-Trøndelag Fylke 1986-1988. Sluttrapport. Utarbeidet på oppdrag av Statens
teknologiske institutt. Cleomatra A/S, Oslo
Brekke, J. (1991): Bygdeutvikling i.fri.fylke: evaluering av bruken av Bygdeutviklingsfondet i

fri.fylka Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Nord-Trøndelag. Arbeidsrapport;9104.
Møreforskning, Volda
Gustavsen, T. (1995): Bygdeutviklingsmidler. Resultatfra.fylkene Nordland, Nord-Trøndelag,

Hedmark og Aust-Agder. NTF-notat 5: 1995. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Gustavsen, T. (1995): Smått, men ikke bare godt. Evaluering av små overnattingsbedrifter i

bygdeturismesektoren i Nord-Trøndelag. NTF-rapport 11: 1995. Nord-Trøndelagsforskning,
Steinkjer
Gustavsen, T. (1991): Indirekte næringsutvikling: evaluering av Næringsfondets virkemidler.
NTF-rapport 10:1991. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Gustavsen, T. (1991): Evaluering av bygdeutviklingstilskuddene i Nord-Trøndelag i 1989.
NTF-rapport 13:1991. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Gustavsen, T. (1990): Evaluering av DU-tildelinger i Nord-Trøndelag. En beskrivende

analyse. NTF-rapport 6:1990. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Herse, Ø. (1994): Evaluering av etablereropplæring og nyskapingsarbeid i Nord-Trøndelag.
Arbeidsrapport;9402. Møreforskning, Volda
Hitland, S. (1993): Nok SAKT eller mer å si? Evaluering av samordningsgruppe/or

kvinneretta tiltak i Nord-Trøndelag 1990-1991. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Nyborg, J. og I. Lyngstad (1993): Evaluering av bygdeutviklingstilskuddene i Nord-Trøndelag
i 1989. NTF-rapport 12:1993. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
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Pettersen, M. (1997): BU-midlenes lønnsomhet og sysselsettingseffekt: en analyse av
BU-midlenes fordeling og effekt i forhold til ulike områder i Nord-Trøndelag. Hovedoppgave
i økonomi og ressursforvaltning, Ås-NLH
Sletterød, N. A. (1998): Teoretiske og metodiske perspektiver på mobilisering. NTF-rapport
4:1997. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Sletterød, N. A. (1998): Veileder i mobilisering av bygder og lokalsamfunn. NTF-rapport
10:1998. Nord-Trøndelagsforskning., Steinkjer
Sletterød, N. A. og H. W. Thorsen (1998): Evaluering av fire kommunale

mobiliseringsprogram i Nord-Trøndelag. Konklusjoner og tilrådinger. NTF-rapport 1: 1998.
N ord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Verstad, B. (1990): Etablererskolen for kvinner i landbruket. Prøveprosjektfor
Nord-Trøndelag 1987-1988. Sluttrapport. NTF-rapport 8:1990. Nord-Trøndelagsforskning,
Steinkjer
Ystad, E. og G. Nossum (1998): Evauering av bygdeutviklingsmidlene i Nord-Trøndelag
1989-1995. NTF-rapport 11: 1998. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Ystad, E. (1997): Evaluering av bygdeutviklingsmidlene i Nord-Trøndelagundersøkelsesopplegg. NTF-notat 20: 1997. N ord-Trøndelagsforskning, Steinkjer

Sør-Trøndelag
Blekesaune, A. og K. M. Elden (1996): Evaluering av BU-fondet i Sør-Trøndelag 1992-1993.
Rapport 3: 1996, Senter for Bygdeforskning, Trondheim
Fiskerisjefen i Trøndelag (1988): Forprosjekt kvinneretta tiltak i kystdistriktene i Trøndelag:

prosjektrapport. Fiskerisjefen i Trøndelag, Trondheim
FMLA Sør-Trøndelag (1997): Tiltakskurs for bygdekvinner. Rapport 1: 1997
Kvalvik, A. H. (1999): En studie av etablerere i Sør-Trøndelag. FMLA Sør-Trøndelag
Kvammen, M. (1998): Samarbeid og optimisme skaper resultat og vekst. Evaluering av

Holtålen kvinneforum 1988-1996. Rapport 9: 1998. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Skorem, J. (1997): Bygdeutvikling i Rennebu: utprøving og evaluering av forhold som
fremmer bygdeutvikling. Notat 15: 1997. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning,
Oslo
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Thommasen, B. og A.T. Lotherington (1993): Kvinnekontakten i Hitra kommune. Evaluering

av et tiltaksprosjekt. SF 060-4195. Norut Samfunnsforskning, Tromsø

Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Steinar Johnsen (1998): Bruken av

bygdeutviklingsmidlane i Møre og Romsdal. Evaluering av tiltak som fekk tildelt B U-midlar i
tida 1993-1995.
FMLA Møre og Romsdal (1992): Evaluering av 'Etablererstipend til kvinner i landbruket' i

Møre og Romsdal.
Herse, Ø. (1996): Etablererskolen i Møre og Romsdal. Evaluering av perioden 1992-1995.
Arbeidsrapport!Høgskulen i Volda og Møreforskning Volda
Ranes, R. (1997): Bygdeutvikling i Halsa. Utprøving og evaluering av forhold somfremmar

bygdeutvikling. Notat 13:1997. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, Oslo
Ranes, R. (1997): Bygdeutvikling i Rindal. Utprøving og evaluering av forhold somfremmar

bygdeutvikling. Notat 14:1997. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, Oslo
Wendt, H. (1993): "Fole positivt": virkninger av etablererstipend i noen bygder i Møre og

Romsdal. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Ås-NLH

Sogn og Fjordane
Hustad, W. (1991): "Kvinder selv sto op og strede". Evaluering av programmet 'Vi satser på
kvinner' - kvinneretta tiltaksarbeid i Sogn og Fjordane 1989-1991. Vestlandsforskning,
Sogndal
Løvik, P. (1995): Når bygdafor bestemme. Røynsler frå/em bygdelag i Sogn og Fjordane.
Arbeidsrapport nr. 6. Høgskulen i Volda/Møreforsking
Seljesæter, Å. K. og E. Leikanger (2000): Levande bygder. Evaluering av
Fylkesplanprosjektet levande bygder. Prosjektoppgåve, Management Program
Næringsutvikling. BI Møre og Romsdal 1999-2000
Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Næringssjefen (1991): "Vi satsar framleis på kvinner":

oppsummering av prøvefylkeprosjektet i Sogn og Fjordane: næringssjefen sitt kvinneretta
tiltaksarbeid i 90-åra
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Hordaland
FMLA Hordaland (1994): Evaluering av midlar til kvinneretta tiltak: næringsutvikling.
Bergen
Helland, A. og H. Østvang (1998): Evaluering av bygdeutviklingsmidlene i Hordaland.
Hovedoppgave i Økonomi og ressursforvaltning. Ås-NLH
Løvik, P. (1996): Omstilling og næringsutvikling: evaluering av bruken av omstillingsmidlar i
fire kommunar i Nordhordland i 1995. 10:1996. Høgskulen i Volda og Møreforskning Volda
Visnes, Ø. (1997): Har BU-midlane hatt nokon effekt på sysselsetting og lønsemd? ei
inndeling i marginale- og bærekraftige kommunar i Hordaland med tanke på effekt og
fordeling av BU-midlane. Hovedoppgave i Økonomi og ressursforvaltning, Ås-NLH

Rogaland
Bjørnholt, M. (1988): Etablereropplæring/or kvinner i Rogaland 1986-1988. Sluttrapport.
Cleomatra, Oslo
FMLA Rogaland og Rogaland Fylkeskommune (1994): Etablererskolen for kvinner i
Rogaland 1991-1993. Prosjektrapport.
Hatteland, Ø. (1996): Evaluering av Etablererskolen/or kvinner i Rogaland. Prøveperioden
1991-1993. Arbeidspapirer fra Høgskolen i Stavanger.
Hatteland, Ø. og A. Heggheim (1997): Evaluering av BU-fondets etablererstipendordning i
Rogaland: Analyse basert på tildelingene gjort i 1993. Arbeidspapirer fra Høgskolen i
Stavanger
Rogaland Fylkeskommune, Fylkeslandbrukskontoret og D.U. i Ryfylke (1992): Evaluering av
kvinneretta tiltaksarbeid i Ryfylke: Sluttrapport.
Sand, K. (1999): Får etablererne god nok oppfølging? Bygdeutviklingsprosjektet i Ytre
Ryfylke
Støle, V., A. Halvorsen og H. Hulaas (1996): Lykkelig som liten? Evaluering av Jæren
Produktutviklings modellfor nyskapingsarbeid i lokalmiljø. FOU-rapport 4:1996,
Agderforskning
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Vest-Agder
Meland, A. og 0. A. Kvinnesland (1997): Bygdeutvikling i Hægebostad. Utprøving og

evaluering av forhold somfremmar bygdeutvikling. Notat 12:1997. Norsk Institutt for
Landbruksøkonomisk Forskning, Oslo
Vennesland, B. (1997): Vest-Agder og bygdeutviklingsmidlene - et regionalt perspektiv.
Hovedoppgave i Økonomi og ressursforvaltning, Ås-NLH

Aust-Agder
Amdam, R. (1997): Evaluering av Setesdal næringsfond- oppsummering. Notat 16:1997.
Høgskulen i Volda og Møreforskning Volda
Amdam, R. (1997): Den kraftfulle regionen: evaluering av Setesdal næringsfond.
Forskningsrapport 29:1997. Høgskulen i Volda og Møreforskning Volda
Brekke, J. (1991): Bygdeutvikling i frifylke: evaluering av bruken av Bygdeutviklingsfondet i

frifylka Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Nord-Trøndelag. Arbeidsrapport;9104.
Møreforskning, Volda
Gustavsen, T. (1995): Bygdeutviklingsmidler. Resultatfrafj;lkene Nordland, Nord-Trøndelag,

Hedmark og Aust-Agder. NTF-notat 5: 1995. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Gustavsen, T. og J. Nyborg (1994): Evaluering av bygdeutviklingstilskuddene i Aust-Agder i

1990 og 1991. NTF-rapport 3:1994. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer

Vestfold
Sørbrøden, Ø. (1995): "Beskjedne midler har gitt gode resultater". Bygdeutviklingsmidler i

Vestfold. En brukerorientert vurdering. Evalueringsprosjekt for BU-styret i Vestfold. Senter
for Egenutvikling, Drammen

Telemark
Bolkesjø, T. (1998): Entrepenørskap og nyskaping i Telemark. Vurdering av strategi og

virkemidler. Rapport 136:1998. Telemarksforskning, Bø
Bolkesjø, T. og B. Eika (1998): Etablererstipend i Telemark. En analyse av 1995-årgangen.
Rapport 147:1998. Telemarksforskning, Bø
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Bolkesjø, T. og H. Vike (1996): Mobilisering som bygdeutviklingsstrategi. Evaluering av

bygdemobiliseringsprosjektet i Telemark. Rapport 116:1996. Telemarksforskning, Bø
Fylkesmannen i Telemark (1995): Bruk av BU-midlane i Telemark. Evalueringsrapport/or

perioden 1992-1994.
Karlsen, J. H. (1997): BU-midlene i Telemark- Et regionalt perspektiv. Hovedoppgave
Økonomi og ressursforvaltning, Ås-NLH

Buskerud
Sørbrøden, Ø. og S. Aubert (1996): Bygdeutvikling i Buskerud. En brukerorientert vurdering

av etableringsstipend og investerings-/ bedriftsutviklingsstøtte til ny næring i landbruket
1988-93 i Buskerud. Senter for Egenutvikling, Drammen

Oslo og Akershus
Westby, Marianne (1994): Evaluering av etablererstipendordningen/or landbruket i Oslo og

Akershus. FMLA Oslo og Akershus

Oppland
Amdam, J. (1995): Statlig styring og.fylkesvis planlegging: evaluering av politisk og

administrativ organisering av bygdeutvikling i Nord-Trøndelag og Oppland.
Forskningsrapport/Høgskulen i Volda og Møreforskning, Volda
Solheim L. J. (1995): Handlingsplan/or kvinner i Oppland- ei evaluering. Rapport 23:1995,
Østlandsforskning.
Sørbrøden, Ø. og S. Aubert (1997): Bygdeutvikling i Oppland. En brukeroreientert vurdering

av etablererstipend og investerings-/bedriftsutviklingsstøtte til ny næring i landbruket
1988-94 i Oppland. Senter for Egenutvikling, Drammen

Hedmark
Asp, C. (1997): BU-midlene i Hedmark: en evaluering av BU-midlene sett iforhold til

befolkningsutvikling i kommunen. Hovedoppgave i Økonomi og ressursforvaltning, Ås-NLH
Bjørnholdt, M. (1988): Etablereropplæring/or kvinner i Nord-Østerdal 1986-1988.

Sluttrapport. Cleomatra, Oslo
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Brekke, J. (1991): Bygdeutvikling i.frifylke: evaluering av bruken av Bygdeutviklingsfondet i
fi·ifylka Aust-Agder, Hedmark, Nordland og Nord-Trøndelag. Arbeidsrapport;9104.
Møreforskning, Volda
Elstrand, E. (1997): Bygdeutvikling i Hedmark: evaluering av støtteordningen til
bygdeutvikling 1990-1994. FMLA, Hedmark
Gustavsen, T. (1995): Bygdeutviklingsmidler. Resultatfrafolkene Nordland, Nord-Trøndelag,
Hedmark og Aust-Agder. NTF-notat 5: 1995. N ord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Gustavsen, T. og J. Nyborg (1994): Evaluering av bygdeutviklingstilskuddene i Hedmark i
1990 og 1991. NTF-rapport 2:1994. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer
Haukaa, R. (1985): Kvinner med eget firma: Hvem er de? Hva vil de? Hvor går de?
Evaluering av etablererskolen for kvinner. Statens teknologiske institutt, Oslo
Illseng, E. (1995): Bygdeutvikling i Hedmark: søknader om midler fra bygdeutviklingsfondet,
vurderingsgrunnlag og saksbehandling på .fylkesnivået. Prosjektarbeid. Høgskolen i Hedmark,
Rena

Østfold
Gjengedal, G. og T. Fjelltun (1997): Evaluering av .fylkesvise BU-midler i Østfold 1994-1996.
Rapport 4:1997. Statens Landbruksbank, Oslo-Bergen-Trondheim-Tromsø

3.2

Kommentarer til oversikten

En rask gjennomgang av denne lista viser at det er stor forskjell i antall evalueringer som er
blitt utført i de forskjellige fylkene. Vi må her likevel ta høyde for at vi ikke har funnet fram
til absolutt alle evalueringer som er blitt gjennomført på fylkesnivå. Hvis vi setter opp en
oversikt over fylkenes evalueringer, så får vi dette bildet (se neste side):
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Oversikt over evalueringer etterfylke

Som vi ser av figuren over, så er det store forskjeller mellom fylkene. Nord-Trøndelag, som
har foretatt flest evalueringer, ligger med sine nitten godt over dobbelt så høgt de nærmeste
fylkene som er Hedmark med 8, og Nordland, Sør-Trøndelag og Rogaland med 7 evalueringer
hver. Tre fylker har gjennomført 5 evalueringer, mens 4 fylker har gjennomført 1 evaluering.
Det er god grunn til å anta at dette ikke er en fullstendig liste over fylkesvise evalueringer av
BU-ordninga. Mindre prosjekter og prosjekter som ikke er offentlige kan være lett å glemme,
samtidig som de ofte ikke finnes i bibliotekssystemet. Det kan også være slik at gamle
evalueringer er lettere å glemme enn nye, slik at lista sannsynligvis er bedre oppdatert på
evalueringer de seneste årene.
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3.3

Oversikt over andre evalueringer

Det finnes også en god del evalueringer som ikke nødvendigvis er tilknyttet et fylke. Vi har
her satt opp en liste også over disse. Noen av disse er landsdekkende, andre tar for seg større
områder. Det er også noen som ikke peker seg ut i forhold til område, som vi har plassert her.
Det er i denne bolken vi finner flere av de evalueringene som spesifikt tar for seg kvinneretta
tiltak.
Agderforskning (1990): Evaluering av DUs kvinneretta tiltak: sammendrag av kvantitativ del.
Agderforskning, Kristiansand
Alsos, G. A. & E. Ljunggren (1997): Kvinnelige etablerere: Suksess etter hvem sin
målestokk? NF-artikler/foredrag 2009:97. Nordlandsforskning, Bodø
Alsos, G. A. og E. Ljunggren (1999): Satsing på kvinners bedriftsetableringer som
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4

Resultater fra intervjuundersøkelsen

Ett av målene med denne undersøkelsen, var å finne ut hvordan evaluering brukes i arbeidet
med kvinneretta tiltak. Også den kjennskapen som kvinnekonsulentene har til
evalueringsrapporter i eget og andre fylker, er interessante spørsmål.
På grunn av omorganiseringa mellom FMLA og SND, er denne delen av undersøkelsen
tilbakeskuende, det vil si at vi ser på hvordan forholdene har vært fram til årsskiftet
1999/2000. Nedenfor følger resultatene av intervjuundersøkelsen ved FMLA i alle fylkene.

4.1

Bakgrunn for kvinnekonsulentstillinga og kvinnesatsinga

Det første temaet vi ville ha svar på i intervjuene, var bakgrunnen for stillinga og
årsverksforbruk ved avdelinga. De fleste fylkene hadde hatt en kvinnekonsulent siden slutten
av 80-tallet/begynnelsen av 90-tallet, men det var noen unntak her. Buskerud har hatt denne
stillinga i 1 Yi år, i Østfold var det ingen kvinnekonsulent mellom 1991og1996, mens
Hedmark ikke har avsatt ressurser til egen kvinnekonsulent.

4.1.1

Årsverksforbruk til kvinneretta tiltak.
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Figur 2 på forrige side viser at det er stor variasjon mellom avdelingene når det gjelder
årsverksforbruk til kvinneretta tiltak. De fylkene som ligger 'på topp' her, er Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane, som har en hel stilling satt av til dette arbeidsområdet.
Møre og Romsdal, Oppland, Telemark og Hordaland har en halv stilling til kvinneretta arbeid.
For mange av de andre avdelingene var det vanskelig å anslå den tid som ble brukt på dette
arbeidsområdet. Det mest vanlige synes imidlertid å være et årsverksforbruk på

~

til 1/3

stilling, dette finner vi i 7 fylker. Hedmark er det fylket som har satt av minst ressurser til
kvinnekonsulentens arbeid.
I flere av fylkene var arbeidet med kvinneretta tiltak noe som ble utført av flere. Dette kan
være en fordel for å få et større arbeidsmiljø, men også en ulempe fordi det kan være
vanskelig å beholde oversikten. Å ha kontinuitet i stillinga kan se ut til å være en fordel på
dette arbeidsområdet. Kvinnekonsulenten i Sør-Trøndelag, Aud Herbjørg K valvik, la vekt på
at det at samme person hadde hatt denne jobben i mange år var en av grunnene til at
evalueringer ble benyttet så mye i arbeidet.
En av de hypotesene vi la til grunn ved utarbeidelse av denne undersøkelsen, var at
stillingsbrøken til kvinnekonsulenten ville påvirke arbeidet med kvinneretta tiltak. Dette vil vi
forsøke å si noe om senere i undersøkelsen.

4.1.2 Hvordan defineres arbeidet med kvinneretta tiltak?
Det er forskjellige måter å definere arbeidet med dette området på. Landbruksbanken (SLB
1997) definerer kvinneretta tiltak som "tiltak som primært har kvinner som målgruppe, gir
sysselsetting hovedsakelig/or kvinner, eller har kvinnelige søkere". I 1997 var 33 prosent av
de innvilga tiltakene registrert som kvinnetiltak, og 25 prosent av midlene gikk til kvinnetiltak
(ibid.).
St prp 8 ((1992-1993):72) legger vekt på at tiltaksarbeid må tilpasses kvinners situasjon, og
skje på kvinners premisser. "Kvinners tilpasning vil spille en stadig mer avgjørende rolle for

mulighetene til å nå de generelle målene i landbruks- og distriktspolitikken. Kvinnerettet
arbeid må derfor være en sentral del av bygdepolitikken" (ibid.).
Det var i overkant av halvparten av informantene som hadde noe å tilføye til
Landbruksbankens definisjon av kvinneretta tiltak. Både i Østfold og Vestfold nevnes
holdningsskapende arbeid som en del av det kvinneretta arbeidet. Konsulenten fra Hordaland
la særlig vekt på at det er viktig å ta hensyn til kvinners valg og ståsted. Dette innebærer blant
annet å forstå at kvinner ofte bruker lengre tid til etablering, på grunn av at de tar hensyn til
familien. Herunder la hun også vekt på at kvinnekonsulenten skal være en katalysator for det
kvinneretta arbeidet innenfor landbruk, og ta ansvar for at kvinner blir ivaretatt i
BU-sammenheng.
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I Vest-Agder er kvinneretta tiltak definert i det daglige virket ut i fra om det er en kvinnelig
søker eller ikke. I Telemark legges en bredere forståelse til grnnn, kvinneretta tiltak skal bidra
til at kvinner kan engasjere seg på flere arenaer. Dette kan gjelde innenfor næringsutvikling,
samfunnsutvikling, kultur og miljø, som blir oppfattet som likeverdige arenaer, og det er
viktig at kvinner deltar på alle disse for å bidra til utvikling av bygda.
I Nord-Trøndelag var det nedfelt en definisjon i handlingsplanen som sier at kvinneretta tiltak
har basis i at det skal skje en forandring på mange felt, det være seg økonomisk eller i forhold
til selvbestemmelse. Også Oslo og Akershus har fastsatt i mål og strategier for bruk av
BU-midlene at kvinner skal være prioritert. Hedmark sier det enkelt: Kvinneretta tiltak er
tiltak for og med kvinner.
Andre definisjoner av kvinneretta arbeid som framkom var økt likestilling og rekruttering,
nettverksarbeid, mobiliseringstiltak, kompetanseheving. Det var også flere som mente at det
var viktig å ivareta kvinners interesser overfor kommunen og også sørge for at kvinner ble
hørt på egen avdeling.
Denne oversikten viser oss at det legges mye ulikt i betydninga kvinneretta arbeid fra de ulike
avdelingene.

4.2

Kjennskap til evalueringsrapporter

Det var stor variasjon fra avdeling til avdeling i hvor god kjennskap man hadde til
evalueringer av BU-midlene. Dette kan nok også ha sammenheng med at det er så stor
forskjell i hvor mange evalueringsrapporter som er blitt gjort i de ulike fylkene (se figur 1,
kapittel 3.2).
De fleste informantene i dette materialet kjente til Sørbrødens landsomfattende evaluering av
bygdeutviklingsmidlene. I tillegg til selve rapporten, fulgte det også med tallmateriale fra
fylket, noe som konsulenten i Nordland betegner som positivt. Sørbrøden og Aubert gjorde
også et poeng av å trekke saksbehandlere på avdelingen med i arbeidet med rapporten.
Mange vet at det finnes evalueringer, men kjenner ikke til titlene eller hva de går ut på. Det
kan se ut som om det ellers er stor variasjon i hva informantene kjenner til av evalueringer i
andre fylker. Konsulentene i Nord-Trøndelag, Vestfold og Finnmark nevner at de ofte får
tilsendt evalueringer fra andre fylker. Denne utvekslinga blir betegnet som nyttig.
Flere fylker etterspør evalueringer av kvinneretta tiltak. Dette er kanskje et tegn på at det er
behov for en database som gjør dette materialet lettere tilgjengelig.
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Det var svært få av de avdelingene vi undersøkte som hadde en "egen hylle" til evalueringer
som var blitt gjort i deres fylke. Mange oppga at evalueringer ble tatt inn i arkivsystemet
sammen med annet materiale.

4.2.1

Eksterne evalueringer

Det varierer i hvor stor grad avdelingene har fått evaluert arbeidet med BU-midler/kvinneretta
tiltak av eksterne instanser. Dette kommer også til syne i litteraturoversikten i kapittel 3. Siri
Bruem, som er kvinnekonsulent i Nord-Trøndelag, sier at den økonomiske rammen rundt
prosjektet bestemmer mye for evalueringa. Fylkesjordsjef Egil Nestande i Sogn og Fjordane
trekker fram at det er dyrt å få ekstern evaluering av prosjekter, så dette blir sjelden prioritert.

4.2.2

Intern evaluering

Det var mange fylker som ikke evaluerte prosjekter internt. Tabellen på neste side viser
praksis på de ulike avdelingene. Vi ser at det er flere avdelinger som ikke har noen praksis for
evaluering. I og med at mange betegner evaluering som nyttig som en tilbakemelding på eget
arbeid, og bruker evalueringsrapporter i arbeidet med kvinneretta tiltak, er dette et
motstridende resultat. Det er mulig at vi hadde fått et annet resultat på dette spørsmålet hvis vi
hadde omskrevet det litt, og heller spurt om rapportering, rutiner eller prosjektoppfølging.
Evaluering er som nevnt et begrep som kan forstås på flere måter.
I noen av intervjuene var det vanskelig å snakke om evalueringer, fordi det var tydelig at
kvinnekonsulenten og intervjueren la forskjellige ting i begrepet. Det var flere som mente at
det ikke finnes intern evaluering, for evaluering er en aktivitet som per definisjon forutsetter
et "utenifra-perspektiv". Og helt teoretisk er det klart at dette stemmer. Dette kan være en
mulig feilkilde her.
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Tabell 1. Praksis for evaluering
Flere på avdelinga jobber sammen på prosjekter, derfor også flere som
Finnmark
evaluerer. Prosjektrapport når tiltaket er gjennomført.
Ingen god praksis for evaluering på avdelinga. Det er litt evaluering i
Troms
rapporteringa (vurdering)
Evaluering
etter kurs, ellers årsrapporter. Evaluerer også tiltak, men
Nordland
da ofte av folk utenfra. Kommer an på kapasiteten på avdelinga.
Intern evaluering på mindre prosjekter. FMLA kjører ofte brnkerstyrte
Nord-Trøndelag
prosjekter, og da er evaluering en del av prosjektet, gjeme underveis.
Det er ingen praksis på evaluering av prosjekter på avdelinga, det
Sør-Trøndelag
meste er løpende rapportering av enkeltprosjekter.
Møre og Romsdal Interne evalueringer for å etterprøve arbeidet. Evalueringene er med
på å påvirke holdningene våre, lærer om hva som har ført til hva.
Sogn og Fjordane Praksis er litt for dårlig på avdelinga, ved egen evaluering/prosjekt er
det en oppsummering til slutt.
Det er ingen praksis på evaluering, det rapporteres fra prosjektene.
Hordaland
Det er vanlig med oppsummering fra prosjektene.
Det er en vanlig regel at større prosjekter skal evalueres økonomisk og
Rogaland
skriftlig. Etter en samling er det evaluering/oppsummering. Man vil
se om tiltaket er vellykket.
Vest-Agder
Usikker på om det er noen praksis når det gjelder evaluering på
avdelinga
Har ikke vært flinke nok til å evaluere egne prosjekter, utover de
Aust-Agder
prosjektmøtene som er underveis og avslutningsvis. Regnskap er
selvsagt.
Stort sett egenevaluering fra prosjektstyret i forbindelse med
Telemark
sluttrapport. Det er ingen forsøk på å evaluere kvinneretta tiltak.
Vestfold
Ingen intern evaluering, bortsett fra prosjektrapporter som blir
evaluert, uformelle evalueringer og notat for videre jobb.
Hvis evalueringer blir gjort, gjøres dette først og fremst på overordnet
Buskerud
nivå, men det forekommer også evalueringer på enkelte prosjekter.
Oslo og Akershus Ingen fast praksis på evaluering av BU-midler. I fjor ble det utarbeidet
et opplegg for årlig rapportering/evaluering, men dette er ikke tatt i
brnk enda.
Østfold
Ettersom det ikke har vært noen store prosjekter, så er det lite med
evalueringer. Deltakerne på kurset/tiltaket evaluerer selv. Eneste
systematiske vurdering er i forbindelse med årsrapportering.
Hedmark
Det er laget en egen rapporteringsmal som brnkes i forbindelse med
sluttrapporteringen.
Oppland
Ingen spesiell praksis for evaluering på avdelinga. Generelt sett for
ite evalueringer av kvinneretta arbeid.
Som vi ser av tabellen over, så var det seks av avdelingene som var klar på at prosjekter ble
evaluert, mens åtte avdelinger meldte om rapportering av prosjekter. Fire av avdelingene var
uklar på dette spørsmålet, eller evaluerte ikke prosjekter.
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4.3

Kriterier for evaluering

For å få en oversikt over evalueringsrutiner var det også andre ting vi fokuse1te på i
intervjuene. Særlig var vi opptatt av om det var noen kriterier som ble lagt til grunn når små
eller store prosjekter skulle evalueres. I tabellen nedenfor gjengir vi hovedpunktene i svarene
fra avdelingene på spørsmålet om evalueringsrntiner.

Tabell 2. Hvilke kriterier for evaluering legges det vekt på ved avdelinga?
Ingen standardoppsett for evaluering, men når prosjekter startes opp, så
Finnmark
settes det opp mål og delmål. Disse blir viktig når prosjekter skal
evalueres.
Prosjekter blir evaluert etter mål og prosjektplan.
Troms
A skape lønnsomme arbeidsplasser er det viktigste, i henhold til det
Nordland
sentrale regelverket. Kriterier kan ellers være alt mulig, etter hva som
skal evalueres.
Nord-Trøndelag Det er ingen standardkriterier som legges til grunn når prosjekter
evalueres. Evaluering er en prosess. FMLA presiserer overfor evaluator
hva man ønsker å få fram.
Når prosjekter skal evalueres er det viktig å se om kvinner har nytt
Sør-Trøndelag
godt av prosjektet, samt om det har hatt en sysselsettingseffekt.
A se på etablering i forhold til økonomi og arbeidsinnsats er viktig i
Møre og
alle sammenhenger. Legger vekt på å se om det er behov for
Romsdal
oppfølging fra FMLA.
Er målet for prosjektet nådd, effekten ellers, og eventuelle
Sogn og
sidevirkninger. Ressursbiuken, konkrete resultater og eventuelle
Fjordane
nyetableringer.
Ingen praksis for evaluering, det rapporteres fra prosjektene.
Hordaland
Opptatt av måloppnåelse. Definerer mål i starten av prosjekter, og så
Rogaland
evaluerer man opp mot disse. Det er ofte også en økonomisk
evaluering. Er bevisst om hva man vil oppnå, spesielt når det legges
ned tid og penger.
(ingen svar på dette spørsmålet)
Vest-Agder
Legger vekt på evaluering av prosessen og de pedagogiske
Aust-Agder
virkemidlene.
Prosjekter blir evaluert i forhold til mål og målstrnktur.
Telemark
Evaluerer i forhold til målsettinga, men også fokus på målgruppa.
Vestfold
Blir evalueringer gjennomført, fokuseres det på levedyktighet og
Buskerud
oedriftsretta utvikling.
De har kriterier som prosjekter blir valgt ut etter, det er ikke alle
Oslo og
Akershus
prosjekter som får støtte. I ettertid ses det mest på resultatene og
måloppnåelsen.
Østfold
Den eneste systematiske vurderingen skjer i forbindelse med
årsrapporteringen.
Hedmark
Rent operative kriterier for evaluering: Andel og antall av kvinnelige
søkere med etableringsstipend eller bedriftsstipend osv.
Oppland
(ingen svar på dette spørsmålet)
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Det kan se ut som det er i hovedsak tre forskjellige måter som avdelingene forholder seg til
kriterier for evaluering. Den enkleste er å tallfeste satsinga i forhold til sysselsetting og
nyetableringer. Dette kan i enkleste tilfelle bli ren "opptelling'', og derfor ikke gi så stor grad
av tilbakemelding.
Den andre hovedretninga ser ut til å være et fokus på prosessen, noe som gjeme gir en
tilbakemelding på hvordan ens eget arbeid blir oppfattet. Dette kan være nyttig i forhold til å
få bedrede rutiner. Det tredje er en evaluering i forhold til de på forhånd oppsatte mål for
prosjektet. Dette kan gi en god tilbakemelding på hvilken nytte det har vært av de ressurser
som er nedlagt.

4.4

Bruk av evalueringer i arbeidet

4.4.1

Brukes evalueringer i arbeidet med kvinneretta tiltak?

Det er vårt inntrykk etter intervjuene at evalueringer brukes i arbeidet med kvinneretta tiltak.
Det er to av fylkene som oppgir at de bruker mye av det materialet som finnes, men begge
legger også vekt på at de henter litt her og der, samt at ikke alt har like bra kvalitet. Det er
også seks av fylkene som svarer et klart ja på dette spørsmålet, mens åtte fylker bruker
evalueringer litt i arbeidet med kvinneretta tiltak. To av fylkene har ikke svart på dette
spørsmålet.
Hvordan evalueringer blir brukt i arbeidet, er et annet spørsmål. Her kommer det fram at det
er svært variert bruk fra fylke til fylke. Ganske mange legger vekt på at evalueringer brukes
for å få en tilbakemelding på den jobben en selv har gjort. Slik kan man se om de tiltak som er
satt i gang har vært vellykkede, og om det er noen muligheter for å forbedre det arbeidet som
gjøres. Altså et fokus på selve prosessen, og erfaringer av denne. Noen nevner også
muligheten for selv å lære om ulike tiltak og prosjekter gjennom å lese evalueringer og
prosjektrapporter.
Det er også flere som legger vekt på at evalueringer kan brukes videre i arbeidet med
strategier og handlingsplan. Dette kan ta to former: for det første for å skape en
kunnskapsplatform for videre satsing. For det andre kan evalueringer på denne måten brukes
for å informere og dokumentere behov for tiltak, og for å øke trykket mot forvaltninga.
Aud Herbjørg K valvik ved FMLA Sør-Trøndelag var en av de som hadde en fullstendig
oversikt av hva som var blitt gjort av evalueringer i fylket. At dette materialet ble brukt i
arbeidet med kvinneretta tiltak mente hun var på grunn av at det hadde vært den samme
personen som hadde jobba på dette feltet en lang stund. Slik får man kontinuitet i arbeidet,
noe som bidrar til en større oversikt.
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4.4.2

Er man fornøyd med det arbeidet som er blitt gjort?

Nord-Trøndelag er det fylket som har flest evalueringer i følge vår undersøkelse.
Kvinnekonsulent Siri Bruem mente at evalueringsrapportene aldri svarte til forventningene:

"Evaluering tar for lang tid - noen av problemstillingene er allerede endret, noe er tatt til
etteretning, eller man er ferdig med den saken. FMLA prioriterer å få god kvalitet på
evalueringen". FMLA presiserer derfor overfor evaluator hva man ønsker å få frem. I
evalueringa av BU-midlene var det mest interessant å få fram hvilke faktorer som var
bestemmende for vellykketheten i et prosjekt. I evalueringa av mobiliseringsprosjektet var det
andre ting som var viktig. Spørsmål som hvem som deltok, hvilke typer prosjektet appellerer
til, og om folk var med i prosessen var viktigere her.
Sør-Trøndelag har også erfaring med å bestille evalueringer av BU-satsinga. Kvinnekonsulent
Aud Herbjørg K valvik mente at det ikke var lett å etterkomme ønskene i en evaluering. Hun
oppfatter evaluering som vanskelig arbeid, og det kommer fram i at det er varierende kvalitet
på evalueringene. Men det har også betydning hvem det er som skal bedømme evalueringa:
"Det noen finner interessant i en fremstilling, syns andre er lgedelig eller vanskelig. En

evaluerings kvalitet kommer derfor også an på leseren". K valvik mener derfor at det er
viktig å ha en tett dialog med evaluatorene, sånn at man skjønner hverandre, og kan si at
kvinneperspektivet skal vektlegges. Det kan være verdt å nevne her at Kval vik selv har
erfaring fra gjennomgang av prosjekter, selv om hun ikke vil kalle intern gjennomgang for
evaluering.
Også Mette Vestli ved FMLA i Finnmark har den samme tilnærminga til
evalueringsrapporter; det er ikke alle man er like fornøyd med. Hun legger vekt på at erfaring
i arbeidet er til hjelp ved slike ting som å nedsette en avtale med evaluator, og definere
skriftlig det arbeidet man ønsker å få gjort. I Finnmark er det dessuten et lite miljø for slike
oppdrag, og det er derfor lett å få oversikt over tilbydere.
May Britt Otterlei ved FMLA Hordaland mente at det var grunn til ikke å være fornøyd med
en evaluering som hadde blitt gjort. Det var ingen påvirkningsmuligheter underveis, innspill
de kom med ble ikke tatt hensyn til. Dette kan ha sammenheng med at de var inhabile i saken,
men hun mener likevel at man burde ta med erfaringene til de som kjenner saksområdet og vet
hvilken vinkel det er interessant å få belyst en sak ut i fra.
Fylkesjordsjef Harald Tveit ved FMLA Telemark mener at det er vanskelig å si om man er
fornøyd med det arbeidet som er gjort av eksterne evaluatorer. "Arbeidet med kvinneretta

tiltak og evalueringer har gått etter en mal som er i ferd med å bli oppbrukt og møllspist. Det
er litt for stor grad av opptelling, noe som er lite å bygge på i det videre arbeidet". Tveit
legger vekt på at det hadde vært mer interessant å få vite noe om hva dagens (unge) kvinner
føler behov for i forhold til slike prosjekter. Tveit frykter videre at kvinnesatsinga har tenkt alt
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for tradisjonelt. "Der potensialet er størst, er det gjort/or lite", sier han og henspeiler på at
bare fem prosent av aksjeselskapene er eid av kvinner, og at det er få kvinner i forhold til
menn som er med på å styre pengestrømmene her i landet.
Et annet syn finner vi i Vestfold. Lisbeth Haugan, som har hatt kvinneretta tiltak som en del
av arbeidsområdet, er veldig fornøyd med eksterne evalueringer. "De viser innsikt fra mange
vikler, nyttig i forhold til brukerorientering. Det er også nyttig å få inn eksterne i forhold til
objektiviteten". Resultatene fra evalueringer brukes bevisst i forhold til arbeidet med videre
strategier.
Det er viktig å nevne at det ikke var alle som svarte på dette spørsmålet. Noen hadde ikke
kjennskap til evalueringer, andre uttalte seg ikke på dette temaet. Det var fem respondenter
som mente at evalueringsrapportene var bra, eller ikke hadde noe å utsette på dette. Videre var
det seks respondenter som mente at kvaliteten på evalueringene varierte, og med dette menes
det at det finnes både gode og dårlige evalueringer. Det var også to respondenter som var
misfornøyd med det arbeidet som var blitt gjort av eksterne evaluatorer.

4.5

Framtidig organisering av arbeidet med kvinneretta tiltak

Det var mange som ikke ønsket å uttale seg om den nye arbeidsdelinga mellom SND og
FMLA. Dette kunne ha flere årsaker, ofte var det fordi man ennå ikke kjente den nye
organisasjonen. Mange ville altså vente med å uttale seg om dette til man så hvordan arbeidet
fungerte i praksis. Imidlertid framkom det en del andre kommentarer, som både gikk på
arbeidsdelinga mellom instansene, og arbeidet med kvinneretta tiltak framover. Her følger et
utdrag av disse kommentarene.
Mette Vestli ved Finnmark FMLA hadde ønsket at alt arbeidet skulle samles i FMLA i stedet.
"Ved å legge det næringsretta arbeidet til SND er det blitt en slgevhet i måten å bruke
ressursene på, som slår særlig sterkt ut for Finnmarks del. Det er lite jordbruk i fylket,
600-700 bønder, så det brukes ikke så mye penger på driftsretta tiltak. Av årlig 11,6 millioner
er nok 50% tidligere brukt på utredning og tilretteleggingstiltak. Nå som SND tar over det
næringsretta arbeidet, så følger mesteparten av pengene over dit. Det blir i overkant av 1
million igjen til annet arbeid. Denne fordelinga siger etter nasjonal fordelingsnøkkel, som
altså slår dårlig ut for Finnmark. Det kvinneretta arbeidet vil selvsagt også bli påvirket av
dette. Det har tidligere vært aktiv støtte til lokalt initiativ, nå blir det mindre tiltak slik sett. "
Vestli vil likevel påpeke at det har vært et godt samarbeid i Finnmark mellom de som jobber
med tiltaksarbeid.
Flere av de som ble intervjuet, nevnte at SLB hadde en praksis på å innkalle
kvinnetiltaksansvarlige to ganger i året til samling. Dette ble oppfattet som et bra tiltak, som
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man nå fryktet ikke ville bli videreført i SND. Å treffe andre og utveksle erfaringer var nyttig,
pluss at det er en fordel å ha godt kontaktnett.
I Nord-Trøndelag er det ingen som jobber med BU-midler i SND i dag. FMLA og SND har
imidlertid et godt samarbeid, med administrative møter om BU-midlene hver. Her kan
saksbehandlere legge fram prosjekter. Flere prosjekter blir vurdert i en generell gruppe.
Kvinnekonsulent Bruem har tro på å tenke kjønn i alle typer virksomhet, ikke bare
bygdeutvikling, men også i forhold til gårdsdrift og næring.
May Britt Otterlei ved Hordaland FMLA (nå SND) mente at den nye organiseringa av
arbeidet hadde en viktig side: Når det gjelder SND, blir visjonene og framtidsplanene til i
Oslo, ikke lokalt. Dette er en helt annen praksis enn ved FMLA, hvor fylkene har jobbet
selvstendig og også samarbeidet.
Flere fylker la vekt på at virkemidlene nå var lagt opp til et samarbeid mellom FMLA,
fylkeskommunen og SND (eventuelt også fylkesarbeidskontoret). Det er vår oppfatning at
dette ofte blir sett som positivt, som Grethe Iversen ved FMLA Nordland (nå SND) sier det:

"".det er for snevert å sitte på hver sin stol".

4.6

Oppsummering

I dette kapitlet har vi trukket fram noen av de resultatene som framkom i intervjuer med
ansatte ved FMLAene. Satsinga på arbeid med kvinneretta tiltak har vært svært ulik i de
forskjellige fylkene, først og fremst representert ved det årsverksforbruket som har vært avsatt
til dette arbeidet.
Ser vi antallet evalueringer i fylket i sammenheng med praksis for evaluering, så ser vi at det
er noen fylker som har langt større erfaring med å evaluere BU-satsinga enn andre. Dette kan
ha ulike grunner, men at noen fylker har vært prøvefylke for ulike ordninger eller frifylke kan
nok ha bidratt til flere evalueringsrapporter. At det har vært kontinuitet i stillinga oppgis også
som årsak til at bruk av evalueringsrapporter i arbeidet med kvinneretta tiltak.
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5

Gjennomgang av evalueringene

5.1

Utvalg av evalueringer

Å velge ut evalueringer til gjennomgangen har vært et sentralt spørsmål i arbeidet med denne
rapporten. Helst skulle vi ha gått gjennom alle, men dette var ikke mulig av tidshensyn. Vi
hadde også visse retningslinjer å holde oss til, ettersom det var et ønske fra oppdragsgiver at
asamtlige fylker ble undersøkt.
Etter å ha satt opp lister over aktuelle evalueringer, så vi klare begrensinger i muligheten for å
ta et sannsynlighetsutvalg. For det første er det store variasjoner fylkene imellom når det
gjelder antall evalueringer. Fylker med større utvalg gir flere muligheter, men også behov for
flere begrensninger. For det andre så vi det mest hensiktsmessig å velge ut de nyeste
evalueringene der det var flere valg. Vi antok at det var større sjanse for at de nyere
evalueringer bygde på, eller tok hensyn til, resultater fra tidligere evalueringer i det aktuelle
fylket.
Siden vi ikke har hatt mulighet til å gå gjennom alle evalueringene, har det blitt desto
viktigere å gjøre et utvalg som viser spennet i denne type materiale. Det materialet vi har fått
tilsendt fra FMLA'ene har også vært viktig i denne sammenhengen, og gitt en bredere basis
for utvelgelsen. For de interne evalueringene har vi vært helt avhengig av det vi har fått
tilsendt fra FMLA. Det er også noen fylker som ikke har sendt oss evalueringer, selv om dette
finnes.
Etterhvert som innsamlinga av evalueringer var i gang, kom det til flere komplikasjoner. Det
var ikke alltid mulig å få tak i de evalueringene som vi hadde som "første-valg". For noen
fylker har dette resultert i at få eller ingen rapporter fra området har blitt med i
gjennomgangen.
I resten av dette kapittelet følger en gjennomgang av de evalueringene som ble valgt ut. I
neste kapittel går vi mer grundig gjennom de ulike typene evalueringer, og vi summerer opp
resultatene i forhold til kjønnsdimensjonen.
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5.2

Fylkesvis gjennomgang av evalueringer

Finnmark
Meistad, Toril (1991): Kvinner og bygdeutvikling. Kvinners medvirkning i lokalt
utviklingsarbeid i to bygder i Nord-Norge.
Rapporten bygger på en studie av to bygdesamfunn i Finnmark, hvor aktiviteten i forhold til
kvinners deltakelse og kvinnerettinga av tiltakene er analysert. Dette er ikke en tradisjonell
evalueringsrapport, men en case-studie av de to samfunnene. Begge prosjektene startet for 4

år siden, men bygdene er ikke kommet like langt i prosessen. De er eksempler på
mobiliseringstiltak på bakgrunn av lokalt initiativ (lokalbefolkning og
kommuneadministrasjon).
Studien er finansiert av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråds program for
bygdeutvikling. Prosjektene i bygdene har fått støtte fra ulikt hold, uten at dette spesifiseres i
rapporten. Rapporten inneholder videre en klart definert problemstilling og preges av
reflektert forhold til metodebruk.
Meistad kommer inn midtveis i mobiliseringsarbeidet, og undersøker kvinners deltakelse og
innflytelse i utviklingsprosessene. Hele rapporten er eksplisitt viet kvinners situasjon.
Meistad beskriver kvinneretta bygdeutvikling som kvinneretta distriktsutvikling, og støtter
seg på Fredriksen (1989: 17) som sier at kvinneretta distriktsutvikling "viser til ei

endringsretning i distriktsområder mot samfunnsforhold som gir kvinner gode og likeverdige
livsstyringsvilkår som menn" (Meistad 1991: 1). Rapporten fokuserer på medvirkning i
utviklingsarbeid, og det hevdes at deltakelse i prosessen ikke garanterer for innflytelse på
resultatet.
Studien legger vekt på at kvinner og menn har forskjellig erfaringsbakgrunn. Dette fører til at
kvinner ser på bygdeutvikling som en reproduksjonsoppgave, mens menn ser på
bygdeutvikling i forhold til produksjon. Rapporten konkluderer med at organisering av
mobiliseringsprosjekter "har stor betydning både for kvinners deltakelse, innflytelse og
utbytte av lokale utviklingsprosjekter" (Meistad 1991:54). Bred mobilisering i
planleggingsfasen har for den ene bygdas del ført til større kvinnedeltakelse.
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Haanes, Eivind 0. (1998): Vi står han av". Evaluering av Bygdeutviklingsprogrammet i
Finnmark 1994-1997.
Rapporten er en evaluering av Bygdeutviklingsprogrammet i Finnmark i 1994-97.
Programmet hadde to overordnede målsettinger:
• Bidra til at folk i Finnmark skal gis ei framtid der folk kan bo, trives og ha arbeid, samt
ha tilgang på nødvendige tjenester innenfor rimelig rekkevidde
• Programmet skal bidra til å sette i gang endringsprosesser som kan gi resultater på lang
sikt.
35 bygder i seks kommuner deltok i programmet. Hver bygd hadde sin egen arbeidsgruppe,
og hver kommune hadde sin egen styringsgruppe.
Representanter for alle arbeids- og styringsgruppene er intervjuet. I tillegg ble det sendt
spørreskjema til de som var medlemmer i arbeidsgruppene. Svarprosenten var på 50%, men
denne undersøkelsen i kombinasjon med intervjuene blir vurdert som et tilstrekkelig grunnlag
for å evaluere programmet. Evalueringen legger vekt på deltakernes erfaringer med prosjektet.
Temaer som diskuteres er forholdet til bygdefolket, til kommunen og forholdet mellom
prosjektlederne og arbeidsgruppa. De fleste tiltakene i programmet er trivsels- og
stedsutviklingstiltak, samt kompetansehevingstiltak. Sentralt i rapporten står forholdet mellom
forventinger og innfridde resultater. Dette gjelder både arbeidet i gruppene generelt, og de
ulike gruppene av tiltak. Rapporten gir en gjennomgang av arbeidet i hver kommune og i de
ulike bygdene. I tillegg er en av bygdene grundigere undersøkt enn de andre.
Hensikten med dette programmet er å mobilisere bygdene til selv å ta ansvar for sin egen
framtid. Det er ingen målsettinger som eksplisitt går på kvinner, derfor er det ingen egen
definisjon på kvinneretta tiltak. Kjønn er heller ikke en egen variabel.
Evalueringen er en kombinasjon av resultat- og prosessevaluering, med hovedvekt på det
siste. De viktigste resultatene er at kommunen har satt bygdene høyere opp på sin egen
dagsorden, og at forholdet mellom kommunen og de ulike bygdesamfunnene er blitt bedre.
Tiltak som hadde som mål å gjøre noe med trivselen på stedet var viktigst for deltakerne.
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Troms
Byberg, Åse (1997): Bygdeutvikling i Lenvik. Utprøving og evaluering av forhold som
fremmer bygdeutvikling.
Undersøkelsen er en del av et større prosjekt som Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning (NILF) har hatt på bygdeutvikling i 5 lokale prosjektområder i fire fylker. Dette
bygger på et samarbeid mellom kommunene, FMLA i fylket og NILF. Programmet blir kalt
UEBU (Utprøving og evaluering av forhold som fremmer bygdeutvikling). UEBU finansieres
i tillegg til disse instansene også av Statens Landbruksbank. Hvert delprosjekt har utgitt egen
rapport, samt en samlerapport fra hele undersøkelsen. Dette er en av delrapportene.
I bygdemobiliseringsprosjektet i Lenvik, ble det utarbeidet en grundig prosjektbeskrivelse
med mål, strategier og tiltak. Denne beskrivelsen blir betegnet som svært nyttig, da man har
byttet prosjektledelse tre ganger i løpet av prosjektperioden.
Prosjektet var satt opp med hovedmål og delmål, hvorav det siste delmålet var kvinneretta:
Arbeide for at kvinner skal trives i kommunen. Innenfor delmålene var det videre satt opp
strategier, og planlagte tiltak i perioden. Til sist vurderes gjennomføringa og resultatene.
Prosjektet betegnes som vellykket ut i fra hovedmål og delmål. For delmål 5, som var
kvinneretta, opplyses det at det er etablert kvinnenettverk i kommunen, og gjennomført
diverse kurs og konferanser som har vært tilpasset kvinners behov.

Nordland
Økonomi- og Markedsanalyse AS (1996): Evaluering av heste- og ridesentra i Nordland
1996.
Dette er en undersøkelse av lønnsomheten i de ridesentra i Nordland som har mottatt støtte fra
FMLA. Undersøkelsen er utført av Dag Frolich, på oppdrag fra FMLA i Nordland. Varigheten
på prosjektet er ikke oppgitt. Rapporten baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse blant
stønadsmottakerne, gjennomgang av søknader, direkte kontakt med aktører samt samtaler med
ansatte ved kommunale landbrukskontor.
Det oppgis at få søkere er menn (11 %), derfor må man anta at rapporten som sådan omhandler
kvinneretta tiltak. Dette er imidlertid ikke klart definert, og blir heller ikke diskutert videre i
rapporten. Evalueringen utgjør innsamling og framstilling av tallmateriale (økonomi i drifta).
Rapporten inneholder en liten analysedeVanbefalinger.
Grethe Iversen, tidligere kvinnekonsulent ved FMLA, betegnet denne evalueringa som svært
nyttig. Dette på grunnlag av at en her fikk faktakunnskap om økonomien i denne næringa, og
at rapporten derfor ga et beslutningsgrunnlag i forhold til behandling av nye søknader.
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Alsos, G. A. og M. Iveland (1999): Klar for etablering? Evaluering av kurset "personlig
planlegging".
Nordlandsforskning har evaluert kurset "personlig planlegging" som Senter for
Næringsutvikling har tilbudt på oppdrag fra FMLA Nordland. Deltakere på de 20 kursene
som er avholdt, er personer med landbruksbakgrunn som har planer om næringsvirksomhet.
Kurset var basert på et opplegg som ble utarbeidet av EtablererService, med små justeringer.
EtablererService er evaluert av Møreforskning (Herse 1995). Materialet baserer seg på
intervjuer med de som har tilknytning til opplegget (deltakere og nøkkelpersoner), samt
dokumentanalyse.
Kurset gjennomføres intensivt over tre dager, med en kombinasjon av gruppearbeid og
individuelt arbeid. 269 personer fra 31 kommuner har deltatt på de 20 kursene som er blitt
holdt. 44% av deltakerne er kvinner. De som deltok på kurset var på forskjellige steder i
etableringsprosessen. Relativt få av kursdeltakerne har i ettertid etablert egen virksomhet.
Betydningen av kjønn i forhold til hvordan kurset fungerer, blir belyst. Dette betyr at kvinners
erfaringer kontra menns erfaringer trekkes fram i rapporten. Kvinneretta tiltak/arbeid blir ikke
definert eksplisitt.
Evalueringen ser på kurset i etterkant, men har ikke fokus på resultatene av kurset.
Kursinnholdet blir gjennomgått. Det viktigste er å få belyst deltakerenes oppfatning av kurset,
og nytteverdien av å holde kurs. Kursopplegget blir betegnet som overveiende positivt, og det
er ikke behov for noen store endringer hvis kurset skal videreføres.

Gjertsen, A. og T. Magnussen (1998): Bygdepolitisk program i Nordland - en
evaluering.
Bygdepolitisk program, som er et frifylkeprosjekt i Nordland, er et samarbeid mellom
Nordland fylkeskommune og statsetatene i Nordland. Nordlandsforskning fikk i oppdrag av
Nordland fylkeskommune å evaluere programmet i 1994. Bygdepolitisk program har hatt en
varighet på 4 år, og evaluatorne har fulgt programmet hele denne tiden.
Det oppgis to hovedtema for prosjektet, nemlig å undersøke hvorvidt:
•

Mobilisering er et virkemiddel for utvikling av attraktive lokalsamfunn og
opprettholdelse av lønnsomme arbeidsplasser

•

Bygdeutvikling er et bevisst satsingsområde på fylkesnivå

I dette prosjektet utvikles begrepet robusthet, som er en alternativ innfallsvinkel til
målforståelse. Med robusthet menes her "'usynlige resultater' i form av nettverk, møtesteder

og kompetanse". Robusthet gjør bygda mindre sårbar for samfunnsendringer.
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De enkelte prosjekter er ikke fokus for studien, men det vises til eksempler på kommunenivå.
Kvinneretta tiltak blir ikke diskutert i noen stor grad. Rapporten har ikke noen definisjon på
kvinneretta tiltak.
Rapporten diskuterer de erfaringer som er gjort underveis og fokuserer mest på prosessen,
selv om resultater også diskuteres. Det framlegges en modell for evaluering, men på grunn av
endringer i programmet underveis, blir ikke modellutprøving det sentrale.

Nord-Trøndelag
Ystad, E. og G. Nossum (1998): Evaluering av bygdeutviklingsmidlene i NordTrøndelag 1989-1995.
Rapporten bygger på en evaluering av de bedriftsretta bygdeutviklingsmidlene i
Nord-Trøndelag, som Nord-Trøndelagsforskning har gjort på oppdrag av FMLA.
Datainnsamlinga er gjort i samarbeid med studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I alt
157 prosjekteiere har svart på spørreskjemaet, noe som Ystad og Nossum betegner som et
representativt utvalg av de som har mottatt støtte i perioden 1989 til 1995.
Kvinneretta tiltak er ikke definert i rapporten. Kjønn er tatt med som en variabel i
spørreskjemaet, men blir ikke behandlet videre. En tredjedel av stønadsmottakerne er kvinner,
noe som blir betegna som en lav kvinneandel i forhold til andre undersøkelser (Sørbrøden
1997, Gustavsen 1991).
Rapporten har ei resultatorientert evaluering med fokus på resultat, mål og innsats. Det er
også et fokus på prosessen ved undersøkelse av brukernes erfaring med forvaltningen av
BU-midlene. Undersøkelsen benytter resultatvariablene økonomi, lønnsomhet, virkninger i
lokalsamfunnet og personlige forhold.
Forfatterne sammenligner resultatene fra undersøkelsen med flere andre undersøkelser blant
BU-mottakere, og får dermed et større grunnlag for å si noe om situasjonen for
Nord-Trøndelag kontra andre deler av landet. På skalaen for evalueringer kan vi plassere
denne rapporten som framstilling av tallmateriale med analysedel. Metoden for analysen er
framstilt i egen rapport fra Nord-Trøndelagsforskning (Ystad 1997).

Sletterød, Niels Arvid og Hans W. Thorsen (1998): Evaluering av 4 kommunale
mobiliseringsprogram i Nord-Trøndelag. Konklusjoner og tilrådinger.
Rapporten tar for seg mobiliseringsprogrammene i kommunene Snåsa, Steinkjer, Verdal og
Levanger, som er finansiert over BU-midlene. Rapporten er utarbeidet av
Nord-Trøndelagsforskning på oppdrag av FMLA Nord-Trøndelag.
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Boka tar opp mange interessante teoretiske spørsmål rundt mobilisering. Den inneholder en
grundig diskusjon av forskjellene for kvinner og menn i medvirkning til bygdeutvikling, hvor
kvinners situasjon blir teoretisert. En av de konklusjoner som framkommer, er at
breddeprosesser har bedre potensiale enn eliteiske prosesser 1 for å få med seg kvinner og
ungdom. Forfatterne mener imidlertid at kvinner og menns faktiske deltakelse i
mobiliseringsprosesser har sammenheng med de sosiale, kulturelle og materielle forholdene i
bygda.
Rapporten inneholder en underveisevaluering av Snåsa, Verdal og Levanger, mens det er en
sluttevaluering av Steinkjers bygdemobilisering. Forøvrig er ikke tidsaspektet trukket fram. I
rapporten trekkes mobiliseringsprosessene i Verdal og Snåsa spesielt fram som eksempel på
henholdsvis eliteisk mobilisering og grasrotmobilisering. Undersøkelsen munner ut i en
teoretisk-metodisk diskusjon rundt evaluering.

Sør-Trøndelag
Blekesaune, A. og K. M. Elden (1996): Evaluering av BU-fondet i Sør-Trøndelag
1992-1993.
Rapporten er utarbeidet av Senter for bygdeforskning på oppdrag fra BU-styret og
fylkeskommunen. Prosjektets varighet er ikke angitt. BU-fondet har en klar profil mot
kvinner: "BU-fondet skal nyttes til åfremme bærela·aftig utvikling i distriktene gjennom støtte

til nærings- og lokalsamfunnstiltak. Tiltak som utvikler arbeids- og inntektsmuligheter for
kvinner skal prioriteres."
Hensikten med evalueringen er å dokumentere hvilken effekt BU-midlene har hatt, og å
undersøke hvilke typer prosjekter som er vellykkede. Dette blir gjort både ved å se på om
målene for BU-fondet er nådd, og å se på saksbehandlingsprosessen. Både støttemottakere og
saksbehandlere er blitt intervjuet. I analysen måles følgende effekter: Sysselsettingseffekter,
produksjonseffekter, fordelingseffekter og velferdseffekter i videre mening.
Kvinneretta tiltak er ikke definert i rapporten, men det framkommer en del opplysninger om
forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder mottak av støtte og sysselsetting. Det var
bare 24 prosent av tiltakene i undersøkelsen som var kvinneretta, og 29 prosent av
bevilgningene som gikk til kvinneretta tiltak. Dette betegnes som en lav andel, i og med at
kvinner er prioritert i BU-sammenheng. Forfatterne mener at dette skyldes at færre kvinner
enn menn har søkt om BU-støtte, og ikke forfordeling i saksbehandlinga. Det nevnes et behov
for å intensivere informasjonen om BU-ordninga overfor kvinner i landbruket.

1

Breddeprosesser er kjennetegnet av at mange ulike grupper i samfunnet deltar, mens eliteiske prosesser gjeme
domineres av samfunnstopper eller eliten i bygda.
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Resultatene framstilles i tabellform med analysedel. Siden det i mange prosjekter er snakk om
en pågående prosess, kan nok dette til en viss grad betegnes som en underveisevaluering, men
ikke nødvendigvis en prosessevaluering. Forfatterne er mer interessert i resultatene så langt.

Kvalvik, Aud Herbjørg (1999): Det kan lett gå godt! En studie av etablerere i
Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen
Dette er en intern rapport fra FMLA, hvor kvinnekonsulenten har vært prosjektleder. Målet
for prosjektet har vært å få fram informasjon fra de som har etablert egen virksomhet med
støtte fra BU-midlene. Sentralt i undersøkelsen er et ønske om å få vite hva som skal til for at
et prosjekt lykkes. Etablerernes erfaringer med oppstarten, offentlig byråkrati og oppfølging
undersøkes.
Prosjektet har gått over tre år, noe som betegnes som en overskridelse av tidsbruken i forhold
til det som var forutsagt ved start. Det er et særlig fokus på kjønn i undersøkelsen, men det
defineres ikke hva kvinneretta tiltak går ut på. I de fleste resultatene blir kvinner og menn
sammenlignet eksplisitt. Undersøkelsen har en spørreskjemadel, og en intervjudel. Til slutt
kommer en oppsummering med videre anbefalinger.
I forhold til type evaluering, er dette en framstilling av tallmateriale (spørrekjemadelen)
sammen med en del sitater som framstilles tematisk.

Møre og Romsdal
Ranes, Råg (1997): Bygdeutvikling i Rindal. Utprøving av forhold som fremmar
bygdeutvikling.
Undersøkelsen er en del av et større prosjekt som Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning (NILF) har hatt på bygdeutvikling i 5 lokale prosjektområder i fire fylker. Dette
bygger på et samarbeid mellom kommunene, FMLA i fylket og NILF. Programmet kalles
UEBU (Utprøving og evaluering av forhold som fremmar bygdeutvikling). UEBU finansieres
i tillegg til disse instansene også av Statens Landbruksbank. Hvert delprosjekt har utgitt egen
rapport, samt en samlerapport fra hele undersøkelsen. Dette er en av delrapportene.
For Rindal kommunes del har prosjektet gått over tre år. Prosjektleder Ranes har i denne tiden
vært ansatt i FMLA Møre og Romsdal. [Å] "ta initiativ til, stimulere og følge opp forhold som
fremmar bygdeutvikling i Rindal kommune, og auke innsikten og kunnskapen om forhold
som fremmar bygdeutvikling" (side 7) har vært hovedmålet i prosjektet. Det har også vært en
spesiell interesse for å finne ut hva som bidrar til næringsutvikling.
Prosjektet blir av Ranes betegnet som ikke så vellykket som det kunne ha blitt, basert på at det
var vanskelig å mobilisere folk. Dette kan ha sammenheng med at det ikke finnes nevneverdig
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arbeidsledighet i kommunen, og ingen felles "krisestemning" blant bygdefolket. Resultatene
av arbeidet er vanskelig å måle, i det at mye av prosjektet har gått på informasjonsarbeid.
Etter at prosjektet ble avsluttet i 1997 ble det bestemt at kommunen skulle videreføre arbeidet
i sitt ordinære tiltaksarbeid.
Kvinneretta tiltak er ikke definert i rapporten, og det er ikke noen stor del av rapporten som
eksplisitt er viet kvinneretta tiltak. Det blir nevnt et tidligere kvinneprosjekt i kommunen i
1990-1992, som hadde mobilisering, kompetanseheving og synliggjøring som strategi.
Bygdeutviklingsprosjektet i Rindal er satt opp med mål og delmål, og disse vurderes i løpet av
rapporten. Slik sett kan vi betegne dette som en fullstendig evaluering med gjennomgang av
prosess og resultat i etterkant av prosjektet. Det er derimot ikke gått detaljert gjennom
resultatene av prosjektet.

Herse, Øyvind og Johan Barstad (1996): Etablererskolen i Møre og Romsdal.
Evaluering av perioden 1992-1995.
Etablererskolen i Møre og Romsdal er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunens
nærings- og miljøavdeling, Fylkesarbeidskontoret og Fylkesmannens landbruksavdeling. På
oppdrag av Fylkeskommunen har Høgskulen i Volda/Møreforsking Volda evaluert opplegget
for årene 1992-1995. Tiden brukt på undersøkelsen er ikke angitt.
Undersøkelsen er tredelt. Nesten alle deltakere har svart på et evalueringsskjema umiddelbart
etter kursslutt. Det ble også sendt ut spørreskjema til alle deltakere i den gjeldende perioden,
og her var det 58% som svarte. Videre er 20 deltakere blitt telefonintervjuet. Det framkommer
ingen definisjon på kvinneretta tiltak, og kjønn blir sjelden brukt som variabel i analysen.
Fokuset i undersøkelsen er å måle deltakernes tilfredshet med tilbudet. Det viser seg at
deltakerne er middels fornøyd med kurset. Blant de vanligste kommentarene var at
undervisningsopplegget ikke var tilpasset den enkelte, og at oppfølginga ikke var
tilfredsstillende.
Resultatene framstilles i tabellform med litt analyse. Dette er en analyse av et tiltak underveis,
som skal bidra til å gjøre tilbudet bedre. Forfatterne anbefaler en endring i opplegget til
etablererskolen, blant annet med en bedre siling av deltakere i forhold til hvor langt de er
kommet i etableringsprosessen, og oppfølging av deltakere i etterkant.
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved Steinar Johnsen (1998): Bruken av
bygdeutviklingsmidlane i Møre og Romsdal. Evaluering av tiltak som fekk tildelt
BU-midlar i tida 1993- 95. Internevaluering
Rapporten er en internevaluering av BU- tiltak i perioden 1993-95. Gruppen som er undersøkt
er personer som mottok støtte i perioden 1993-95.
Undersøkelsen er en spørreundersøkelse som er sendt til målgruppen. Svarprosenten var på
69%. Personer som har mottatt støtte på over 10 000 kroner til bedriftsutviklingsstipend,
etablererstipend og investeringer i tilleggsnæring deltar i undersøkelsen.
Evaluator gjør selv rede for svakhetene ved undersøkelsen. En av svakhetene er at de som
kommer til å søke om mer midler er overrepresentert blant svarene. Dette fordi de som svarer
har oppfattet henvendelsen som personlig, og at fylkesmannen har søkt å kaiilegge hvordan
det er gått med den enkelte.
Evalueringstypen er resultatevaluering. De fleste indikatorene går på økonomi, resultat, om
prosjektet er gjennomført osv. For de fleste indikatorene er det presentert gjennomsnittsmål.
De fleste indikatorene dreier seg om økonomi og mangler ved prosjektet.
Årsverk pr. tiltak, låneopptak, vurdering av økonomi, virkninger for garden og bygda, samt
motiver for å starte er indikatorer som er målt, og hvor det er foretatt en sammenligning
mellom kvinner og menn. Det er ingen egen definisjon av kvinneretta tiltak, utover at et tiltak
er kvinneretta dersom kvinner står som søker.

Sogn og Fjordane
Seljesæter, Åshild Kjelstad og Elin Leikanger (2000): Levande bygder. Evaluering av
Fylkesplanprosjektet Levande bygder.
Rapporten er ei prosjektoppgave fra Management Program Næringsutvikling ved BI Møre og
Romsdal 1999-2000. Forfatterne evaluerer fylkesplanprosjektet Levande bygder. Dette
prosjektet er en del av Fylkesplan for Sogn og Fjordane, program for bo- og arbeidsområde.
FMLA er hovedansvarlig for programmet, som skal arbeides med i 3-4 år. Målgruppe er
bygder, tettsteder og sentra i Sogn og Fjordane.
Hovedmålet er å fokusere på samspillet mellom utkanter og sentra i fylket. I følge
programbeskrivelsen, er målet for programområdet nådd hvis det oppstår en debatt om dette
samspillet. Rapporten peker på flere målindikatorer for programmet; nyetableringer,
nærmiljøtiltak, miljøtiltak, kompetanseheving, holdningsendring og vekst i antall
kvinnebønder og ungdom som slår seg til i bygda.

Side 46

Kvinneretta tiltak er ikke tatt opp i rapporten. Det er heller ikke gått grundig gjennom hva for
type tiltak som skal være en del av arbeidet, men de fire bygdene som skal delta presenteres.
Metoden er ei ex ante-evaluering, noe som innebærer ei vurdering i forkant om tiltakene er
tilstrekkelig for å oppnå målsettingene med prosjektet. Rapporten konkluderer med at
prosjektet til nå ikke har svart til forventningene. Forfatterne peker på flere punkter som bør
avklares, blant annet anbefales utarbeiding av en god prosjektplan. I denne bør det inngå krav
til rapportering og rutiner for underveisevaluering.

Løvik, Petter (1995): Når bygda får bestemme. Røynsler frå fem bygdelag i Sogn og
Fjordane.
Erfaringene fra et bygdeutviklingsprogram i 1992-1994 i Sogn og Fjordane er framstilt av
Høgskulen i Volda/Møreforskning. Rapporten er finansiert av bygdeutviklingsmidler i Sogn
og Fjordane.
De fleste tiltakene i programmet er trivselstiltak for bygda, samt felles- og støttetiltak for
næringslivet. Dette er en strategi for å skape grobunn for trivsel og næring. Det følger en
oversikt over bygdeutviklingstiltakene i rapporten. Rapporten gir en reflektert framstilling av
mobliseringsprosessen. Tema som diskuteres er blant annet bygdenes eget ansvar, hvordan
prosessen har fungert, måloppnåelse og fremtida for bygdene.
Det var ei målsetting for programmet å få med kvinner og ungdom i mobiliseringa. Dette gikk
greit for kvinner sin del, litt varierende fra bygd til bygd, men det konkluderes med at kvinner
i sterk grad har vært aktiv med i arbeidet. Utover dette nevnes ikke kvinner eller kvinneretta
tiltak eksplisitt i rapporten.
Metoden i rapporten er en kombinasjon av prosess- og resultatevaluering, hvor forfatteren har
fulgt de fem bygdene i hele programperioden. Det er ikke satt opp noen slags resultatmål og
delmål, men tiltakene gjennomgås ett for ett for å vise resultat. Det er en grundig
gjennomgang av den innsatsen som er nedlagt i hver enkelt bygd, i form av penger og
arbeidstimer.
Den langsiktige virkningen av mobiliseringsarbeidet er vanskelig å måle. Rapporten har en
variert framstilling av prosjektstyrenes oppfattelse av hvorvidt målsetningene ble nådd, og
hva som kunne vært gjort annerledes. Herunder diskuteres det også kort hvordan arbeidet skal
videreføres. Det er enighet om at prosjektene vil ha positive effekter på lang sikt. Løvik
trekker fram en del faktorer som har betydning for å til ei positiv bygdeutvikling, og de to

ra

første av disse er kunnskap om situasjonen, og vilje til endring.
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Hordaland
FMLA Hordaland (1994): Evaluering av midlar til kvinneretta tiltak- næringsutvikling.
Utarbeidet av kvinnekonsulent Målfrid Bruknapp
Evalueringa er en del av handlingsplanen for kvinneretta tiltak i Hordaland fylke. Personer
som har mottatt etablererstipend fra LUF i perioden 1986 - mars 1993, er blitt bedt om å fylle
ut et spørreskjema som tar for seg erfaringene rundt etableringa. 125 personer har svart, noe
som gir en svarprosent på 90%. Av disse er det 98 kvinner, men det skilles ikke på kjønn i
presentasjonen av svarene. Det betyr at alle svarene blir presentert som om de kom fra
kvinner.
Hensikten med undersøkelsen er å se på den samfunnsmessige nytteverdien av kvinneetableringene, herunder å måle sysselsettingsvirkninga og omsetninga som satsinga har hatt.
En ønsker også åra svar på hvilken type rådgivning og oppfølging kvinner ønsker.
Kvinneretta tiltak blir ikke definert i rapporten.
Etablererkurs og kvinnenettverk synes å ha en positiv virkning på prosjektene, mens det er
ingen synlig effekt av høgere utdannelse. Å bygge på eksisterende ressurser og infrastruktur,
ser ut til å være et pluss for hvorvidt prosjektet lykkes.
Evalueringstypen er framstilling av tallmateriale med litt analyse. Resultatene framstilles som
kvinners erfaringer, det skilles ikke på kjønn noen steder. Resultatene fra menn blir altså
presentert som om de også kom fra kvinner.

Rogaland
Hatteland, Øystein (1996): Evaluering av etablererskolen for kvinner i Rogaland.
Prøveperioden 1991-1993.
Hatteland har på oppdrag fra FMLA Rogaland og Rogaland Fylkeskommune evaluert
prøveprosjektet Etablererskolen for kvinner i Rogaland (EKR). Tidsbruken i undersøkelsen er
ikke angitt. EKR var et samarbeid mellom de to nevnte etater og Fylkesarbeidskontoret i
Rogaland.
I prøveperioden var det 71 personer som deltok, av disse har 55% svart på spørreskjemaet
som undersøkelsen tar utgangspunkt i. Forfatteren karakteriserer dette som en intern
undervisningsevaluering, det vil si at det er undervisningsmodellen som ligger til grunn for
kursene som blir undersøkt. Formålet med studien er å undersøke deltakerenes læringseffekt,
samt sterke og svake sider ved opplegget.
Materialet presenteres både i tabeller, og i praktisk rettet analyse av tiltaket. Det benyttes
signifikanstesting for å vurdere holdbarheten i påstandene, noe som gir større vekt til de

Side 48

konklusjoner som framkommer. Bakgrunnsvariabler krysskjøres med andre variabler, for å
finne ut om det er noen effekt av kjønn utdannelse, alder med mer. Det er ingen definisjon av
kvinneretta tiltak i rapporten.
EKR var et rent kvinnetiltak, og i undersøkelsen kommer det fram at det er delte meninger om
dette burde fortsette som et tilbud kun for kvinner. En stor gruppe er sterkt for dette, mens en
nesten like stor gruppe er sterkt imot. Helhetsvurderinga av kursene er positiv, og det
anbefales en videreføring av tiltaket.

Hatteland, Øystein og Alf Henning Heggheim (1997): Evaluering av BU-fondets
etablererstipendordning i Rogaland. Analyse basert på tildelingene gjort i 1993.
Hatteland har evaluert etablererstipendordninga i Rogaland på vegne av FMLA Rogaland.
Formålet med studien er å undersøke hvorvidt stipendtildelingene har gått til de prioriterte
gruppene, samt kartlegge hvordan det er gått med de støttede prosjektene. Prioriterte grupper
for BU-tildelinger er kvinner, ungdom og utkantområder i fylket. Det er ingen definisjon av
kvinneretta tiltak i rapporten.
Alle de 32 personenen som mottok etablererstipend i 1993, er telefonintervjuet. Kvinner
utgjorde 50% av stipendiatene. Dette gjør undersøkelsen særlig egnet til å analysere ulikheter
i kvinners og menns etableringsmønster. Resultatene viser de samme tendenser som også
andre peker på, nemlig at å støtte kvinnebedrifter er en sikker måte å øke inntektsgrunnlaget
til det enkelte gårrdsbruk. Kvinnebedriftene er små og "jevne", men har derfor også mindre
potensiale for vekst og utvikling en mannsbedrifter. Forskjeller mellom kvinner og menn er
vurdert også i forhold til en lang rekke andre spørsmål.
Evalueringstypen her, er framstilling av tallmateriale med avanserte analyser som gir grunnlag
for sikrere konklusjoner. Bakgrunnsvariabler krysskjøres med andre variabler, for å finne ut
om det er noen effekt av kjønn, utdannelse, alder med mer.

Vest-Agder
Meland, Audun og Odd Arve Kvinnesland (1997): Bygdeutvikling i Hægebostad.
Utprøving og evaluering av forhold som fremmar bygdeutvikling.
Evalueringa er en del av UEBU-prosjektet (utprøving og evaluering av forhold som fremmar
bygdeutvikling). Se også Råg Ranes rapport fra dette programmet i Rindal kommune, og Åse
Bybergs rapport fra Troms. Dette er et treårig prosjekt som fokuserer på mobilisering og
næringsutvikling.
Programmet er satt opp i forhold til hovedmål og delmål. Disse delmålene finnes innen
skogbruk, jordbruk, tilleggsnæringer og gårdsturisme, handel og industri, samt kompetanse og
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arbeidskraft. Arbeidet er gjennomført med sterk støtte fra ansatte i kommunen, hvor mange
fikk tildelt ansvarsområde i tilknytning til hva de ellers arbeidet med. Arbeidet med
bygdeutviklinga er forventet å fortsette også etter programmets slutt, da blant de som arbeidet
med de ulike feltene på kommunalt nivå.
Kvinneretta tiltak er ikke definert i rapporten, bortsett fra å påpeke at det er viktig. I arbeidet
med småskala videreutvikling av landbruksprodukter, er kvinnetiltak prioritert.
I evalueringa av programmet, legges det vekt på å følge de enkelte delmålene. Hvert delmål er
inndelt i planlagte tiltak i perioden, siden vurderes gjennomføring og resultat. Resultatene
vurderes imidlertid ikke i detalj. Det kommer fram i rapporten at det er vanskelig å måle
resultater av langsiktige prosjekter etter 2-3 år. Forfatterne legger i tillegg særlig vekt på den
analyse- og planleggingsfasen som gikk forut for prosjektet. Dette trekkes fram som nyttig i
bygdeutvikling.

Aust-Agder
Gustavsen, Torstein og Joar Nyborg (1994): Evaluering av bygdeutviklingstilskuddene i
Aust-Agder i 1990 og 1991.
På oppdrag fra FMLA Aust-Agder og Møreforskning, har Nord-Trøndelagsforskning evaluert
prosjektene som mottok støtte fra bygdeutviklingsmidlene i 1990 og 1991. Undersøkelsens
varighet angis ikke nærmere.
Aust-Agder var ett av fire frifylker med eget BU-fond fra 1990. Hovedmålet med denne
evalueringen er å kartlegge status for prosjekter som har mottatt støtte i 1990 og 1991, samt å
finne effekter av denne støtten. I tillegg undersøkes mottakernes vurdering av BU-ordningen.
Det er ingen stor del av rapporten som er viet kvinneretta tiltak. Det er heller ingen definisjon
av kvinneretta tiltak. I hovedsak er kjønn tatt med kun som en variabel i forhold til hvem som
står bak prosjektet, og sysselsettingsvirkning. I tillegg nevnes etablererskolen for kvinner som
et direkte tiltak.
Alle som har mottatt støtte i perioden er intervjuet over telefon. Det skilles mellom prosjekter
med og uten sysselsettingsvirkning. Evalueringen fokuserer på mål, innsats og resultat, og er
dermed resultatorientert. Sysselsettingsutvikling, omsetning og lønnsomhet er faktorer som
trekkes fram som effektvariabler. Prosjekter uten sysselsettingsvirkning vurderes ut i fra
hvilken mulighet de har for å gi positive ringvirkninger for sysselsettingsutviklinga.
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Telemark
Fylkesmannen i Telemark (1995): Bruk av BU-midlane i Telemark. Evalueringsrapport
for perioden 1992-1994. Bygdeutviklingsstyret.
FMLA i Telemark har gjennomført en evaluering av bruken av bygdeutviklingmidlene i
fylket. Det oppgis at evalueringen er gjennomført i løpet av en måned. Omtrent 50% av de
som mottok støtte i årene 1992-1994, ble telefonintervjuet. I tillegg svarte saksbehandlere i
kommunene på et spørreskjema.
To hovedspørsmål trekkes fram
•

Hva kjennetegner de prosjektene som fikk støtte i 1992-1994, og hvordan er status for
prosjektene?

•

Hvilke forskjeller er det mellom prosjektene ved evalueringstidspunktet i forhold til
oppstartingstidspunktet, og hvilke effekter har BU-støtten i 1992 og 1993 gitt?

I evalueringa ble det besluttet å bruke en modell fra Nord-Trøndelagsforskning. Her er det
valgt økt sysselsetting, omsetning og lønnsomhet som evalueringsmål. Prosjekter skilles
videre på om de er ment å gi sysselsettingseffekt eller ikke.
Resultatene presenteres· i frekvenstabeller, med en liten analysedel. Kvinneretta tiltak blir ikke
definert. Noen ganger skilles kjønn ut som variabel, dette gjelder oftest spørsmål om
sysselsetting. Saksbehandlerne blir også spurt om det burde gjøres noe annet for å skape
arbeidsplasser for kvinner, her er det 7% som svarer ja.

Bolkesjø, Torjus og Halvard Vike (1996): Mobilisering som bygdeutviklingstrategi.
Evaluering av bygdemobiliseringsprosjektet i Telemark
På oppdrag av FMLA Telemark har Telemarksforskning evaluert mobiliseringsprosjektet i de
fem bygdene Gransherad, Lårdal, Tuddal, Tørdal og Åmotsdal. Prosjektet startet høsten 1993
og gikk over tre år. I hele denne perioden har Telemarksforskning ved Bolkesjø fulgt
prosjektet som ekstern konsulent.
Det var fylkeslandbrukskontoret/styret for BU-fondet som tok initiativ til prosjektet. Øverste
samordningsfunksjon har programstyret hatt. Hver bygd har valgt et prosjektstyre, med ansvar
for å realisere planene.
I rapporten er det en gjennomgang av tiltakene i de enkelte bygdene. I tilknytning til dette,
følger også en vurdering av aktiviteten i den enkelte bygd. Utgangspunktet for prosjektet var
bygdemobiliseringsprogrammet i Sogn og Fjordane, som ble evaluert av Løvik (1995). Det
konkluderes med at erfaringene i Telemark har mye til felles med Sogn og Fjordane. Bl8:f1t
annet var nærmiljøtiltakene mer framtredende enn næringsutviklingstiltak.
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Forfatterne har satt opp grad av måloppnåelse som kriterier for evaluering. I de fleste tilfellene
vurderes målene å være bra oppnådd, eller både/og. Mobilisering av kvinner er en av to
indikatorer som f'ar 'svært bra' i måloppnåelse. Man får ellers ikke inntrykk av at det har vært
satset på kvinneretta tiltak i prosjektet.

Vestfold
Forprosjekt - Landbruk på kvinnevis i Vestfold. Sluttrapport
Rapporten er en sluttrapport fra forprosjektet "landbruk på kvinnevis". Den har ingen egen
definisjon av kvinneretta tiltak ettersom det er et prosjekt hvor målgruppen er kvinner.
Rapporten går i gjennom de ulike tiltakene som har vært en del av prosjektet. Det er få
konkrete resultatmål utover en vurdering fra prosjektleder side om tiltaket var vellykket eller
ikke.

Sørbrøden, Øyvind: Beskjedne midler har gitt gode resultater. Evaluering av
bygdeutviklingsmidlene i Vestfold
Rapporten er en evaluering av bruken av bygdeutviklingsmidler i Vestfold i perioden
1988-94. Evalueringen er utført på vegne av BU-styret i Vestfold. Undersøkelsen er begrenset
til de som fikk BU-støtte i perioden 1988-92. Av disse er halvparten intervjuet over telefon. I
tillegg er 11 mottakere oppsøkt i det Sørbrøden kaller "hjemmemiljøet", dvs. på gården.
Evalueringen er en resultatevaluering hvor det legges vekt på antall arbeidsplasser som er
skapt (ca. 25 arbeidsplasser) og støtte pr. prosjekt (77.000 kr.). Det lave antallet arbeidsplasser
tilskrives den begrensede tilgang på midler. Resultatet pr. stipendkrone betegnes som meget
godt, selv om overskuddet i det enkelte prosjekt er relativt beskjedent.
Evalueringen peker på at opplegget ofte var idestyrt mer enn markedsstyrt, og at en del
stipendmottakere ikke forsto hvor vanskelig det var å komme inn på markedene. Et ønske om
å være heltidsysselsatt på gården er også et viktig motiv for å starte.
Kvinneperspektivet er ikke nærmere definert, men det opplyses om kvinneandelen i
prosjektene. Denne andelen er på 71 %. Blant de mest vellykkede prosjektene står det kvinner
bak i 7 av 9 tilfeller, selv om det understrekes at prosjektene - vellykkede som mindre
vellykkede - ofte er et nært samarbeid mellom ektefellene.
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Sørbrøden, Øyvind og Liv Gjønnes: Grønn omsorg i Vestfold. En brukerorientert
vurdering av Grønn omsorg prosjekter som har fått BU-midler i perioden 1989-96
Grønn omsorg tar sikte på å bygge ut gode tilbud innen skole-, omsorgs- og helsesektoren.
Evalueringen er en resultatevaluering som går gjennom en tilfeldig utvalgt halvpart av
prosjektene som har :fatt BU-midler i perioden 1989-96. I tillegg har en gått nærmere gjennom
tre større prosjekter. Metoden som er valgt er intervjuer. I evalueringen er det særlig fokusert
på resultat, støtte pr. arbeidsplass og sysselsetting i hvert prosjekt.
Kvinneretta tiltak er ikke gitt en egen definisjon, og i svarene er det ikke skilt mellom kvinner
og menn. Det opplyses at kvinner står bak 9 av 14 prosjekter, mens tre er drevet av begge
ektefellene i fellesskap.
De viktigste motivene for å starte opp er ønske om attåtnæring, ønske om å tjene penger og et
ønske om å skape sin egen arbeidsplass.
Det opplyses at BU-støtten var helt avgjørende for å komme igang med de ulike prosjektene.
Imidlertid er det også mange som sier at de hadde startet opp uansett. Et prosjekt er nedlagt,
mens de øvrige 13 kan oppvise positive økonomiske resultater.

Viken, Steingrim og Mirjam Engelsjord: Evaluering av bruk av BU-midlene til reiseliv i
Vestfold 1988-1997
Evalueringen er utført av Senter for Bygdeturisme på Røros. Den er en intervjuundersøkelse.
50 personer som står bak 36 prosjekter er intervjuet, uten at det opplyses hvor stor del av
totalen disse utgjør. Evaluator opplyser selv at de har hatt vansker med å framskaffe
regnskapstall fra prosjektene, samt at BU-midlene bare er en liten del av finansieringen.
Utredningene konsentrerer seg om å identifisere suksessfaktorer - faktorer for at et prosjekt
skal lykkes. Disse faktorene er oppsummert til å være: klare målsettinger, god
markedsorientering, mye arbeid og personlig faglig kompetanse.
Det er ingen egen definisjon av kvinneretta tiltak, og kjønnsperspektivet er så godt som
fraværende. Det er et eget avsnitt om kvinnelige etablere i kundeundersøkelsen, dvs. en
undersøkelse av hvordan etablerere har blitt tatt i mot og behandlet av FMLA. Der vises det til
at flere av de intervjuede kvinnene opplevde å blir skjøvet fram for raskt, og at kjønn var
viktigere enn prosjektideen.
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Buskerud
Sørbrøden, Øyvind og Svend Aubert (1996): Bygdeutvikling i Buskerud. En
brukerorientert vurdering av etablererstipend og investeringsstøtte/bedriftsstøtte til ny
næring i landbruket 1988-1993 i Buskerud.
På oppdrag fra BU-styret i Buskerud har forfatterne vurdert bruken av BU-midlene i perioden
1988-1993. En fjerdedel av de 246 prosjektene som har ratt støtte er med i undersøkelsen,
noe som blir betegnet som et representativt utvalg. 12 av de som har mottatt støtte er
intervjuet på gården, mens resten (48 personer) er telefonintervjuet. Prosjektperioden var fra
15.08.95 til 01.03.96.
Hensikten med evalueringen var å se hvorvidt satsinga har ført til nye, lønnsomme og varige
arbeidsplasser. Det er også vektlagt å gi grunnlag for bedre styring av framtidig bruk av
midlene. Det var satt opp to delmål, i forhold til valg av gode prosjekter, og god oppfølging.
I rapporten oppgis det at kvinner er en prioritert gruppe for tildeling av BU-midler i Buskerud.
36 av de 60 undersøkte prosjektene var initiert av kvinner, altså 60%. 27% av prosjektene var
initiert av menn, mens resten var "fellesprosjekter". Rapporten inneholder imidlertid ingen
definisjon av kvinneretta tiltak.
I den delen som kalles "tema til videre debatt" tas det opp forhold rundt familiepolitikk og
likestilling. Her pekes det på at det er mange interessante problemstillinger som man kan ta
fatt i rundt BU-satsinga på nærings- og distrikts-utvikling. Hvilken rolle kvinner skal spille,
hvilke posisjoner de skal ha og hvilke muligheter som ligger for selvrealisering, blir av
forfatterne trukket fram som like viktig som sysselsettingsmuligheter for at kvinner skal ønske
å bo i distriktsnorge.
Som en del av oppdraget har Sørbrøden og Aubert også evaluert mobiliseringsprosjektet
"Numedalsutvikling". Prosjektet kom i stand etter initiativ fra Vestfold-Lågen
Skogeierforening, og har mottatt støtte fra BU-midlene. Det har vært to hovedsatsingsområder
i prosjektet, nemlig de to gruppene "Tre som ressurs" og "Landbruk/reiseliv".
Resultatene av en spørreskjemaundersøkelse fra de to gruppene, samt en gruppe politiske og
administrative representanter fra regionen, presenteres stort sett som kommentarer til de
forskjellige spørsmålene. Det er ingen selvstendig analysedel. Kvinneretta tiltak er ikke et
tema i delrapporten.
Det er enighet blant gruppene om at prosjektet har gitt resultater som bør videreføres. Det
pekes på utfordringa i å skape gode holdninger til utviklingsarbeid, og støtte opp om
ildsjelene.
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Oslo og Akershus
Westby, Marianne (1994): Evaluering av etablererstipendordningen for landbruket i
Oslo og Akershus
På oppdrag av FMLA Oslo og Akershus har Marianne Westby evaluert
etablererstipendordninga for landbruket. Evalueringa er en del av prosjektet
''Næringsutvikling i kvinneperspektiv", som varte fra 1991 til og med 1994. Det er forøvrig
ikke angitt tidsbruk til evalueringsarbeidet.
Evalueringa baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse som er sendt ut til de som har
mottatt etablererstiped i perioden 1988- august 1994. Av 154 stipendmottakere var det 64%
som svarte, og disse anses å utgjøre et representativt utvalg. 76% av de som svarte på
spørreskjemaet var kvinner.
Resultatene i rapporten framstilles som tallmateriale med en del tolkninger. Spørreskjemaet er
ikke vedlagt, og det gis derfor ingen mulighet til å se om de tolkninger som er gjort er i
samsvar med det materialet som er innsamla.

Hedmark
Gustavsen, Torstein og Joar Nyborg (1994): Evaluering av bygdeutviklingstilskuddene i
Hedmark i 1990og1991
På oppdrag fra FMLA Hedmark og Møreforskning, har Nord-Trøndelagsforskning evaluert
prosjektene som mottok støtte fra bygdeutviklingsmidlene i 1990 og 1991. Undersøkelsens
varighet angis ikke nærmere.
Hedmark var ett av fire frifylker med eget BU-fond fra 1990. Hovedmålet med denne
evalueringa er å kartlegge status for prosjekter som har mottatt støtte i 1990 og 1991, samt å
finne effekter av denne støtten. I tillegg undersøkes mottakernes vurdering av BU-ordningen.
Teoretisk og metodemessig følger denne evalueringa ord for ord evalueringen som de samme
forfattere har gjort i Aust-Agder. Resultatene av intervjuundersøkelsen er også framstilt etter
samme mal, men diskuteres individuelt.

Elstrand, Eivind (1997): Bygdeutvikling i Hedmark. Evaluering av støtteordningen til
bygdeutvikling 1990-94.
Rapporten er en evaluering av støtteordningen til bygdeutvikling. Gruppen som er undersøkt
er i hovedsak personer som har hatt som mål å starte nye næringer, eventuelt å utvide
eksisterende virksomhet knyttet til landbruket (tilleggsnæringer). Oppdragsgiver var FMLA
Hedmark.
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Det ble sendt ut spørreskjema til personer som mottok BU-støtte på over 10.000 kroner i
perioden 1990-94. I alt 260 skjemaer ble sendt ut, og 184 ble besvart. Dette utgjør en
svarprosent på 71 %.
Kvinneretta tiltak er ikke nærmere definert i rapporten. Det foretas en sammenligning mellom
kvinner og menn i resultatdelen. Sammenligningen er foretatt langs noen ulike dimensjoner
som eksempelvis motiver for å starte opp, status for prosjektet og økonomisk resultat, samt
årsverk for hvert prosjekt.
Evalueringa legger vekt på resultat, måloppnåelse og innsats. I tillegg er det foretatt en
dybdeundersøkelse hvor 30 respondenter er trukket ut. Temaet for denne delen av
undersøkelsen er oppfølging av BU-tiltakene overfor mottaker. I denne delen er det ikke
foretatt noe analytisk skille mellom kvinner og menn. Rapporten avsluttes med drøfting av en
del sentrale spørsmål som lønnsomhetsevne og overlevelsesevne. Drøftingen er generell og
det er ikke sett spesielt på kvinnelige etablerere.

Oppland
Solheim, Liv Johanne (1995): Handlingsplan for kvinner i Oppland - ei evaluering.
Rapporten er en evaluering av handlingsplan for kvinner i Oppland 1992-95. Evalueringa
omfatter alle tiltakene i planen, samt Nettopp-prosjektet som foregår i kommunene, men ikke
var avsluttet da evalueringa tok til. Nettopp-prosjektet er et av tiltakene i handlingsplanen mobilisering av kvinner i kommuner og regioner. Evalueringen omfatter både
handlingsplanen sett under ett, samt Nettopp-prosjektet.
Rapporten er finansiert av Oppland fylkeskommune som også står som oppdragsgiver.
Distriktenes Utbyggingsfond (senere SND) betalte utgiftene til kvinnekoordinatoren den
første perioden. Senere ble utgiftene delt mellom Oppland fylkeskommune og SND. Oppland
fylkeskommune har tatt over utgiftene etterhvert.
Ettersom dette er en evaluering av handlingsplan for kvinner, så er hele rapporten viet
kvinneretta tiltak. Kvinneretta tiltak defineres eksplisitt, og det er en nyansert definisjon som
gis. Tiltakene er delt i tre grupper: konkrete kvinneretta tiltak som eksempelvis opplæring og
støtte til næringstiltak, og integrering av kvinner rettet mot offentlige etater og næringsliv.
Den påpeker at ikke alle tiltak av den første typen kan kalles kvinneretta.
Evalueringa av handlingsplan for kvinner er ei evaluering som finner sted etter at prosjektet er
avsluttet. Nettopp-prosjektet er et av de 56 tiltakene i handlingsplanen, og er enda ikke
avsluttet. Det er et finansiert av de deltakende kommuner og fylkeskommunen i fellesskap.
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Grunnlaget for rapporten er rapporteringsskjemaer som de deltakende kommuner har sendt
inn. I tillegg er ulike nøkkelpersoner intervjuet.
For Nettopp-prosjektet er det valgt ut to kommuner (Øyer og Sør-Aurdal) hvor en har gått
nærmere inn og vurdert arbeidet. I tillegg er det også gitt en oversikt over hvordan de ulike
tiltakene fordeler seg på ulike grupper.
Evalueringa er både en resultat- og prosessevaluering. Den gir ei konkret vurdering av
resultatet, samt at den gir råd til videre oppfølging. Evalueringa avsluttes med ei drøfting og
vurdering av måloppnåelsen. Den gir en kritisk gjennomgang av prosessen og valg av tiltak. I
sluttkommentaren påpekes det at hovedmålet - at Oppland skal være et reelt bosettingsmål for
kvinner gjennom bedre levekår og muligheter for arbeid - er ambisiøst, samt at det er
vanskelig å måle. Evalueringa gir også en kritisk vurdering av de andre målsettingene som
eksempelvis måloppnåelsen på kvinners integrering i det offentlige. Rapporten munner ut i
flere handlingsalternativer som er gjennomgått og drøftet.

Østfold
Statens Landbruksbank ved Torbjørn Fjelltun og Geir Gjengedal (1997): Evalueringen
av ordningen med fylkesvise BU-midler i Østfold fylke.
Oppdragsgiver for undersøkelsen er FMLA Østfold. Det er Statens Landbruksbank som har
utført undersøkelsen med faglig bistand fra NORUT-samfunnsforskning. Undersøkelsen er
todelt. Det samme gjelder metoden:
•

Den første delen er en undersøkelse blant saksbehandlere, hvorav 6 er ansatt ved FMLA. I
tillegg ble saksbehandlere i seks utvalgte kommuner intervjuet. Dette er en
intervjuundersøkelse, og typen evaluering som er brukt er prosessevaluering.

•

Den andre delen av undersøkelsen er en brukerundersøkelse basert på utsendte
spørreskjemaer både til de som har søkt og fått midler og til de som har søkt, men ikke
fått midler. Dette er en sluttevaluering.

Spørreundersøkelsen til brukerne hadde en svarprosent på 54%. Blant de som hadde fått
sakene sine innvilget var svarprosenten 58,6%, mens den var på 46,4% i gruppen av som ikke
fikk søknaden innvilget. Svarprosenten vurderes som noe lav, men akseptabel. Undersøkelsen
blir vurdert til å være representativ når det kontrolleres for bakgrunnsvariabler som alder,
kjønn og geografi.
Det teoretiske perspektivet rapporten bygger på kalles tilgjengelighetsteori. Enkelt uttrykt er
tankegangen at den som vil nyte godt av et offentlig tiltak må overvinne flere barrierer i form
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av terskler, køer og skranker. Disse barrierene kan være mer eller mindre enkle å overskride
alt etter som hvordan forvaltningsapparatet og regelverket er utformet.
Den delen av evalueringa som er rettet mot brukerne er ei resultatevaluering hvor flere temaer
berøres. Eksempler kan være motiver for å starte opp, status for prosjektet, informasjons- og
behandlingsrutiner.
Det er ingen egen definisjon av hva et kvinneretta tiltak er. Landbruksavdelingen har satt opp
hvilke kriterier som skal prioriteres. Der står det at kvinner skal prioriteres fremfor menn. Av
undersøkelsen er det ikke mulig å lese ut forskjeller i svarene mellom menn og kvinner
ettersom svarene er presentert samlet - ikke fordelt etter hva kvinner og menn svarer.
Den delen av evalueringa som er rettet mot saksbehandlingen fokuserer mye på rutiner,
prosess og strategi. Heller ikke her framkommer det synspunkter på kvinneretta tiltak utover
at det er et prioritert område, og at kvinnelige søkere derfor skal prioriteres framfor menn. Det
er et spørsmål om kvinneretta tiltak som vies oppmerksomhet i rapporten. Det dreier seg om
de fylkesvise BU-midlene bidrar til å styrke kvinners muligheter på bygdene. Selv om
resultatet av spørsmålet var nokså entydig, burde det framkommet om det var
kjønnsforskjeller i besvarelsene.

Evaluering fra større områder
Sørbrøden, Øyvind og Svend Aubert (1998): Evaluering av bygdeutvikling
(BU-midlene). Senter for Egenutvikling.
Denne rapporten er en oppsummeringsrapport over de fylkesvise evalueringene utført av
Øyvind Sørbrøden, Senter for Egenutvikling i samarbeid med Svein Aubert, Novus Vita AS.
Evalueringen omfatter perioden 1988-96. Det er i alt 9 fylker som er undersøkt: Østfold, Oslo
og Akershus, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nordland,
Troms og Finnmark. Ettersom erfaringen viser at det tar noe tid fra tilskuddet innvilges til
prosjektet er i gang, ble prosjekter fra 1996 kuttet ut. Det endelige antallet prosjekter som ble
gjenstand for nærmere undersøkelse var 651 - dvs. 25% av alle prosjektene i perioden.
Metoden som er valgt er telefonintervju og innsamling av statistikk via fagsystem tilskott.
Det er ingen egen definisjon på kvinneretta tiltak. De fleste tabellene som presenterer
resultater er frekvensfordelinger, dvs. at det ikke skilles mellom kvinner og menn i svarene.
Likevel er det enkelte svar som er fordelt etter kjønn. Prosjekteier er fordelt etter kjønn, og det
framgår at 42% av prosjektene er drevet av kvinner, mens 37% er drevet av menn. 21 % er
drevet i fellesskap av ektefellene/samboerne.
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Både sysselsetting, og hvorvidt prosjektet er nedlagt eller godt i gang, er kriterier hvor
resultatene er delt etter kjønn. Ettersom prosjekter som gir lønnsom sysselsetting for kvinner
skal prioriteres, er det også foreslått noen indikatorer: Andel kvinneprosjekter (over 50%),
andel sysselsatte kvinner og lønnsomhet.
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6

Analyse av evalueringsrapportene

I dette kapitlet skal vi forsøke å se evalueringsrapportene i sammenheng etter noen ulike
dimensjoner som blir presentert i det følgende. Hensikten er å se om det er noen ulikheter
både etter hvem som evaluerer og etter ulike egenskaper ved prosjektet.

6.1

Utfører

I denne delen skal vi se nærmere på hvem som har utført de ulike evalueringene. Vi har delt
utførerne i tre grupper:
• Intern. Disse evalueringene er utført av den som har gjennomført prosjektet, gjerne
internt på FMLA.

•

Konsulentfirma. Disse evalueringene er utført av et konsulentfirma som eksempelvis
Senter for Egenutvikling.

•

Forskningsinstitusjoner. Disse evalueringene er utført av institusjoner med
forskningskompetanse. Som regel er det tale om regionale forskningsinstitusjoner som
Nordlandsforskning og Møreforskning.

Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom de ulike kategoriene. Den viser at det i vårt
utvalg er forskningsinstitusjonene som er den klart største utføreren av denne typen
evalueringsoppdrag. Disse institusjonene har like mye alene som de to andre kategoriene til
sammen. Vi gjør oppmerksom på at vi her ikke snakker om et representativt utvalg, se også
kapittel 5.1.

Tabell 3. Utvalgte evalueringer etter utfører
Intern
Konsulentfirma
Forskningsinstitusjon
6
12
16

6.2

Sum
34

Prosjekttype

Det er en relativt nær sammenheng mellom bygde- og næringsutvikling. Reidar Almås sier at
bygdeutvikling dreier seg om å modernisere bygdene (Almås 1995). Sentralt i Almås sin
definisjon av bygdeutvikling er samspillet mellom naturgitte, sosiale, menneskelige og
kulturelle ressurser som finnes i bygdesamfunnet. Disse ressursene må det enkelte
bygdesamfunn ta vare på og videreutvikle. Bygdeutviklingsarbeidet tar altså sikte på å frigjøre
lokale ressurser slik at mennesker kan bo, trives og sikre seg arbeid i bygda si. Dette er en
viktig forutsetning for produksjon av fellesgoder og en videreføring av lokal kultur og sosialt
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miljø. Bygdas ressurser er også et viktig grunnlag for næringsdrift. Slik sett er det ikke noe
skille mellom bygde- og næringsutvikling.
I denne sammenheng velger vi å se på næringsutvikling som den delen av
bygdeutviklingsarbeidet som retter seg inn mot de ulike sektorene i næringslivet. Den delen
av næringsutviklingsarbeidet som retter seg mot enkeltpersoner eller foretak kalles
bedriftsutvikling. Kategorien "næringsutvikling" omfatter både næringsutvikling og
bedriftsutvikling, men ikke bygdeutvikling.
På denne bakgrunn har vi delt prosjektene inn i to typer kategorier:
• Bygdeutviklingsprosjekter. Denne typen prosjekter tar ikke sikte på næringsutvikling
eller etablering alene, men har også andre målsettinger som mobilisering for bygda, eller
igangsetting av trivsels- og stedsutviklingstiltak. Disse prosjektene er av mer generell
karakter, og tar ofte sikte på å skape et "klima" i bygda slik at lokale ressurser kan
frigjøres og derigjennom legge til rette for både trivsels- og stedsutvikling,
kompetanseheving og næringsvirksomhet.
•

Næringsprosjekter. Disse prosjektene omhandler etablering av næringsvirksomhet, og har
dette som eneste (eller i alle fall det absolutt viktigste) målsetting. I denne kategorien
faller også prosjekter som har som formål å støtte etablerere i en tidlig fase.

•

Det finnes også prosjekter som har elementer fra både næringsutvikling og
bygdeutvikling. Dette innebærer gjeme at evalueringene både ser på resultater av satsinga
og selve prosessen.

Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom de to prosjekttypene og hvilken type
oppdragsgiver som har utført evalueringen:
Utvalf[te evaluerinJ!er etter utfører OJ! prosiekttvoe. Absolutte tall
Bygdeutvikling
Næringsutvikling
Sum
Intern
1
5
6
10
12
Konsulentfirma
2
Forskningsinstitusjon
10
16
6
13
21
34
Sum

Tabell 4.

Tabellen over viser at det særlig er forskningsinstitusjonene som evaluerer
bygdeutviklingsprosjektene. 10 av 13 slike prosjekter i denne oversikten er evaluert av
forskningsinstitusjoner. Vi ser også at konsulentfirmaene er langt tyngre på banen når det
gjelder evalueringer av rene næringsutviklingsprosjekter. Nesten halvparten av
næringsutviklingsprosjektene i denne undersøkelsen er evaluert av konsulentfirmaer. Vi ser
også at det er en del intern evaluering av næringsutviklingsprosjektene.
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En mulig forklaring på at bygdeutviklingsprosjektene oftest blir evaluert av en
forskningsinstitusjon, er deres kompleksitet. Disse prosjektene har gjeme hele
bygdesamfunnet som virkefelt, mens næringsutviklingsprosjektene dreier seg om en del av et
samfunn - etablering. Bygdeutviklingsprosjekter er mer tidkrevende å evaluere, de strekker
seg vanligvis over flere år. I mange tilfeller følger et team av evaluatorer hele prosessen fra
den begynner og til programperioden er ferdig. Det kan også tenkes at konsulentfirmaene ikke
har de nødvendige ressurser, eller den kompetanse i metodikk som skal til for å evaluere
bygdeutviklingsprosjekter.

6.3

Evalueringsform

I dette avsnittet skal vi skille mellom to evalueringsformer; se også kapittel 2.1:
• Resultatevaluering. En slik evaluering legger vekt på de konkrete resultatene i
prosjektene. Sysselsettingsvirkning, kroner pr. arbeidsplass, prosjekttimer osv

•

Prosessevaluering. Denne evalueringsformen legger vekt på virkninger av selve
prosessen. Slike effekter er vanskelige å måle, men en måte å gjøre det på, er å spørre de
som deltok i prosjektene om deres forventninger etc. ble innfridd.

Det finnes også prosjekter der både prosess og resultat er viktig i evalueringa.
Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom utføreme av evalueringer når det gjelder
evalueringstype.

Tabell 5. Utvalgte evalueringer etter evalueringsform OJ. utfører. Absolutte tall
Evalueringsform I
ResultatProsessBåde prosess
Sum
evaluering
evaluering
Utfører
og resultat
Intern
5
0
1
6
Konsulentfirma
9
1
2
12
Forskningsinstitusjon
4
2
10
16
18
3
13
34
Sum
Tabellen over viser at det er klare forskjeller mellom de to evalueringstypene med hensyn til
hvem som utfører dem. Halvparten av resultatevalueringene som omfattes av denne
undersøkelsen er utført av konsulentfirmaer. Forskningsinstitusjonene har utført 10 av de 13
evalueringene som både er resultat- og prosessevalueringer.
Av de ni evalueringene som anvender teoretiske perspektiver, så er åtte av dem utfø1i av
forskningsinstitusjonene. I alt halvparten av evalueringene foretatt av forskningsinstitusjoner
baserer seg på teori i større eller mindre grad.
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I tabellen nedenfor ser vi nærmere på hvilken evalueringsform som er valgt for de ulike
prosjekttypene.
Utva[J!te evaluerinf!er etter prosiekttvoe Of! evaluerinf!sform. Absolutte tall
ResultatProsessBegge former
Sum
evaluering
evaluering
Bygdeutvikling
0
3
10
13
Næringsutvikling
18
0
3
21
Sum
18
3
13
34

Tabell 6.

Tabellen over viser at 10 av 13 bygdeutviklingsprosjekter i denne gjennomgangen, er blitt
gjenstand for både resultat- og prosessevaluering. Går en grundigere inn i disse evalueringene,
så viser det seg at det er prosessevalueringen som utgjør hovedvekten av evalueringsmetoden.
Dette har antakeligvis sammenheng med at det er prosessen som er det viktigste når det
gjelder bygdeutviklingsprogrammene. Resultatene viser seg ofte ikke før en god stund etter at
prosjektet er avsluttet. I tillegg er det vanskelig å måle slike resultater. 3/4 av evalueringene
av slike prosjekter i denne undersøkelsen er utført av forskningsinstitusjoner.
Når det gjelder næringsutviklingsprosjektene som inngår her, så er så godt som alle disse
gjenstand for resultatevaluering. De fleste næringsutviklingsprosjektene i denne
undersøkelsen er evalueringer av bruk av BU-midler. Selv om resultatene ikke viser seg med
det samme, så er det mulig å utforme konkrete resultatmål som eksempelvis økonomisk støtte
pr. arbeidstime eller pr. arbeidsplass, eller antall arbeidsplasser i prosjektet. Halvparten av
evalueringene av slike prosjekter i denne undersøkelsen er utført av konsulentfirmaer.

6.4

Kjønnsdimensjonens plass i evalueringene

Dersom evaluering av kvinner og kvinners levekår og muligheter skal ha noe for seg, skulle
en forvente at evaluatorene har et bevisst forhold til kjønnsdimensjonen. Vi har derfor valgt å
undersøke det ved hjelp av tre forhold:
• Egen definisjon. Tabellen viser de evalueringene som har en egen definisjon av
kvinneretta tiltak.
•

Egen variabel. Tabellen viser de evalueringene hvor kjønn er en egen variabel som
brukes i analysen, dvs. at svarene er sortert etter kjønn.

•

Ingen indikatorer. Tabellen viser de evalueringene som har få eller ingen indikatorer som
måler eventuelle ulikheter mellom kjønnene.

Disse tre dimensjonene sier noe om i hvor stor grad disse evalueringene måler effekter ev
kvinneretta tiltak.
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Tabell 7. Utval!!te evaluerin!!er etter kiønnsdimension Of! utfører. Absolutte tall
Kjønnsdimensjonen I
Egen
Analytisk
Ingen
Antall oppdrag
Utfører
definisjon av
skille mellom
indikatorer
til sammen
kvinneretta
kjønnene
tiltak
Intern
3
6
0
6
1
Konsulentfirma
8
4
12
Forskningsinstitusjon
6
14
3
16
Sum
10
28
7
34

Tabellen viser at det ikke er lagt ned noen stor innsats for å definere, for siden å evaluere
kvinneretta tiltak. De fleste evalueringene har ingen egen definisjon på hva et kvinneretta
tiltak er. De få som har definert hva et kvinneretta tiltak er, har stort sett gjort det ved hjelp av
en generell karakteristikk som eksempelvis arbeidsplasser for kvinner eller lignende. Selv om
de fleste evalueringene har et analytisk skille mellom kjønnene, slik at det er mulig å måle
eventuelle ulikheter i resultater og holdninger mellom kvinner og menn, så viser
bakgrunnsmaterialet2 at nærmere 2/3 av evalueringene har få eller ingen indikatorer som gjør
slike målinger mulig. Dette illustrerer at det for disse evalueringenes del er ikke dette like bra
gjennomført. Imidlertid kan noe av forklaringen være at det er små forskjeller mellom
kjønnene når det gjelder effekter av prosjektene. Dette er i alle fall hva flere evaluatorer
oppgir som grunn for ikke å ha arbeidet mer med kjønnsdimensjonen.
Det er de interne evalueringene som kommer best ut når det gjelder kjønnsdimensjonen. Alle
disse har et analytisk skille mellom kjønnene, og alle disse har indikatorer.
Bakgrunnsmaterialet viser at 5 av de 6 utvalgte evalueringene gjør bruk av flere indikatorer.
Det er de evalueringene som er utført av konsulentfirmaer som kommer dårligst ut her. 11 av
12 har ingen egen definisjon, og ~skiller ikke mellom kjønnene i analysen av tallene.
Bakgrunnsmaterialet viser at de utvalgte evalueringene fra disse firmaene også preges av at de
gjør bruk av få indikatorer som er egnet til å belyse eventuelle ulikheter mellom kjønnene.
Forskningsinstitusjonene plasserer seg i mellom disse to ytterpunktene. De har også for en
stor del unnlatt å definere hva et kvinneretta tiltak er. Så godt som alle oppdragene de har
utført mangler en slik definisjon. Imidlertid er det forholdsvis få som ikke opererer med et
skille mellom kjønnene, men også her er det er relativt få indikatorer som er i bruk.
Deler en inn evalueringene etter prosjekttype (bygdeutvikling/næringsutvikling) så viser
bakgrunnsmaterialet noen forskjeller langs disse dimensjonene. Nesten halvparten av
2

Flere steder i dette kapitlet viser vi til bakgrunnsmaterialet. Dette er matriser som vi ikke har presentert i

tabellform, men som bygger på samme grunnlag som de presenterte tabellene.
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bygdeutviklingsprosjektene har en egen definisjon på hva et kvinneretta tiltak er, mens bare
hvert femte næringsutviklingsprosjekt har dette. Ingen av prosjektypene skiller seg
nevneverdig fra hverandre når det gjelder å ha et analytisk skille mellom kjønnene.
Bygdeutviklingsprosjektene utmerker seg med å ha relativt få indikatorer, men det kan ha
sammenheng med at innslaget av prosessevaluering er stort her.
Vi har gruppert de ulike evalueringene i to fylkesvise kategorier. Den ene kategorien fylker
har kvinnekonsulent i en halv stilling eller mer, mens den andre kategorien fylker utgjør
kvinnekonsulentstillingen mindre enn en halv stilling. Dette er resultater som vi tolker med
stor forsiktighet, men likevel ser vi store forskjeller fylkene imellom. Eksempelvis har alle
evalueringene som er utført for en FMLA med kvinnekonsulent i halv stilling eller mer et
analytisk skille mellom kjønnene. Det er bare en evaluering som ikke har indikatorer som
utrykker et mål for forskjellen mellom kjønnene.
Stillingsbelastningen til kvinnekonsulenten er antakeligvis et uttrykk både for avdelingens
totale ressurser, og at en har valgt å prioritere kvinneretta tiltak. Bakgrunnsmaterialet viser at
avdelinger med kvinnekonsulent i halv stilling eller mer bare i liten grad benytter seg av
konsulentfirmaer til å utføre evalueringer. Av de 11 evalueringene som er utført av
konsulentfirmaer, er 1 utført for avdelinger med kvinnekonsulent i halv stilling eller mer.
Forekomsten av internevalueringer kan også være en forklaring på forskjellene mellom de to
gruppene av fylker. Av de 6 internevalueringene som er med i denne rapporten, så er 4 utført i
avdelinger med en kvinnekonsulent i en halv stilling eller mer. Evalueringene utført internt
ved FMLA kom godt ut etter de dimensjonene vi her har målt.
Selv om denne analysen har vist at kjønnsdimensjonen i de ulike evalueringene i denne
analysen ikke alltid er godt ivaretatt, så er ikke det ensbetydende med at man ikke er
oppmerksom på de forskjellene som er mellom kvinner og menn når det gjelder å etablere ny
virksomhet eller andre forhold. Flere av de vi har intervjuet har påpekt at kvinner tar hensyn
til familien i etableringsprosessen, og at etableringa derfor tar lenger tid. Mange av
evalueringsresultatene tar ikke høyde for slike forhold, og treffer ikke dermed godt nok i
analysen av ulikheter mellom kvinner og menn.
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6.5

Oppsummering

'

Denne analysen av et utvalg evalueringer har vist at forskningsinstitusjonene som står for
omkring halvparten av de evalueringen som er med i undersøkelsen. Konsulentfirmaer står for
noen færre, og resultatene fra denne undersøkelsen kan kanskje tyde på at disse firmaene
fungerer som avlastning i avdelinger med kvinnekonsulent i mindre enn en halv stilling. 11
av 12 oppdrag utført av konsulentfirmaer er utført for avdelinger med kvinnekonsulent i
mindre enn en halv stilling.
Når vi ser på de ulike prosjekttypene, så er det også klare forskjeller i vår undersøkelse.
Bygdeutviklingsprosjektene evalueres for det aller meste av forskningsinstitusjoner, mens
halvparten av næringsutviklingsprosjektene i undersøkelsen er evaluert av konsulentfirmaer.
Dette har antakeligvis sammenheng med at næringsutiklingsprosjektene er mindre komplekse
enn bygdeutviklingsprosjektene, og at evalueringene ofte er av kortere varighet.
I denne undersøkelsen har vi målt hvordan kjønnsdimensjonen er ivaretatt i de utvalgte
evalueringsrapportene. De aller fleste evalueringene har et analytisk skille mellom kjønnene,
men det er mange evalueringer som inneholder få indikatorer som kan måle eventuelle
ulikheter mellom kvinner og menn. Det gjør at ulikheter mellom kvinner og menn som en
ønsker å kartlegge, i mange tilfeller ikke kommer klart nok fram. På dette området er det
særlig evalueringsrapporter fra konsulentfirmaene som kommer dårlig ut.
Et annet interessant funn, er at det er tydelige forskjeller mellom fylker etter stillingsbrøken til
kvinnekonsulenten når det gjelder hvorvidt evalueringene har målt ulikheter mellom kvinner
og menn på en tilfredsstillende måte. Alle oppdrag utført for avdelinger med kvinnekonsulent
i halv stilling eller mer hadde et analytisk skille mellom kjønnene. Det tilsvarende for gruppen
med mindre stillingsbelastning var 14 av 20. Når det gjelder bruke av indikatorer er bildet noe
av det samme. Det kan tyde på at FMLAer som prioriterer dette arbeidet i form av stillinger er
mer bevisst i dette arbeidet, samt at avdelingens totale ressurser kan være større, og at
forarbeidet med evalueringer er bedre utført. Likevel tror vi at det ligger et klart
forbedringspotensiale her når det gjelder evalueringer, og at en bør arbeide mer med hvilke
indikatorer som bør brukes når en skal måle ulikheter mellom kvinner og menn.
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7

Kriterier for evaluering

I problemstillingas andre del spør vi om en gjennomgang av evalueringsrapportene kan bidra
til å vurdere hvordan det framtidige arbeidet med evalueringer kan legges opp. Som vi så i
forrige kapittel, er det stor kvalitetsforskjell på evalueringsrapportene, noe som delvis også
kommer av den ulike mengde ressurser som er stilt til rådighet for evaluering av prosjektene.

7.1

Forholdet mellom evaluator og oppdragsgiver

En systematisk gjennomgang av et tiltak i etterkant, setter som vi tidligere har nevnt også krav
til de som har planlagt og/eller gjennomført tiltaket. Almås (1990:86) mener at den som skal
evaluere et tiltak må inn så tidlig som mulig, helst mens prosjektet er under planlegging. Det
er mye som taler for dette standpunktet, men det er ikke alltid like lett å gjennomføre i
praksis. Da kan det bli slik at man ikke kan evaluere prosjekter fordi det ikke har vært med
evaluatorer gjennom hele prosessen. Det viktigste er at prosjekter blir evaluert, og at de som
deltar i prosjektet er oppmerksom på dette gjennom hele prosessen.
Intervjuundersøkelsen med kvinnekonsulenter ved FMLA, viste at det mange steder ikke var
noen praksis på evaluering av prosjekter. I Sørbrøden og Aubert sin undersøkelse fra 1998
ble saksbehandlere i fylkene inkludert, for å legge grunnlag for bedre resultatevalueringsrutiner. Det er et spørsmål om dette har ført til de ønskede resultater.
Tidligere kvinnekonsulent i Sør-Trøndelag, Aud Herbjørg Kval vik, opplyser at de har gått i
dialog med ulike mulige evaluatorer, og så og si satt evalueringsoppdraget ut på anbud. Det
lages en "varedeklarasjon" for hva som skal være med i evalueringa, slik at det blir lettere for
evaluator og oppdragsgiver å forstå hverandre. Slik kan man også få påpekt at
kvinneperspektivet er viktig, og skal være med i en rapport.
Vi vil forsøke å belyse hvordan et annet felt, nemlig bistandstiltak, forholder seg til evaluering
av prosjekter. Norad og UD har lang erfaring i å evaluere prosjekter som har mottatt støtte.
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7.2

Et eksempel fra bistandsevaluering

I bistandsevalueringen fokuseres det på fem viktige komponenter (UD 1993:30ff):
• Produktivitet
• Måloppnåelse

•
•
•

Virkning
Relevans
Bæreevne

Produktivitet vil her være en kvalitativ og kvantitativ vurdering av resultatene av tiltaket i
forhold til ressursinnsatsen. Her måles det om ressursene har vært utnyttet på en effektiv måte.
Det kan være problematisk å bestemme hvilken standard en skal måle i forhold til, noe som
kan løses ved å sette opp mål og delmål for ressursbruken underveis.
Måloppnåelse ser på om tiltaksmålet er oppfylt eller om det er sannsynlig at det vil bli oppfylt
på sikt. Bidrar resultatene til det forventede tiltaksmålet?
Med tiltakets virkning menes både forventede og uventede konsekvenser i samfunnet.
Relevans forholder seg til en totalvurdering om tiltaket er i samsvar med overordnede mål.
Her skal det avklares om tiltaket bør omformes, videreføres eller avsluttes.
Bæreevne er et mål på om de positive resultatene av prosjektet vil fortsette også etter at
prosjektet er avsluttet. Dette er den viktigste vurderingen ut i fra et utviklingssynspunkt.
Som vi ser ovenfor, så er det visse forskjeller mellom bistandsevaluering og evaluering av
bygdeutviklingstiltak. Er det likevel noen elementer det kan være nyttig å ta med seg? Dette
vil vi drøfte i neste delkapittel.

7.3

Evalueringsarbeidet

I starten av et prosjekt kan man ikke forvente at alle parter har en klar formening om hva som
skal gjennomføres og hvordan dette skal skje. Vi har sett at bygdeutviklings- og
næringsutviklingsprosjekter oftest har ulik evalueringsmetodikk. Det første man må avklare er
derfor hvilken type prosjekt det er som skal gjennomføres.
Dernest vil det alltid være til nytte i arbeidet å definere hovedmål og delmål i prosjektet. Det
var 7 av FMLAene som eksplisitt la vekt på at mål og måloppnåelse var viktig ved evaluering
av prosjekter.
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I prosjektet Bygdeutvikling i Lenvik (Byberg 1997) er hovedmålet å stimulere til
bygdeutvikling og øke kunnskapen om denne. Det er satt opp fem delmål for prosjektet, og
for hver av delmålene er det utviklet strategier. Det siste delmålet i prosjektet er kvinneretta:
Arbeide for at kvinner skal trives i kommunen. Det er tre strategier for oppfølging, og under
hver av strategiene er det angitt planlagte tiltak i perioden:
•

Etablering av kvinnenettverk
• Kvinnenettverket etableres i løpet av 1995

•

Arbeide med trivselsfremmende tiltak for kvinner
•

Bedrifter, foreninger oppfordres til å satse på konkrete trivselsfremmende tiltak
for kvinner. Etablering av en "trivselspris"

•

Kurs og konferanser tilpasset kvinners behov
•

Egenutviklingskurs for kvinner

•

Traktorkurs for kvinner

•

Motorsagkurs for kvinner

A dele målene inn i strategier og tiltak, er en måte å gjøre arbeidet med delmålene mer
konkret. Det gir også en viss tidsavgrensing av arbeidet. I evalueringsrapporten går Byberg så
gjennom de ulike tiltakenes gjennomføring og resultat.
Det er ikke bare i utviklingsprosjekter en ønsker at tiltakene skal være bærekraftig. Både
innen bygdeutvikling og næringsutvikling er det et mål at de midlene som tilføres ulike tiltak
over tid skal bidra til at tiltaket blir selvgående. En analyse av hvilke muligheter det er for at
de positive virkningene vil fortsette etter tiltaksarbeidets slutt, er derfor et sentralt punkt i
evalueringsarbeidet.
Det er også viktig å ta med hvilken virkning tiltak vil ha for samfunnet som helhet. Ved støtte
til etablering, har det vært vanlig å se hvilke konsekvenser en etablering vil ha for
eksisterende næringsvirksomhet.

7.4

Kriterier for evaluering av kvinneretta tiltak

Limstrand (1999) har gjennom intervjuer med kvinnetiltaksansvarlige ved FMLA undersøkt
hva som legges i kriterier for "kvinneretta tiltak". Det kommer fram at kriteriene oppfattes
som litt uklare, noe som resulterer i at det kan være tilfeldig om tiltak og prosjekter blir
benevnt kvinneretta. I stor grad ble det krysset av for kvinneretta tiltak hvis det var kvinnelig
søker. Dette mener Limstrand tyder på dårlig kvalitetssikring av midlene til kvinneretta tiltak.
At det er et krav at en viss del av midlene skal tilfalle kvinner, fører i følge Limstrands
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undersøkelse til at det etterstrebes å definere prosjekter inn under rubrikken kvinneretta (ibid.,
1999: 18). I vår undersøkelse er det også funn som tyder i samme retning som i Limstrands
undersøkelse.
Limstrand sier at måten en definerer kvinneretta arbeid i rapporteringa vil ha betydning for
måloppnåelsen (Limstrand 1999:8). For å ha et kjønnspolitisk mål (altså et mål om endring av
kjønnsrollemønsteret), er det ikke nok å telle antallet kvinner som deltar i et prosjekt, eller
hvor mange arbeidsplasser for kvinner som skapes.
Sletterød og Thorsen (1998) har i sin rapport fra mobiliseringsarbeid i Nord-Trøndelag satt
fram fire viktige betingelser for integrering av kvinne- og likestilingsperspektiv i
bygdemobilisering og bygdeutvikling:
•

Før-analyse: En kartlegging av kvinners rolle i produksjon og reproduksjon på stedet,
samt en analyse av fordeling av ressurser mellom kvinner og menn.

•

Medvirkningsanalyse: Deltar kvinner i å definere målsettinga for prosjektet, blir kvinners
erfaring og kompetanse ivaretatt i utforming av prosjektet.

•

Kontinuerlig målstyringsdebatt. Har kvinner tilgang til og kontroll over ressurser eller
goder som prosjektet produserer, eventuelt hvordan kan dette styrkes.

•

Konsekvensvurdering: Vil prosjektet få konsekvenser for kvinners medvirkning i
bygdeutvikling, hvilken betydning har prosjektet for kvinners deltakelse på ulike arenaer.

En slik tankegang innebærer en analyse av hvilken virkning ulike tiltak vil få for kvinners
totale situasjon på stedet. Det inkluderer også en stadig tilbakevendende debatt om tiltakene
fungerer etter hensikten med tanke på endring av kvinners situasjon. Vi ser imidlertid et
behov for å føye til et nytt punkt:
•

Hvilken betydning har tiltakene for ulike grupper kvinner i samfunnet?

Limstrand (1999) legger vekt på at kvinner må være hovedmålgruppe for at et prosjekt skal
kunne kalles kvinneretta. Likevel er det behov for en nærmere presisering, i det at alle kvinner
ikke har samme behov og ønsker. Derfor kan det være behov for ulike tiltak for ulike kvinner.
Dette illustrerer Limstrand (ibid.) ved å vise til gruppene "unge kvinner", "høyt utdanna
kvinner" og "tenåringsmødre".
Dette er også faktorer fylkesjordsjef Harald Tvedt ved FMLA Telemark er inne på i sin
karakterisering av kvinnesatsinga som tradisjonell (se kapittel 4.4.2). Tvedt mener at det er en
litt for stor grad av opptelling i evalueringsrapporter, noe som er lite å bygge på i det videre
arbeidet. Han etterlyser undersøkelser om hva eksempelvis unge kvinner ønsker og har behov
for i forhold til satsing på bygdeutvikling. Likeledes er han opptatt av at kvinnesatsinga må ha
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som mål å bidra til at kvinner kan delta på ulike arenaer i samfunnet - ikke bare
næringsutvikling, men også kultur, miljø og samfunnsutvikling må inngå som likeverdige
satsingsområder.

7.5

Oppsummering

I arbeidet med evaluering av kvinneretta tiltak, er det noen faktorer som kan være nyttig å ta
med seg. Dette gjelder såvel i planlegging av prosjekter, som i samtaler med mulige
evaluatorer. Vi vil derfor oppsummere kapitlet ved å peke på noen punkter kan være verdt å
tenke gjennom i den forbindelse.
En før-analyse, som kan bidra til å klargjøre hva som bør være fokus for undersøkelsen
En avklaring av hva som er mål for prosjektet er sentralt. Utvikling av mål og delmål er en
måte å gjøre prosjektet mer konkret, samtidig som det letter evalueringsarbeidet. Delmål kan
videreutvikles med strategier og konkrete tiltak i prosjektperioden.

Målgruppe - her er det viktig å definere hvilke personer man ønsker å nå med prosjektet, og
være klar over at dette kan ekskludere andre personer.
Er kvinne- og likestillingsperspektivet ivaretatt i prosjektet?
Hvilket formål har prosjektet - er det ønskelig å endre kvinners situasjon, og hvordan kan
man oppnå dette?

Bærekraft - vurderinger av hvilket mulighet prosjektet har for å bli selvgående kan være
interessant i mange typer utviklingsarbeid.
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8

Avslutning

I denne rapporten har vi tatt for oss bruk av evaluering fra ulike sider. Vi har sett på bruk av
evalueringsrapporter, og metoder for evaluering av prosjekter. I det følgende vil vi
oppsummere noen av hovedpunktene i undersøkelsen.

8.1

Evalueringsrapporter

I kapittel 3 har vi utarbeidet en oversikt over 134 evalueringsrapporter som inneholder temaer
som bygdeutvikling og næringsutvikling. Av disse rapportene så er det 88 som kan spores
tilbake til et fylke, mens 46 kommer fra større områder eller har ikke vært mulig å spore til
bestemte områder.
Denne undersøkelsen har vist at det er stor forskjell mellom fylkene når det gjelder antall
evalueringsrapporter. Nord-Trøndelag er det fylket hvor det har vært utført flest evalueringsrapporter. Dette kan ha sammenheng både med at Nord-Trøndelag har vært et frifylke i
BU-sammenheng, og at det har vært et prøvefylke for etablererskole for kvinner. De andre
fylkene som har vært frifylker (Hedmark, Aust-Agder og Nordland) kommer også høgt opp
når det gjelder antall rapporter.
De fleste kvinnetiltaksansvarlige vi har vært i kontakt med i forbindelse med denne rapporten,
oppgir at de bruker evalueringsrapporter i arbeidet med kvinneretta tiltak. Det var imidlertid
få som hadde en fullstendig oversikt over hva som var blitt gjort av evalueringer i eget fylke. I
større sammenheng var det kun Sørbrøden og Auberts landsomfattende undersøkelse fra 1998
som ble nevnt ved tittel, selv om flere hadde sett undersøkelser de ikke husket hva het.
Limstrand (1999) har sett på muligheten for å etablere en database for kvinnesatsinga i Norge.
Denne bør i følge rapporten inneholde relevant prosjektinformasjon som: ''formål,
målgruppe, organisering, aktivitet, finansiering (kilde + sum), tidsperiode, resultater (i

stikkordsform) dokumentasjon og kontaktpersoner" (Limstrand 1999:65). Vi ser at det også
har vært behov for en oversikt av hva som finnes av evalueringsrapporter, i og med at det
synes å være ei positiv holdning til å bruke disse i arbeidet.
Vi har i analysekapitlet sett på hvordan kjønnsdimensjonen blir ivaretatt i et utvalg
evalueringsrapporter. Det viser seg at selv om de aller fleste rapportene har et analytisk skille
mellom kjønnene, så er det mange som inneholder få indikatorer som kan måle eventuelle
forskjeller mellom kvinner og menn. I materialet er det videre en tendens til at fylker som har
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kvinnekonsulent i 50 prosent stilling eller mer, har en større andel av evalueringer som
fokuserer på kjønnsdirnensjonen.

8.2

Evaluering som som en del av prosjektarbeidet

I arbeidet med å evaluere kvinnesatsinga, kan det som vi har vært inne på, være et behov for å
definere hva som legges i begrepet kvinneretta tiltak. I omtrent halvparten av FMLAene
hadde informantene noe å tilføye til Landbruksbankens definisjon. Det framkom mange ulike
måter å definere dette arbeidsområdet på, fra en snever definisjon som gikk på om det var
kvinnelig søker eller ikke, til et politisk mål om at arbeidet skal bidra til kvinners muligheter
til å engasjere seg på samfunnsarenaene. Arbeid med holdningsendringer både i forvaltninga
og i samfunnet forøvrig var noe som flere la vekt på.
Det var også ulik praksis for evaluering av prosjekter ved de ulike avdelingene. Mange fylker
evaluerte ikke prosjekter internt, og det var stor forskjell på hvor mange evalueringer som var
blitt foretatt av eksterne instanser. Det var seks av avdelingene som var klar på at prosjekter
ble evaluert, mens åtte avdelinger meldte om rapportering fra prosjekter. Fire av avdelingene
var uklar på dette spørsmålet, eller hadde ikke noen praksis for evaluering av prosjekter.
Sørbrøden og Aubert (1998) inkluderte i sin undersøkelse saksbehandlere i fylkene. Dette
fordi det var ønskelig med bedre resultatevalueringsrutiner. Det kan se ut som om tiltaket ikke
har hatt den forventa virkning ved alle avdelinger.
Vi har gjennom denne undersøkelsen fokusert på kriterier for evaluering av kvinneretta tiltak
både i intervjuundersøkelsen, og ved gjennomgang av evalueringsrapportene. Hvilke kriterier
man setter for evaluering, vil ha innvirkning på hva man "rar ut" av undersøkelsen. I kapittel 7
kommer vi derfor inn på noen faktorer som det er greitåta med seg i prosjektarbeid. Vi har
registrert at det i svært mange evalueringsrapporter ikke er en analyse av forholdene før
prosjektet starter, og heller ikke betraktninger omkring prosjektets bæreevne på lang sikt.
Sammen med en kontinuerlig diskusjon av hvordan kvinne- og likestillingsperspektivet blir
ivaretatt, mener vi at disse to punktene bør være med i prosjektevaluering.
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Vedlegg 1
Intervjuguide til intervju med ansatte i landbruksforvaltningen, fortrinnsvis
kvinnekonsulent ved FMLA. Telefonintervju.

Bakgrunn
1) Navn
2) Stillingsbrøk til kvinneretta tiltak, hvor lenge har det vært en slik stilling i dette fylket
3) Har dere en måte å definere kvinneretta tiltak på, som er til hjelp i det praktiske arbeidet?
(Noen andre definisjoner enn SLBs offisielle versjon)

Evalueringer av kvinneretta tiltak
1) Har du oversikt over evalueringer som er gjort på BU-midler (fortrinnsvis kvinneretta
tiltak, ikke etablererstipendordningen)
- interne evalueringer på FMLA
- eksterne evalueringer fra regionale forskningsinstitusjoner
2) Vet du noe om hvordan man får tak i disse evalueringene? Er det noe dere selger, eller må
man kontakte andre? Er dette materialet registrert og systematisert hos dere?
3) Har du kjennskap til evalueringer som er foretatt i andre fylker? (I så fall hvilke.)
5) I denne undersøkelsen skal vi sammenligne noen evalueringer fra hvert fylke. Vi er
interessert i både interne og eksterne evalueringer. Kan du hjelpe med å finne tak i dette
materialet?
(Vi vil gjeme ha tilsendt aktuelle interne evalueringer hvis dette er mulig)

Evalueringer internt på FMLA.
1) Hva er praksis på avdelinga når det gjelder å evaluere prosjekter (skille mellom
rapportering og evaluering) - noen måte kvinneretta tiltak skiller seg ut?
2) Er det noen spesielle kriterier som legges til grunn når prosjekter blir evaluert?
(måloppnåelse, målrettethet, resultatvurdering"")
3) Brukes disse evalueringene videre i arbeidet med kvinneretta tiltak?
Er det forskjell på etterbruken i forhold til hvilken type prosjekt man evaluerer?
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Evalueringer eksternt
1) Hva legges det vekt på når det bestilles evalueringer fra nøytrale evaluatorer
(kriteriter)
2) Er eksterne evalueringer blitt brukt i arbeidet med kvinneretta tiltak på FMLA det du
kjenner til?
3) Har du noen mening om man er fornøyd med arbeid som eksterne evaluatorer har gjort?
(jfr pkt 2)
Framover
1) Hvordan kommer arbeidet med kvinneretta tiltak til å organiseres de neste årene?
2) Fordeling av arbeid mellom FMLA og SND. Synspunkter på dette.
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Vedlegg 2 - Guide til lesing av evalueringsrapportene
Opplysninger om rapporten
TitteVreferanse
Deltakere i prosjektet/målgruppe
Prosjektorganisering (hvem står bak, hvordan organisert)
Prosjektets varighet
Finansieringsmåte
Hvor stor del av rapporten omhandler kvinner/kvinneretta tiltak?
I hvilken del av rapporten framkommer dette? (teori, metodiske vurderinger,
resultatdel, kommentardel? Defineres kvinneretta tiltak/arbeid eksplisitt?
Hvilken type evaluering representerer dette?
Før
Midtveis
Etter
Hva er det lagt vekt på ved vurdering av arbeidet:
Innsamling og framstilling av tallmaterialet uten selvstendig analysedel
Tallmateriale med analysedel
Prosessevaluering
Resultatfokus
Fullstendig evaluering med gjennomgang av prosess og resultat
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Vedlegg 3 - Liste over informanter
Finnmark: Mette Vestli, FMLA
Troms: Arve Kleiven, FMLA
Nordland: Grethe Iversen, SND (tidligere FMLA)
Nord-Trøndelag: Siri Bruem, FMLA
Sør-Trøndelag: Aud Herbjørg Kvalvik, SND (tidligere FMLA)
Møre og Romsdal: Ole Syltebøe, fylkesjordsjef FMLA
Sogn og Fjordane: Egil Nestande, fylkesjordsjefFMLA
Hordaland: May Britt Otterlei, SND (tidligere FMLA)
Rogaland: Siri Bjørnstad, SND (tidligere FMLA)
Vest-Agder: Anne Britt Bjørdal, SND (tidligere FMLA)
Aust-Agder: Kjellaug Øverås, FMLA
Telemark: Harald Tveit, fylkesjordsjefFMLA
Vestfold: Lisbet Haugan, FMLA
Buskerud: Trond Grøtterud, FMLA
Oslo/Akershus: Ingeborg Knevelsrud, FMLA
Østfold: Nina Glomsrud Saxrud, FMLA
Hedmark: Gro Svarstad, FMLA
Oppland: Hans Petter Olsen, seksjonssjef, og Anne-Lise Aass, FMLA
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