
EVALUERINGSRAPPORT 

«LAKSEN OG LAKSEFISKET I TANAVASSDRAGET – en livsnerve for samisk kultur» 

 

Hva er evaluert? 

Dette er en evaluering av laksekonferansen «Laksen og laksefisket i Tanavassdraget – en livsnerve for 

samisk kultur», som ble arrangert av prosjektet «Joddu - samarbeidsarena for laks (2017-2018»).  og 

avholdt på Scandic hotell i Karasjok tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018. Konferansen var 

tospråklig (norsk og samisk), og det ble i tillegg tolket til finsk. Konferansen hadde 104 deltakere.  

Bakgrunnen for evalueringen er et evalueringsmøte utført den 13.12, rapport fra eventmanager 

(Sápmi næringshage), spørreundersøkelse sendt deltakere i etterkant av konferansen og muntlige 

tilbakemeldinger. På evalueringsmøtet deltok teknikerne, hotellet, konferansier, tolkene og 

arrangørene av arrangementet.  

 

Evaluering av det tekniske   

Forarbeidet 

Profileringsmaterialet var veldig fint med et profesjonelt utseende. Dette ga en god innramming til 

konferansen. Profileringsmaterialet besto av plakater, roll-up, nøkkelbånd og en konferansemappe 

som inneholdt program og brosjyre om prosjektet (i tillegg til en oversikt over foredragsholderne og 

deltakerliste).  

Det ble benyttet bilder, filmer og lyd på konferansen. Det ble på forhånd forsikret og avtalt om Joddu-

prosjektets rettigheter til bildene, filmene og lydene som ble presentert.  

Samtlige bidragsytere til konferansen ble på forhånd gjort oppmerksom på streamingen, og Joddu-

prosjektet fikk godkjennelse fra samtlige til å utføre streaming. Alt dette var godkjent i forkant av 

konferansen.  

Det ble ikke på forhånd klargjort med foredragsholderne om presentasjonen kan offentliggjøres på 

prosjektets nettside eller sendes ut til deltakere. Dette ble dermed gjort i etterkant, og de fleste 

presentasjonene ligger i dag ute på www.joddu.no.   

Påmeldingen til konferansen ble gjort ved manuell registrering, som var både tidskrevende og 

energikrevende. En utarbeidelse av elektronisk påmeldingsskjema i stedet for manuell registrering 

effektiviserer arbeidet til neste gang.  

Deltakerne på konferansen ble ikke spurt om offentliggjøring av navnet deres. I konferansemappen 

som ble laget lå det en deltakerliste, som var tilgjengelig for de oppmøtte. Til neste gang må en huske 

på å ha en rubrikk om dette ved påmelding («Ønsker du at navnet ditt offentliggjøres i en 

deltakerliste?»).   

 

http://www.joddu.no/


Lyd, lys, bilde og kommunikasjon  

Lyd, bilde og det tekniske fungerte veldig bra, og uten større tidskrevende problemer. Internett-

tilgangen derimot var ikke god nok. Det blir innført et nytt system og ny rutine på Scandic for fremtiden. 

En kan gjennom Scandic bestille bredbånd 3-7 dager før konferansen. Dette var ikke kjent for 

arrangørene i forkant av denne konferansen. Likevel utførte Ávvir en kjempejobb med streamingen. 

Lyset i rommet var bra (med tanke på streaming).  

Joddu-bilde fungerte veldig bra som bakgrunnsbilde på fremviseren når det var pauser, og under 

bordsamtalen og paneldebatten. Bak talerstolen burde det stått en Joddu-roll-up, som ville vært 

mindre forstyrrende enn gardinen som rørte på seg når foredragsholderne rørte på seg (med tanke på 

streamingen).   

For optimalt lys under streamingen burde det vært markert hvor rekvisitter skal stå i rommet. Med 

rekvisitter menes her hvor talerstolen burde stå, hvor foredragsholderne burde stå, konferansier etc. 

I tillegg burde det vært utarbeidet moderatorkort i henhold til kjøreplanen. Kjøreplanen ble fort veldig 

detaljert, noe som kunne føre til at konferansier mistet oversikten. 

Konferansereglene med 5 min, 2 min, 1 min og Avslutt kort som veiledning til foredragsholderne 

fungerte godt. I tillegg stilte konferansier/moderator seg opp ved 2 minutter igjen av taletiden. 

Taletiden var like streng for alle foredragsholderne. Her hadde det vært en fordel å bruke samme 

timer-app, som synkroniserer tiden til alle.  

Det skulle vært en chattefunksjon/chatterom under gjennomførelsen av konferansen. Dette med 

tanke på at de som stod for lys, tolk, streaming, hotellkoordinering og «back-stage» kunne hatt 

mulighet til å enkelt gi tilbakemelding på om det var noe som ikke fungerte eller om eventuelle 

endringer underveis.  

Tolking  

Tolkene satt stor pris på at presentasjoner, og andre sakspapirer brukt i tilknytning til konferansen, ble 

sendt til dem i forkant av konferansen. På den måten fikk de forberedt seg i forkant av konferansen. 

Vi fikk en del tilbakemeldinger på at tolkingen ikke var optimal. Tolkingen til norsk skal ha vært mest 

utfordrende, og tolkingen/oversettelsen var til dels krevende. Disse utfordringene kan ha ført til at 

deltakere gikk glipp av en del informasjon.  

For deltakerne som satt helt bakerst i rommet (samt for tolkene selv) ble tolkeboksene opplevd som 

noe forstyrrende, da de ikke var lydtette. Tolkene savnet egne tolkemoduler (på konferansen var det 

to stykker i en). I tillegg kunne tolkene godt ønsket seg lys inne i tolkeboksene. Mangel på lys gjorde 

det vanskelig å tydelig lese dokumentene.  

  



Arrangementets medarbeidere og bevertning 

Tilbakemeldingen fra deltakerne på vennligheten og hjelpsomheten til arrangementets medarbeidere 

var positiv. Over 80% mente at medarbeiderne var svært vennlige og svært hjelpsomme.  

Tilbakemeldingen fra deltakerne på bevertningen var bra. Samtlige mente at bevertningen var enten 

svært god (80%) eller ganske god (20%). Det ble kommentert at det var flaut at det ble servert 

oppdrettslaks under lunsjen.  

 

Evaluering av innholdet 

Programmet 

Fra arrangørenes side var programmet planlagt for stramt tidsmessig. Det var for mye innhold på for 

kort tid. Dette førte til at en del av deltakerne mente at det ble for liten tid til spørsmål til 

foredragsholderne, og lite tid til foredragsholderne å svare på spørsmålene som ble stilt. Det stramme 

programmet medførte også at tidsstyringen av konferansen (særlig dag 1) ble utfordrende for 

konferansieren. Det var med bakgrunn i dette svært bra at man klarte å avslutte programmet innenfor 

de avsatte tidsrammene.   

Innholdsmessig legger vi i etterkant til grunn at det burde vært et samfunnsvitenskapelig foredrag som 

fokuserte mer direkte på dialogen mellom de ulike kunnskapstradisjonene.  

Paneldebatten 

Tilbakemeldingene her var blandet. Noen kunne godt tenke seg at paneldebatten var lengre, og andre 

mente at den (tidsmessig) var for lang. Det kom noen tilbakemeldinger på at ledelsen av debatten var 

for partisk og at debattlederen med fordel kunne styrt debatten inn mot forhåndsplanlagte tema.  

 

  



VEDLEGG 

Figurer fra deltakerundersøkelsen (med 65% svarprosent) 

 

Hvor sannsynlig er det at du deltar på våre fremtidige 

arrangement igjen? 
 

   

 

Figur 1: Svært sannsynlig (62,3%), ganske 

sannsynlig (27.87%), nokså sannsynlig (6,56%), 

ikke så sannsynlig (0%), ikke sannsynlig i det 

hele tatt(1,6%) og ikke relevant (1,6%).  

 

 

Hvor sannsynlig er det at du anbefaler våre arrangement for 

andre? 
 

   

Figur 2: Svært sannsynlig (65,0%), ganske 

sannsynlig (25,0%), nokså sannsynlig (10,0%), 

ikke så sannsynlig (0%) og ikke sannsynlig i det 

hele tatt (0%).   

 

 

Hvor godt organisert var arrangementet?  
 

               

Figur 3: Svært godt organisert (76,67%), ganske 

godt organisert (20,0%), nokså godt organisert 

(3,33%), ikke så godt organisert (05) og ikke 

godt organisert i det hele tatt (0%).  



Hvor komfortabel var du med å stille spørsmål under 

arrangementet?  

 

 

Figur 4: Svært komfortabel (30,36%), ganske 

komfortabel (34,93%), nokså komfortabel 

(19,64%), ikke så komfortabel (16,07%) og ikke 

komfortabel i det hele tatt (0%).   

 

 

Hvor vennlige var arrangementets medarbeidere?  

 

        

Figur 5: Svært vennlige (88,33%), ganske 

vennlige (6,67%), nokså vennlige (3,33%), ikke 

så vennlige (1,67%) og ikke vennlige i det hele 

tatt (0%).   

 

 

Hvor hjelpsomme var arrangementets medarbeidere?  

 

        

Figur 6: Svært hjelpsomme (80,0%), ganske 

hjelpsomme (15,0%), nokså hjelpsomme 

(5,0%), ikke så hjelpsomme (0%) og ikke 

hjelpsomme i det hele tatt (0%). 

 

  



Likte du bevertingen under konferansen?  

 

                     

Figur 7: Svært godt (80,0%), ganske godt 

(20,0%), nokså god (0%), ikke så godt (0%) og 

ikke bra i det hele tatt (0%).   

 

 

Hvor mye lærte du på arrangementet?  

 

           

Figur 8: Mye (27,87%), ganske mye (32,79%), 

en del (26,23%), litt (1,64%), ingenting (1,64%) 

og 9,8% svarte at det var ting de var spesielt 

fornøyd med (slik som tolkingen, den første 

dagen, overall veldig bra, at den tradisjonelle 

kunnskapen var likestilt med 

naturvitenskapelig kunnskap og at flere 

tradisjonsbærere holdt innlegg, samtalen 

mellom forsker Joks og tradisjonsfiskerme som 

et svært bra «brudd», og innblikk i tradisjonelt 

samisk fiske i Tana).  

 

 

Var du jevnt over fornøyd eller misfornøyd med arrangementet, 

eller ingen av delene? 

 

 

Figur 9: Svært fornøyd (60,66%), ganske 

fornøyd (32,79 %), nokså fornøyd (6,56%), 

verken fornøyd eller misfornøyd (0%), nokså 

misfornøyd (0%), ganske misfornøyd (0%) og 

svært misfornøyd (0%).  

 

 

 

  



Oppsummering av spørreundersøkelsen 

 Det fremsto som veldig positivt at samisk ble brukt som møtespråk.  

 Konferansen ble sett på som veldig lærerik med viktige tema og som var en inspirasjonskilde 

som ga utspring til flere gode ideer. 

 Konferansen ble beskrevet som bra og interessant, samt at det var en kjempefin møteplass. 

 En dialogkonferanse med en god blanding av ulike interessegrupper og forskere, og med et 

bredt program. 

 Foredragene dekket både det vitenskapelige (inkludert tradisjonell kunnskap) og 

forvaltningsmessige hensyn. 

 Konferansen ble sett på som et historisk vendepunkt og en viktig milepæl i arbeidet med 

samisk tradisjonell kunnskap. Både naturvitere og myndighetspersoner måtte forholde seg til 

tradisjonell kunnskap på konferansen og de lokale fikk en god innføring sett i lys fra forskere 

og det biologiske perspektivet.  

 Det er ikke akseptabelt at eksempelvis den biologiske kunnskapen snakkes ned. På den andre 

siden burde det også fokuseres mer på hvordan den tradisjonelle kunnskapen kan anvendes i 

naturforvaltningen, og ikke kun at den finnes. Laksen må være i fokus, og det ble i for stor grad 

fokusert på rettigheter fremfor hvordan laksen skal forvaltes.  

 Samarbeid med flere aktører som har innvirkning på laksens vandring i havet (eks. 

Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet) om tema som næring og predasjon på smolt i 

havet, slik at det blir en klar «link» til Tanafjorden og de faktorer i havet som påvirker laksen.  

 Arbeid om å utvikle modeller for formidling av forskjellige former for kunnskap, og at det å 

skape en allianse mellom sjøsamer og elvesamer blir viktig fremover.  

 Samfunnsfaglig forskning og kunnskap med i all forvaltning, slik som med-forvaltning og andre 

forvaltningsformer, samt tradisjonell kunnskap (både samfunn og kultur) som er relevant for 

alle «organer» som jobber med forvaltning (viktig for emner som blant annet makt og avmakt).  

 Organisere Joddu/Villakssenteret med nøytrale personer, og ikke representanter fra 

organisasjoner eller andre interessegrupper, og at det samiske språket har en sentral plass.  

 Arrangere konferanse på både finsk og norsk side med de samme tema slik at det kommer 

fram hvordan tilstanden er i Tana, Karasjok, Iešjohka og Anárjohka.  

 


