
WORKSHOP RISS SETESDAL

Arbeid med kjernefortellinger 14.01.2021 

Bilder: Setesdal bildebank



Agenda

12.30 – 12.45 - Introduksjon og presentasjon av deltagere

12.45 – 13:00 - Intro til RISS og kjernefortellinger

13:00 – 13.30 - Presentasjon av funn

13.30 – 14:15 - Vi jobber med kjernefortellinger

14:15 – 14.30 - Arbeid med ideutvikling til neste workshop



KarianneSigrun

Erlend



Mål for workshopen

Komme opp med fortellinger som blir underlag for 
videre utvikling av kjernefortellinger og konsepter som 
posisjonerer Setesdal som en unik, 
bærekraftig reiselivsdestinasjon.
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RISS-metodikken

Designmetodikk for å utvikle 
destinasjoner og opplevelser innen mat, 
kultur og reiseliv, som tar utgangspunkt 
i stedets unike kjernefortellinger.

Prosessen favner både utvikling av 
merkevarer, opplevelser og 
markedsføring.

Grunntanke: Ser på reisemålet som et 
lokalsamfunn, og skal ivareta behovene 
til både de besøkende og de lokale.

RISS-prosessens faser.



RISS Setesdal

Hovedmål

Utvikle et sett med produktkonsept og 
historier basert på kulturarven som 
posisjonerer Setesdal som en unik, 
bærekraftig reiselivsdestinasjon.

Delmål

▪ Gjennom bruk av nasjonal kolleksjon 
skal det utvikles 4-5 ulike 
kulturopplevelser/kulturreiser med 
immateriell og materiell kulturarv i 
Setesdal som basis.

▪ Til disse 4-5 kulturopplevelsene/ 
kulturreisene skal det bygges konsept 
og historier som skal visualiseres i tråd 
med innholdet i konseptet.

▪ Historiene og konseptene skal 
synliggjøre Setesdal både i høy- og 
lavsesong.



Hva er 
kjernefortellinger?

Historier som beskriver det unike 
ved en destinasjon på en 
engasjerende måte. 

Minneverdige opplevelser til 
besøkende som kan gjenfortelles.
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Hva brukes kjernefortellingene til?

I RISS brukes kjernefortellingene for å komme opp med idéer til 
utvikling av merkevarer, nye opplevelser og markedsføring.

Kjernefortellingene skal være relevante for aktørene i Setesdal, slik at 
de får en tydelig forståelse av hvordan de kan henge seg på og levere 
opplevelser som støtter opp under fortellingene.



Kjernefortellinger i «kundereisen»

FØR UNDER ETTER

Fortellingene den besøkende 
har hørt før de kommer til 
Setesdal, som setter 
forventninger til besøket.

Fortellingene kan komme fra 
markedsføring, lokalbefolkning 
eller noen som har besøkt 
Setesdal tidligere og forteller 
som sine opplevelser i 
etterkant.

De besøkendes opplevelser 
under besøket i Setesdal. Kan 
være noe de blir fortalt, noe de 
er tilskuere til eller noe de 
aktivt tar del i selv.

De minneverdige opplevelsene 
den besøkende tar med seg 
etter å ha besøkt Setesdal. Kan 
være i individets hukommelse 
og noe som kan fortelles 
videre, produkter den 
besøkende har med seg hjem 
eller noe som er dokumentert 
gjennom tekst, bilder eller 
video.



Eksempel: Rjukan

http://nasjonalkolleksjon.com/uploads/nasjonalkolleksjon/files/
Rjukan_rapport_E_KR.pdf

http://nasjonalkolleksjon.com/uploads/nasjonalkolleksjon/files/Rjukan_rapport_E_KR.pdf


Eksempel: Osterøy

https://www.osteroy.kommune.no/innhald/skatt-nering-og-
landbruk/reiselivssatsing/konsepter-for-herlandsfossen-og-osteroy2/

Delfortellinger

https://www.osteroy.kommune.no/innhald/skatt-nering-og-landbruk/reiselivssatsing/konsepter-for-herlandsfossen-og-osteroy2/


Kjernefortellinger fra Setesdal

Fortelling Fortelling Fortelling Fortelling Fortelling

Fortelling Fortelling Fortelling Fortelling

Fortelling Fortelling Fortelling Fortelling Fortelling

Kjernefortelling 1 Kjernefortelling 2

Kjernefortelling 3 Kjernefortelling 4



PRESENTASJON AV KARTLEGGINGEN
Funn fra intervjustudie og dokumentgjennomgang (se vedlagt presentasjon)



GRUPPEARBEID
Kom opp med idéer til fortellinger fra Setesdal



Hvilke fortellinger har vi eller kan vi skape fra 
Setesdal?
Kom opp med flest mulig idéer til 
fortellinger som kan brukes til å utvikle 
kjernefortellingene for Setesdal

▪ Presenter idéer til fortellinger dere 
har kommet opp med underveis i 
workshopen for hverandre

▪ Kom opp med nye historier sammen

▪ Dokumenter i malen som dere har fått 
tilsendt på e-post i forkant. Én tar 
ansvar for å fylle ut.

▪ Ikke så farlig om ikke alle felter i malen 
er fylt ut for alle idéene.

Regler for idéarbeid

1. Fokus på kvantitet: Målet er å få et stort 
tilgang av ideer. 

2. Ingen kritikk: Alle idéer er velkomne! Si 
«ja og» til andres idéer, ikke «ja, men».

3. Uvanlige ideer er velkomne: Selv om de 
høres rare ut eller er uvanlig. Bruk ulike 
perspektiver for å komme opp med 
uvanlige idéer.

4. Kombinering og forbedring av ideer: Se 
på ideene som har kommet fram. Gir de 
nye ideer? Går det an å bygge videre på 
dem? Eller kan de kombineres?



Veien videre

• Send alle ideer til fortellinger til karianne.ormseth@egde.no

• Prosjektgruppa vil sortere og gruppere fortellingene, og basert på det 
lage forslag til 4-5 kjernefortellinger som kan brukes videre i arbeidet. 

• Vi sender ut en pakke med en mal for ideer som kan brukes i ulike 
møtearenaer dere har fremover for å få inn ideer.

• Neste workshop: mars

mailto:karianne.ormseth@egde.no


Takk for i dag
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