
Det unike med Setesdal

Resultat av intervjuundersøkelse for RISS høst 2020

Bilder: Setesdal bildebank



BAKGRUNN

Intervjuundersøkelsen ble gjennomført som en del 
av kartleggingsfasen i prosjektet RISS Setesdal. 
RISS er en designmetodikk for utvikling av 
reiselivstjenester. RISS Setesdal har følgende 
målsetting:

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

Intervjuene ble gjennomført av Karianne Ormseth
og Sigrun Lurås fra Egde i perioden september –
desember 2020.

RISS-prosessens faser.



METODE

Metode

▪ Formål med intervjuene: identifisere 
hva som er unikt med Setesdal, som 
kan brukes i RISS-prosessen til 
utvikling av reiselivstjenester

▪ Kvalitative semistrukturerte intervjuer

▪ Tema for intervjuene tok 
utgangspunkt i områder for 
kartlegging i RISS-metodikken: Kultur, 
mat og drikke, samfunn, tradisjoner, 
omgivelser, livsstil1

Deltakere

▪ 13 intervjuer med personer som bor 
eller har nær tilknytning til Setesdal 
eller Åseral

▪ 6 menn og 7 kvinner

▪ Majoriteten representerer 
reiselivsnæringen eller kulturliv

De formelle intervjuene er supplert med uformelle 
samtaler med personer vi møtte under vårt besøk i 
Setesdal 7.–8.10.20

1 Se: http://nasjonalkolleksjon.com/riss/kartlegging

http://nasjonalkolleksjon.com/riss/kartlegging


FUNN

Funnene er oppsummert på de neste sidene under følgende tema:
▪ Kjennetegn ved Setesdal

▪ Mulighetene i omgivelser og grafisk plassering

▪ Mattradisjoner

▪ Folkemusikk og folkedans

▪ Bekymringer

▪ Hva skal til for å lykkes i Setesdal?

▪ Hvilke barrierer finnes som gjør det vanskelig å få det til?



KJENNETEGN VED SETESDAL

Unik natur, unik kultur og unik tradisjon
▪ Folkemusikk og folkedans
▪ Annerledes og gjenkjennbar dialekt
▪ Fortellerkunst
▪ Bunad
▪ Sølvsmiing
▪ Byggeskikk
▪ Mattradisjoner
▪ Bryggetradisjoner
▪ Spesiell natur
▪ Villrein og verneområder
▪ Kraftutbyggingen

Jeg har lyst til at Setesdal skal 
fortsette å være spesielt og unikt. 

At det skal være en litt rar plass.

“

Det er noen fellesnevnere ved Setesdal, 
men dalen er ikke én ting. Hver kommune 
og hver bygd har sine særegenheter. Kan 
dette framheves og utnyttes? 



OMGIVELSER OG 
GEOGRAFISK PLASSERING

Et annerledes visuelt uttrykk

Natur og ro

Strender og fosser, elva og fjellet

Otra er en rød tråd gjennom dalen

Flotte turstier og rasteplasser

Hvordan kan omgivelsene utnyttes i 
tjenesteutviklingen?

Bilde: Setesdal bildebank



OMGIVELSER OG 
GEOGRAFISK PLASSERING

Besøkende kommer enten sørfra, vestfra 
eller fra Telemark.

Det er gamle ferdselsårer til og fra Setesdal, 
f.eks. mellom Setesdal og Åseral.

Hvordan kan legge til rette for 
opplevelsesrike reiser gjennom Setesdal?

Jeg håper at det blir 
bedre skilta. Og at det 

er informasjon på nett. 

“



FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS

Setesdal har en lang og stolt folkemusikktradisjon.
UNESCO-statusen har blitt positivt tatt imot av lokale, og det er store 
forventninger til stillingen som prosjektleder for UNESCO Setesdal.
Folkemusikkpubene på Sølvgården er populære blant unge og gamle, 
besøkende og lokale.
Selv korte opptredener (10-15 min) gir besøkende en minneverdig 
opplevelse de snakker om i ettertid.
MEN

▪ for at kulturen skal leve, må en ha praktiserende utøvere
▪ det er få utøvere
▪ det tar lang tid å tilegne seg ferdighetene, 

spesielt fele- og munnharpespel
▪ de fleste utøverne spiller og danser på fritida si, 

eller er pensjonister

Hvordan løse utforingen med knapphet 
på utøvende innen folkemusikk og dans, 
som er så ettertraktet?



MATTRADISJONER

Både besøkende og fastboende setter pris på 
lokal tradisjonsmat som nepespa, lefse, aure og 
sauekjøtt.
Lokale produsenter er gull verdt for hotellene i 
dalen, som ønsker å tilby lokal mat og drikke.
Det har vært en økt interesse for lokalmat, og en 
stor interesse for matlagingskurs.
MEN 

▪ det er dårlig økonomi å produsere og selge 
tradisjonsmat

▪ å produsere tradisjonsmat krever kunnskap og 
ferdigheter ikke mange har

▪ dermed er det lite av den og det er vanskelig for 
tilreisende å finne det som er.

Det er ikke så mange plasser som 
serverer det tradisjonelle. Folk 

blir skuffa når de ikke finner det 
som vi har profilert Setesdal 

med.

“

Hvordan innfri besøkendes forventninger 
til å smake tradisjonsmat når de er i 
Setesdal? 

Når folk reiser til Setesdal, det er 
jo lokale ting de vil ha. 
“



AKTIVITETER OG TILBUD

Hvis de intervjuede selv får besøk, ønsker de gjerne å vise fram naturen, tilby en 
smak av tradisjonsmat og gi en kulturopplevelse. Noen har kontakter innen 
folkemusikkmiljøet som gjør at de kan gi de besøkende en unik musikkopplevelse.

Tilreisende ønsker et variert tilbud. For eksempel ønsker barnefamilier forskjellige 
muligheter til ulike familiemedlemmer. Tilreisende setter pris på mange av 
aktivitetene i Setesdal. De intervjuede har nevnt flere ting som er populære, f.eks. 
Via Ferrata, rafting og klatreparken på Evje, strendene i Bygland, Setesdalsmuseet, 
skisport og Jernvinnemuseet på Hovden og Kulturpatrulja. Også opplevelser som 
ikke er typisk Setesdal er godt mottatt, som for eksempel kunstutstillinger.

Det er likevel mange muligheter de besøkende 
ikke får med seg. Besøkende har behov for hjelp 
til å orientere seg om hva som finnes og til å 
finne fram til det som kan gjøres. 

Hvordan tilgjengeliggjøre alle 
mulighetene som finnes i Setesdal?



BEKYMRINGER

Flere av de intervjuede er bekymret for at gamle 
tradisjoner skal gå i glemmeboka.

Det er utfordrende å levere både kvalitet og volum. 
Noen er redd for at det ekte skal forsvinne og at 
Setesdal skal bli «turistifisert», samtidig som de ser 
at dalen er avhengig av reiseliv.

Noen ser det som et stort ansvar for et område med 
få innbyggere å skulle ivareta den immaterielle 
kulturarven. Skulle ønske det bodde flere i Setesdal.

Noen er bekymret for at dialekten skal forsvinne, 
mens andre ser på det som en naturlig utvikling av 
språket.

Jeg er redd for å bare bli en 
kulisse.
“

Hvordan kan reiselivet hjelpe til 
med å ivareta tradisjoner og 
kultur?

Hvordan bevare det ekte, 
samtidig som reiselivet utvikles 
og skaleres opp?

Skulle gjerne vært flere folk. Vi 
må skape positive holdninger til 

å bo på en plass som Setesdal.  

“



BARRIERER: HVA GJØR DET VANSKELIG Å 
LYKKES?
Det er få insentiver som oppfordrer til å tilby det unike 
ved Setesdal, som musikk- og danseopplevelser og 
tradisjonsmat. Vanskelig å skape seg et levebrød av 
det, og det blir noe en gjør på fritida.

Det kreves mye jobb og kunnskap for å kunne tilby et 
kvalitetsprodukt.

Aktørene må føle at de har like vilkår og muligheter. 
Hytteutbygging er et eksempel har ført til ulikheter 
som har skapt dårlig stemning. Noen grunneiere har 
fått mulighet til å tjene mye penger, mens andre har 
fått lite eller ikke noe igjen for utbyggingene fordi 
deres eiendom ikke kan bygges ut. 

«Bygdedyret» kan gjøre det skummelt å sette i gang.

Vi har litt jantelov og 
eiendomssyke. Ingen vil ofre noe 

for å skape noe. 

“

Jeg kunne ønske at folk heia litt 
mer på hverandre. 
“

Hvordan skape rammebetingelser som 
gjør det mer attraktivt å skape noe 
nytt?

Hvordan skape en kultur hvor en heier 
hverandre mer fram?



HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES?

Det er behov for å utvikle mer av «knappe 
ressurser», som folkemusikkutøvere, lokal 
tradisjonsmat og gode historiefortellere. For å få til 
det, trengs system for opplæring med tilhørende 
ressurser.
Noen av de intervjuede viser til at andre kommuner 
har fått større bevilgninger, som gjør det mulig å 
opprette flere stillinger. F.eks. Tinn kommune. Dette 
gjør det lettere å ivareta kulturarven.
Reiselivsaktørene i Setesdal er et økosystem og 
avhengig av hverandre. Samarbeid og kunnskap om 
hverandres tilbud trekkes fram som en kritisk 
suksessfaktor. Flere framhever hotellnettverket som 
et godt eksempel.

Det er vanskelig å gjøre det på 
frivillig basis. En må ha hjelp til 

å komme i gang. 

“

Hvordan øke tilgangen på «knappe 
ressurser»?

Hvordan få til økt samarbeid? 

Det hjelper ingenting om en har 
et godt produkt, om det rundt 

ikke fungerer. Så vi er avhengig 
av hverandre. 

“



KONKLUSJON

• Setesdal er unik med en stor variasjon i attraktive tilbud

• Det er knapphet på essensielle «ressurser» (mennesker med 
kunnskap og ferdigheter og lokale produkter) som kreves for å tilby 
unike opplevelser ved besøk i Setesdal

• Setesdal har et veldig godt utgangspunkt for et blomstrende reiseliv, 
men det er behov for systemer som gjør tilbudene bærekraftige over 
tid


