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Hvorfor historier virker
Trender
Hvordan
Gruppeoppgave

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



Dette tenker verden om oss

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge

Forbedre og utvikle Vedlikeholde

Beautiful nature

Peaceful For Explorers 

Good value for 
money

Interesting, rich 
cultural heritage 

or art

Good local 
cuisineSocial, friendly





Alt starter med opplevelsene her hjemme...



... og evnen til å fortelle historiene.



Historier er i genene våre 
- og historisk overlevd alt.



Få meg til å bry meg!



Sikkerhetsfilm 1.0.
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Sikkerhetsfilm 
2.0.

The Codfather



Hvor kan vi finne en god historie?

Vi kan for eksempel 
ta utgangspunkt i:
• En person
• En hendelse
• Et sted
• En ting
• Et fenomen

Men, vi må gå enda nærmere for å finne historien. 



De beste historiene peker ut over seg selv. 

Anne Frank er et godt eksempel 
på en liten historie som handler 
om noe mye mer. 



«I've learned that people will forget what you 
said, people will forget what you did, but people 
will never forget how you made them feel.»

Maya Angelou



Det er flere måter å jobbe med historier på 

1. 
De planlagte historiene 
som skal bidra til å løse en 
utfordring/ utløse en 
mulighet. 

F.eks en kampanje du vil 
kjøre





• Vi vil fortelle verden hvor vakkert 
og vakre farger vi har i 
lavsesongen vår; høsten

• Vi vil treffe Escape-segmentet

• Vi vil finne en historie som rører 
oss følelsesmessig

Dette kunne vært brifen på filmen vi nettopp så:

ESCAPE
12%

ESCAPE IS ABOUT THE 
EXPERIENCE OF RETREAT, 
TRANQUILITY AND QUIETNESS



Det er flere måter å jobbe med historier på 

2. Små historier du selv lager til 
sosiale medier eller eget nettsted; 
Always on

Skjer det noe? Fang det!

Noe på hjertet? Fortell

Vær relevant – skap relevans



Det er flere måter å jobbe med historier på 

3.
Å overvåke mediebildet 
for å utnytte en aktuell 
situasjon skapt av andre

Bilde: Visit Norway
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Noe skjedde ute i verden, og vi ville kaste oss på 



• Vi skal utnytte øyeblikkets fokus!

• Vi skal fortelle verden at vi er morsomme og 
spontane – og fine å være sammen med

• Vi vil fortelle at vi har kunst i naturen vår 
(noe vi er kjent for, introduserer noe vi ikke er 
kjent for)

Brifen så omtrent slik ut

BROADENING 
MY CULTURAL 

HORIZON
12%



Det er flere måter å jobbe med historier på 

4. Historier i andres medier

Skjer det noe? Nyheter? Pitch 
relevant presse/nettsted en historie –
og legg til rette med bilder, besøk 
eller lignende

Kan noen ha glede av historien? 
Krysspublisering gir historier fart.

 nyhetstips@visitnorway.com

mailto:nyhetstips@visitnorway.com


Foto:  Agnete Brun Pics: Preserve.eco/Facebook/ Nasa

60%



HVORFOR STORIES? 



Verden der ute... 
The Global Mobile Reality …

Pics: Pete Souza og Barbara Kinnett, TheHill.com

2012                           2016                                                         2018 



GULLFISKEN OG IWWIWWIWI-MENNESKER ....

Bilde: Evgenia Egoro



SCROLLING.... 

90 METER



DET ER HER VI EGENTLIG JOBBER...

1.7 sek



2007: 
30

2019: 
30

PRIVATE MELDINGER
VI ER FORTSATT PÅ FB, MEN....



Digitalt eller ikke, det er fortsatt 
Human 2 Human





Technology 
is just a campfire

around which the stories
are told

@villmarksbarna



Den industrielle revolusjonen

Informasjonsrevolusjonen 

Involvering:  Involve me and I’ll learn

Aksjonisme og evangelisme: jeg vil være ditt 
brand 

Bilde: Ziggi Wantuch/Hammerfest Turist AS/nordnorge.com



HVORDAN STOPPER VI TOMMELEN? 



Hva får noe til å gå viralt? 
Anbefaling: TED /Dao Nguyen, BuzzFeed

FÅR MEG TIL Å LE 
- Rein moro 

DET ER MEG!
- selvironisk

DETTE ER OSS! 
-knytter oss sammen

Bilde: skjermdump fra BuzzFeed



Det skal handle om Dem....



Emosjoner...

Hey girl, wanna grab a 
gum leaf sometime? 





Er EKTE

Hjelper meg å lære noe 
om meg selv

Gir meg troa

Bilde: skjermdump fra NRK







Engasjement Godfølelsen Opplyst  Deling   

Hva får noe til å gå viralt? 
Og hva vi ønsker våre følgere skal sitte igjen 

med...





Meg som prøver å lage en story
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Bilde: McCain/Rema 1000

Bilde: skjermdump fra NRK

Bilde: skjermdump The Great Gatsby



Hvor er historien?
Hvorfor? Til hvem? Og 
hvor?



Når du reiser ut i verden....
hva forteller du om det du driver med? 
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Historiene som allerede er der!

Bilde: skjermdump fra NRK



Historien fra et liv, ikke om et liv

Bilde: Ragnhild Ås Harbo



HiFi-klubben



Historie + sted = <3
Bilde: Pilegrimsleden, privat, Visit Norway



Vær 
konkret!

Kill your
darlings

Show it, 
don´t tell it

Bilde: skjermdump fra Hermés



KLIRRE I GLASSET! 



Oppskrift
- 1 stk fristende anslag
(kan være tabloid, et 
spørsmål, noe 
overraskende)
- Tilsett deretter "hvem 
hva hvor"
- Avslutt med en løsning 
eller et budskap



55

Bare blåbær.

Video: Ragnhild Ås Harbo/Visit Norway



• FRISTE 

• ETABLERE 

• SPISSE NED

HUSK: ANSLAGET

• MAKES ME LAUGH

• THIS IS ME/THIS IS US

• HELPS ME

• MAKES ME FEEL

• FAITH RESTORED

Gruppeoppgave

Utvikle ideer til historier om
NORGE I NOVEMBER

Pitch den beste 

Det skal være tilknyttet en spesifikk 
destinasjon eller landsdel 

Plattform: Der den passer seg best.
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