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Innledning 

Metodikken beskrevet er et resultat av EU Interreg prosjektet CUPIDO (2018-2021). Prosjektet var et 

samarbeid mellom Nome Kommune, Universitetet i Sør-øst Norge og Vestfold og Telemark 

Fylkeskommune i Norge. De internasjonale samarbeidspartnerne var Sunne kommune, Region 

Värmland og Rottneros park Trädgård i Sverige, Morsø kommune og Kulturmødet i Danmark, 

Hogeschool Vest-Vlaanderen HOWEST i Belgia, Oldenburgische Landschaft i Tyskland, Gemeinte 

Heuvelland og Gemeinte Middelburg i Nederland, Highland and Iceland Enterprise og University of 

St. Andrews i Skottland, og Creative Foundation i England. Lead partner var Länsstyrelsen Värmland.  

Det norske navnet på CUPIDO prosjektet er KRAFT. KRAFT står for Kultur og kulturarv som Ressurs 

for Arbeidsplasser, Fortjeneste og Tilhørighet på norsk.  

Kraftprosjektet hadde som mål å etablere og styrke arbeidsplasser innen kultur og 

opplevelsesnæringen i Nome kommune. Prosjektet ble finansiert med ressurser fra EU Interreg North 

Sea Region, Nome kommune, Holla og Lunde Sparebankstiftelse og Telemark Fylkeskommune.  

Sa-Ho AS hadde prosjektledelsen og benyttet en metodikk som går ut på å skape lokale økosystemer. 

Arbeid i lokale økosystem går ut på å sette sammen komplementære bedrifter for felles 

produktutvikling og verdiskaping med mål om å skape nye og styrke eksisterende arbeidsplasser 

lokalt. Ved å samarbeide i lokale økosystemer kan bedriftene oppnå økt omsetning og etterspørsel i 

tillegg til at de etablerer sosiale nettverk hvor de også styrker hverandre gjennom faglig felleskap. 

Metodikken styrker det sosiale limet mellom bedrifter og kan være med på å bygge broer over lokale 

utfordringer og motsetninger som tidligere har vært til hinder for samarbeid. I dette arbeidet jobber 

man kreativt for å komme frem til nye ideer til produkter og tjenester.  

Prosessledelsen er åpen og spørrende og har rom for alle ideer som kommer opp. Resultatet av 

arbeidet skal gi bedre økonomisk, sosial og kulturell bærekraft i det lokale næringslivet 

Metodikken er ment til bruk for utvikling av små kultur- og opplevelsesbedrifter. Det er 

hensiktsmessig å bruke metodikken i ideavklaring for nye bedrifter, for å utvikle nye produkter og 

tjenester i eksisterende enkeltbedrifter, nye og eksisterende økosystem. 

Målgruppen for anvendelse av metodikken er kommuner, næringsutviklingsapparater, prosjektledere 

og Start-opp miljøer.  
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Metodebeskrivelse 
 

Metodikk i arbeidet med eksisterende bedrifter 

1. Kartlegge bedriftenes behov, identifisere kompetanse  

2. Finne aktuelle samarbeidspartnere  

3. Produktutvikling i felleskap  

4. Lage, teste og evaluere pilot 

5. Salg 

6. Finansiering og søknadsprosesser 

7. Driftsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 

 

  5 
 

1 Kartlegge bedriftenes behov, identifisere kompetanse 

Bedriftenes behov kartlegges gjennom utforskende samtaler. Det er viktig å stille de riktige 

spørsmålene for å avdekke bedriftenes behov og muligheter. Utgangspunktet er at bedriften skal 

være i fokus. 

Aktuelle spørsmål  

Fortell om bedriften - hva selger dere og hvordan? 

Hvor digital/ teknologisk er bedriften? Hva skjer på nett, aktuell teknologi i produksjon osv 

Hvordan går det med bedriften? Økonomi, arbeidsplasser, årsverk osv. 

Hvilket marked har dere? Hvem er kundene og hvordan selger dere?  

Hvilke ambisjoner har du for bedriften din videre fremover? 

Hva liker du å gjøre, hva brenner du for?  

Hvilke ressurser har du og samarbeidspartnerne dine? 

Hva mangler du for å lykkes? 

Hva trenger du å investere i?  

Er det noen andre bedrifter eller organisasjoner i nærmiljøet som har det du trenger? 

 

2. Finne aktuelle samarbeidspartnere 
For å oppnå lokale/ regionale ringvirkninger letes det i utgangspunktet etter samarbeidspartnere i 

dette området. Gjennom denne type koblingsarbeid ser vi ofte en mangel på kjennskap til hva som 

finnes av kompetanse og aktuelle samarbeidspartnere lokalt og regionalt.  

Samarbeid lokalt/ regionalt er med på å utvikle det lokale næringslivet. Det er korte avstander, flere 

møteplasser og det kan bli enklere å ta kontakt.  

Det er en fordel å fokusere på komplementære bedrifter istedenfor samarbeidspartnere i samme 

bransje. I tillegg til andre bedrifter kan det være hensiktsmessig å knytte sammen lag og foreninger, 

kulturskole, destinasjonsselskap, bookingselskap, kompetansetilbydere Universiteter, høgskoler, 

fagskoler og videregående skoler. 

Bli kjent 

Det er mye gevinst å hente ut ved at bedrifter besøker hverandre og blir kjent med hverandres 

produkter. På denne måten får man kjennskap til hvilken kompetanse andre bedrifter har, hvilke 

produkter og tjenester de tilbyr. Ved å ha bedre kjennskap til hverandre kan nye samarbeid formes. 

For eksempel kan dette resultere i helt nye produkter satt sammen av to eller flere bedrifters 

produkter/tjenester. I stedet for at alle eier samme utstyr kan for eksempel bedriftene leie utstyr fra 

hverandre.  
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I møte mellom bedrifter blir man kjent med nye personer, dette kan skape relasjoner og økt tillitt. 

Ved å kjenne til hverandre er det også enklere å fremsnakke hverandres produkter og tjenester, og 

man får en høyrere presisjon til å anbefale kunder lokale leverandører.  

Viktige ingredienser 

Tillit, samarbeidsevne, viljestyrke, pågangsmot og engasjement.  

 

 

Fra uformelt til formelt samarbeid 

Det er viktig å formalisere samarbeidet med avtaler, som eksempelvis en intensjonsavtale. Herunder 

er det behov for rolleavklaring, forventningsavklaring, arbeidsfordeling, økonomiske forhold, 

rettigheter/ IPR osv. I all hovedsak anbefales det å benytte jurist og/ eller noen med god kompetanse 

på avtalerett.  

Evaluering av samarbeidet  

Evaluere samarbeidet er viktig for å se hvorfor det har lykkes eller ikke. Hva har fungert bra og hva 

har fungert mindre bra. 
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3. Produktutvikling i felleskap 
Fasilitere workshops 

Arbeidet med produktutvikling foregår i workshops med aktørene i økosystemet. Vurder å invitere 

andre lokale ressurspersoner, for eksempel offentlige innen kultur og næring og 

destinasjonsutviklere. Det kan være behov for flere workshops, først for å finne riktige 

samarbeidspartnere og så for å jobbe videre med produktutvikling.  

Det er viktig å bruke nok tid med bedriftene. Sett gjerne av en halv dag, eller reiser bort fra lunsj til 

lunsj. 

For å utvikle unike opplevelsesprodukter er det viktighet å ta i bruk stedsegne ressurser. Først jobbes 

det med å identifisere stedets DNA. Aktuelle spørsmål:  

• Hva er spesielt for dette stedet? 

• Hvordan er kulturen i samfunnet her? 

• Hvilke ressurser er spesielle for dette lokalsamfunnet? 

• Hvilke ressurser og produkter har deres bedrift? 

• Hvordan kan deres bedrifter utnytte egne ressurser/ produkter og andre stedsegne ressurser 

for å skape et nytt produkt sammen? 

Konseptualisering 

Skal man lage et nytt konsept hvor flere bedrifter er involvert er det viktig at bedriftene samles og 

utformer konseptet sammen. Konseptet er en felles plan eller samling av idéer som danner grunnlag 

for et produkt, arrangement eller virksomhet1. Dette er en prosess hvor det er viktig at konseptet 

henger sammen.  

Produkter består av identitet, verdi og visjon, noe bedriftene bør diskutere og enes om i arbeidet 

med innhold. For å skape helhet kan det hende at enkelte produkter ikke passer inn og enten 

utelates eller tilpasses.  

Transformering 

Et produkt som i utgangspunktet ser veldig traust ut for folk i et lokalsamfunn kan f.eks. gi stor verdi 

og glede til turister og tilreisende. Et produkt som er dagligdags for en aldersgruppe kan kanskje 

være nytt og interessant for andre. Her er det viktig å identifisere produktet og jobbe med å gjøre det 

mer salgbart for det aktuelle kundesegmentet. I forretningsmodellen vurderer man hvilken verdi 

produktet kan gi kunder i den aktuelle målgruppen.  

Et eksempel her er “Fra kaffebønne til bålkaffe”. Istedenfor å servere en ferdig kopp kaffe til en gitt 

pris, kan man ta med kunden ut i naturen og lage et flott bål og lære vekk hvordan man lager 

bålkaffe. Kunden er da delaktig i prosessen og får en flott opplevelse rundt bålet. Denne opplevelsen 

vil gi kunden en helt annen opplevd verdi og man kan sette en høyere pris. En kopp kaffe har gått fra 

å være et enkelt produkt til å bli et opplevelsesprodukt.  

Ny teknologi, skalerbarhet 

Det oppfordres til utforsking av ny teknologi. Det kan være muligheter til å finne et mer skalerbart 

 
1 https://snl.no/konseptualisering 
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produkt ved å se på for eksempel digitalisering og “Platformthinking”. Ting som tidligere fungerte 

manuelt lokalt kan løftes opp til en plattform med tjenester og/ eller produkter for enklere salg. 

Dette kan f.eks. være gjennom felles booking/ salg, abonnement på nettbasert løsning. 

Visualisering 

I arbeidet med å se på sammensetting av forskjellige ressurser og produkter egner det seg godt å 

benytte visualisering. Vi benytter oss ofte av fotoshoots - også for å identifisere produkter og 

opplevelser. Det hender at bedriftene ikke ser egne eller stedets kvaliteter før de får det visualisert.  

I arbeidet med visualisering kan man f.eks. se på mulighet for å streame liveproduksjoner, lage 

kulturarrangement på nett og 3D mapping. Her er det viktig å koble egnede kunst og 

kulturuttrykkene med rette digitale verktøy. Aktiviteten må være tilpasset formatet.  

Visualisering kan også gjøres på andre måter. Man kan for eksempel benytte et Canvas med en 

forretningsmodell som viser en enkel sammenstilling i stikkordsform. Det kan også være en god 

metode å lage en MVP (minimum viable product), en prototype eller annet som er mulig å bruke i en 

markedstest. 

Nye bærekraftige forretningsmodeller 

Arbeid med forretningsmodell egner seg godt i forbindelse med en workshop. Her får deltakerne 

mulighet til å teste ut sammenhengen i forretningsmodellen. Er det noe som mangler, treffer du den 

aktuelle målgruppa gjennom kanalene du har valgt, trenger du en ekstra samarbeidspartner, er det 

alternative måter å selge produktet på som gir større verdi til kunden osv. 

I dette arbeidet er viktig at bedriftene får kompetanse innen bærekraft og implementerer dette i 

egne forretningsmodeller. På denne måten kan bedriftene å ta ansvar for påvirkning deres aktiviteter 

har på samfunn og klima, samtidig som det kan gi bedriften konkurransefortrinn.  

Her er Flourishing business canvas et verktøy som kan benyttes for å visualisere bedriftens 

forretningsmodell, samtidig som den har med alle tre bunnlinjene i bærekraft (sosiale forhold, klima 

og miljø og økonomi). Flourishing business canvas er en videreutvikling av den tradisjonelle Business 

model canvas (Osterwalder). 

Det å ta bærekraft inn som et element i forretningsmodellen kan føre til at man bla. finner nye 

forretningsområder, nye måter å markedsføre seg på, tilgang på rimeligere råvarer, alternative måter 

for gjenbruk av avfall, nye kundegrupper osv.  

Et godt eksempel er dersom du får et avfallsprodukt fra din produksjon, som andre kan bruke som en 

ressurs, så kan du få betalt for avfallet istedenfor å betale for å levere det. Et eksempel er en bedrift 

som presser eplemost og en bedrift som driver med produksjon av svinekjøtt = Svin som spiser 

epleavfall blir til gourmetproduktet Eplegris. Denne selges for høyere pris en svinekjøttet på f.eks. 

Rema. 
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4. Lage, teste og evaluere pilot 

Etter å ha jobbet frem en god forretningsmodell er neste steg en testfase eller 

markedsavklaringsfase. En slik fase er viktig for å kunne få et godt beslutningsgrunnlag før man går i 

gang med videre utvikling og investeringer.  

Det er viktig å komme i gang med å teste produktet på kundene for å se om de faktisk vil bruke 

penger på produktet.  

I denne fasen lages det en MVP eller prototype for å kunne teste produktet/ tjenesten på kunder for 

reell tilbakemelding. Du trenger ofte å vite: 

• Vil kunden faktisk dra kortet og kjøpe? 

• Fungerer produktet slik kunden forventer? 

• Føler kunden at pris på produkt stemmer med forventet verdi? 

Etter å ha laget og testet produktet må pilotprosjektet evalueres basert på tilbakemeldinger fra 

potensielle kunder og testen som har blir gjort. Her vil du da ha mulighet til å justere produktet før 

du legger mer penger i prosjektet og går ut på markedet.  

Større endringer krever kanskje en ny runde med testing.  
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5. Salg 

Hvordan kan samarbeid føre til økt oppmerksomhet og mer salg? Produktet må være forankret i hele 

økosystemet, det er viktig at den/de som skal selge er entusiastiske og har god kunnskap om 

produktet. Man må forstå hvilken brikke i systemet man er. Det totale økosystemet må ha en felles 

opplevelse av at samarbeidet gir verdi.  

Prissetting 

Dette er et vanskelig tema for mange. Spesielt småbedrifter og gründere sliter med å sette høy nok 

pris på egne produkter. Det er flere innfallsvinkler til å jobbe med pris. Her er noen elementer å ta 

hensyn til: 

• Produksjonskostnader (råvare, strøm, maskiner, lager, produksjonsmedarbeidere osv.) 

• Salgskostnader (markedsføring, frakt, transport, nettbutikk, booking, salgsmedarbeider) 

• Fortjeneste (lønn til eget/ andres arbeid i bedriften, overskudd til investeringer) 

• Markedspris (hvilken pris tar andre for lignende produkter) 

• Opplevd verdi (hvilke opplevd verdi har produktet for kunden) 

Hvor produktet blir solgt har også en stor betydning for opplevd verdi. Her er det viktig å tenke over 

at dersom produktet både selges fra eksklusivt utsalgssted og f.eks billigkjeder, så gjør dette noe med 

kundenes opplevelse av produktets verdi.  

Husk at prisnivået må ta høyde for alle i systemet og skape en merverdi for alle. 

Gjenkjøp 

Hvordan fungerer produktet med tanke på gjenkjøp? Er dette noe folk vil ha en gang, eller er det 

noen folk blir fornøyd av med engangskjøp. Faste kunder på gjenkjøp gir en lavere salgskostnad og en 

mer forutsigbar inntekt. Det er lettere å selge til eksisterende kunder enn å nå ut til nye.  

Bookingsystemer 

Det kan være en god strategi å koble seg til velfungerende bookingsystemer. Se verdien i å knytte seg 

til eksisterende velkjente og effektive systemer både for å effektivisere og nå ut på markedet. 

 

6. Finansiering og søknadsprosesser 

Hvordan skal etableringen eller videreutviklingen finansieres? Har bedriftene eller gründerne 

tilgjengelig egenkapital? Dersom det er stort behov for investering og det ikke finnes egenkapital kan 

det være et tegn på at prosjektet vanskelig lar seg realisere.  

Alle støtteordninger til bedrifter krever en %vis egenandel bortsett fra markedsavklaringsfasen til 

Innovasjon Norge. Det er hensiktsmessig å be om en gjennomgang av Investeringsbehov og 

finansieringsplan med gründer/ bedriftsveileder.  Disse miljøene har som regel noe gratis 

veiledningstjeneste og mulighet til veiledning i søknadsprosesser. 
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7. Drift 
Dersom et økosystem går over i en ordinær driftsfase bør det vurderes om partene skal formalisere 

samarbeidet ytterligere ved å f.eks etablere et samvirkeforetak, eller et felles AS. Økosystemet bør 

benytte en rådgivingstjeneste og skaffe seg en regnskapsfører. Ta en god gjennomgang av 

driftsbudsjettet og ta kontakt med regnskapsfører for samkjøring med kontoplan og implementering 

av budsjett i regnskapssystem. 

Eventuelle vekstfaser er krevende. Her kan det i noen tilfeller være formålstjenlig å kjøre nye 

markedsavklaringsfaser/ tester, eller ta en ny runde med finansierings- og søknadsprosesser.  

Et godt råd er å gjøre endringer når ting går bra, ikke når ting går dårlig. Søk hjelp i tide. 

 

Andre faktorer i prosessen rundt arbeid med økosystem 

Rollen som fasilitator 
Hva kreves av fasilitator 

Å arbeide med økosystemer krever en fasilitator med kunnskap, integritet og tidsressurser. Det er 

viktig å bidra med prosessledelse for å opprettholde fremdrift og måloppnåelse. Metodikken kan 

være tidkrevende. Aktørene må følges tett inntil produktet er igjennom pilotering/ markedsavklaring.  

Fasilitator må kunne se muligheter og stille de gode spørsmålene og være dyktig på å la bedriften 

beholde eierskapet til forretningsideen. Arbeidsstilen kan gjerne bære preg av coaching.  

Kompetanse hos fasilitator 

God kjennskap til lokalt/ regionalt næringsliv og virkemiddelapparatet er en forutsetning for å være 

en god fasilitator i arbeid med lokale økosystem. Som fasilitator er det viktig å holde seg orienter om 

nye digitale løsninger og kommunikasjonsformer som kan bidra til utvikling av nye 

forretningsmodeller. Fasilitator må være god på kommunikasjon og ha erfaring med private 

bedrifter. I tillegg er det en fordel med kjennskap til coaching/ veiledningsmetodikk, 

bedriftsøkonomi, makroøkonomi og markedsføring. Kunnskap om og interesse for jobbing med 

bærekraft som verdiskaping er også en fordel.  

Fasilitator bør ha grunnleggende kompetanse innen bærekraft, slik at dette kan gjennomsyre hele 

jobbingen med økosystem. Nye forretningsidéer i økosystemet bør bidra til at en lykkes med å oppnå 

et eller flere av FN’s bærekraftsmål. 

Forutsetninger for å lykkes med arbeidet som fasilitator for Økosystemer 

• Det må settes av nok tid og ressurser til å jobbe med bedriftene 

• Bedriftene må selv være motivert 

• Bedriftene må gjensidig og aktivt velge hverandre og oppta kontakten 

• Fasilitator må være med i hele forløpet 

• Det må settes opp intensjonsavtale med ansvars- økonomi- og Ipr avklaringer 

• Gründere tas med i denne prosessen unntaksvis 

• Det er bedriftenes ideer, ønsker og behov som må stå i fokus (ikke fasilitatorens) 

• Den gode prosessen får vi ut av å stille de gode spørsmålene 
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Gründerbedrifter i økosystemer 
I arbeid med å sette sammen lokale/ regionale økosystem jobbes det mest med allerede 

eksisterende bedrifter. I noen tilfeller kommer det en gründerbedrift inn i bildet, eller initiativet 

resulterer i at økosystemet foretar en knoppskyting og etablerer en ny bedrift.  

Gründerbedrifter som en del av prosessen med økosystem kan føre til en komplisering og forsinkelse 

av prosessen på grunn av at det er så mye annet en gründerbedrift må få på plass. Likevel kan det i 

en del sammenhenger tilføre ekstra verdi til økosystemet gjennom f.eks. nytenking og nyskaping.  

Førstegangs gründeren må ofte igjennom en lengre prosess. Gründeren er ofte usikker i oppstarten 

og må sette seg inn i lover og regler, ansettelsesforhold, markedsføring, kundekontakt og salg, 

distribusjon, transport, prissetting, økonomihåndtering rundt investering, finansiering, budsjettering 

og regnskap.  

Utfordringer for mange gründere 

Start av bedrift gjør at man må gå igjennom personlige prosesser og det kan kreve justeringer av 

selvbildet. 

Gründeren bruker seg selv som ressurs og må bli klar over at egen tid og egenproduserte varer har 

en verdi som må tas hensyn til når det gjelder prissetting. Han/ hun må også være klar for å ta ansvar 

for egen inntekt. Gründeren vil også i mange tilfeller bli sittende med ansvar for andres inntekter når 

de får ansatte. Det er viktig å også være klar til å betale andre bedrifter det ting koster.  

 

Implementering av metodikken 
Målrettet og langsiktig arbeid med metodikken vil gi gode resultater for bedriftene og lokalsamfunn. 

Dette krever at det settes av nødvendige ressurser for å gjennomføre prosessene. Metodikken må 

forankres i organisasjonen og krever at ledelsen er kjent med og anerkjenner tidsbruken. Erfaringer 

fra Kraftprosjektet er at man trenger mellom 50 – 150 timer pr. pilot. I tillegg ble det lagt inn mellom 

kr. 20 – 200 000,- for å teste pilotprosjektene. Her er det viktig å ha tilgjengelige midler. Dette betyr 

at det må settes av dedikerte ressurser til denne type arbeid dersom det skal implementeres i 

ordinær drift/ tas i bruk.  

Det vil være en fordel for denne type jobbing å være del av en kreativ hub med kombinasjon av 

eksisterende bedrifter, et innovasjonsverksted og plass for gründere.  

Måling og evaluering av resultater bør fokusere på økt omsetning og verdiskaping for bedriftene.  

Eksempel på budsjett og finansieringsplan for et økosystemprosjekt.  

I eksempelet er det brukt moderat timekostnad på ekstern prosjektleder på kr. 900,- pr. time og 

egeninnsats i arbeidstimer fra 3 bedrifter med timepris for «dugnad i egen bedrift» på kr. 300,- pr. 

time. 
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Budsjett eksempel økosystem  Kostnad  

Innleie konsulent profilering                   20 000  

Fotograf                   15 000  

Produksjon av prototype                   40 000  

Markedstesting                   15 000  

Prosjektleder                   45 000  

Bedrifter egeninnsats i timer                   45 000  

Sum                 180 000  

 

Finansieringsbehov 

Her er det mulig å tenke finansiering av kapitalbehov fra f.eks. kommunale næringsfond eller andre 

offentlige finansieringskilder som f.eks. Innovasjon Norge (markedsavklaring, bedriftsnettverk e.l.) 

Ofte går også bedriftene selv inn med litt egenkapital. I eksempelet er det brukt 3 bedrifter som har 

gått inn med kr. 10 000,- hver. 

Finansiering eksempel økosystem   

Behov for kapital                 105 000  

Bedriftenes egenkapital 30 000  

Bedriftenes egeninnsats                   45 000  

Sum 180 000 

11 %

9 %

22 %

8 %
25 %

25 %

Kostnad 

Innleie konsulent profilering Fotograf Produksjon av prototype

Markedstesting Prosjektleder Bedrifter egeninnsats i timer

50 %

29 %

21 %

Finansiering

Finansiering

Behov for kapital

Bedriftenes egenkapital

Bedriftenes egeninnsats
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FASILITATOR KOBLER ULIKE FUNKSJONER SLIK AT DET KAN SKAPES NYE, SALGBARE PRODUKTER 

Eksempel på Økosystemer 

 

 

EKSEMPEL PÅ ULIKE TILTAK FOR Å DANNE ØKOSYSTEMER SOM TIL SAMMEN STYRKER EN BUTIKK I 

SENTRUM I DEN LILLE BYGDA LUNDE. 

 

Foto: Kanalen//Hege Dorholt 

Et levende 
Lunde 

sentrum: 
Victoria og 

Henrik

Forretningsmodell 
og strategi galleri i 

butikken
Kunstnere
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EKSEMPEL PÅ NYTT KULTURPRODUKT SOM BLE TIL VED Å KOBLE KANALBÅT OG OPERA 

 

 

OperabåtRederi/ båt

Konsertarrangør

Operasangere

Finansieringskilder

Markedsføring

Billettsystemer/ 
booking

Lyd
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EKSEMPEL PÅ REISELIVSPRODUKT SKAPT I KRAFT CUPIDO PROSJEKTET 

 

 

Kulturell 
smakebit, 

pakke
Måltid

Guide

Rederi/ 
transport

Bookingselskap

Markedsføring



           
 

 

 

 

  17 
 

 

 

 

EKSEMPEL PÅ VIDEREUTVIKLING AV NYE PRODUKTER BASERT PÅ EKSISTERENDE DESIGN.  

FOTO 1 VISER FASILITATOR, DIGITAL DESIGNER OG DESIGNER MED PRØVEKOLLEKSJONEN. FOTO 2 

VISER TEKST OG BILDE TILHØRENDE EN AV T-SKJORTE PRESENTASJONENE SOM BLE LAGET SOM EN 

PILOT I KRAFT CUPIDO PROSJEKTET.

 

Designer 
T-skjorte/ 

lokal 
designer 

Salgsledd

Klesprodusent

Print byrå

Sertifisering 
bærekraft, fair 

trade

Avtaleverk 
åndsverksloven og 
forretningsmodell

Designer klær

Digital designer

Tekstforfatter
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EKSEMPEL PÅ STORT ØKOSYSTEM RUNDT EN FYSISK OG DIGITAL DANSEFORESTILLING SOM BLE TIL 

SOM ET SAMARBEID MELLOM SUNNE (SVERIGE) OG NOME KULTURSKOLE I KRAFT CUPIDO-

PROSJEKTET. FORESTILLINGEN BLE STREAMET I SANNTID OG HADDE SEERE FRA 13 LAND. FOTO FRA 

ULEFOS HOVEDGAARD. 

 

 

Lights 
without 
borders

Sunne 
Kulturskole

Nome 
kulturskole

Arena-eiere

Prosjektledere

Koreografer

Kostymer, 
syersekr

Dansere Lydteknikk

Lysdesign

Fotografer

Digitale 
kommunikasjons-

arbeidere

Billettsystemer

Vakter

Finansieringskild
er


