
 

Invitasjon til å bidra med informasjon til «Bunad og bærekraft»  
  
Bakgrunn: 
I 2015 avsluttet Lillehammer og Gudbrandsdals kunnskapspark, Norges Husflidslag, Noregs 
Ungdomslag og Studieforbundet kultur og tradisjon et forprosjekt (del 1) som har gitt oss nyttig 
kunnskap om bunadsprodusentene i Norge. Prosjektet ga oss kunnskap om en tredeling av 
bunadprodusenter i Norge: de som eier rettigheter til en eller flere bunader, de som monterer 
bunader andre eier og underleverandører av broderi o.l. 
De tre er ulikt organisert og med ulikt inntjeningspotensiale. (I tillegg finnes en fjerde kategori som har 
flyttet ut produksjonen til lavkostland og kun har 
salgsapparat i Norge. De er ikke med i det videre arbeidet.)  
I videreføring av prosjektet ønsker vi å samarbeide med aktører fra alle gruppene for å få kunnskap om 
samarbeid, kunnskapsutveksling og økonomiske 
sammenhenger mellom de ulike aktørene. Målet er å avdekke styrker og svakheter og utforme en 
modell for hensiktsmessig samarbeid mellom ulike 
produsenter. Vi ser at ulike former for samarbeid og organisering trolig kan ha stor betydning for 
lønnsomheten hos den enkelte. Dette skal vi nå gå dypere inn i og vil ha som mål å ende opp med 
noen gode råd og anbefalinger som kan komme bransjen til gode. 
  
Invitasjon: 
I en videreføring av prosjektet (del 2) ønsker vi nå kontakt med deg for å få informasjon om din 
virksomhet. Vi ønsker gjennom vår henvendelse mer kunnskap om samarbeid, kunnskapsutveksling og 
økonomiske sammenhenger med de andre aktørene. 
  
Utvelgelse: 
Vi vil gjennom en utvelgelse gå videre med et representativt utvalg produsenter hvor det blir 
gjennomført telefonintervju og en nærmere bedriftsgjennomgang. 
  
Gjennomføring: 
Undersøkelsen blir gjennomført av prosjektleder Harald Granrud i Lillehammer og Gudbrandsdal 
Kunnskapspark som vil ta kontakt om du svarer positivt. 
  
Konfidensialitet: 
Som et ledd i vern av person- og bedriftsopplysninger avgir prosjektleder taushetserklæring til hver 
enkelt hvor det vil framgå at all informasjon på enhetsnivå blir skjermet. 
  
Sluttrapport 
På Fagdagene høsten 2017 blir det presentert en sluttrapport hvor alle personer/bedrifter som har 
bidratt summarisk blir nevnt med navn, der undersøkelsen og analysene  vil gi innspill til mulige 
endringer som kan styrke og utvikle næringen. 
  
Påmelding og/eller spørsmål: 
Send en mail til Harald Granrud: hg@lgkp.no 
Tlf.: 908 33 126 dersom du har spørsmål. 
Påmeldingsfrist 15.11.2016 
 
 
 
 

 


