
DigitalNorway
- Fra ego til eco



Fra ego til eco

Fra silo til sammen

Fra reaktiv til proaktiv

Fra tung til rask

Fra teknologidrevet til brukerdrevet

Kilde: Kristin Ruud, Kongsberg Digital



• DigitalNorway jobber for at alle bedrifter 
skal kunne ta del i den datadrevne 
økonomien, og bidra til datadrevet 
innovasjon i sine verdikjeder

• stiftet som non-profit høsten 2017 av 15 
ledende norske selskaper, med støtte fra 
offentlig sektor

• holder SMB fanen høyt

• tror de gode løsningene skapes gjennom felles 
kraftsamlinger på tvers av ulike aktører, 
sektorer og bransjer

• er forkjempere for reelle og konkrete 
resultater i alt vi gjør



Regjeringen etablerer Digital21 

• Norske bedrifter trenger et 
digitaliseringsløft. 

• Vi må ta i bruk de nye teknologiske 
mulighetene som finnes, og vi må gjøre 

det raskt. 

• Utfordringen ligger både i næringslivets 
evne til å ta i bruk ny teknologi og evnen 

til å utvikle ny kunnskap. 

- Monica Mæland, Næringsminister



Mandatet: På tvers av hele næringslivet 60 eksperter i 
6 ekspertgrupper 

Spisset dialog mot 
næringsliv og 
offentlige aktører 

Innspill fra de andre 21-
prosessene 

• Digital21 landet rundt 
- 600 deltagere
- 11 steder



1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase 
og utvikle ny næringsvirksomhet 

2. Sikre tilstrekkelig kompetanse - med riktig innretning

3. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss 

4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle 
næringsrettet infrastruktur

5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer 
innovasjon og digitalisering 

Digital21 – en strategi med 
fem oppgaver å gå løs på 

c

64 konkrete anbefalinger
for å løse disse oppgavene 

Mange aktører som 
skal iverksette

Mange aktører som skal 
trekke i samme retning



Hvilke teknologi- og kompetanseområder blir viktige?





Vurderinger
- Teknologi for teknologi
- Næring for næring



Gjennomgripende digital transformasjon 

Noe trer klart frem:
- Alle teknologier får betydning
- Alle næringer omfattes

Vurderinger
- Teknologi for teknologi
- Næring for næring



• Digitalisering er å ta i bruk mulighetene data 
og digitale teknologier gir til å forbedre, 

fornye og skape nytt

• Derfor handler digitalisering like mye om 
viljen og evnen til endring, som 

teknologiforståelse

Hva er egentlig digitalisering?



Digitalisering er driveren i 
digital transformasjon.  

Det innebærer ofte 
gjennomgripende endringer i 
måten å organisere arbeid 
og forretningsmodeller på. 

Tilpasset fra: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hva-er-digitalt-forstevalg/digital-

transformasjon



Nettverksorganisasjon med nasjonalt nedslagsfelt

• En liten gjeng som utvikler et bredt 
nettverk av partnere og en rekke prosjekter 
og tjenester som sammen bidrar til store, 
koordinerte og viktige løft for Norge

• Tilbyr læring for alle og investerer mye i 
målrettet innholdsproduksjon og 
kommunikasjon for mobilisering 

• Solide partnerkonsepter og nettverk som 
sikrer spisskompetanse, mobiliserings- og 
spredningshjelp og leveransekraft



Kompetansepartnerskap



LIVSLANG LÆRINGBRUK OG 
DELING AV DATA

DigitalNorway:
To strategiske satsingsområder

Bruk av data og digitale 
teknologier på tvers av aktører 
og sektorer er helt avgjørende for 
innovasjon og verdiskaping i en 
datadrevet økonomi.

For å realisere potensialet, er 
livslang læring i og for et 
dynamisk arbeidsliv i rask 
endring en avgjørende drivkraft.



Deling av data er ikke nok for å sikre verdiskaping

digitalnorway.com

Forståelse av 

verdipotensial

Kapital og juss

Klargjorte data 

med rett kvalitet

Kompetanse



TOPPINDUSTRISENTERET –



Toppindustrisenteret
Her bor DigitalNorway sammen med en rekke 

partnere og kompetansemiljøer

Datafabrikken FasilitatorenLivslang læring Internasjonal



Datafabrikken skal gi raskere og enklere tilgang til 
anvendbare data for ny næringsutvikling

- Regjeringen mener at Datafabrikken blir viktig for realisering av de 
ambisjonene vi har satt oss i Stortingsmeldingen «Data som ressurs. Datadrevet 
økonomi og innovasjon»

Digitaliserings- og distriktsminister Linda Hofstad 
Helleland



Hvordan skalere datadrevet 
innovasjon?

Datafabrikk
Funksjoner 

F1

F4

F2

F5

F3

F6

F7

• Vanskelig å få oversikt over hvilke offentlige 
og private data som finnes

• Manglende veiledning og bistand i prosessen 
med å få tilgang og lov til å benytte data

• Mangel på kompetanse, verktøy og/eller 
infrastruktur for å gjøre dem anvendbare for 
sitt formål

• Trygghet til datagrunnlaget – sårbare for 
endringer i data og tilgang, ventetid og 
mangler i datasett. Uforutsigbarheten gjør at 
de i mange tilfeller unngår å sette i gang

• Tilgang og håndtering av personsensitive data 
oppfattes som spesielt komplisert

Tilgang til 
anvendbare data

Tilgang til 
infrastruktur og 

software

Tilgang til 
kompetanse og 
gode partnere



Vi utvikler fire tjenesteområder

Del og tilby data

Områdene utfyller hverandre og vil på sikt dekke hele verdikjeden

Finn og bruk data Kompetanse og 

rådgivning

Verdiskapende 

møteplass



Toppindustrisenteret
Her bor DigitalNorway sammen med en rekke 

partnere og kompetansemiljøer

Datafabrikken FasilitatorenLivslang læring Internasjonal



Etablerer EDIH på kunstig 
intelligens med de sterkeste 
fagmiljøene i Norge
• Leder av konsortie som søker status som 

EDIH (European Digital Innovation Hub) 
under rammeprogrammet DIGITAL fra EU,  
med fokus på anvendt kunstig intelligens



Toppindustrisenteret
Her bor DigitalNorway sammen med en rekke 

partnere og kompetansemiljøer

Datafabrikken FasilitatorenLivslang læring Internasjonal



1. Help med å forstå hva digitalisering innebærer og nytteverdi av ny
teknologi for seg selv og bedriften (avklaring)

2. Relevant læring på viktig tema, med høy kvalitet, på norsk, i en
opplevd jungel av tilbud og tilbydere

3. Fleksibelt å gjennomføre  i en hektisk hverdag - både alene og 
sammen med kollegaer 

4. Økt bestillerkompetanse som gjør det enklere i vite hva man 
trenger – blant annet i møte med leverandører

5. Variert læringsinnhold, praktiske verktøy og støtte til å anvende 
ny kompetanse i praksis

Hva sier folk og bedrifter 
til oss at de vil ha?



Kompetanseverktøy 
for ledere
• 8 sentrale temaer

• Ditt ståsted

• Anbefalinger for dine behov

• Kan tilpasses ulike bransjer



Tilbud til alle basert på hvor digital moden du er

HVA
ETTERUTDANNING/UFORMELL

Korte introduksjonskurs (5-20 min) 
som gir grunnleggende innsikter i 
relevante temaer 

HVORDAN
Gratis e-læring som gir høy grad av 
fleksibilitet 

HVA
ETTERUTDANNING/UFORMELL

Skritt-for-skritt verktøy til bruk i 
strategiarbeid og operative prosjekter

HVORDAN
Anvendes i workshop eller 
utdanningstilbud for å realisere 
umiddelbar verdi i bedriften

HVA
VIDEREUTDANNING/FORMELL

Mikro-moduler, læringsressurser og 
emner tilrettelagt for arbeids- og 
næringslivet

HVA
GODE HJELPERE OG OFFENTLIGE 
VIRKEMIDLER

VEKKE OPPMERKSOMHETEN

PRAKTISKE VERKTØY OG VEIVISERE

DYBDE 



• Jobb smartere

• Digital markedsføring

• Ledelse

• Data

• Innovasjon

• Cybersikkerhet

• Kunstig intelligens

• Tingenes internett

• Digitale teknologier

• GDPR og personvern

• Robotikk og automatisering

• Bærekraft





Digital grunnkompetanse
for alle tilgjengelig nå

• Veiviserne hjelper bedrifter med å løse utfordringer i

en digital hverdag med stegvis innsikt og tilgang på

praktiske verktøy som kan brukes i workshops, 

presentasjonsmaler, øvelser og eksempler

• Nye Veivisere og innholdsformater utvikles stadig

• basert på brukebehov

• i samarbeid med de sterkeste 

kompetansemiljøene fra akademia, våre eiere 

og leverandørsiden







Læringsreiser – støtte til å 
ta ny kompetanse i bruk

• Læringsreiser på spesifikke tema

• Webinarer og workshops med eksperter

• Pakke med anbefalte relevante artikler, 
kurs og verktøy

• Pakketert pedagogisk i passe store 
porsjoner ( såkalt mikro- læring)

• Servert rett i innboksen

• Diplom



NYHET  

Veiviser Bærekraft & 
digitalisering 
Hva betyr bærekraft i praksis for bedriften 
og hvordan henger det sammen med digital 
teknologi?



Webinar 
(med ekspert)

Kurs 1 

Kurs 2 

Kurs 3 

Kurs 4

Diplom

Kurs 5 Webinar 
(med ekspert)

Læringsreise Bærekraft og digitalisering

Hva betyr bærekraft i praksis for bedriften og 
hvordan henger det sammen med digital 

teknologi?

Digitale og grønne 
trender

Bærekraft og digitalisering –
forstå sammenhengen!

Introduksjon: Hva 
er bærekraft?

Sammenhengen mellom 
bærekraft og 
digitalisering

Oversikt over mål 
og krav for 
bedrifter

Sirkulærøkonomi

Iverksett! Integrer 
bærekraft i 

forretningsmodellen

Fremtidsvisjonen; 
Din bærekraftige 

bedrift!



Veiviser 
Digital Sikkerhet
Alt det viktigste du og din virksomhet må 
vite for å beskytte dere mot hackere og 
cyberkriminelle



Invitasjon til læringsreise

Sørg for at du er smartere 
enn de cyberkriminelle!

Velkommen til digitalt kurs om cybersikkerhet 
med LO og DigitalNorway!

Varighet: 18. til 29. oktober
Tidsbruk: 2,5 til 3 timer
Kursinnhold: 5 korte kursmoduler, artikler, 
ekspertwebinar
Hvem er denne for: Hvem som helst; her kreves ingen 
forkunnskaper.

Meld deg på nå!



Kompetansepartnerskap 
– ditt verktøy for fart og 
retning

• Få hjelp til å jobbe systematisk med digitalt 
kompetanseløft

• Bistand til å skape gode koblinger med andre 
tilbud 

• Kunne støtte seg på en partner som har 
oppdatert innhold som er kvalitetssikret, 
praktisk forankret og kontinuerlig testet

• Hente inspirasjon og læringer fra andre selskap

 

 

 



Læringsplattform for 
bedrifter, klynger, 
organisasjoner eller 
kommuner

VI LANSERER

Lavterskel «LMS» fylt med faglig 
innhold



• Vi utviklet et tilpasset opplæringsopplegg for alle 
bussjåfører og båtførere 

• Bygge innsikt og kunnskap om hvordan teknologi 

endrer bransjen og gjør arbeidshverdagen bedre

• Bygge stolthet rundt det å jobbe i en bransje i 

utvikling

• Bryte ned mytene og drive frem positivt 

engasjement rundt mulighetene digitalisering gir

• Forberede på endringer, og eventuelt videre 

opplæring

Kompetanseløft for bransjer 
– transport med Ruter



Tilbudene av kompetanseløft er 
ikke koordinerte og lite 
tilgjengelige for bredden av 
norsk arbeids- og næringsliv

Vi har ikke den samme kapasiteten til uformell 
og formell kompetanseutvikling som de store 
virksomhetene, og det er også helt umulig for 
oss å finne frem til det vi tror vi trenger. Dette 
er kritisk for vår innovasjonsevne, fremtidig 
konkurransekraft og vekst og vår mulige rolle 
som aktør i en datadrevet økonomi.

- Leder i liten bedrift (45 ansatte)

Utdannings-
institusjoner

Store virksomheter

Konsulenthus

Andre tilbydere



DigitalNorway jobber med de 

fremste forsknings- og 

utdanningsmiljøene i Norge for 

økt relevans og læringsverdi i 

etter- og videreutdanning

DATA & KI

DIGITAL 
MARKEDS-

FØRING

INNOVASJON
OMSTILLING

&
LEDELSE

BÆREKRAFT

DIGITALE
TEKNOLOGIER



DATA & KI

DIGITAL 
MARKEDS-

FØRING

INNOVASJON
OMSTILLING

&
LEDELSE

BÆREKRAFT

DIGITALE
TEKNOLOGIER

UTVIKLE
Korte og praksis-
orienterte emner 

tilpasset næringslivets 
behov og strategier

TESTE
Involvering og 

piloteringer med 
næringslivspartnere

LÆRE
Aktiv involvering av 
næringslivspartner 
og faglige eksperter 
for gjensidig læring



Nasjonalt innovasjonskorps
Opplæring av innovasjonsfasilitatorer over hele landet



Datareisen som et 
videreutdanningsprogram

Et nasjonalt kompetanseløft hvor bestilleren er i 
sentrum

• Bestilleren skal ikke løse datarelaterte caser selv
• Hun skal skal oppdage, eie, formulere og 

kommunisere problemer og behov som kan løses 
ved bruk av data 

• Målet er alltid økt verdi for virksomheten og 
sluttbrukeren/kunden



VEKKE OPPMERKSOMHETEN

PRAKTISKE VERKTØY OG VEIVISERE

DYBDE 

Tilbud til alle basert på hvor digital moden du er



Toppindustrisenteret
Her bor DigitalNorway sammen med en rekke 

partnere og kompetansemiljøer

Datafabrikken FasilitatorenLivslang læring Internasjonal



FASILITATOREN
Fokuserer på praktisk anvendelse 
av data og teknologi, og skalering 
av løsninger tilpasset SMB



Å ta i bruk data, teknologi og nye måter å jobbe på 
er sentralt for økt verdiskaping

…men hvorfor går det så sakte i SMB-sektoren? 

• Barrierer knyttet til tid, kompetanse, prioritering 
av ressurser, frykt for negative konsekvenser og 
at vi ikke ser potensialet i teknologi

• Vansker med å komme i gang med 
innovasjonsarbeid med fokus på data og 
digitale teknologier

• Veien fra å innse at man har et 
problem/mulighet, til å identifisere riktig 
løsning (og leverandør)

Vi skal bruke Fasilitatoren til å: 

• Vise hvordan man kan skape verdi 
med data og teknologi

• Hjelpe SMBer med å komme i 
gang, ta steget fra teori til praksis

• Legge til rette for at SMBer 
skjønner hva de trenger for å 
realisere verdipotensialet  



Aktiviteter  

Fasilitatoren skal akselerer SMBs bruk 

av data, teknologi og nye 

arbeidsmåter – med mål om økt 

verdiskaping. 

I praksis vil Fasilitatoren gjøre dette på 

to nivåer, gjennom 2 type aktiviteter –

arrangement og workshops.

Fasilitatoren

Nivå 1
faglige arrangement som inspirasjon og 

inndrager til Nivå 2

(høyt antall deltagende bedrifter)

Nivå 2
1-3 dagers fasiliterte 

workshops

(færre deltagende 
bedrifter)

Effekt



• Tech-demo arrangement 
• Workshop «Innovasjon»
• Workshop «fra data til verdi» 
• Workshop «RPA» 
• Workshop «Industriell automatisering»
• Workshop «Problemandag»

Arrangement og fasiliterte 
workshop i Fasilitatoren –
eksempler 



Fasilitatoren arrangement –
en arena for profilering, 
kunnskapsformidling og innovasjon  

Har dere: 

o Kompetanse og erfaringer som viser verdien av teknologi, 
data og nye måter å jobbe på? 

o Ønske om å dele og løfte gode use-case til et bredt spekter 
av bedrifter? 

o En eller flere problemstillinger som med fordel kan løses og 
utforske i et større økosystem av fremoverlente SMBer og 
kompetansemiljøer? 

Variant 2 



Gjennomføring av workshops med partnere

Overordnet  workshop-
skisse

•Utvikling av workshop-
skisse inkl. 
mobiliseringsplan, 
outline for innhold 
samt lærings- og 
effektmål 

Valg av utviklingspartner*

•Valg av partner som 
skal bidra i utvikling og 
leveranse

Utvikling  av fasilitert 
workshop 

•Utvikling av fasilitert 
workshop til målgruppe 
•Utvikling og tilpassing 
av relevante pre-reads
og digitale 
verktøykasser

Mobilisering av 
målgruppen til workshop 

•Utvikling av 
kommunikasjonspakke 
som brukes i dialog 
med målgruppe
•Mobilisering via 
nettverk til 
utviklingspartner 
•Mobilisering via øvrige 
DigitalNorway kanaler 
og nettverk 

Gjennomføring av 
workshop  

•Fasilitert workshop 
gjennomføres i 
samarbeid mellom DN 
og partner 
•Oppfølging, 
tilbakemeldinger og 
måling av effekt 

*utviklingspartner kan være leverandør/konsulent innen valgt tema eller klynge/næringshage/katapult

DN DN DN DN DN
P P P



Toppindustrisenteret
Her bor DigitalNorway sammen med en rekke partnere og kompetansemiljøer

Datafabrikken

Her er den fysiske 
Datafabrikken

Utvikling

Testing

Rådgivning

Mobilisering

Fasilitatoren

Her fasiliterer vi
datadrevet innovasjon
Workshops og prosjekter

Teknologidemoer

Innovasjonstrening

Ekspertmøter

Kunnskapsdeling

Livslang 
læring

Her tilbyr og utvikler 
vi kurs og EVUer

Læringsreiser

Veivisere

Temadager

Kompetansemegler

Forum for Livslang læring

Internasjonal

Her jobber vi med 

EU-prosjekter
EDIH

Trinity



• Å ha et ansvar – betyr det at man må gjøre det 
selv, eller at man er ansvarlig for at det blir gjort?

• Utvikling, drift og forvaltning – hvilken hatt har vi 
på når? Hvem er ansvarlig for hva? Hvem 
finansierer hva?

• Påstand: Not invented here-syndromet er en 
ordentlig brems for raskere innovasjon og utvikling 

• Er din virksomhet rigget for nye 
samarbeidskonstellasjoner? Kan vi være 
utforskende, eller må alt være rigget?

• Hvordan påvirker statsstøtteregelverket, 
innkjøpsbegrensninger og offentlige 
anbudsprosesser muligheten for fart og testing i 
økosystem? 


