
Kurs og kompetansetilbud som er tilgjengelig for bedrifter som 

ønsker å utforske muligheter med bærekraft

Semina i regi av Validé/NSCC: Bærekraft - hvordan unngå grønnvasking?



§ 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

§ 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



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



LIVSLANG LÆRINGDELING og BRUK 
AV DATA

DigitalNorway:
To strategiske satsningsområder

DigitalNorway er et non-profit selskap som har 
som formål å bidra til vekst av norske 
virksomheter gjennom økt bruk av data og 
digitale teknologier

Mange andre har lignende formål, og derfor 
gjør vi (nesten) aldri noe uten å involvere 
partnere i å

• …få til deling og bruk av data på tvers av 
aktører og sektorer

• …utvikle og levere relevant 
kompetanseinnhold



Kompetanseområder små og mellomstore bedrifter står ovenfor som vi tar 
utgangspunkt i: 

Nye måter å jobbe på 

Øke kompetansen på å anvende innovasjonsprosesser og 
hvordan dette kan utforskes i organisasjonen

Ta i bruk ny teknologi 

Øke kunnskapen din om hvordan data og digitale 
teknologier kan hjelpe deg med for eksempel å bli mer 
effektiv, skape mer verdi for kundene dine, kommunisere 
mer effektivt og målrettet med kundene dine, lage mer 
bærekraftige inntektsmodeller.

Nye måter å lede på 

Øke dine lederferdigheter for å balansere mellom å utnytte 
potensial for selskapets kjerneprodukter og tjenester, 
Utforske nye forretningsmuligheter, forberede og 
tilrettelegge for livslang læring av ansatte



• kompetanseverktøy og digital modenhetskartlegging for innsikt i hvor 

digitale bedriftene er 

• digitale kurs på viktig kompetanseområder, levert i ulike formater, 

utviklet av de beste fagmiljøene i landet  

• Læringsreiser som aktiviserer ledere og ansatte til å ta i bruk innholdet 

• Fasiliterte opplegg der vi sammen med grupper av bedrifter utforsker 

hva digitalisering betyr for deg

DigitalNorway tilbyr ulike 
løsninger som imøtekommer 
disse behovene



Digital grunnkompetanse
for alle tilgjengelig nå

• DigitalNorway har bred erfaring med utvikling og leveranse 

av ulike kompetansetjenester, tilpasset ulike målgrupper og 

et næringsliv i raskendring

• Vi har temasider og kurssider med en rekke anvendbare 

kompetanseressurser tilgjengelig for bedriftene. 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

• Innholdet utvikles hver uke

• basert på brukebehov

• i samarbeid med de sterkeste kompetansemiljøene fra 
akademia, våre eiere og leverandørsiden



Hva er?



Introkurs



Våre Veivisere



Våre Veivisere



Veiviser Bærekraft & 
digitalisering 

Hva betyr bærekraft i praksis for bedriften og 

hvordan henger det sammen med digital 

teknologi?

• Introduksjon: Hva er bærekraft?

• Oversikt over mål og krav for bedrifter

• Sammenhengen mellom bærekraft og 

digitalisering

• Digitale og grønne trender

• Sirkulærøkonomi

• Iverksett! Integrer bærekraft i 

forretningsmodellen

c



Kurs
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Diplom

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?

Oversikt over mål og 
krav for bedrifter

Webinar 2:-
Panelsamtale DNB og 
Gjensidige - hvordan 
screener vi kunder på 

bærekraft?

Iverksett! Integrer 
bærekraft i 

forretningsmodellen

Webinar 3:
Hvordan 

kommunisere 
bærekraft? (både i 

drift og 
rapportering)

Webinar 1: 
KICK-OFF
Intro til 

bærekraft og 
sammenhengen 

med 
digitalisering

19.mai

28. april

Kurs
3

Kurs 1

Kurs
4

5.mai

28. april

https://digitalnorway.com/modul/dette-ma-du-ha-pa-stell/
https://digitalnorway.com/modul/dette-ma-du-ha-pa-stell/
https://digitalnorway.com/modul/dette-ma-du-ha-pa-stell/


Bærekraft – mye mer enn klima!



digitalnorway.com



Men vi kan vel vente litt…?





La oss se på noen eksempler på virksomheter som har bærekraft og 
digitalisering med seg i verktøykassen når de skal tilby noe bedre for 

kundene sine

Bærekraft

Teknologi

En forutsetning for 
forretningsutvikling

En muliggjøre for å nå 
målene

Verdiforslag Målet for de fleste (alle) 
selskaper



Stordata
Kunde-

tilpasning
SkalerbartAI



digitalnorway.com

Forretnings-
modell

Tjenestedesign
Domene

-kunnskap
Sensorer 
& droner



digitalnorway.com


