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Nasjonal kraftsamling som driver av 
digital kompetansebygging og vekst



Disse står bak DigitalNorway –
Toppindustrisenteret  AS 

Strategiske medlemmer:



Aktivt samspill med myndighetene:
• Regjeringen trer inn som medlem i 

DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret
• Senteret utnevnt til sekretariat for regjeringens 

digitale strategiprosess, DIGITAL21.



Derfor eksisterer DIGITALNORWAY –
Toppindustrisenteret
Våre oppgaver:

/ Sette fart på digitaliseringen

/ Utvikle og spre digital kompetanse over hele landet
• Gjennom en rekke konkrete tjenester
• Gjennom å være koblingsmotor mellom selskaper, bransjer og akademia

/ Drive digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer, 
og i samspill med myndigheter



Dette er blant tjenestene vi jobber med å 
bygge opp nå

Digital modenhetsindikator Styreprogram Eksperter

Disrupsjonslab Industritransformasjon



Evolusjon eller revolusjon....?
- Å tenke det, å ville det, men akk – å gjøre det...
- Ting tar tid....,men så....! 



Oppsummert - 1:
Digital teknologi er en enorm endringskraft.
/ Sensorer installeres overalt

/ Datakraft og lagring er blitt superbillig

/ Kunstig intelligens og maskinlæring
treffer stadig nye arenaer



Oppsummert - 2:
Konkurransebildet forandres 

/ Barrierene for å komme inn i nye markeder 
fjernes eller blir mye mindre. Oppstartsselskaper 
og selskaper fra andre bransjer blir konkurrenter.

/ Geografiske grenser fjernes. Internasjonale 
selskaper blir konkurrenter.

/ Skala blir enda viktigere. Marginalkost = 0



Tre trender –
flere grupper av 
teknologi
/ Gartners tre macrotrender

/ Enormt ”strekk i laget” mellom 
teknologiene

/ Mye ”hype”

/ Men – det investeres svært 
mye.....

/ ....så noen teknologier er her 
veldig fort
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Potential for 9 selected technologies in 2025, USDbn
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3D printiting

Source: McKinsey Global Institute analysis
NOTE: Economic impact, including consumer surplus – impact from other potential applications not sized

Det investeres svært mye i nye teknologier



Det er betydelige 
forskjeller i modning 
og hastighet

/ Enkelte teknologier 
modnes meget raskt nå

/ Følg spesielt med på 
• Virtual Reality
• Augmented Reality
• Maskinlæring
• Kommersielle droner
• IoT / Sensorteknologi
• Digital tvilling
• Blockchain
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Nye digitale disipliner. Hvilke samhandlingsmuligheter åpner de?

/ I sitt foredrag vil han blant annet dykke inn i nye digitale «prosjektdisipliner» og analysere mulighetene for 
samhandling mellom aktørene og omgivelsene.
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Virtual Reality
- fra TV-stua til 
byggeplassen...

/ Dette er her nå...

/ ...adopsjonen tar tid
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Augmented Reality som verktøy i design, konstruksjon og drift

/ Bruk av AR viser lovende resultater
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Utviklingen er i gang

/ Bruk av bærbare verktøy 

/ All relevant informasjon foran deg

/ Kommunikasjon,  ”Chat”, Forum
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Digitale 
tvillinger –
- ”Alt” 
- ”Alle” 
- ”Alltid”  

Ingredienser:

/ Simulerings-software 
og verktøy

/ Sensorer og IoT

/ Maskinlæring og
prediktive analyser
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Livssyklus-prosjektering får et helt annet innhold
- og vi har allerede mye å bygge på

/ Systems Engineering er 
en tverrfaglig mastergrad 
med fokus på hvordan 
designe og lede 
komplekse ingeniør 
systemer gjennom 
produktets livssyklus.
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Blockchain vil totalt forandre 
transaksjoner, leverandørkjeder, 
kontrakter, styring og administrasjon

/ “The blockchain is an incorruptible digital 
ledger of economic transactions that can
be programmed to record not just 
financial transactions but virtually
everything of value.”
Don & Alex Tapscott, authors Blockchain Revolution (2016)

/ “What the internet did for 
communications, blockchain will do for 
trusted transactions.” 
Ginni Rometty
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Teknologien 
blir en 
integrert del av 
våre tanker og 
beslutninger
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Technical achievable level of automation, % of time used on activities that can be automated
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Source: McKinsey Global Institute analysis

....og jobbinnhold og roller vil endres
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«ROI»:

RETURN ON 
INVESTMENT

eller
RISK OF 

IGNORANCE



“The difficulty lies not so much in developing 
new ideas as in escaping from old ones.”
John Maynard Keynes 1883-1946



Adopsjon av teknologi handler om mennesker, kompetanse, 
ledelse, nysgjerrighet, eksperimentering – og pris

• LEADERSHIP

• WORK PROCESSES

• NEW BUSINESS MODELS

• NEW VALUE CHAINS

• NEW SERVICES



Samarbeid på tvers av selskapsgrenser fordi dette må skje, fordi 
potensialene er store og fordi det blir enklere å lykkes
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Vertikaler som gjør transaksjoner 
med rivaliserende målsetninger

Holder på beslutningsmakt 
og kapabiliteter

Selskaper som samarbeider 
for å optimere 

økosystemets potensial

Samordner beslutningsmakt 
og deler kapabiliteter

Større og raskere endring i ytre press gjør det krevende å lykkes alene
En flatere verden
Digitalisering, teknologi, innovasjon

Potensielt større verdier om kan utvikles og utnyttes på tvers av selskapsgrenser
Kapabiliteter som kompetanse, data, erfaringer, algoritmer
Nettverksøkonomier

Potensielt lavere barrierer for å åpne opp for samarbeid
Digitale plattformer
Interoperabilitet også på tvers av ulikeartet datarepresentasjon
Mer kunnskap om nøklene til vellykket samarbeid



Erfaringene med banknæringen og DIGITALNORWAY viser at 
veikartet vil realiseres gjennom 4 faser

In
iti

er
e Skape den første koalisjonen med kraft til å 

samle næringen og skape «sense of urgency to 
act»

Sj
øs

et
te Forme en større koalisjon, forankre 

bransjestrategien og arbeide med 
rammebetingelser

B
yg

ge Mobilisere ressurser, utvikle og skape 
forutsetningene og kapasiteter som kreves for å 
levere på målbilde

Fa
vn

e Samordnet innsats for å utvikle 0,1 versjon av
bransjestrategien med industriell logikk, 
samarbeidslogikk, økonomisk rasjonale og
veikart
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Fjeldstad et al



En viktig nøkkel til å forstå hvem som skal gjøre hva er 
samarbeidsmatrisen

Forutsetningene som må bygges i fellesskap skal 
realisere

• den industrielle logikken
• samarbeidslogikken

1. Noe blir helt felles

2. Noe fordrer at aktørene opererer på samme 
måte

3. Samvirke mellom enkeltforetak og felleskap 
krever kanskje også noen nye forutsetninger 
utvikles hos hver enkelt aktør

Haspeslagh og Jemison 1991; Bene Agere

Hos hver aktør
På samme vis

• Industriell
• samarbeid

Sammen
• Industriell
• samarbeid 1
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SAMARBEIDSMATRISEN
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Bankene samarbeider mye om infrastruktur og skala, men ikke om 
sluttkundeløsninger

29
Rune Fjeldstad – Pål Wæhle

Spilleregler Standarder System-
fellesskap

Produksjon-
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Basis-tjenester Kunde-
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Infrastruktur

Skala

Konkurranse

18.05.2017 Samling KonKraft

Den industrielle logikken ble bygget rundt to sentrale drivere

Skala

Nettverksøkonomier



10.11.2017 DIGITALNORWAY 30

Fjeldstad et al



Rollene forandres mye over de neste 10 årene
- men prosjektteamet er fortsatt kjernen
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Evolusjon

Revolusjon

Det meste blir forandret –
Men det tar tid



Takk for 
oppmerksomheten

@WQvam

digitalnorway.com


