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Vikenakademiet 4.0

• Gjennomgått kvantitative spørreundersøkelser i 16 bedrifter

• Innhentet kvalitative data fra klyngemedlemmer

• Med bakgrunn i dataene utviklet tre moduler i fem deler

Gratis for ansatte av Vikens medlemsbedrifter

Finansiert av Kompetanse Norge

Påmelding via SEVU@NMBU

(https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/39010)
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Vikenakademiet 4.02

Tre moduler

Modul 1: Operativt forbedringsarbeid 
• Prosjekt i egen bedrift
• Samling i bedrift
• Aktivitet: 150 timer totalt

Modul 2: Prosessoptimering ved bruk av 
målinger og visualiseringsteknikker
• Prosjekt i egen bedrift
• Nettundervisning
• Aktivitet: 150 timer totalt

Modul 3: IoT og sanntidssystemer
• Prosjekt i egen bedrift
• Halvdagssamlinger og nettundervisning
• Aktivitet: 150 timer totalt



Læringsutbytte - Modul 1 
• Kunne analysere egen og andre virksomheter for å se 

etter potensialet for operativt forbedringsarbeid

• Vite hvordan operativt forbedringsarbeid kan utvikles og 
hvilke områder som gir raskest resultat

• Videreutviklet et påstartet operativt forbedringsprosjekt i 
egen bedrift

• Kunne utvikle kontrakter relatert til partnerskap og 
implementere nødvendige steg for å få satt det i gang

• Jobbe med andre SMB’er for å gjøre hverandre gode
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Læringsutbytte - Modul 2 
• Kunne planlegge og sette opp mål for egen bedrift

• Kunne analysere målingsbehov og hvilke målinger
som kan være med på bedre drift

• Vet hvordan man kan starte med å ta i bruk Power Bi

• Kunne planlegge hva et evt dashbord burde vise av 
informasjon

• Kunne rådgi egen virksomhet hva som må startes for i 
fremtiden å kunne benytte maskinlæring
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Læringsutbytte - Modul 3 
• Kunne se etter IoT potensialet i egen bedrift

• Kunne analysere egen bedrift for muligheter relatert 
til sanntidssystemet

• Kunne analysere egen bedrift og forstå hvorfor 
sporbarhet er essensielt

• Kunne planlegge implementeringen av IoT systemer 
med sanntidsmålinger

• Kunne analysere og sette opp enkel oversikt over 
hva som må implementeres i databasesystemer for 
så å laste informasjon videre inn i Power Bi
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Vikenakademiet 4.06

Tre moduler

Modul 1: Operativt forbedringsarbeid 
• Prosjekt i egen bedrift
• Samling i bedrift
• Aktivitet: 150 timer totalt

Modul 2: Prosessoptimering ved bruk av 
målinger og visualiseringsteknikker
• Prosjekt i egen bedrift
• Nettundervisning
• Aktivitet: 150 timer totalt

Modul 3: IoT og sanntidssystemer
• Prosjekt i egen bedrift
• Halvdagssamlinger og nettundervisning
• Aktivitet: 150 timer totalt



Modul 1: Operativt forbedringsarbeid

• Operativt forbedringsarbeid kobler det operative med det taktiske og strategiske for å lykkes 
med å endre bedriftens tenking og oppgaver til en mer digitalisert og samhandlende industriell 
verden. Gjennom fem korte og konkrete satsinger/kapitler lærer du hvordan du gjør de interne 
forretningsprosessene bedre, kobler dette til samarbeid med leverandører og kunder, og til 
slutt tenker strategisk om utvikling ved å bruke klyngen og dens bedrifter.

• Du arbeider alltid med å bedre egen bedrift og egne arbeidsoppgaver underveis.

• Arbeidsformen er en blanding av litteratur- og videoforberedelser, samlinger i deltakende 
bedrifter, arbeid i egen bedrift, dokumentasjon gjennom videologg (opplæring gis) og skriving 
av refleksjonsnotat. Det er en fordel å være flere fra samme bedrift.
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Hva skal vi lære?

Kunnskaper:
• Forstå hvordan operativt forbedringsarbeid kan være med på å optimalisere driften
• Ha kunnskap om hvordan operativt forbedringsarbeid enklest mulig kan utvikles i egen virksomhet
• Kjenne byggeblokkene i en suksessfull bygging av operativt forbedringsarbeid
• Forstå de taktiske fordelene av partnerskap i forhold til vanlig kundeforhold 
• Ha kunnskap om hvordan SMB’er kan gjøre hverandre bedre
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Hva skal vi lære?

Ferdigheter:
• Kunne analysere egen og andre virksomheter for å se etter potensialet for operativt forbedringsarbeid
• Vite hvordan operativt forbedringsarbeid kan utvikles og hvilke områder som gir raskest resultat
• Videreutvikle et påstartet operativt forbedringsarbeid som prosjekt i egen bedrift
• Kunne utvikle kontrakter relatert til partnerskap og utvikle nødvendige steg for å få satt det i gang
• Jobbe med andre SMB’er for å gjøre hverandre gode
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Hva skal vi lære?

Generell kompetanse:
• Analysere egen virksomhet og se etter optimaliseringsbehov
• Kunne planlegge hvordan operativt forbedringsarbeid kan utvikles i egen virksomhet
• Arbeide tverrfaglig i egen virksomhet med å utvikle operativt forbedringsarbeid
• Jobbe med utvikling av partnerskapskontrakter mellom egen virksomhet og kunder
• Analysere og planlegge hvordan kunnskap på tvers av egen virksomhet og andre virksomheter kan gjøre 

hverandre bedre
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Innholdet i modul 1: Operativt forbedringsarbeid 

1. Operative forretningsprosesser

2. Analyse av forretningsprosesser

3. Prosessforbedring gjennom bedriftsbesøk

4. Taktisk arbeid med forretningsprosesser

5. Strategisk utvikling av partnerskap i klynge
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1. Operative forretningsprosesser
Innføring med grunnleggende om operativt 
forbedringsarbeid

Hvordan kan operativt forbedringsarbeid brukes i 
f eks:

• Produksjon

• Forretningsutvikling

• CRM

• Produktdesign

Deltakerne velger eget område
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Opplegg: Innføring i bruk av 
operativt forbedringsarbeid -
halvdagsamling 1 i bedrift 
(roterer på bedrifter), 
inkludert Læringssenteret om 
videologg. Oppgave: Hoshin
kanri i egen bedrift.



2. Analyse av forretningsprosesser
Lean 1: Generell teoretisk dybdeforståelse av 
operativt forbedringsarbeid

• Hvordan kan operativt forbedringsarbeid 
bygges i virksomheter

• Verktøy etter behov (hvilke områder er det 
mest å hente)

Deltakerne velger eget område
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Opplegg: Bygging av operativt 
forbedringsarbeid i egen 
bedrift - halvdagssamling 2 i 
bedrift (roterer på bedrifter). 
Oppgave: Verdistrøm-
kartlegging i egen bedrift.



3. Prosessforbedring gjennom bedriftsbesøk
Lean 2: Bedriftsbesøk for å lære hvordan andre bedrifter 
bygger inn operativt forbedringsarbeid i daglig drift og 
utvikling. 

• Det blir anledning til å diskutere hvorfor bedriften har 
valgt de forskjellige løsningene og hvordan de har 
gjennomført dette arbeidet.

Besøket vil gi mer dybdeforståelse av både utfordringer 
og mulige måter å løse disse på. 

Bedrift som etterspørres av deltakerne basert på behov.
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Opplegg: Bedriftsbesøk 
med en realistisk 
situasjon. Oppgave: 
Læring gjennom 
refleksjon over 
besøksbedrift versus 
egen bedrift, med ideer 
til forbedringer.



4. Taktisk arbeid med forretningsprosesser
Utvikling av partnerskap

• Hvilke fordeler det vil gi

• Typer av verktøy

• Konkretisere hva de burde tenke på når 
avtaler/kontrakter inngås

• Eierskap til ulike partnerskap

• Nettverk og økosystem
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Opplegg: Organisering av 
sammenhengende og 
komplette forretnings-
prosesser (i egen avdeling, 
mellom avdelinger og med 
leverandører og kunder -
halvdagsamling 3 i bedrift 
(roterer på bedrifter). 
Oppgave: Kartlegging og 
vurdering av potensiale for 
egen bedrift.



5. Strategisk utvikling av partnerskap i klynge
Utvikling av partnerskap som strategisk arbeid i 
egen bedrift. Hvilke fordeler det vil gi.

• Konkretisering av samarbeid

• Samarbeidskontrakter i klynger (anbud, 
utvikling)

• Resterende del av partnerskap og vinkle det 
mot lønnsomhet

• Vise mulig markedspotensial ved 
partnerskap

• Hvordan SMB’er gjøre hverandre bedre
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Opplegg: Utvikling av 
partnerskap som strategisk 
arbeid i egen bedrift -
halvdagsamling 4 i bedrift 
(roterer på bedrifter). 
Oppgave: Kartlegging og 
vurdering av potensiale for 
samarbeid gjennom 
klyngen.



Hvordan gjør vi det?
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Utvikling: Læringsenhet 1: Operative forretningsprosesser
Task 1 Måling av forventninger til oppgaven
Task 2 Forberedelser til samling 1 (flipped classroom, video, litteratur)
Task 3 Opplegg: Innføring i operativt forbedringsarbeid - halvdagsamling 1 i bedrift (roterer på bedrifter), 
inkludert Læringssenteret om videologg. Oppgave: Hoshin kanri i egen bedrift.
Task 4 Webinar (1 time kveld): Presentasjon av gruppebasert arbeid (videologg) og felles diskusjon. 10 
min pr gruppe.
Task 5 Vurdering: Bestått/ikke bestått
Task 6 Evaluering
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Involverende og lærende strategiledelse



Strategisk nivå

Taktisk nivå

Operativt nivå

FORHANDLING
OG 
OVERSETTELSE

FORHANDLING
OG 
OVERSETTELSE

Nemawashi/ 
Catchballprosess



Nivå Reform Utvikling Vedl.
Strategisk/ 
direktør

100%

Taktisk/ 
avd.leder

50% 30-40% 10-20%

Operativt/ 
teamleder

50% 50%

Kaizen

Fra Toyota



Ambisjon om å starte før sommeren

Påmelding via SEVU@NMBU

(https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/39010)
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Kontaktinformasjon

• Frode Ramstad Johansen, Høgskolen i Østfold

• Gunnar Andersson, Høgskolen i Østfold

• AnderJarlsby, Fagskolen i Østfold

• Ronny Sannerud, OsloMet

Påmelding via SEVU@NMBU

(https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/39010)
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