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EN DIGITAL REVOLUTION
Det har inte undgått någon att den digitala revolutionen är här. 
Den har så klart pågått senaste decennierna, men det som är 
annorlunda idag är accelerationen. Den tekniska utvecklingen 
går snabbare än någonsin. Ingen tror heller att denna utveck-
ling kommer att sakta ner. I själva verket är det troligen så att 
det aldrig kommer att gå så sakta som det gör idag.  

DEN DIGITALA RESAN
Under 2016 påbörjande därför Stiftelsen Compare, kluster
organisationen för den digitala sektorn i Värmland, fundera 
kring hur det skulle vara möjligt att stärka näringslivet genom 
ökad digitalisering. Värmland är välkänt för en stark ITsektor, 
samtidigt som glappet när det gäller digitalisering till det övriga 
traditionellt industrityngda näringslivet var stort.

För många företag handlar det om att överleva, men också en 
möjlighet för ökad konkurrenskraft och tillväxt. 

För att bidra till utvecklingen av detta bestämde Compare att 
börja utveckla det som skulle bli Be digital – en plattform för 
företags digitala resa och oberoende digitala rådgivare.

I den här handboken delar vi med oss av kunskaper, lärdomar 
och erfarenheter hittils inom Be digital, så fler kan stötta 
företag i den digitala resan.

ATT LEDA DIGITAL TRANSFORMATION
Metodiken som Be digital bygger på är utvecklad av personerna 
bakom företaget DigJourney AB. Den finns beskriven i boken 
Att leda digital transformation (Joakim Jansson & Marie Ander-
vin, 2016). Detta bygger i sin tur på ett arbete utvecklat av John 
P Potter, en av världens främsta forskare inom förändringsled-
ning. Metoden har anpassats specifikt för utmaningarna med 
förändringsarbete inom digital transformation.  

Genom att förenkla och anpassa metodiken till målgruppen 
småföretagare i Värmland och dra nytta av Compares unika 
nätverk av företag inom den digitala sektorn, har Be digital
konceptet lagt grunden till ett effektivt arbetssätt för att jobba 
med framförallt mindre företags digitala resor.

Lär dig mer om metodiken på digjourney.com

https://digjourney.com


BE DIGITAL PLATTFORMEN
Digital transformation handlar om alla förändringar som en 
organisation gör för att vara konkurrenskraftig i en allt mer 
digital tid. I Be digitalplattformen får företag en praktisk guide 
och vägledning till hur de kan tänka kring digital transformation 
med avsikten att enklare kunna prioritera sin insatser.

Här sammanfattar vi de olika delarna i Be digitalplattformen.

DIGITALISERINGSGUIDEN
För att på bästa sätt ta reda på hur en digital resa kan genom 
föras guidar Be digital företag genom 9 digitala motorer  9 sätt 
att affärsutveckla ett företag digitalt.

SKAFFA SNABBKOLL
Varje steg i guiden är kopplad till frågor där du får en överblick 
över företagets digitala nuläge utifrån de 9 digitala motorerna, 
detta kallar vi för snabbkollen. Det blir ett underlag för att dis-
kutera vidare kring vilka prioriteringar som är rätta för företaget 
att ta som nästa steg på resan.

Tips: Ta ett steg i taget och testa - det viktigaste är att våga.

Den digitala resan börjar här!

Be digital  
plattformen

Digitaliserings-
guiden

Inspiration 
och kunskap

Rådgivning 
och support

Matchnings-
tjänsten



1. VISION, MISSION  
OCH VÄRDERINGAR
I alla förändringsprocesser en verksamhet 
genomgår är vision, mission och värderingar 
kraftfulla verktyg för att lyckas. Likaså i  
arbetet med att digitalisera ett företag.

4. PROCESSER
Att se över företagets processer är 
kanske ett av de mest konkreta sätten 
för att jobba med digitalisering. Det är 
ofta här som det avgörs om företaget 
fungerar effektivt eller inte.

5. INFRASTRUKTUR
Infrastruktur är all digital och teknisk utrustning som 
företagets medarbetare använder som stöd i sitt dagliga 
arbete. En modern infrastruktur kan öka effektiviteten, 
minska kostnader och förbättra kunderbjudanden.

2. STRATEGIARBETE
Strategi handlar om vilka vägval en verk-
samhet gör för att uppnå visionen för de 
digitala sasningarna. Detta är en viktig 
del för att skapa tydlighet och kraft.

3. ORGANISATION
Det är viktigt att alla i organisationen  
– från styrelse till ledningsgrupp, VD och 
medarbetare, är med och är engagerade 
kring den digitala transformationen.

DE 9 DIGITALA MOTORERNA
Be digitals digitaliseringsguide bygger på de 9 digitala motorerna 
och kan användas för ett företags digitala utveckling. 



7. ERBJUDANDE & INTÄKTSMODELL
För att ligga i framkant och ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter finns det många sätt för företag att jobba 
med digital affärsutveckling för att skapa nya intäkter 
och affärsmodeller.

8. KONTAKTYTOR
Alla ställen där företag kommer i kontakt med 
nya och befintliga kunder på är möjliga att 
utveckla digitalt. Viktigt att fundera över var 
kunderna kan tänkas finnas i framtiden, det är 
de kontaktytorna som företaget ska utveckla!

9. RELATIONER
En stor skillnad mellan traditionell och digital 
marknadsföring är att företag i den digitala 
världen kan anpassa budskapet och erbjudandet 
på individnivå – vid rätt tillfälle – till rätt person 
och på det sättet stärka företagets relationer.

6. DATA & ANALYS
För att vara konkurrenskraftiga idag satsar 
allt fler företag på att jobba strukturerat med 
insamling av data och analys. Det är ingen slump 
att många pratar om att data är den nya oljan.

I digitaliseringsguiden kan företag testa sin digitala 
mognad och fördjupa sig i de digitala motorena. 



digitaliseringsmotor  

typ av företag (litet, medel, stort)  

vilket ditt behov är  

vilken bransch du tillhör  

vilket län/region som du letar leverantör inom

Så här funkar Be digitals matchninsgtjänst 
Besök sidan be-digital.se/matchning. I menyn kan du ange  
filtren nedan för att hitta partners. 

Leverantörerna som kommer fram baserat på urvalet kan sedan 
användas i förfrågningsguiden till utvalda leverantörer.  

Se filmen för information om hur det går till.  

MATCHNINGSTJÄNSTEN 
När företaget vet inom vilka områden som de ska fokusera på 
i sin digitala resa är det dags att matcha och ta nästa steg för 
att få saker att hända. Via Be digitals matchningstjänst kan 
företag hitta partners som kan hjälpa till att stötta i den digi-
tala resan utifrån företagets specifika behov.

LEVERANTÖRER INOM BE DIGITAL 
I matchningstjänsten finns leverantörer inom en rad olika 
områden och med olika digitala kompetenser. För att erbjuda 
bästa möjliga värde för företag som söker digital kompetens 
är ambitionen att ha en så stor bredd som möjligt av leveran-
törer i Be digitals matchningstjänst. Därför erbjuder Be digital 
möjligheten för alla leverantörer av olika typer av digitala lös-
ningar, produkter och tjänster, att bli leverantörer i Be digital. 

Efter godkänd ansökan, som görs för att säkerställa kvalitet, 
läggs företaget till i matchningstjänsten. Varje medverkande  
företag hanterar sin information på sin egen företagssida, 
direkt via plattformen.

Spela filmen.

Hitta digitala partners

https://be-digital.se/matchning


Häng på!
RÅDGIVNING OCH SUPPORT 
Om din organisation också vill jobba praktiskt och stärka er 
rådgivning och digitala komptensmatchning direkt till företag 
och organisationer med hjälp av Be digitalkonceptet är det 
fullt möjligt att hänga på!

MATCHA DINA REGIONALA FÖRETAG
Bli en Be digitalhubb och lägg upp lokala företag som kan 
leverera digital kompetens från din region in till plattformen. 
Din organisation får ett konto och ni hanterar på det sättet era 
företag inom plattformen.

RÅDGIVNINGSSTÖD
Till plattformen finns även möjlighet att koppla ett digitalt 
rådgivnings och inspirationsstöd för dig som vill jobba som 
rådgivare utifrån metodiken. Där kan du som rådgivare hantera 
de företag du jobbar med och de själva jobba med att utveckla 
sin digitala resa.

BYGG FRAMTIDENS DIGITALA FÖRETAG!
Som rådgivare jobbar du med företagens digitala mognad 
genom att utgå ifrån de 9 digitala motorerna. Det är både ett 
strategiskt och praktiskt arbete tillsammans med företagen, 
deras ledning, styrelse och medarbetare där ni prioriterar 
vilka praktiska insatser som ska genomföras och hur utifrån 
företagets nuläge och behov i framtiden. Målet är att stärka 
företagets konkurrenskraft genom digitalisering och bygga ett 
företag anpassat för en allt mer digital tid.

BLI LEVERANTÖR I BE DIGITAL 
Vill du själv bli leverantör av digital kompetens i Be digitals 
matchningstjänst registrerar du ditt företag eller organisation 
enkelt på webbsidan där du själv kan hantera din företagssida 
och förfrågningar. 

Utifrån din organisations behov kan du ta del av plattformen 
på ditt sätt. Tillsammans kan vi samverka för att gemensamt 
utveckla konceptet vidare och ännu bättre stärka företag i 
deras digitala resa! 



INSPIRATION OCH KUNSKAP
MÖTESPLATSER
Det räcker inte att veta att något borde göras, det gäller också 
att vara inspirerad för att faktiskt orka det. Varje år erbjuder 
Be digital workshops och inspirationsträffar för att utvecklas 
och dela erfarenheter med andra inom det digitala. Compare 
driver även ett digitalt community där alla som vill är välkomna 
att engagera sig.

OMVÄRLDSBEVAKNING, NYHETER & PODD
Genom omvärldsbevakning, nyheter, Be digitalpodden och 
olika events kan företag löpande hålla sig uppdaterade kring 
det senaste inom det digitala området. Ambitionen är att 
omvärldsbevakning ska bli en naturlig del av det som görs i 
företaget – vilket är otroligt viktigt för att upprätthålla företagets 
konkurrenskraft i en allt mer snabbföränderlig värld.

VERKTYG FÖR DIGITALA RESOR 
I Be digitals verktygslåda för digitalisering finns inspiration och 
konkreta tips för den digitala resan. Här finns också fördjupad 
information, aktuella finansieringsstöd och erbjudanden för att 
utveckla en verksamhet digitalt.

Häng med i utvecklingen

”Be digitals community är 
en fantastisk möjlighet för 
framtidsinriktade företag att 
träffas och byta erfarenheter.”
Sandra Dalåsen, Eventkoordinator Compare och Be digital

– Be digitals workshops och inspirationsföreläsningar är ett 
viktigt komplement till plattformen där deltagarna bland 
annat fått öva kring de 9 digitala motorerna, göra snabbkollen 
och lära sig om de senaste digitala trenderna. Att dessutom få 
möjligheten att diskutera med andra och ställa frågor på plats 
och i det digitala communityt har varit mycket uppskattat. 



– Alla tar vi till oss information på olika sätt och vi vill  
inspirera så många som möjligt att dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter. Därför har vi anpassat vårt sätt att kommunicera 
på. Det vill säga, visuellt via verktygslådan, case och filmer på 
plattformen, genom möjlighet att kunna göra saker via testet 
och guiden och genom att lyssna på podden. 

Ambitionen är att nå så många som möjligt och synliggöra 
digitaliseringens möjligheter för fler.

BE DIGITAL PODDEN
I Be digitalpodden diskuterar entreprenören 
Stefan Skoglund och kommunikatören Lise 
Bergqvist från Compare digitaliseringen och vad 
det innebär att va digital. I varje avsnitt djupdyker 
de i ett ämne inom det digitala, ibland tillsammans 
med spännande gäster. Lyssnaren får ta del av de 
senaste digitala trenderna, de 9 digitala motorerna 
konkritiseras och buzzwords och krångliga 
förkortningar förklaras. En podd för den som vill 
hänga med i en allt mer digital värld helt enkelt.

Lyssna där poddar finns och på be-digital.se

”Vad innebär det egentligen 
att vara digital som ledare, 
företagare och människa i 
en allt mer digital tid?”
Lise Bergqvist, kommunikationsansvarig på Compare  
och programledare för Be digital-podden

Lyssna och bli inspirerad

Be digital-podden

https://be-digital.se/verktygslada-for-digitalisering/podd/


LÄRDOMAR HITTILLS
ANVÄND DE 9 DIGITALA MOTORERNA 
Genom digitaliseringsguiden får företaget en beskrivning av de 
nio digitala metoderna. Varje steg i guiden är dessutom kopplad 
till en fråga där företaget får en överblick över sitt digitala 
nuläge. Genom att göra guiden och snabbkollen skapas en 
utgångspunkt som kan användas för att göra prioriteringar för 
företagets digitala utveckling.  

Snabbkollen kan göras direkt på plattfomen bedigital.se där 
det är möjligt att få ett visuellt underlag som PDF att diskutera 
kring. Är det flera som gör detta från samma företag kan det 
vara intressant att jämföra varandras svar för att se var man 
tänker olika, eller lika, och diskutera varför. Genomgången 
kan också göras mer som en strategisk workshop tillsammans 
med rådgivare. Slutsatserna blir oavsett ett värdefullt underlag 
för ledningsgrupp, styrelse eller medarbetare att diskutera 
tillsammans kring.  

FRÅN VISION TILL PRAKTIK – GÖR EN PLAN 
I det här arbetet är det möjligt att både vara lite mer kreativ 
och framtidsinriktad, men också att vara praktisk och gå direkt 
på de uppenbara behoven. Exempel på frågor som företag bör 
ställa sig kring sin digitala utveckling; ”Vad är mest akut att 
fixa just nu?”, ”Vilka insatser skulle ge mest värde direkt? 
Vilka skulle ge värde på sikt?”. Utifrån detta görs en action-
plan för prioriterade aktiviteter, på både kort och lång sikt. 

BÖRJA MED SNABBA VINSTER  
Ofta går det relativt snabbt att identifiera det mest relevanta 
som behöver göras på kort sikt för att företaget ska bli mer 
digitalt. Däremot kan det krävas lite mer tankekraft att resonera 
kring företagets mer långsiktiga digitala utveckling. För att få 
upp fart i arbetet kan det vara effektivt att ta tag i de sakerna 
som behövs fixas direkt. Genom att leverera några snabba vin-
ster, som direkt kan uppskattas av medarbetare eller kunder, 
kan engagemanget byggas upp för att skapa momentum och 
inspiration i arbetet framåt med företagets digitala resa.  

Be digital metoden



”Tänk efter före 
du gör något”

Ett av de vanligaste misstagen bland företagen jag möter är  
att de inte har tänkt efter innan en färdig lösning köps in och 
börjar användas i verksamheten. Plötsligt sitter de anställda 
med en ny programvara i sin dator som de varken vet hur de 
ska använda eller om det verkligen löser ett problem.

SÅ LYCKAS DU MED KRAVSTÄLLNINGEN

Börja med att fundera på ditt Varför?

Fredrik Lindholm, oberoende IT-rådgivare, 
Involvus och Be digital-rådgivare

Fredrik  
tipsar!

1

2

3

Lär dig göra en ordentlig kravspecifikation, tänk till före!

Ta hjälp av en expert när det behövs, 
det är det oftast värt.

KRAVSPECIFICERA MERA
En av de lurigaste sakerna som vanligtvis behöver göras i det 
digitala utvecklingsarbetet är att kravspecificera. Det betyder 
helt enkelt att tänka igenom innan man själv gör eller väljer 
att köpa in en lösning av något slag från en leverantör vilka krav 
man har. Detta är oftast lite klurigare än man från början kanske 
trodde. Just därför är det viktigt att det görs!  

TÄNK EFTER FÖRE! 
Utifrån den typ av insatser som behöver göras kan kravspeci-
fikationen göras på mer eller mindre enkla eller komplicerade 
sätt. Omfattningen av förändringen som ska åstadkommas får 
även avgöra omfattningen av kravspecifiktionen. Det viktigaste 
är att man gör den så det inte glöms bort eller i ivern att kom-
ma igång från en leverantör eller medarbetare i all välmening 
lägger till ytterligare ett fiffigt ”system” som sen ska kastas in 
i ansiktet på intet ont anade medarbetare.  

Hör hela intervjun med Fredrik i Be digital-podden

https://be-digital.se/podcast/16-tank-efter-fore-intervju-med-fredrik-lindholm-oberoende-digital-radgivare-pa-involvus-om-hur-du-gor-smarta-kravspecifikationer/


ATT KÖPA IN INNOVATION 
I vissa fall kan det vara svårt att specificera innan vilken typ av 
lösning som företaget önskar, men man känner till problemet 
och behovet. Då kan en så kallad innovationsupphandling vara 
något att kika på. Det handlar om att köpa upp något utifrån 
behov, istället för att köpa en specifik lösning. Genom att spe-
cificera behovet kan själva lösningen sen hittas eller utvecklas i 
ett agilt samarbete mellan kund och leverantör. Detta förfarande 
blir mer och mer vanligt idag.  

TA EXPERTHJÄLP NÄR DET BEHÖVS 
Ett kravspecificeringsarbete kan köpas in av eller göras i 
samarbete med en leverantör som ett specifikt första steg i 
eventuella insatser. Det lönar sig ofta på sikt att ta tid för detta 
tidigt i processen. Idag när teknikutvecklingen går så snabbt är 
det viktigare än någonsin att ha med detta in i arbetet så att de 
lösningarna man inför blir långsiktigt hållbara för företaget och 
synkar med företagets övriga digitala infrastruktur. 

VARFÖR, VAD, HUR – SEN NU! 
När man tar lite fokuserad tid att tänka igenom frågor så som 
varför, vad och hur innan, sparar man vanligtvis enormt med 
tid i själva införandet. I Be digitals verktygslåda finns en guide 
till effektivare kravspecifikationer som man kan använda 
sig av i arbetet. Att jobba med och bygga in kravspecifikation 
som naturligt arbetssätt hos företagen är en viktig del i Be 
digitalmetodiken.  

OMVÄRLDSBEVAKNING  
– ÄR DET VERKLIGEN ATT JOBBA DET? 
Omvärldsbevakning är en otroligt viktig del i arbetet med att 
framtidssäkra sitt företag. Många företag saknar idag ett inte-
grerat arbetssätt för att omvärldsbevaka utan det sker mer på 
måfå. Då finns risken att både nya möjligheter och utmaning-
ar missas, särskilt i en vardag där man upplever att man har 
fullt upp med det vardagliga, det som behövs göras idag och 
i morgon. Genom att ta lite tid att tänka till på hur omvärlds-
bevakning strategiskt skulle kunna byggas in i företaget som 



arbetssätt hos ledning och medarbetare så kan man ta tillvara 
på de möjligheter som en snabbföränderlig framtid kan bjuda 
på. Idag finns även många effektiva digitala verktyg som kan 
stötta. 

På Be digital-sajten finns en omvärldsbevakningstjänst som 
bevakar intressanta och spännande händelser inom det digitala 
som det går att följa. 

QUICK-FIX? 
Att jobba med ett företags digitala utveckling och transforma-
tion är ingen quickfix. Det är ett långsiktigt verksamhetsut-
vecklingsarbete med fokus på det digitala som sker i samarbete 
med medarbetare, ledning och partners.  

EN DESTINATION SOM STÄNDIGT FLYTTAS FRAM
Den digitala resan är också en resa med en destination som 
ständigt flyttas fram, då den snabba utvecklingen i omvärlden 
bjuder in till nya möjligheter och utmaningar. Det handlar om 
varje steg som tas framåt för att göra företaget mer konkur-
renskraftigt i en allt mer digital tid. 

“DITT DIGITALA FÖRETAG!” 
Det är precis det här som är det yttersta syftet med ett före-
tags digitala resa: att tillsammans bygga en snabbföränderlig 
organisation som anpassar sig utifrån kundernas behov och en 
allt mer digital tid. Det innebär att ständigt utvärdera och ta 
till vara på nya möjligheter och att göra företaget effektivare, 
bättre och roligare för alla  och att bygga upp förmågan att 
hantera de utmaningar som kommer att dyka upp. Det är det 
vi menar med Ditt digitala företag inom Be digital! 



”Man vet inte vad man inte vet. 
Och då är det jäkligt svårt att 
fråga efter rätt hjälp”

Att vara digitala är för många företag en självklarhet men för 
lika många företag är det fortfarande något helt okänt. Jag har 
under mina år som rådgivare stött på mängder av företagare 
som inte har en anning om sin digitala status. Därför fungerar 
Be digitals rådgivning både som en väckarklocka och en karta 
till deras digitala resa. För förstår man inte varför digitalise-
ringen är viktig är sannolikheten stor att företaget kommer bli 
omsprunget av sina konkurenter eller andra tjänster. 

Rådgivning börjar alltid med att gå igenom företagets nuläge 
och önskade läge med fokus på de 9 digitala motorerna. 
Det gör vi för att hitta grunden i företagets affär. Först då vet 
vi hur och vad som behöver göras i nästa steg. På så vis hjälper 
vi företaget med att upptäcka nya insikter, möjligheter och 
vad som behöver göras.

Mycket handlar alltså om att lyfta blicken och se över hela sin 
affärsmodell, sin vision och förändra saker i grunden. Ofta 
ganska stora saker som tar lång tid. Men det handlar ock-
så om att hjälpa till rent praktiskt, så att företagen tar sig 
vidare. Det kan vara allt ifrån att skapa en enkel webbplats, få 
igång ett intranät, skapa en onlinekurs eller lära sig hur man 
faktiskt syns i sökmotorer.  

Kan du både lösa företagets vardagliga problem och hjälpa till 
med deras visioner har du lyckats!

SÅ LYCKAS DU MED RÅDGIVNINGEN

Lär dig använda de 9 digitala motorerna.

Peter Gunnebro, Digital Business Adviser 
och Be digital-rådgivare hos Compare

Peter  
tipsar!
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Var lyhörd och flexibel i arbetet.

Blanda teori med praktik. Och börja göra!

Be digital i praktiken 



GÖR HELT NYA  
SAKER MÖJLIGA!
Digitaliseringen gör det möjligt att 
göra helt nya saker möjliga. Bygga 
företag och nya tjänster snabbare 
än någonsin. Hitta nya intäktskäl-
lor och affärsmodeller som för-
ändrar hela branscher. Skapa nya 
upplevelser och tjäna pengar på 
helt nya sätt.  

Ingen bransch, inget företag och 
ingen person kommer undan. Nya 
arbetssätt växer fram som känns 
helt naturliga för oss människor 
så snart vi vant oss. Och plötsligt 
har vi ”glömt” hur det var ”förr” 
(för några månader sen).  

Med dessa nya sätt att arbeta, 
tänka och göra, växer nya förvänt-
ningar fram. Kunder, leverantörer, 
medarbetare och samarbets-
partners – alla har plötsligt nya 
förväntningar på vad som gäller 
för dig som företagare, ledare eller 
entreprenör. 

”DETTA ÄR VÄL INGET 
FÖR MIG, ELLER?” 
Det är viktigt för alla företag idag 
att fundera kring det de gör. Hur 
den digitala utvecklingen påverkar 
branschen och företaget specifikt. 
Företagsledare behöver tillsam-
mans med sina medarbetare fun-
dera kring deras kunder och ställa 
sig frågan; vilka förväntningar har 
eller kommer våra kunder att ha i 
en allt mer digital värld?

ATT TÄNKA DIGITALT 
FRÅN START 

Oavsett vart ett företag är idag 
behöver det tänka digital från 
start. Det gäller både för att 
utveckla verksamheten eller för 
att utveckla nya produkter eller 
tjänster. Precis som att jobba med 
ett företags vanliga verksamhets-
utveckling behöver företag också 
jobba med den digitala affärsut-
vecklingen för att lyckas.      

UTMANINGAR OCH 
MÖJLIGHETER 
Digitaliseringen av samhället bju-
der så klart på många utmaningar, 
men samtidigt också på många 
nya möjligheter. Låt oss fokusera 
på att både hantera utmaningarna 
och utveckla möjligheterna! 

För detta krävs en ny typ av led-
arskap, ett digitalt ledarskap, som 
tar hänsyn till vår allt mer digitala 
värld och som gör det möjligt att 
bygga en hållbar framtid.

DIGITALT LEDARSKAP

ATT FUNDERA KRING
Hur kan digitalisering göra 
oss till framtidens vinnare?

Hur kan våra kunder vara en 
del av vårt erbjudande och 
vara med i utvecklingen? 

Hur kan vi utveckla nya erbju-
danden, tjänster och kanske 
hitta helt nya affärsmodeller?

Bygg framtidens företag



be-digital.se compare.se 

Denna handbok producerades 2021 som en del i projektet  
Be digital 2.0 som finansierades av Tillväxtverket.

VILL DU SAMARBETA? 
Vill du samarbeta kring Be digital? Erbjuda din  
regions digitala kompetens inom konceptet?  
Vara rådgivare och använda metoden? 

Kanske vill du och din organisation driva en  
Be digitalhubb i din region? Compare söker 
samarbetspartners som vill utveckla Be digital. 

Compare är ett kluster inom den digitala sektorn  
i Värmland. Tillsammans med 100 medlemsföretag 
driver vi digital utveckling och innovation i nära 
samarbete med offentlig sektor och akademi. 

Kontakta oss så pratar vi mer! 


