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Norske banker og fondsaktører 
trenger å lage flere gode og 
gjerne digitale tjenester de kan 
tjene penger på. 
(Eller innovasjon som noen vil kalle det)



Men, hva gjør vi i dag?



97,6 milliarder ting er «connected»  
via internett





Har du en strategi for tingenes internett?



Det finnes 321 oppstartsbedrifter 
innen bank og finans - bare i Norge.



De andre

Spennende og innovativtKjedelig og dinosauraktig

Bra

Dårlig

Du &



Har du en disrupsjonsstrategi?



Robotene 
kommer. Det 

finnes 3 millioner 
roboter der ute 

allerede.



Har du en robotstrategi?



Har du en chatbotstrategi?



Vil du lykkes med den digitale  
transformasjonen?



Da må du følge med i tiden.



Da må du kunne mange nye ord.



Og du må si dem med overbevisning.



Du må bli en techie.



Du må reise til Amerika.







Teknologioptimisme. 



Teknologireligiøsitet. 





Skremmekraften.



Dømmekraften.









Reaksjon 1



Today! Innovation theatre 



Vi hopper på 
løsninger i stedet for 
å jobbe med 
problemet vi skal løse.



Jeg vil også ha  

en app



– Vi forveksler 
innovasjon med 
oppfinnelser



– Eller mer 
parodien på 
oppfinnere





– Technology is the answer, but 
what was the question? 

Cedric Price 





– You have to start with the 
customer experience and 
work backwards to the 
technology 

Steve Jobs 



Løs folks faktiske 
problemer



1. Finn problemene dere skal 
løse 





Lean Canvas fra 
Ash Maurya



– Starting with a solution is like 
building a key without knowing 
what door it will open.  

Ash Maurya



Vi trenger  

en app

Sjef



Hvilket kundeproblem skal 
den løse?





Alle kunder og alle områder er store greier 

Mange 
kundegrupper

Mange  
tema



Unge Sparing

Unge kunder og sparing er mer håndterlig 



Ut av kontoret!



Få innspill fra 
ansatte med 

mye medlems-
kontakt.



Barneklær AS Folk trenger barneklær som funker, men 
må alle kjøpe det nytt og bruke de i 2 mnd.?

Bank Småbedrifter holder på å gå konk hele tiden 
på grunn av likviditet 

Mobiloperatør Kundene bytter mobil hver 6 mnd. Dyrt 
og lite bærekraftig

Fond AS Folk selger fond på feil tidspunkt 



2. Grav i problemene



Ta et til!

– If I had only one hour to 
solve a problem, I would 
spend fifty-five minutes 
defining the problem, and 
only five minutes finding 
the solution. 

Einstein (sa kanskje dette)



– Hva er det egentlige 
problemet? 



– Kunder sliter med å finne og 
bruke regnskap- og 
budsjettfunksjonen i 
nettbanken vår. 

Hvilke kunder?

Hva er de egentlig vil?

Vår nettbank?

Brukervennlighet



– De som sliter økonomisk 
trenger hjelp til å finne ut hvor 
mye penger de kan bruke hver 
måned. 

Kundebehov



– De som sliter økonomisk 
trenger hjelp til å få en bedre 
økonomi. 

Innovasjons-
mulighet?



Viktig  
for folk?

Verdi for oss 
å løse det?

Andre som 
løser dette?

I tråd med 
målbilde/

visjon

Prioriter problemene

Utbredt. 
Vokser?



Problem 1 

Problem 2 

Problem 3  

Problem 4



Problem:  
Spare penger.







Folk vet det er smart å spare…….
La meg fortelle dere en hemmelighet



HOLDNING INTENSJON ADFERD

Trening er smart Jeg vil trene Jeg trener



HOLDNING INTENSJON ADFERD

Sparing er smart Jeg vil spare Jeg sparer



Thaler og Sunstein



http://nudges.org/





3. Løs problemet 



Noe helt nytt 
(radikal)

Hva slags type løsning krever 
problemet?

Forbedringer av 
dagens tjenester 

(inkrementell)



Vi må eksperimentere



5 - årsplaner 
3 - årsplaner 
1 - årsplaner 
Månedsplaner 
Ukesplaner 
Kravspesifikasjoner

Forretningsplaner 
Markedsplaner 
Kommunikasjonsplaner 
Budsjetter



Ukesplaner 
Kravspesifikasjoner 
Forretningsplaner 
Markedsplaner 
Kommunikasjonsplaner 
Budsjetter



Planlegging = Å ta så mange 
problem som vi klarer på 
forskudd.
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Usikkerhet/Risiko

Finne problemet Teste i markedet Skalere opp



«Jeg må være hjemme når 
pakken kommer. Kjipt. Dere sløser 
med tiden min» 

Problem

















Vi må jobbe på tvers





Tverrfaglig og autonome team

 Kunde-
forståelse Design Teknologi Forretning



Hei, smidige, motiverte 
og tverrfaglige 
innovasjonsteam. Lag  
dette nettstedet.denne appen.denne tjenesten.



Hei, smidige, motiverte 
og tverrfaglige 
innovasjonsteam. Vi 
har et problem og 
ønsker hjelp til å finne 
ut hvordan vi løser det. 



Ha en problemfylt dag!



Netlife

Takk for meg.


