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Hvem forstår utfordringene best? 



Kilde: Porter, Michael, Five Forces 

Hovedutfordringer 
finansbransjen:

Tilgang til rett kompetanse 
til riktig tid 



«Handler ikke 
om teknologi, 
teknologien er 
mer et verktøy 
for endring og  
innovasjon..»



«Digitalisering handler om mennesker i form av endringer i kundeadferd 
som bidrar til ny tjenester og forretningsmodeller. Minst av alt om 
teknologi, isolert sett..”(Christoffer Hernæs, BI 29.10,16).



Source:  Andreassen, Olsen, Calabretta; Journal of Service Theory and Practice; trend spotting and service innovation (2012)

Bruke teknologi for å gi kunden en opplevelse av effektivitet og god tidsanvendelse
à økt kundetilført verdi. …



Kilde: Tapscott, Dan: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbg5Ls9_xLbMRLqU0XP77iY4fRlHG3xxV

Drivere for forandring  som skaper nye kompetansebehov



Bør jeg ansette mennesker 
eller roboter?



Medarbeiderne går i dialog med en AI-assistent som kan 
foreslå videre utviklingsløp for deg og peke på muligheter 
og åpninger i organisasjonen som matcher din 
kompetanseprofil.

Kunstig
intelligens
som støtte-
spiller i 
kompetanse-
utvikling 
internt 



Vi trenger riktige data for 
å treffe riktige beslutninger



Mentale utfordringer: 
•1. Gå fra å tro til å vite
•2. Fastlåst i det vi allerede kjenner

Kilde: Tarjei Alvær Heggernes, Store data skaper nye kompetansebehov



Vær tydelig på hva du 
vil oppnå

Hvilken innflytelse skal 
dataene gi deg?

Kilde: Ask, Measure, Learn



Hvor? 

Kilder: Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2013)



• Rasjonaliseringsgevinster
• Innsikt kan bidra til å effektivisere eksisterende prosesser.  

• Styringsgevinster
• Innsikt kan bidra til å fatte bedre beslutninger

• Markedsgevinster
• Innsikt kan gi grunnlag for mer effektiv kommunikasjon og dermed 

skape konkurransefortrinn 
• Organisasjonsgevinster 

• Innsikt kan fremme læring

Gevinster ved bruk av data som styringsgrunnlag

Kilder: Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2013)



Fra informasjonskanal



Til digital samhandling og 
kunnskapsdeling; 

Sosiale nettverk gir bedre 
prestasjoner

Kilde: /sosiale-nettverk-gir-bedre-prestasjoner/596894

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-partner-sosiale-relasjoner/sosiale-nettverk-gir-bedre-prestasjoner/596894


Du som deler kunnskapen din med andre, er bedre rustet 
til nyskapning enn du som holder ting for deg selv….

Kilde: https://www.bi.no/bizreview/artikler/kunnskapsdelerne/





"Forbruker-
og finans-
trender 
2019"viser at 
flere kunder 
benytter seg 
av digitale 
kanaler i sine 
kjøp, men at 
kanalbruk 
varierer 
kraftig fra 
produkt til 
produkt.



I dag baserer 
mange bedrifter 
sin Facebook-
aktivitet på 
normative 
antakelser om 
hva som er det 
«riktige» å 
gjøre...



Kilde: Effektiv klimakommunikasjon – Trender og fakta 2018, Cicero, senter for klimaforskning 

Kommunikasjon  - en nøkkelrolle for å nå 
bærekraftsmål i tide. Bærekraftige 
virksomheter benytter sosiale kanaler og 
nettverk til å berøre, begeistre og engasjere  
til adferdsendring



Søk ny kunnskap!





Kilde: Magma, Trendspotting; verdidrevet tjenesteinnovasjon, Andreassen, Calebretta, Olsen (2012) 

Her hviler alle 
tiders ide!

Heve blikket, være nysgjerrig



Takk for at dere hørte på meg!
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