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Introduksjon
Bakgrunn
Denne utviklingen er drevet av spesielt tre faktorer:
Tilgjengelig teknologi som smart-telefoner og nettbrett, tilgang
til raskere mobilnett og utbredt tilbud av trådløst internett som
gjør det mulig å koble til internett når og hvor kundene har
behov og ønske om det.
Banker gjennomgår en digital revolusjon som stiller store krav til
innovasjon og tilgjengelighet i kundeløsninger og effektivitet i
operasjonelle modeller. Denne utviklingen har blant annet ført til
utvikling og utbredelse av mobilbank; nettbanker som er tilpasset
mobiltelefon og nettbrett. I begynnelsen var mobilbankene
et supplement til den fullverdige PC-baserte nettbanken, men
undersøkelser viser at nettbankene for mobile enheter i stadig
større grad overtar bruken av den tradisjonelle nettbanken.

Bankenes forretningsmodeller og konkurransesituasjon
krever kostnadsbesparende og selvbetjente produkter og
distribusjonskanaler.
Kundenes krav til innovasjon som gir forenklede løsninger som er
tilgjengelige der de er –både fysisk og virtuelt.
Siden mobilbanken i stadig økende grad vil spille en så sentral rolle i bankenes
konkurranseevne, har Deloitte og Halogen i samarbeid med Penger.no analysert
brukeropplevelse og funksjonalitet av nettbanker for mobiltelefoner og
nettbrett som tilbys av et utvalg norske banker. Hovedfunnene i denne analysen
presenteres i denne rapporten og er med på å danne grunnlaget for våre
konklusjoner og perspektiver mot slutten av denne rapporten.

Introduksjon

Introduksjon
Formål
Vi ønsker med denne rapporten å sette fokus på bankenes løsninger knyttet til
mobilbank, som etter vår oppfatning vil være den viktigste kanalen for bankene
fremover. Vi har derfor ikke vurdert PC-baserte nettbanker i denne analysen.
Undersøkelsen avdekker imidlertid at halvparten av bankene som analyseres, ikke tilbyr
mobilbank som er tilpasset nettbrett. Løsninger som ikke er tilpasset nettbrett er ikke
rangert og vi omtaler derfor høydepunktene og utfordringene for nettbrettløsningene i
et enklere omfang.
Det er kun funksjonalitet og brukeropplevelse som er analysert. Sikkerhetsmessige
vurderinger og hensyn inngår ikke i denne analysen.
Teknisk infrastruktur er ikke vurdert, siden alle mobilbanker er tilgjengelig i både
iOS- og Android-versjoner og forventes å ha samme funksjonalitet. Det er en
sammenheng mellom bankenes kjernesystem og mobilbankløsningen, men det enkelte
kjernebanksystem gir muligheter for individuelle valg og tilpasninger som gir forskjeller
mellom banker som benytter samme kjernebanksystem.
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Vurderte banker
Bankene som analyseres, er 13
norske banker som tilbyr et bredt
sortiment av produkter og tjenester,
herunder minimum dagligbankog boliglånsprodukter. Bankene
har ulike typer kjernesystemer
som mobilbankene leveres fra.
Sparebankene som er analysert
representerer de to store
sparebankalliansene, Sparebank 1
og Eika, og i tillegg er en uavhengig
sparebank inkludert for å vurdere
ulikhetene mellom disse.

Følgende bankers løsninger er analysert og inkludert i denne undersøkelsen:

BN BANK

KLP BANKEN

SPAREBANKEN DIN

DANSKE BANK

NORDEA

SPAREBANKEN VEST

DNB

OBOS BANKEN

SR-BANK

GJENSIDIGE BANK

SKANDIABANKEN

STOREBRAND BANK

HANDELSBANKEN

Sperre kort
Konklusjon
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Rangering mobilbank

Rangering mobilbank

Skandiabanken
Sparebanken Vest
SR-Bank (Sparebank1)
Gjensidige Bank
Storebrand
Sparebanken DIN
KLP Bank
OBOS Banken
Nordea
BN-Bank
DNB
Handelsbanken
Danske Bank

86 %
82 %
71 %
71 %
60 %
63 %
59 %
61 %

For de bankene som tilbyr en løsning for nettbrett, gir denne en bedre
brukeropplevelse og har enkelte tilleggsfunksjoner.

53 %
53 %

Mobil

52 %

Nettbrett

52 %

De mindre bankene har beste løsninger
Det er relativt lik funksjonalitet og brukeropplevelse i løsningene hos de
enkelte bankene – både for mobiltelefon og nettbrett.
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Mobilbank for mobiltelefon tilbys av alle banker
– for nettbrett tilbys kun av noen banker
Mobilbank for mobiltelefoner tilbys av alle de 13 bankene i
undersøkelsen, mens kun sju av disse bankene tilbyr en løsning
tilpasset nettbrett.

13 AV 13

7 AV 13

90 %

Det er likevel en tendens til at de mindre bankene har mer brukervennlige
og funksjonelle løsninger med større grad av innovative løsninger.
Disse bankene har ofte en operasjonell modell som muliggjør en
100 %
markedsposisjon som internettbank med gunstige renter. En slik
operasjonell modell krever stor grad av selvbetjening fra kundene og
disse må motiveres til dette gjennom enkelt tilgjengelige og effektive
mobile løsninger.
Gjennomsnittlig rangering av brukeropplevelse og funksjonalitet:

56 %

62 %
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Stort potensiale for bedre løsninger og mer innovasjon
Som figuren viser, er det stort potensiale for bankene å utvikle bedre
løsninger med høyere funksjonalitet og brukeropplevelse blant de
tjenester som allerede tilbys for mobilbankene.

Nåsituasjon vs. forbedringspotensiale
Nåsituasjon vs. forbedringspotensiale

Nåsituasjon

Forbedringspotensiale
Forbedringspotensiale

Nåsituasjon

Innlogging

I tillegg, er det tydelig at mobilbankene er utviklet med bakgrunn i den
tradisjonelle PC-baserte nettbanken. Mange av tjenestene og funksjonene
som finnes i nettbanken, finnes også i mobilbanken og er kun tilpasset
enhetens størrelse. Analysen avdekker at det er lite innovasjon og
nyskapning på de mobile plattformene, tatt i betraktning av at mer enn
40 % av nettbanktrafikken skjer via mobile plattformer. Selv om enkelte
banker tilbyr funksjoner som åpning av konti, søke om kredittkort, kjøpe
forsikring, ulike kalkulatorer, o.l., finnes det et stort potensiale for utvikling
av tjenester og funksjoner som kan bidra til å øke brukeropplevelsen,
funksjonaliteten og mersalget.

Sperre kort

Totaloversikt

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %

Kontakt med
kundeservice

Regningsbetaling

Overføring egne konti
Figuren gjelder nettbank for mobil

Sperre kort
Konklusjon
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Metode
Vurderte bruksområder

Kriterier

LOGGE INN
TOTALOVERSIKT
BETALE REGNINGER
OVERFØRING MELLOM EGNE KONTI
KONTAKT MED KUNDESERVICE
SPERRE KORT

VISUELL DESIGN

TILBAKEMELDING FRA SYSTEMET

• Tekst og knapper er lesbare og har god nok
kontrast.

• Gis tydelige tilbakemeldinger når en oppgave er utført.

• Behagelig å bruke, estetisk utrykk.
• Konsistent og helthetlig opplevelse.

LAYOUT

Rangering

0%
25 %
50 %
75 %
100 %

Element er manglende. Dersom den
finnes, er den negativ for prosessen.
Element er delvis til stede.

• Logisk og tydelig informasjonshierarki.
• Lett å “skanne”, lett å oppfatte hva som skal gjøres.
• Optimalisert for touch og liten skjermstørrelse.

Elementet er tilstede og fremtredende,
men ikke optimalt.
Elementet er tilstede, fremtredende og
optimalt. Det forbedrer den generelle
brukervennligheten av løsningen.

• Brukeren får nok tid til oppgaven. Dersom det nærmer
seg tidsavbrudd, kan brukeren få fornyet tid og fortsette
aktiviteten uten tap av data.

BRUKERVENNLIGHET
• Effektivt, lar brukeren oppnå en høy grad av
produktivitet (antall steg).
• Hjelper brukeren å unngå feil og å rette opp feil.

NAVIGASJON I LØSNINGEN
• Informasjon om hvor man er i løsningen.

Elementet er tilstede, men ikke
fremtredende.

• Informative og intuitive ledetekster og hjelpetekster/
hjelpemeldinger.

• Lett å finne frem.
• Forutsigbart hva som skjer i løsningen.

• Innholdet er forståelig (det brukes et språk som alle
brukere kan forstå, ikke unødvendig vanskelige ord og
begreper).
• Godt tilpasset enheten (eks. vise riktig tastatur
bokstaver/tall ved inntasting e.l.).

Brukerundersøkelsen og analysen er gjennomført i fellesskap med Halogen som er en anerkjent leverandør av slike undersøkelser. Brukeropplevelse og
funksjonalitet er vurdert for bruksområdene og i henhold til de nevnte kriteriene. Det er den aggregerte rangeringen innenfor hvert bruksområde som definerer
plasseringen. Analysen ble gjennomført i februar 2015, men bankene kan ha gjort endringer i sine mobile løsninger etter at analysen ble gjennomført.
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Analysen
Innlogging
MOBIL

SKANDIABANKEN (97 %)
GJENSIDIGE BANK (86 %)
SR-BANK (82 %)

GJENNOMSNITT (68 %)
BN BANK (58 %)
DANSKE BANK (51 %)
DNB (49 %)

NETTBRETT

Høydepunkter og utfordringer

Spennende funn

Selv om Skandiabanken har den mest
brukervennlige løsningen med høyeste
funksjonalitet og som lar kunden
velge type innlogging, tilbyr også
Gjensidige Bank en god løsning med
intuitiv navigasjon og brukervennlig
layout og design.

DNB tillater kunden å se saldo og
siste transaksjoner uten å logge inn i
mobilbanken fordi løsningen husker
fødselsdato og personlig kode.
Ofte er oppslag på saldo årsaken
til innlogging og derfor gir denne
funksjonaliteten en effektiv og god
kundeopplevelse.

DNB åpner en mobilversjon av
nettstedet som innebærer mange
steg for innlogging. Utseende og
navigasjon er uoversiktlig. Blant annet
er andre funksjoner mer fremtrende
enn innloggingsvalg og påkrevet
informasjon.

Høydepunkter og utfordringer
Sparebanken Vest og DNBs løsning
er langt bedre for nettbrett enn for
mobil og oppleves å være smidig og
intuitiv i bruk. Dette underbygger
det generelle funnet om at nettbrettløsningene er større og noe mer
utviklet enn mobilbankene, for de som
tilbyr nettbrettløsning.
Situasjonen er omvendt for SR-Bank
som tilbyr en mindre brukervennlig
løsning for nettbrett enn mobil. Det er
blant annet uklart hvilken kode de ber
om ved innlogging.
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Analysen
Totaloversikt
MOBIL

SKANDIABANKEN (81 %)

GJENSIDIGE BANK (63 %)
SR-BANK (62 %)
GJENNOMSNITT (54 %)
KLP BANK (48 %)
HANDELSBANKEN (47 %)
DANSKE BANK (23 %)

NETTBRETT

Høydepunkter og utfordringer

Spennende funn

Høydepunkter og utfordringer

Til tross for noe kompleks navigering,
er Skandiabanken funksjonell og gir
kunden en god oversikt. I SR-Bank
og enkelte andre banker gis det også
anledning til å kjøpe forsikring, åpne
nye konti og søke om kredittkort.

De fleste av bankene i analysen, har
ikke prioritert en enkel totaloversikt
som er lett tilgjengelig ved åpning
av mobilbanken. De har i stedet lagt
vekt på oppgavedefinerte menyer,
hvilket kompliserer navigasjonen til
totaloversikten.

Til tross for noe uklar navigering,
gir bruk av graf i DNBs løsning
en leservennlig og god oversikt
over saldo på konto. Men, den
grafen er fremtredende i forhold til
andre elementer på siden og gjør
totaloversikten mindre synlig og
mindre brukervennlig.

Danske Bank krever navigering ved
bruk av et valghjul som innebærer
unødvendig anstrengelser for å
navigere med. Totaloversikten gir
kun saldoopplysninger for den
enkelte konto og ingen aggregerte
beregninger for innskudd, lån og
benyttet kreditt.

Riktignok tilbyr noen banker favorittsider med de mest brukte konti eller
funksjoner.

BN Banks løsning har en lav
funksjonalitet og er lite brukervennlig.
Blant annet er navigasjonen uklar og
ikonene lite intuitive.
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Regningsbetaling
MOBIL

SKANDIABANKEN (95 %)
SR-BANK (85 %)

SPAREBANKEN VEST (70 %)
GJENNOMSNITT (62 %)

OBOS BANKEN (50 %)
HANDELSBANKEN (49 %)
DANSKE BANK (44 %)

NETTBRETT

Høydepunkter og utfordringer

Spennende funn

Høydepunkter og utfordringer

Sparebanken Vest krever ikke BankID
for betaling som gir en raskere
prosess og bedre brukeropplevelse.
Skandiabanken og SR-Bank krever ikke
BankID, og har en enkel navigasjon
og utforming.

Danske Banks betalingsløsning er
den mest innovative og kombinerer
andre funksjoner i telefon for å skape
en ny funksjonalitet i sin løsning.
Kontonummer, KID og beløp kan
avleses ved bruk av kameraet for å
spare tid og redusere risikoen for feil.

Skandiabanken har en brukervennlig
og funksjonell løsning. Oversikt over
efaktura kan være vanskelig å finne i
betalingsmenyen, men den finnes på
forsiden.

Handelsbanken har en komplisert
navigasjon og for lite luft mellom
elementene i utformingen som gir
en lav brukervennlighet. Danske
Bank tilbyr en innovativ løsning, men
den fungerer ikke ikke godt nok og
innovasjonen gir derfor ingen god
funksjon.

Bankene tilbyr ulike former for
forfallsregister hvor planlagte
betalinger frem i tid er registrert.
Variasjon i funksjonalitet og
brukervennlighet mellom bankene gir
ikke et godt nok godt grunnlag for
sammenlikning.

Klikk og dra-funksjonen hos BN
Bank er praktisk, men det gir lav
brukervennlighet at kunden må
velge betaling med KID eller tekst på
forhånd. Danske Bank tilbyr sin løsning
for avlesing av kontonummer, KID og
beløp med kameraet også i løsningen
for nettbrett, uten at den fungerer
noe bedre for denne plattformen.
Det oppstår også feilmeldinger om at
løsningen ikke fungerer for enheten
(Ipad).

Introduksjon

Hovedfunn
Metode

Kontakt med
Analysen
kundeservice

Sperre kort
Konklusjon

Analysen
Overføring mellom
egne konti
MOBIL

SKANDIABANKEN (96 %)

SR-BANK ( 81 %)
SPAREBANKEN VEST (74 %)
GJENNOMSNITT (69 %)
SPAREBANKEN DIN (62 %)
NORDEA (56 %)
DANSKE BANK (49 %)

NETTBRETT

Høydepunkter og utfordringer

Spennende funn

Høydepunkter og utfordringer

Skandiabanken er banken som gir
best brukeropplevelse og gir tydelig
tilbakemelding når overføring er
utført.

Flere banker gjør det enkelt
for kunden med dra og
slipp funksjonalitet, selv om
brukeropplevelsen er varierende.

Skandiabanken har den mest
brukervennlige løsningen også for
nettbrett, selv om overføring mellom
egne konti er en funksjonalitet som
oppleves brukervennlig og funksjonell
hos alle bankene.

Nordea har en dra og slipp
funksjonalitet som sparer kunden
for tid, men denne funksjonaliteten
er ikke intuitiv. Sparebanken DIN er
blant annet godt tilpasset touch og
liten skjermstørrelse. Men, som for de
øvrige bankene under gjennomsnittet,
oppleves funksjonaliteten lite intuitiv.

Nordea og Danske Bank oppleves
mindre intuitive og krever med mange
steg for å gjennomføre transaksjonen.
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Analysen
Kontakt med
kundeservice
MOBIL

SPAREBANKEN VEST (95 %)

SKANDIABANKEN (71 %)
SR BANK (70 %)

NETTBRETT

Høydepunkter og utfordringer

Spennende funn

Høydepunkter og utfordringer

Sparebanken Vest har som eneste
bank en chat-tjeneste med
kundeservice. SR-Bank gir også
mulighet for dialog med banken,
men det gis ingen varsel om mottatt
tilbakemelding.

Selv om det er en del banker som
har faste kunderådgivere for sine
kunder, er det ingen banker som
tilbyr direkte kontakt med denne
gjennom mobilbanken. Kontakt
med kunderådgiver via chat eller
som et minimum opplysninger om
kontaktinfo vil øke «nærheten» til
banken og kundens lojalitet.

Sparebanken Vest har som eneste
bank en velfungerende chat med
kundeservice som en del av løsningen.
De fleste andre oppgir telefonnummer
til bankens kundeservice.

OBOS Banken og fire andre banker
har ingen løsning for kunden til å ta
kontakt med banken. De har heller
ikke kontaktinformasjon tilgjengelig.

GJENNOMSNITT (36 %)
GJENSIDIGE BANK (0 %)
STOREBRAND BANK (0 %) OBOS BANKEN (0 %)
BN BANK (0 %) KLP BANK (0 %)

BN Bank tilbyr ingen løsning for
kontakt med banken eller har
kontaktinformasjon lett tilgjengelig.
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STOREBRAND BANK (82 %)
GJENSIDIGE BANK (77 %)
BN BANK (77 %)

GJENNOMSNITT (47 %)
NORDEA (0 %)
SR-BANK (0 %)
DANSKE BANK (0%)

NETTBRETT

Høydepunkter og utfordringer

Spennende funn

Storbrand Bank og de øvrige bankene
over gjennomsnittet gir alle mulighet
for selvbetjent sperring av kort.
Gjensidige Bank og BN Bank viser til
et telefonnummer, lett tilgjengelig i
mobilbanken.

Muligheten for å sperre kort er en
løsning som tilbys i liten utstrekning.
Ved å tilby selvbetjent sperring av
kort, vil denne prosessen effektiviseres
og tap kan reduseres.

Nordea, SR-Bank og Handelsbanken
har ingen løsning for å sperre kort,
og heller ingen informasjon om hvor
kunden kan kontakte banken for å
sperre kortet.

Høydepunkter og utfordringer
Skandiabanken viser til sperring
av kort under snarveier med
henvisning til hvor kunden skal ta
kontakt. I DNBs løsning er også
telefonnummer tilgjengelig, men
dette finnes i menyene under Hjelp og
Kundeservice.
Ingen av bankene har selvbetjening
for sperring av kort. Det er i tillegg få
som har telefonnummeret tilgjengelig.
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Konklusjon
Høy grad av adopsjon blant kundene – lav grad av innovasjon blant bankene
Norske bankkunder ligger i verdenstoppen når det gjelder adopsjon av
ny teknologi. Undersøkelser gjennomført av TNS Gallup viser at nær
halvparten av Norges befolkning (44 % over 15 år) benytter mobilbank
i dag. Bare siden 2010 (9 %) er det en femdobling av brukerne. Flere
rapporter underbygger forventningene om at denne veksten vil
fortsette i årene fremover og langt på vei overta bruken av den PCbaserte nettbanken. Denne sterke utviklingen i bruken av banktjenester
på mobile enheter, gir bankene helt nye og unike muligheter til
å kommunisere med sine kunder og tilby relevante produkter og
tjenester «on the go». Dette skaper store muligheter for de lønnsomme
mersalgene og gir større lojalitet mellom kunde og bank.
Prisen bankene må betale for disse fordelene, er innovasjon og
kundeorienterte driftsmodeller for å tilføre kundene en verdi i form
av brukervennlighet og funksjonalitet. Dette innebærer omfattende
operasjonelle-, strategiske-, kulturelle- og forretningsmessige endringer,
i tillegg til de store investeringene bankene må gjøre i teknologi og
innovasjon for mobile enheter. Bankene må tilpasse sine operasjonelle
modeller og IT-systemer for at disse skal fungere uavhengig av flate og
med den grad av automatikk som kreves for individuell og umiddelbart
behandling og kommunikasjon med kunden.

Som tidligere nevnt, berører ikke vi sikkerhetsmessige eller tekniske
utfordringer i denne rapporten, men vi er kjent med at blant annet
bankers kjernesystemer kan skape utfordringer. Slike utfordringer kan
imidlertid løses og det er først og fremst bankenes evne og vilje til
omstilling og beregnet avkastning på investeringene som ikke har ledet til
endringer og innovasjon.

Vi utfordrer bankene til å se forbi disse utfordringene for
å være en deltaker i morgendagens kundehverdag.
Med bakgrunn i vår fagkompetanse, eksterne og interne undersøkelser,
inkludert vår egen undersøkelse som omhandles i denne rapporten, gir vi
retningen for hva vi tror vil være viktige fokusområder for bankene i det
korte og lange bildet.
Bankene står overfor store omstillingsprosesser og investeringer. Derfor
har vi valgt å prioritere endringsbehovene i et kort og langt perspektiv.
Den digitale utviklingen går fort og derfor er det lange perspektivet om
kun 2 år. Våre perspektiver er delt inn i kundenes forventninger og behov
og bankens muligheter og trusler.
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Utviklingsbehov:
Kort perspektiv (inntil 2 år)
I det korte bildet må bankene sørge for å bygge opp en
«grunnmur» av funksjoner, slik at mobilbanken tjener dagens
forventninger og legger et godt grunnlag for den fremtidige
utviklingen. Vår undersøkelse sett i lys av dagens tilgjengelige
teknologi, moment i utviklingen og kundenes adopsjonsevne,
viser at bankene må konsolidere de mobile løsningene og sørge
for at de oppfyller kundenes ønsker og krav til funksjonalitet
og brukervennlighet i dag. Mange av funksjonene som allerede
finnes kan benyttes videre, enkelte må foredles og noen må
utvikles. Til forskjell fra situasjonen i det lengre perspektivet,
innebærer dette en lavere grad av innovasjon, færre
investeringer og løsningene er raskere å utvikle slik at de kan
tilbys kundene innenfor en kortere tidshorisont.
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Konklusjon
Utviklingsbehov: Kort perspektiv (inntil 2 år)
Vi oppsummerer det korte perspektivet med følgende hovedpunkter:

BRUKERNES FORVENTNINGER
OG BEHOV:
• Kundenes behov må settes mer i sentrum, men det er fortsatt
bankenes operasjonelle modeller og tekniske infrastruktur som
langt på vei bestemmer hva som er tilgjengelig av produkter og
tjenester og på hvilke flater kundene kan benytte disse.

• Den mobile løsningen skal være komplementær med PC-basert
nettbank, og med minimum de samme funksjoner slik som å se
og utføre transaksjoner, bestille og endre produkter, effektivt
kommunisere med banken, etc.

• Samme tjenester må være tilgjengelig på alle flater og på kryss
av alle flater, slik at prosesser påbegynt i en mobil enhet kan
fortsettes på en annen mobil enhet eller PC.

• Samtidig som funksjonaliteten blir bedre, må brukervennligheten
økes. Dette innebærer blant annet forenklet innlogging, få
tastetrykk, personalisering/tilpasning til bruker.

• Tjenestene må være tilpasset og optimalisert den enkelte flates
størrelse og flatenes innebygde funksjoner må inkorporeres bedre
i mobilbankløsningen (kamera, videotelefoni, talestyring, telefoni
og internett i samme enhet, etc.).
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BANKENES TRUSLER
OG MULIGHETER:
• Øke marginer gjennom større grad av kundebetjening. Dersom kunden gjør en større
del av jobben selv, vil behovet for interne ressurser gå ned og dermed reduseres
driftskostnadene.
• Benytte funksjonalitet og brukervennlighet som konkurransefortrinn når pris er relativt lik
mellom bankene.
• Effektiv opp- og mersalgskanal som supplerer de tradisjonelle kanalene for dette, og som
samtidig kan gi en helhetlig kommunikasjon på tvers av virituelle og fysiske banker.
• Kommunikasjon med kunder kan skje umiddelbart i 1-1 eller ved massekommunikasjon.
• Data om kundeatferd kan lagres og benyttes i analyse for ulike risikomessige eller
kommersielle formål.

Metode
Hovedfunn

Kontakt med
kundeservice
Analysen

Sperre kort
Konklusjon

Introduksjon

Konklusjon
Utviklingsbehov:
Langt perspektiv (over 2 år)
Gjennom det korte perspektivet har bankene etablert et
godt fundament for større grad av utvikling og innovasjon. I
det lange perspektivet må bankene i langt større grad gjøre
fundamentale endringer i sine operasjonelle modeller og
verdibidrag for å kunne tilpasse seg det nye markedsstrukturen.
I denne nye strukturen møter bankene stor konkurranse fra
aktører i andre industrier som tilbyr en del av de tradisjonelle
banktjenestene. I tillegg er kundene i ferd med å bli sterkt
digitalisert, hvilket innebærer at de fleste produkter og tjenester
kunden kjøper, er digitale eller handles digitalt. Bankene må
sørge for å være en aktiv leder og viktig fasilitator i denne
utviklingen ved å tilby produkter og tjenester som kunden
etterspør og som kan integreres i kundenes øvrige digitale
hverdag. På den måten vil bankene beholde kontrollen i
utviklingen og styre denne i større grad til egen fordel.
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Utviklingsbehov: Langt perspektiv (over 2 år)
I tillegg til de hovedpunktene vi fremsatte i det korte perspektivet, oppsummerer vi det lange perspektivet med følgende hovedpunkter:

BRUKERNES FORVENTNINGER
OG BEHOV:
• Kundene lever i en digital hverdag hvor de fleste produkter og tjenester handles i digitale kanaler. Bankene
må løse kundenes oppgaver og behov på kundens foretrukne måte ved å tilby sine produkter og tjenester
sømløst som en integrert del av denne hverdagen.
• Det er kundenes behov og forventninger som styrer innovasjon og utvikling – ikke lenger bankenes
operasjonelle modeller, intern organisering og IT infrastruktur.
• Kundebehovene dreies fra å være funksjonsbasert til å bli tjenestebasert, hvor flere interne prosesser i
bankene tilbys sømløst til kunden for å forenkle blant annet kjøpsprosesser (fra tidligere å søke kreditt og så
kjøpe TV til nå å kun kjøpe TV og hvor finansieringen ligger som et valg på linje med størrelse, merke, etc.).
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Utviklingsbehov: Langt perspektiv (over 2 år)
BANKENES TRUSLER
OG MULIGHETER:
• Kundens forventninger og behov bestemmer retningen for
utviklingen og tilbudet av og bankens produkter, tjenester og
distribusjonskanal. Bankenes operasjonelle modeller, organisering
og IT infrastruktur må tilpasses kundens behov for når, hvor og
hvordan bankens produkter skal benyttes. Bankene må tenke
utfra et mobilt grensesnitt, «mobile first», og dette innebærer
store investeringer og uunngåelige og omfattende drifts- og
organisasjonsmessige forandringer.
• Bankene mister dermed en stor del av kontrollen de tidligere
har hatt ved å tilby kundene produktene de har tilgjengelig eller
har best fortjeneste på. Bankene må kompensere dette ved å ta
ledelsen i innovasjonen av produkter, tjenester og distribusjon

som kundene etterspør eller bankene ser kundene har behov
for. På den måten beholder bankene en posisjon i kundenes
digitaliseringen og er med å påvirke inntektsgrunnlaget.
• Kundelojaliteten er lav fordi bytte av tjenesteleverandør (les: bank)
er svært enkelt og raskt å gjøre, dersom utvalget av produkter,
tjenester og løsninger ikke tilfredsstiller kundens forventninger.
Dette underbygges også av stadig flere aktører – både nye banker
og leverandører av tradisjonelle banktjenester fra andre industrier.
• Støre teknologisk dreining med digitale integrasjoner i tjenester
som ligger utenfor bankene og sømløs integrasjon med 3. parts
produkter kompliserer teknisk og kommersiell løsning.
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Hvor dårlig tid har bankene?
Det er vanskelig å se på mangel på innovative mobilløsninger som
en umiddelbar fare for de store bankene, siden kundelojaliteten er
usedvanlig høy i finansbransjen og heller ikke de beste løsningene
per i dag har noen «wow»-faktor.
På den annen side er det unødvendig å ta risikoer på dette
området. All funksjonalitet ligger åpent og det er relativt enkelt å
kopiere de beste løsningene og tette forspranget.
Konkurransedyktig mobilløsning vil gi operasjonelle besparelser og
høyere kundelojalitet. En del kundegrupper legger i større og større
grad vekt på hvilken mobilopplevelser de får. Flere internasjonale
undersøkelser viser at unge brukere som ikke får en god opplevelse
når de går inn på en mobilside, ikke vil returnere senere. Tjenesteleverandørene har bare én sjanse mot denne krevende brukergruppen.
I andre bransjer er det flere eksempler på at ny teknologi og
brukermønstre kan forandre bildet fundamentalt:
•
•
•
•

Über har tatt taxinæringen på sengen.
Airbnb utforderer hotellnæringen.
Netflix gjør videobransjen overflødig.
Google har utfordret mediehusenes inntektsmodeller.

Også i finansbransjen finnes det eksempler på både fundamentale
skift og snikende trusler:
• MPeso har tatt store deler av bankmarkedet i Nicaragua på sengen
gjennom en mobiloperatør. Selv om det ikke fremstår som relevant
i Norge er det et fantastisk eksempel på hvordan nytenkning kan
snu opp ned på tradisjonelt bankhåndtverk.
• Klarna og iZettle spiser seg inn på bankenes inntektsstrømmer
i vårt nærområde. Disse selskapene var lenge under radaren for
bankene og fremdeles er det flere banker som ikke ser hvilken
risiko de kan representere.
• Google, Facebook og ulike peer-to-peer-løsninger representerer
en kombinasjon av store selskaper med muskler og ambisjoner
og disruptive, sosiale nettverk. Ambisjonene er høye og trusselen
for en alvorlig inntektsskrell for bankene på få års sikt er
overhengende.
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Egenvurdering
Vi anerkjenner at alle banker har en unik driftsmodell og vi mener
differensiering er viktig for konkurransen om kundene fremover. Derfor ønsker
vi ikke i denne rapporten å gi noen generelle anbefalinger, men fremsetter i
stedet 7 spørsmål som bankene kan benytte for å evaluere sin egen innovasjon
og modenhet på mobile løsninger:

1. Den kortsiktige – 2 års planen
0
Vi har et ambisiøst målbilde, en foroverlent
organisasjon, finansiering og topplederforankring

10
Vi har ikke kartlagt brukeres behov
eller satt oss inn i trendene

2. Kortsiktig konkurransebilde
0
Vår bank har en god forståelse av
konkurransebildet og har en plan for å ligge
foran konkurrentene i løpet av 12 måneder

10
Denne undersøkelsen skal vi bruke
til å få oppmerksomhet og starte
arbeidet i vår bank

3. Tid fra idé til lansering av en ny tjeneste
0
Det tar 3 måneder fra idé om nytt konsept/
tjeneste til den blir lansert i alle digitale og
analoge kanaler

10
I vår bank tar det opptil 4 år
fra idé til lansering

4. Helhet
0
Vår bank ser alle berøringspunkter med
kunde i en helhet og jobber alltid med
tjenestedesign og kundereiser som en del av
tilnærmingen

10
Vår bank har organisatoriske og
tekniske siloer som gjør samarbeid
og helhet i opplevelse for kunden
krevende

5. Sømløst og likt
0
Vår bank er heldigitale og tilbyr alle
kundeprosesser, kommunikasjon og
markedsføring digitalt så vel som analogt

10
Vår bank har ulik betjening og
organisering for ulike kanaler

6. Kundesentrisk tilnærming
0
Vår bank benytter kvalitativ og kvantitativ
innsikt om behovene til reelle kunder før
vi beslutter og utvikler konsept for nye
tjenester, produkter og løsninger

10
I vår bank benytter vi «best practice»
for å utvikle produkter og tjenester og
reaksjon fra kunder får vi først
ved lansering

7. Data og teknologi
0
Vi har tatt i bruk det meste av ny teknologi
for å nyttiggjøre oss av «Bigdata» og legge
til rette for stor grad av kundebetjening
på tvers av plattformer og systemer slik at
våre kunder opplever oss som effektive og
innovative

10
Vi kan ikke tilby kunden innovative og
effektive løsninger siden vi sliter med
gamle kjernesystemer, ustrukturert
data, silo organisering og tunge
beslutningsprosesser
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Informasjon
OM DELOITTE

Deloitte er verdens største leverandør av
profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og
advokattjenester.
For kunder innen bank og finans, kombinerer
Deloitte sin fag- og bransjeekspertise på tvers av
forretningsområdene for å tilby kundene den beste
rådgivning og resultat.
Deloittes bransjeeksperter har lang erfaring og har
vært med på de store endringene i bransjen de siste
årene. Vi tilbyr et komplett tjenestetilbud fra strategi
til implementering og oppfølging.
Deloitte har hovedkontor i Oslo og regionskontor i
Bergen og Stavanger. Les mer: www.deloitte.no
Kontakter:
Kirsti Merethe Tranby Anders Milde Gjendemsjø
ktranby@deloitte.no

agjendemsjo@deloitte.no

OM HALOGEN

Halogen er et norsk teknologisk uavhengig digitalt
kommunikasjons- og designbyrå. De skaper helhetlige
brukeropplevelser; produkter, prosesser og tjenester,
med designtilnærming.
Halogen er et spesialistmiljø innen brukeropplevelse
og designtenking, og et tverrfaglig miljø med 50
spesialister fra ulike fagdisipliner jobber med design
på et strategisk og operasjonelt nivå.
Kundene spenner fra store til mellomstore
organisasjoner i privat og offentlig sektor. Markedet
er hovedsakelig i Norge, men har også internasjonal
erfaring fra store globale prosjekter.
Halogen har hovedkontor i Oslo og regionskontor i
Stavanger. Les mer: www.halogen.no

OM PENGER.NO

PENGER.NO er et datterselskap av FINN.no og er Norges
ledende tjeneste på sammenligning av priser, vilkår og
kvalitet på lån og forsikring. PENGER.NO formidler lån i
egen merkevare og knyttet til bil og boligprospektene på
FINN.no gjennom FINN.nos merkevare.
PENGER.NO er agent og låneformidler for et
trettitalls finansinstitusjoner. Arbeidet med å forenkle
kundeprosesser og bankinterne prosesser har gitt
unik data og innsikt i brukerbehov og bankenes evne
til å dekke disse behovene. PENGER.NO gir banker
og forsikringsselskap en unik distribusjonskanal hvor
de kan få akkurat den type kunder de ønsker ut fra
geografi, lånebehov og andre demografiske data.
Prosessene er IT-messig dypt koblet med bankenes
og forsikringsselskapenes interne systemer.
Les mer: www.penger.no

Kontakter:
Tone Terum

Lasse Pedersen

tone.terum@halogen.no

lasse.pedersen@halogen.no

Kontakt:
Rune Brunborg

Tina Ølstørn

rune.brunborg@penger.no

tina.olstorn@penger.no
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