
Fremveksten 
av FinTech

- trussel eller mulighet
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TelefonBank
1990-tallet

NettBank
2000-tallet

MiniBank
1980-tallet

”Det har 
vi jobbet 

med i 
50 år”



03 Er det annerledes denne gang?

”Banking is 
necessary. 

Banks 
are not”

Bill Gates, 1994



04 Digitalisering endrer alle bransjer
162 år

214 mill kunder
36.000 ansatte

Alt som kan
digitaliseres

vil bli 
digitalisert

År 2014
434 mill kunder
93.000 ansatte

År 2014
450 mill kunder

50 ansatte

Utfordring
Datatrafikk 

erstatter ”alle” 
samtaler.

Forretnings-
modellen er 

disrupted



05 Vi opplevde et vendepunktet i år 2008 

Cloud ComputingiPhone & AppStore Finanskrise



06 Hva kjennetegner FinTech-selskapene?

kreativ
juss

kreative
forretnings-

kreative
bruker-

modeller
opplevelser

kreativitet



07 Venmo

New York, 2009

Mobil vennebetaling

En typisk Venmo-bruker åpner appen 4-5 
ganger i uken, ikke for å betale noen, men 
for å se hva deres venner driver

Venmos suksessoppskrift er at de har tatt 
”kjedelige” transaksjoner og gjort dem om 
til sosial opplevelser ved hjelp av tekst, 
bilder og emojies.

๏

๏

๏

๏



08 TransferWise

London, 2011

Startet av Skype-gründerne

Tilbyr internasjonale pengeoverføringer 
for privatpersoner, i real-time til lavt gebyr

๏
๏

๏



09

500 kr

550 kr

500 kr

500 kr

50 kr

1050 kr overføres internasjonalt 50 kr overføres internasjonalt

TransferWiseIBAN



10 Klarna

Stockholm, 2005

Har mottatt Bank-lisens i Sverige

Når Klarna finansierer netthandel kjøp så 
generere de en kredittscore på kunden 

som blant annet tar hensyn til om 
søknadsskjemaet inneholder skrivefeil og 

små bokstaver på navn/nye setninger, 
hastighet på utfyllingen av skjemaet, osv. 

๏

๏
๏



11 Lunar Way

Fremstår som 
bank, men 

Nykredit Bank 
leverer alle 

banktjenester 
via API

Århus, 2015 ๏



12 FinTech i Norden



13 FinTech i Norden



14 Danske Bank tilsvar

Future Finance

UX Garage

Innovasjonsmiljøer



15 Danske Bank
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19 Er banken på vei mot et ”Kodak-moment”? Flyttes banking til nye plattformer?

Gårsdagens
mål var å forevige 

opplevelser via foto

Dagens behov er å 
dele hendelser i nåtid



20

The real threat is 

FATBAG



21 Kina



22 Blir saldo en del av iPhone-operativsystemet?



23 Amazon



24

Takk for meg

The end


