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We’re Designit,  
a strategic  
design firm.

We work with ambitious brands of all 
sizes to create high-impact products, 
services, systems and spaces  
— that people love.  

Because what matters to people, 
matters to business.
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Transformation 
programs 
We help clients transform their 
organisation, their way-of-work and 
their ability to continuously improve 
and innovate their entire business.

New  
ventures 
We help clients of all sizes identify, 
explore, launch and scale new 
businesses, disrupt industries and 
create new revenue streams.

Professional  
education 
We teach and develop design-driven 
mindsets within organisations to 
increase profit, spark creativity and 
boost innovation efforts.

Products and 
services 
We design meaningful products, 
services, systems and spaces, 
that improve the way all of us 
live, work, and do business.

We do design differently.
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Business strategy  
and venture design

Product and  
industrial design

Architecture and  
space design

Brand and  
graphic design

Digital design  
and development

Service and customer 
experience design



We’re worldwide.  
That’s right next to you.
Aarhus  Barcelona  Berlin  Copenhagen 
Lima  London  Madrid  Medellin  Munich  
New York  Oslo  San Francisco 
Stockholm  Tel Aviv  Tokyo

500+  
Designits 

15 
Offices 

1 
Global team
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200 experts 
across the 
Nordics.

We operate as one across our 
four offices in Stockholm, 
Copenhagen, Aarhus and Oslo, 
working in with small, 
multidisciplinary and agile teams.



Clients 
we’ve 
worked 
with.
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And we have 
started 
something new



11

We help our clients 
build and evolve 
design capabilities, 
with Professional 
Education.
We’ll bring a design-driven mindset and methods from for 
example Design Thinking, Business Model Innovation and 
Lean Startup to your organisation through tailored training, 
taught by our experienced and passionate practitioners.



Hvorfor er vi 
her i dag?
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Vi har kurset 
rundt 300 
DNB-ansatte i 
Designdrevet 
innovasjon… 

• 4-dagers kurs fordelt 
på 2 uker 

• våre lokaler 
• ca 20 deltakere per 

gang



Hva ville DNB 
oppnå?
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Snu et tankesett og 
skape begeistring
Å jobbe designdrevet er en ny opplevelse for mange, og uten å ha 
opplevd selv at det fungerer kan det være vanskelig å delta i et 
prosjekt som jobber på denne måten. Det er derimot fort gjort å tvile 
underveis på om fremgangsmåten i det hele tatt fungerer. 

I tillegg var det et poeng at deltakerne skulle komme tilbake topp 
motiverte fra kurset.



Hvordan løste 
vi det?
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Day 1: Insight 
Why should we talk to the 
users, and how do we do it? We 
begin our mini project doing 
user research and synthesising 
key findings. 

Typical content 
• Principles of design-driven 

innovation 
• Service safari 
• Explorative user interviews 
• Synthesising 
• Key findings

Day 2: Ideation 
Knowing where the challenges 
are, it is time to get creative. 
First we need many ideas, then 
we work on developing the 
good ones. 

Typical content 
• Brainstorm and brain pool 
• 4 lenses of innovation 
• Forced association 
• Grouping and prioritisation 
• From idea to concept

Day 3: Validation 
We don’t know if an idea really 
works before someone is using 
it, so we minimise risk by testing 
ideas as early as possible. 

Typical content 
• Iterations and prototyping 
• Lean canvas 
• Scenarios 
• Sketching 
• User testing

Day 4: Pitch 
A great idea is worthless, if 
nobody else knows about it. 
What do you need to present to 
get attention and funding from 
stakeholders? 

Typical content 
• Business case light 
• Planning for sprints 
• Pitch buildup

En designprosess «på speed»:
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Hvor ekte kan vi 
gjøre det?
Dag 1 og 3 er det henholdsvis 
brukerintervju og brukertest. 
Sjokket er til å ta og føle på når 
de skjønner at de skal forholde 
seg til ekte brukere, og ikke bare 
øve med hverandre. 

Det fine med dette er at  
• det de lærer av å snakke med 

brukere faktisk kan brukes 
• det at det er på ordentlig gjør 

enormt inntrykk 
• de får håndtert andre ting som 

ikke handler om metode, men 
om å f.eks grue seg
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Vi lærer vekk 
vårt eget 
håndverk
Vi som er kursholdere bruker 
mesteparten av tiden vår som 
utøvende i prosjekter. Det betyr 
at vi har fersk kunnskap om det 
vi lærer bort, og relevante 
forklaringer og eksempler som 
ikke nødvendigvis står i 
kursmaterialet
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All our courses 
follow the same 
learning rhythm to 
ensure that the 
knowledge sticks.

Example & lecture

PracticeReflect

We’ll present basic theory and 
principles, all illustrated with inspiring 
examples of how we’ve applied them 
to solve real project challenges. We’ll 

also introduce relevant tools that 
support each element of the process.

You’ll test the tools in exercises that 
are as close to the real context as 

possible. Meaning; if we are teaching 
how to facilitate a workshop, you get 
to facilitate a workshop. If we discuss 
methods for user interviews, you get 

to interview real users.

Once an exercise is done, we’ll share the 
insights and learnings, and reflect 

together to become more aware of what 
worked well, what was difficult, what we 
could have done better, and how to use 
the tools and methods in our daily work 

back home.
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Vi har faktisk 
inspirasjons-
garanti

Vi tror at hvis du har det gøy og 
blir inspirert er sjansen større for 
at du har lyst til å ta i bruk det 
du lærte. 



22

OBS: Det er jo 
ikke sånn at vi 
traff blink på 
første forsøk

Vi har spurt deltakerne etter 
hver dag og etter endt kurs hva 
som fungerte og hva som bør 
endres og hva som gjorde 
inntrykk. 

Ut fra dette har vi gjort store og 
små forbedringer.
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Hvordan få inspirasjonen til 
å vare???



Kjære meg, 

nå som jeg er tilbake på jobb 
vil jeg …



Fungerte det?

05
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På kort sikt: ja!
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Men ble det mer enn en 
«fun day at camp»?



Spørre-
undersøkelse
Gjennomført i etterkant, med svarperiode 
16.-19.10.18.

28

Detaljer 
- Typeform 
- Sendt til ca 250 deltagere

Svar 
- Ca 82 svarte 
- Minst 26 personer svart på 

hvert kvantitative spørsmål 
(ulike turer gjennom skjema) 

- !Bug i Typeform? Disse var 
satt som “Required”



29Hva har du gjort annerledes etter kurset? (Multiple choice)

…tavle.



30Hva føler du at du mestrer etter kurset? (Multiple choice)

…kan ha en 
verdi i et 
prosjekt

…prosjekter med 
tjenestedesign, og 
dermed hva jeg skal 
be om hjelp til

… ved bruk av 
metodikken

…tjenestedesign

…tjenestedesign

…tjenestedesign



31Har du fått anledning til å bruke metodikken etter kurset?

Hvis du får anledning til å bruke metodikken etterhvert, 
tror du kurset har vært til hjelp selv om det har gått en 
stund?

Hva beskriver best timingen fra kurs og til du 
fikk brukt metodikken?

Ja-svarene

Nei-svaret

I hvilken sammenheng bruker du metodikken? 
(Multiple choice)

…kurset - da hadde 
enda mer fra kurset 
festa seg.

…metodikken raskt 
etterpå - det var viktig 
for at den festa seg.

…linja.

…glemt mye.



32Hvor mange fra avdelingen din var på kurs?

Er det en fordel at flere i en avdeling har tatt 
kurset slik at man deler ballasten med noen?



Presentation Title 
2018
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Hva har du tatt med deg videre fra kurset?

“ Utvidet forståelse av tjenestetilbudet 
som hele kundereisen. Ut av boksen. Se 
tjenestereisen fra kundeperspektiv. Fokus 
på kunden, ikke på våre løsninger. Løse 
kundeproblem. Empati, følelser. Pitche 
verdikonsept.

“ Metodene for å kartlegge et 
problemområde man ikke nødvendigvis 
har kjennskap til på forhånd.

“ Er mer nysgjerrig og 
strukturert.

“ Mykje meir kunde-/ brukarfokus i 
utviklingsarbeidet enn tidlegare. Meir 
fokus på gode problemstillingar og 
åpnare sinn i idèfasen.



Presentation Title 
2018

34

Hva har du tatt med deg videre fra kurset?

“ Forståelsen for viktigheten av å bruke 
nok tid på å finne problemet.

“ At det er viktig å teste ut ideer før det 
kjøres ut i full-skala. Det er bedre å prøve 
og feile litt først, slik at produktet blir 
sikkelig bra når det først lanseres.

“ Viktigheten av å høre med kunden tidlig i 
prosessene før man starter. Teste ideer og 
prototyper før lansering. Tørre lansere før 
alt er ferdig.

“ Først og fremst hvor enkelt kundedata 
kan innhentes og hvor effektivt det er for 
å få avdekket om tjenesten vi ønsker å 
utvike er relevant for kundene. I tillegg har 
jeg tatt med meg at man ikke skal 
undervurdere verdien av å lage en 
prototype, for det vil kunne avsløre viktige 
både styrker og svakheter med en 
tjeneste, og gi en pekepinn om den er 
brukervennlig nok til å være levedyktig.
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Så bra at du er inspirert til å jobbe på nye 
måter! Fortell oss gjerne litt mer. 

“ I steden for å løse enkeltproblemer 
subotimalt, kan man se på en hel prosess 
eller kundereise og tenke annerledes. Det 
er noe å strekke seg etter hver dag.

“ Synes kurset var lærerikt og at det var 
fin flyt. Hele tiden oppgaver og læring 
istedet for foredrag er det beste. Aktiv 
læring og å bli utfordret hele veien gjør at 
man gir mer av seg selv også.“ Jeg har blitt mindre detaljfokusert og at 

ting skal se så pent og ordentlig ut når jeg 
skal visualisere/fremstille en sak/
utfordring. De fleste skjønner hva som 
menes selv om jeg ikke er så god til å 
tegne...

“ Jeg bruker med tid på å stille spørsmål 
rundt brukerens behov, og hvordan 
brukeren løser utfordringene i dag.
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Har du noe mer på hjertet rundt kurset?

“ Dette var enda et "hurrakurs" i rekken av 
slike opp gjennom årene. Konseptet og 
alt rundt var bra. men det skinte gjennom 
i en del av materiellet at dette var copy/
paste av konsepter utviklet i land med 
større markeder.

“ Ofte blir kurs teoretiske, men grunnlaget 
for å ta det ut er ikke på plass når man 
kommer tilbake. Da er forventinger og 
rom for å tenke / jobbe annerledes 
akkurat slik det var før kurset. Digget 
kurset, men vanskelig å omsette. Når ikke 
«alle» kan og kjenner metode, samtidig 
lang vei til ekspert hjelp.



Veien videre?
37


