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Hvor er vi i dag?
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78% av alle husstander i Norge er tilknyttet Trumf

1.3 mrd.
Til gode i bonus

1.8 mill.
Aktive husstander

2.2 mill.
Medlemmer i Trumf

1.6 mill.
E-post samtykker

1.2 mill.
SMS samtykker

2.0 mill.
Aktive bankkort*

110 mill.
Eposter*

25 mill.
SMS

620 000
Mnd. besøk trumf.no

35-45 %
Åpningsrate



Levering der du er

IoT og automatisert bestilling

Bærekraft Måltidsløsninger

Personlig assistent Digital markedsplass

Drivere som utfordrer oss 



Hvor skal vi?





Digitale tjenester i butikk mer relevant



Digitale og fysiske flyter sammen 



Mobil betaling 



NorgesGruppen
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Identifiseringstjenester 



Dataportabilitet og samletjenester



Netthandel og intelligent handel 



NorgesGruppen
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Markedsplass



Hvordan jobber vi?



Kunden i fokus Sitte sammen 100% allokert

Laget styrer seg 

selv

Enklere styringsmodell

Standardiserte 

arbeidsmetoder

«Minst brukbare 

produkt»

Ende-til-ende 

ansvar

Våre agile prinsipper 
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Leverer raskere og riktigere produkter 



Mål-

bilde

Etablere tverrfaglige produkt- / tjenestelag



HOLDNING
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ADFERD

Brukerintervjuer Brukertesting

FeltstudierFokusgrupper

Cardsorting

Eyetracking

WebanalyseSpørreundersøkelser

Personas

Ekspertevaluering

KVALITATIV

Design sprint

A/B testing



Case 1: 

Digital kvittering på trumf.no

Utforskende og kundenær tjenesteutvikling



HYPOTESE: 

Vi tror at medlemmer 

som logger seg inn på 

kjøpsoversikten sin på 

Trumf.no er interessert i 

å se en digital kvittering 

med detaljer om sine 

kjøp



HOLDNING

KVANTITATIV

ADFERD

Brukerintervjuer Brukertesting

FeltstudierFokusgrupper

Cardsorting

Eyetracking

WebanalyseSpørreundersøkelser

Personas

Ekspertevaluering

KVALITATIV

Design sprint

A/B testing





Pris per 

vare
Totalsum 

på handel

Trumf-bonus 

spart på 

handel
Trumf-bonus 

spart per vare



92,51 %

7,49 %



Fant

informasjonen

jeg var ute etter

Bør være mulig 

å laste ned

eller eksportere

til CSV eller Excel

Vil gjerne se rabatter 

og markering av varer 

kjøpt på Trippel-Trumf

Kunne tenke meg en 

aggregert oversikt per 

kategori for å se hvor mye 

jeg f.eks har brukt på meieri 

eller melk det siste året



Case 2: 

Personalisert handlelisteforslag

Utforskende og kundenær tjenesteutvikling
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HYPOTESE: 

Vi tror at «Har du glemt 

noe» blir enda mer 

relevant om den 

inkluderer lavfrekvente, 

men faste varer og 

baserer seg på den 

enkelte kundens 

kjøpsadferd.
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A. Eksisterende løsning (kontrollgruppe)



B. Ny prediksjonsalgoritme



A. Eksisterende (kontrollgruppe) B. Ny prediksjonsalgoritme

24% 32%



Case 3: 

Digitale tjenester i butikk

Utforskende og kundenær tjenesteutvikling



Vi tror å kommunisere 

middag og middagstips når 

kunden står i MENY-

butikken, vil hjelpe kunden 

med å ta valg og gjøre 

handelen raskere! 
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Brukerintervjuer

Fokusgrupper

Cardsorting

Eyetracking

Webanalyse

Personas
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KVALITATIV

Design sprint

A/B testing

Spørreundersøkelser

Brukertesting

Feltstudier



Større fleksibilitet til å mobilisere

laget rundt prioriterte oppgaver





Forretning

Designere

IT

✓ 3 timer 

✓ 11 Intervjuer 

✓ 6 geriljatester



Vi samarbeider, 

samhandler 

og jobber mer effektivt

Vi responderer raskere 

på endringer



Kort oppsummert

• Viktig å komme i gang med testing av nye konsepter tidlig

• Velg metode / verktøy basert på hvilke spørsmål du har

• Det er en evolusjonær utvikling (bygge stein for stein)

• Det er kundenes behov vi må løse, og teknologien kan hjelpe oss på vei



Takk for meg!


