
Fremtidens 

plattform for 

fremtidens 

boligsalg



OBOS BESKYTTET

1930-tallet

2 500 

1940-tallet

3 500

1950-tallet

20 000

1960-tallet

15 000 

1970-tallet

16 000 

1980-tallet

8 300

1990-tallet

2 134 

2000-tallet

6 300

2010-tallet (hittil)

17 589 

Gjennom 90 år har vi bygget boliger, men måten de blir solgt 

på har endret seg drastisk

Antall OBOS-boliger 

bygget i Norge

Samarbeid med 

kommunen



OBOS er ikke lenger bare en Oslo-aktør



OBOS BESKYTTET





Roboter

Augmented reality

Virtual Reality

Kunstig intelligens
Internet of Things

Droner

Datafangst Kapasitet

Skyen

Økende datakraft

Automatisering Visualisering Tilpassede tjenester

Personer og 

omgivelser



OBOS BESKYTTET

Vi må sette kunden først og tørre å si hvem som spiller 

hovedrollen og hvem som har en birolle

Arbeidsprosess: Tenke kunde i alle ledd

Drømme Velge Vente Eie

Finne et

område, prosjekt 

eller bolig du er 

interessert i

OBOS nye hjem

Velg megler  

Verdivurdering

OBOS 

Eiendomsmeglere

Finansierings-

bevis

OBOS Bank

Visningshelg

Kjøp av nybolig

OBOS Nye Hjem

Forsikring

Tryg Forsikring

Innflytting 

ny bolig

OBOS Nye hjem 

og forvaltning

Velg megler

for salg av egen 

bolig

OBOS Eiendoms-

meglere

Følge med på 

byggeprosessen 

og gjennomføre 

tilvalg



OBOS BESKYTTET

Nordmenn bytter bolig oftere og oftere 

Vi hjelper medlemmene med å oppfylle boligdrømmen

Nyutdannet og skal 

kjøpe førstegangsbolig

– finner et fint nyboligprosjekt

Flytter inn til kjæresten 

og skal selge 1-romsen 

– har aldri solgt en bolig før

Får barn og trenger større plass

– liker seg godt i området og lurer 

på om OBOS har noe til salgs

Ønsker etter hvert å bo 

mer landlig og finner et 

fint hus fra Block Watne

Barna flytter ut og de 

kan nå tenke seg å flytte 

inn til byen igjen

Flytter etter hvert på 

gamlehjem og barna trenger 

hjelp til å selge leiligheten



OBOS BESKYTTET

Flere kundeflater som ikke henger sammen

OBOS.no

OBOSbanken.no

OBOS-eiendomsmeglere.no

OBOSeiendom.no

OBOSprosjekt.no

BlockWatne.no

Kjøpesentrene

OBOS-appen

Nabohjelp

Distansekortet



OBOS BESKYTTET

… og under panseret

AS400 - kjernesystem
Ett CMS hvor MYE 

funksjonalitet er bygget inn



OBOS BESKYTTET

Før





OBOS BESKYTTET

Fire forskjellige boligsøk
Nybolig fra OBOS nye hjem

Kilde: Finn.no

OBOS-boliger som er bygget tidligere, og som selges med forkjøpsrett

Kilde: AS 400

Boliger som OBOS-eiendomsmeglere selger – både nytt og brukt

Kilde: Webmegler
Nybolig fra Block Watne

Kilde: SuperOffice
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Altfor mye av 

innholdet vårt får 

ikke den plassen 

det fortjener
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OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti



OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti Industrialisert



OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti Industrialisert

Kundefokus, men strikk og 

binders i bakkant



OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti Industrialisert

Kundefokus, men strikk og 

binders i bakkant Klar for fremtiden



OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti

Kundefokus Klar for fremtiden

Industrialisert



OBOS BESKYTTET

Historisk utvikling

Tid

In
v
e

s
te

ri
n

g
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3 år 5 år 7 år 9 år 11 år1 år

Kontinuerlige forbedringer i en åpen og fleksibel 
arkitektur, fremfor å bli låst inn i en enkeltløsning 
(publiseringsløsning) hvor alt må byttes ut med 
jevne mellomrom. Tenke mer langsiktig og bygge 
løsninger som skalerer i fremtiden også.

Målbilde
In

v
e

s
te

ri
n

g
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Målbilde
In

v
e

s
te
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n

g

Tid



Hvordan kom vi frem til dette?



OBOS BESKYTTET

Vi plumpet uti, 

og har hatt flere 

humper på 

veien

2017

2018

Juni - vi har en kul idé til en ny tjeneste

September - vi tar kontakt med et byrå og planlegger en google

design sprint for å få fart på idéen

Oktober – vi pitcher for ledelsen, de liker det de ser

November – vi jobber videre med konseptuvikling

Februar – konseptet utvikler seg, og vi ser at dette kan bli mye større

April – vi innser at dette ikke kan bygges på dagens plattform

Mai – vi pitcher på ny til ledelsen – denne gangen med forslag 

om en PoC på en ny headless-teknologi

Juni – teknologien er lovende, men vi får kalde føtter

August – vi sender en forespørsel til tre ulike selskaper om å 

bistå oss med råd i hva vi bør velge



Nettsteder og tilhørende tjenester:

Obos.no
• OBOS-land (komplett søk i nytt, brukt og 

forkjøp – legge ut bolig)

• Finn megler

• Medlemsfordeler

• Inngang til banken

• Mitt OBOS – innlogget (medlemskap, mine 

samtykker, bolig, boligsøk + favoritter, 

boligkjøp, tilvalg, mine forkjøpsmeldinger, 

inngang til styrerommet++)

• Chatbot

• Styre

• Bedrift

bank.obos.no

styrerommet.no

blockwatne.no

Nyhetsbrev

Apper:

• OBOS-appen

• Nabohjelp

• Digitalt boligsalg

• Digital versjon av OBOS-bladet?

Andre fremtidige 

tjenester

Innholdshub

Master for noe innhold, mens noe er 

hentet fra kjernesystemer

OBOS-bladet og 

andre blader, 

generert fra digitalt 

til papir?

Innholdsansvarlige kan 

redigere tekster for sine 

ansvarsområder som 

så kan brukes ut i en 

rekke ulike flater.

De skal kun ha tilgang 

til å redigere «sitt» 

innhold.

Mulig målbilde for innhold og 

eksponering til ulike tjenester 

(både digitale og analoge)
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Hva ønsket vi å oppnå?

1

Fleksibel arkitektur

2

Innhold kan brukes på 

tvers av kanaler

3

Raskere time to 

market

4

Brukervennlig for 

redaktørene

ETT OBOS

5



Forte_ Digital
OBOS BESKYTTET

PIM
Bolig

PIM
Medlem

(fase 2)

PIM
Nabolag

(fase 2)

Elasticsearch

OBOS Tjenesteplattform

OBOS Digitale kanaler

Nettsider og mobilapper
Front-end del

OBOS Innholdshub

Hver enkelt applikasjon eier sine egne data 
innenfor innholdshuben. Elasticsearch
indekserer innholdet og tilbyr søk og utlisting av 
innhold til webapplikasjonene.

Data fra Tjenesteplattformen kan også 
indekseres på tilsvarende måte.

I tillegg kan webapplikasjonene nå innholdet  
gjennom Content Delivery APIet til Episerver. 

OBOS Tjenesteplattform

Tilbyr tjenester for tilgjengeliggjøring av 
data fra interne systemer

Episerver
CMS

Data Store

Web- og mobilapplikasjoner

Web 
Index

Bolig 
Index

Index



OBOS BESKYTTET

Hva legger vi i dette?

• Slå sammen nettsidene under ett 

OBOS – på kundens premisser

• Ett sted å forvalte innholdet uavhengig 

av kanal

• Økt grad av personalisering og at 

relevant innhold kan vises «i kontekst»

• Ett felles søk for alle boliger 

OBOS tilbyr

• Felles bildearkiv integrert med 

innholdsplattformen som sikrer riktig 

bruk av bilder

• Felles ID-løsning som sikrer friksjonsfri 

innlogging og gjenkjenning av kunden 

på tvers av kanaler

• På sikt: kunne tilby et åpent API som 

også partnere kan koble seg på





OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti

Kundefokus Klar for fremtiden

Industrialisert



OBOS BESKYTTET

1
Team

• Få på plass de riktige 

folkene

• Få oversikt og felles 

forståelse

• Få prosessene i teamet 

til å fungere

...og så det vanskelige



OBOS BESKYTTET

2
Forankring og 

forventninger

• Forventningsstyre 

organisasjonen 

• Få forståelse for at vi 

har bygget masse 

under panseret 

...og så det vanskelige

1
Team

• Få på plass de riktige 

folkene

• Få oversikt og felles 

forståelse

• Få prosessene i teamet 

til å fungere



Min tjeneste er viktigst

Vi har ikke fått noe på flere år!

Dette haster å få lansert!

Hvorfor har dere løst det 

på denne måten?



OBOS BESKYTTET

2
Forankring og 

forventninger

• Forventningsstyre 

organisasjonen 

• Få forståelse for at vi 

har bygget masse 

under panseret 

...og så det vanskelige

1
Team

• Få på plass de riktige 

folkene

• Få oversikt og felles 

forståelse

• Få prosessene i teamet 

til å fungere

3
Leveranser

• Måtte begynne i feil ende 

pga compliance

• Vi oppdager nye behov 

underveis 

• Vi bygger grunnmur og 

organisering i fart
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Vi må sette kunden først og tørre å si hvem som spiller 

hovedrollen og hvem som har en birolle

Arbeidsprosess: Tenke kunde i alle ledd

Drømme Velge Vente Eie

Finne et

område, prosjekt 

eller bolig du er 

interessert i

OBOS nye hjem

Velg megler  

Verdivurdering

OBOS 

Eiendomsmeglere

Finansierings-

bevis

OBOS Bank

Visningshelg

Kjøp av nybolig

OBOS Nye Hjem

Forsikring

Tryg Forsikring

Innflytting 

ny bolig

OBOS Nye hjem 

og forvaltning

Velg megler

for salg av egen 

bolig

OBOS Eiendoms-

meglere

Følge med på 

byggeprosessen 

og gjennomføre 

tilvalg
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Hva ønsket vi å oppnå?

1

Fleksibel arkitektur

2

Innhold kan brukes på 

tvers av kanaler

3

Raskere time to 

market

4

Brukervennlig for 

redaktørene

ETT OBOS

5



Tradisjonelt vs

«headless» 

CMS

«Headless» CMS

• Når du skal ha innholdet ut i flere 

ulike kanaler (nettsider, mobilapper, 

IoT osv)

• Når du har flere utviklingsteam som 

skal jobbe parallelt med utvikling av 

digitale kanaler som alle skal bruke 

det samme innholdet

• Når du vil stå friere til å velge ulike 

teknologier som passer best til 

behovene dine

• Når du vil legge stor vekt på 

brukeropplevelsen og ikke ha noen 

begrensninger her

• Når du trenger en mer skalerbar 

løsningen for å løse fremtidige 

behov

Tradisjonelt CMS

• Når nettsiden er enkel og 

standard sidemaler vil være 

nok til å presentere innholdet

• Når man har et lite og 

begrenset budsjett

• Du ikke har flere utviklingsteam 

som skal jobbe parallelt i 

løsningen

• Du bare skal publisere til en 

kanal/én nettside



OBOS BESKYTTET

Silo og spagetti

Kundefokus Klar for fremtiden

Industrialisert



Tusen takk!

@MissOyna

Jorunn Øyna


