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Two of our strategic “must win battles” emphasized the need for an innovation 
framework, since we aim to create great digital products and engage more 
young people – so we made one!

CREATE PRODUCTS AND 
SERVICES USERS LOVE AND 
COMPANIES WILL PAY FOR

The INNOVATION battle
GET MORE YOUNG 

USERS AND 
SUBSCRIBERS

The YOUNG battle



Inspired by lean innovation, we created a four step innovation framework, in 
parallel with testing how it could work for our “young battle” 

PROBLEM/SOLUTION FIT PRODUCT/MARKET FIT SCALINGSCOPING/VISION

Minimum Viable Product Functional product

Test hypotheses about user 
needs. Understand our 

target audience: students
Are we able to solve their 

problems and needs?

Have we made something 
students want and need? 

Iterate and learn! 

Test the business idea

I d e a s

P r o d u c t
Da t a

B u i l d

G o a l s

L e a r n

Untested business idea

Where do we need to 
innovate? And why? For 

whom?
We know we want to 
engage more young 

people/ students

How to accelerate growth 
and scale the product

Lean innovation is a structured way to work with innovation. The goal is to find solutions to real problems for real clients as 
fast as possible with as few resources as possible, to avoid waste and not make products people don´t want.



To make sure we develop products that solve real problems (for i.e. young 
people/students), we introduced five concrete steps to go through when 
testing problem/solution fit

Problem
workshop

Solution
workshop

Problem
Interview with 
target group

Solution 
interview with 
target groupPrototyping

Minimum Viable ProductUntested business idea

• What problems do 

students have? 

• We made hypotheses 

together with two 

student interns

• Interviewing 29 

students about their 

problems and needs

• Testing hypotheses 

on the target group

• Prioritizing which 

problems we should 

try to solve

• Brainstorming in a 

group: how can we 

solve student needs?

• Group activity with 

paper drawings and 

post-its

• Our designer created 

a simple clickable, 

digital prototype in 

Invision

• Interviewing students 

again and showing 

the prototype

• Did we understand 

your situation?  

• Can this potentially 

solve your problem/ 

needs?

• The answer was 

YES!



The lean canvas was used to create a one page business plan – alterations 
where made based on insight we gained through the process
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PROBLEMS

STUDENTER
Har for lite konkret kunnskap 

om hva man gjør i arbeidslivet

Kjenner kun til et snevret 

spekter av karrieremuligheter

BUSINESSES
Det er vanskelig å nå ut til et 

bredt spekter av studenter og 

potensielle arbeidstakere når 

man driver employer branding

og rekruttering

Det er vanskelig å gi studenter 

og potensielle arbeidstakere et 

autentisk inntrykk av 

arbeidshverdagen i bedriften

2

KPI
Antall studentbrukere

- Førstegangsbrukere

- Gjenbruk

Antall bedrifter som 

publiserer innhold ukentlig

8

COST
Utviklingskostnader

Design

Drift

Markedsføring

Innholdsproduksjon

INCOME

Abonnementsinntekter

Stillingsannonser Ung-segment

Innholdsproduksjon DNX

Annonser rettet mot Ung-segmentet

7 6

ADVANTAGE

Troverdig omdømme

Sterkt merkenavn mot 

bedrifter

Nettverk mot studenter og 

bedrifter

Eksisterende salgsapparat

DN.no

Kapital

9

CHANNELS

STUDENTER: 

Egne kanaler

Studentkampanjer

Sosiale medier

Jungeltelegrafen

BEDRIFTER:

Egne kanaler

Direkte kontakt 5

SEGMENT
BRUKERE: Studenter innenfor 

retningene økonomi, teknologi, 

samfunn, jus, statsvitenskap og 

politikk

KUNDER: Bedrifter som ønsker 

å rekruttere studenter innenfor 

retningene økonomi, teknologi, 

samfunn, jus, statsvitenskap og 

politikk

EARLY ADOPTERS
BRUKERE: Studenter innenfor 

retningene økonomi og 

teknologi

KUNDER: Bedrifter som ønsker 

å rekruttere studenter innenfor 

retningene økonomi og 

teknologi

1

VALUE PROPOSITION

STUDENTER
Bli bedre kjent med norske 

bedrifter, og dine potensielle 

fremtidige arbeidsgivere

BEDRIFTER
Oppnå større eksponering 

ovenfor kvalifiserte studenter 

og nyutdannede, og gi dem et 

autentisk innblikk i din bedrift

KONSEPT PITCH

En plattform der studenter 

og bedrifter møtes

SOLUTION

Plattform der bedrifter 

publiserer innhold rettet 

mot studenter i form av 

blogg, tips og triks og 

fagartikler

Q&A-seksjon der bedrifter 

svarer på spørsmål fra 

leserne

Oversikt over 

stillingsannonser for de ulike 

bedriftene
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VALUE PROPOSITION

STUDENTS
Bli bedre kjent med norske 

bedrifter, og dine potensielle 

fremtidige arbeidsgivere

BUSINESSES
Oppnå større eksponering 

ovenfor kvalifiserte studenter 

og nyutdannede, og gi dem et 

autentisk innblikk i din bedrift
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SOLUTION
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V 1.0

V 2.0

V 3.0



When we felt confident that our solution could solve the target group´s 
problems, the next step was to create and iterate on a minimal viable product

Ideas

ProductData

Build

KPIs

Learn

This is our MVP to reach students!

We have sent a MVP-version of our student platform to some hundred 
students to get feedback and iterate on the solution.
We are asking if this solution can solve their problems; «how will my 
work life be like, and what options do I have?»
Content comes from companies who want to do (and pay for) employer 
branding, as well as DNs own articles, job posts and podcasts.



At the moment all employees in DN have been 
introduced to the new innovation framework

• We have an «innovation battle team» prepared to help people with great ideas through the 
innovation framework

• Many have learned to use the tools like lean canvas and interview guides

• We currently have six ideas going through the innovation process, and two MVPs are out 
receiving feedback from real users and potential customers

• All employees know that innovation is a must win battle for DN, and we feel more comfortable 
to take on that battle now than ever before!


