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Af Klaus Berentsen, Partner,  
Head of PwC Financial Services

Partnerskaber og teknologi skal 
styrke livsvigtig innovation

Ifølge ’PwC Global FinTech Report 2017� Redrawing the 
lines: FinTech’s growing influence on Financial Services’ 
vurderer mere end 80 % af de adspurgte beslutnings-
tagere i den finansielle sektor, at deres forretning trues 
af nye innovative spillere og løsninger� Som konsekvens 
viser analysen, at 77 % af respondenterne planlægger 
at øge deres interne innovation, mens 82 % arbejder  
for at skabe innovation gennem partnerskaber med 
FinTech-virksomheder inden for de kommende 3-5 år�

’PwC Global FinTech Report 2017. 
Redrawing the lines: FinTech’s growing 
influence on Financial Services’, som er 
gennemført blandt flere end 1.300 
beslutningstagere med baggrund i den 
finansielle sektor og FinTech-virksom-
heder, viser, at frygten for at miste dele 
af forretningen til FinTech-virksomhe-
der på globalt plan er vokset fra 83 %  
i 2016 til 88 % i 2017.

Siden sidste analyse i 2016 er fokus på 
samarbejder og partnerskaber mellem 
etablerede finansielle virksomheder og 
FinTech-virksomheder blevet normen i 
en række lande. De etablerede spillere 
får tilført innovationskraft og inspira-
tion, mens iværksætterne får adgang til 
kunder og kapital. Men ifølge analysen 
ligger danske finansielle virksomheder 
bag udviklingen i lande som fx Tysk- 
land, Belgien og Holland, hvor op mod 
70 % allerede i dag er i partnerskaber 
med FinTech-virksomheder.  I Dan-
mark er andelen 36 %, mens forvent-
ningen til at indgå i partner skaber i 
løbet af de næste 3-5 år ligger på 81 % 
blandt de adspurgte. Den teknologiske 
udvikling kombineret med den aggres- 
sive konkurrence medfører, at de, som 
ligger foran feltet, er vanskelige at nå. 

Som konsekvens af de globale tenden-
ser mener PwC, at det er nødvendigt, 
at den danske finansielle sektor 
fokuserer på mulighederne for at  
skabe samarbejder og partnerskaber 
med FinTech-virksomheder og -iværk-
sættere. De danske virksomheders 
størrelse og agilitet kan endnu være  
en fordel i forhold til europæiske og 
internationale konkurrenter. Men  
der skal handles nu.

Erfaringerne fra analysen om sam- 
arbejdet mellem etablerede finansielle 
virksomheder og FinTech-virksomheder 
viser en række markante udfordringer  
i forhold til forskelle mellem nye og 
etablerede spilleres ledelse og kultur, 
usikkerhed om lovgivning og forskelle  
i forretningsmodeller som væsentlige 
udfordringer sammen med it-sikkerhed.

De finansielle virksomheder har ifølge 
PwC’s globale analyse skarpt fokus på 
at integrere nye teknologier i deres 
forretning. Data analytics nævnes af tre 
ud af fire (74 %) som et investeringsom-
råde, fulgt af mobilteknologi og kunstig 
intelligens. En spændende teknologi, 
som modnes mere og mere, er block-
chain, hvor tre ud af fire (77 %) for- 
venter, at teknologien bliver en central 
del af deres forretningssystemer og 
processer senest i 2020. 
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En erfaring fra PwC’s globale analyse 
er, at de rigtige løsninger hurtigt leverer 
ROI. Men forudsætningen for at ramme 
de rigtige løsninger er, at virksomheden 
hele tiden prøver sig frem; det kræver 
investeringer for at høste gevinster. 

Kundefokuseret værdiskabelse
PwC’s Financial Services følger 
udviklingen og løsningerne tæt, og  
vi kan konstatere, at de fleste danske, 
finansielle virksomheder vælger en  
af tre forskellige tilgange i forhold  
til muligheder og udfordringer ved  
den teknologiske udvikling:

• Den første gruppe investerer selv 
massivt i udviklingen af deres 
eksisterende it-kapaciteter eller 
etablerer nye adskilte afdelinger – i 
håb om at kunne opnå samme agilitet 
og innovationsevne som de mindre 
FinTech-start-ups. Se eksempler på 
denne rejse i artiklerne om ’Mobile-
Life: En innovationsrejse i Danske 
Bank’, ’Sådan skaber BEC bruger-
dreven innovation på en fælles 
platform’ og ’Når big data optimerer 
interaktionen med kunderne’ om 
Trygs fokus på machine learning.

• Den anden gruppe har erhvervet sig 
FinTech-virksomheder eller har 
indgået strategiske samarbejder. 
Denne gruppe har en kritisk opgave i 
at få integreret de agile FinTech-virk-
somheder, som typisk opererer med 
et andet mindset og en anden  
forretnings kultur. Se fx ’Nordea gør 
banken ’convenient’’.

• Den tredje gruppe vælger at vente og 
se, hvilke teknologier der vinder. 
Denne gruppe risikerer at stå 
uforberedte og magtesløse, den dag 
FinTech-virksomhederne har stjålet 
store dele af deres forretning.

Når konkurrencen, kundeadfærden og 
mulighederne udvikler sig hurtigt, er 
det evnen til at eksekvere en proaktiv 
strategi, der vil adskille vinderne fra 
taberne. Løbende tilpasninger, agilitet 
og omstillingsparathed er nøgleord  
for udviklingen i dag. Læs hvordan 
udviklingens konsekvenser får ind- 
flydelse i ’Danske Bank: Kunderne  
er stadig kernen’.

Oplev hvordan Nordea, Nordens største 
bank, organiserer sig i forhold til de 
store strategiske investerings projekter, 
som de har besluttet at gennemføre 
frem mod 2020 i artiklen ’Digitale 
transformationer hos Nordea’.

Som et yderligere eksempel på, 
hvordan teknologi og menneskelig 
adfærd ændrer vilkår og rammer,  
har vi undersøgt, hvordan strategi og 
beslutninger i den danske ejendoms-
sektor udfordres af globale trends som 
teknologisk udvikling, demografiske 
forskydninger og urbanisering. Læs 
mere i artiklen ’Tre globale megatrends 
og deres betydning for fremtidens faste 
ejendom’.

Med disse perspektiver ønsker vi at 
inspirere ledere og beslutningstagere  
i den finansielle sektor og give gode 
råd til, hvordan udfordringer og 
kundefokusering kan bidrage til at 
skabe værdi for virksomhederne,  
deres interessenter og det omgivende 
samfund. Vi vil gerne takke alle de 
medvirkende beslutningstagere for 
deres perspektiver på muligheder, 
udfordringer og konsekvenser for 
forretningen og den inspiration,  
de deler med os.

Klaus Berentsen 
Head of Financial Services, PwC

”Når konkurrencen, kundeadfærden og mulig
hederne udvikler sig hurtigt, er det evnen til at 
 eksekvere en proaktiv strategi, der vil adskille 
 vinderne fra taberne. Løbende tilpasninger,  
agilitet og omstillingsparathed er nøgleord  
for udviklingen i dag�”
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MobileLife: En innovationsrejse i Danske Bank 

Af Frank Svendsen Nørring,  
senior manager, PwC Financial Services 
Consulting, og Johan Christian Hilsted, 
senior consultant, PwC Financial 
Services Consulting

MobileLife: En innovationsrejse  
i Danske Bank

Simon Haldrup, leder af Danske Banks MobileLife, fik i 
september 2014 et mandat fra ledelsen til at lave ”noget 
disruptive”. Mere præcist blev det ikke defineret.  

Dét, som begyndte med en praktikant fra arbejds
formidlingen og et par overførte ansatte fra Danske 
Bank, er i dag forvandlet til 100 medarbejdere og flere 
markante start-up-projekter med fokus på innovation 
og digitalisering� 
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MobileLife er den afdeling, hvorfra 
Danske Bank lancerer de initiativer, 
som skal ruste virksomheden til den 
digitale tidsalder. Simon Haldrup, der 
leder teamet, har mødt os til en snak 
om produktinnovation og tiden fra 
start til nu. 
 
”I forsøget på at ride med på innovati-
onsbølgen i stedet for at blive ramt af 
den startede vi i 2014 uden at vide, hvad 
vi ville ende med. Det var en anderledes 
tilgang, for vi er i Danske Bank vant til 
at analysere os frem til svarene, før vi 
går i gang.”
 
Kombinationen af kultur og viden fra 
henholdsvis start-ups og den traditio-
nelle bankforretning skulle bringe det 
bedste fra de to verdener. 
”Usikkerheden om slutresultatet var – og 
er stadig – en vigtig del af de forskellige 
projekters mindset − nemlig at man 
ikke ved, hvad det hele ender med. Det 
giver en nerve, som er vigtig for os. Vi 
kan dog ikke skabe den samme ’burning 
platform’ som de små start-ups, der skal 
refinansieres løbende. Alligevel vil jeg 
vove den påstand, at mange af de ’hårdt 
pressede’ start-ups ikke nødvendigvis er 
udsat for et større pres i forhold til at 
skulle levere resultater, end vi er.”

MobileLife sætter kunden i 
centrum på nye måder
MobileLife startede med en ambition 
om at hjælpe Danske Bank til at komme 
tættere på privatkunders behov. Det 
har siden udviklet sig. Simon Haldrup 
forklarer:

”De løsninger, vi udvikler, er for alle og 
ikke kun for Danske Banks kunder. 
Derfor sidder der dagligt helt alminde-
lige mennesker i afdelingens gæstelou-
nge for at tale om deres idéer og ønsker 
til fremtidens bank. Derudover afstem-
mer vi løbende vores løsninger med 
brugerne og venter ikke på en release.”   

MobileLife laver ’life event banking’ i 
stedet for ’transaction banking’, hvilket 
vil sige, at idéer til nye produkter og 
services former sig omkring dansker-
nes større livsbegivenheder. Boligkøb 
er en stor beslutning, som mange 
danskere før eller siden står over for. 
Dette blev derfor omdrejningspunktet 
for én af de første lanceringer fra 
MobileLife. Som Simon Haldrup 
beskriver det, så ønskede han mere end 
blot den ”klassiske” go/no-go på 
boligfinansieringen, som bankerne 
normalt tilbyder:

MobileLife- 
innovationer

• Sunday.dk er en hjemme-
side til dem, der ønsker at 
købe en bolig. Sunday.dk 
hjælper med at finde boliger, 
der er inden for ens økono-
miske ramme. Når drømme-
boligen er fundet, kan man 
få øjeblikkelig forhåndsgod-
kendelse til lån. 

• OpenHouse er en iOS-app 
til dem, der ønsker at købe 
en bolig, hvor man hjælpes 
til at søge inden for ens 
økonomiske ramme. 
OpenHouse kan tages med 
til fremvisning, så man kan 
få hjælp til at huske vigtige 
spørgsmål, gemme bolig-
indtryk og sammenligne de 
boliger man har besøgt. 

• Sunday Owner er en app 
til både iOS og Android, 
hvor boligejere kan få hjælp 
til at holde styr på deres 
boliglån og optimere dem, 
uanset om man vil have 
mere luft i økonomien eller 
ønsker at afbetale hurtigere. 

• June.dk er en online 
investeringsplatform, som 
gør det nemmere at inve-
stere sin opsparing. Det er 
simpelt, digitalt og alle kan 
være med. Det er muligt at 
investere helt ned til 100 kr. 
på én investering, og JUNE 
vil løbende monitorere 
investeringen. 

”De løsninger, vi udvikler, er for alle og ikke kun for 
Danske Banks kunder� Derfor sidder der dagligt helt 
almindelige mennesker i afdelingens gæstelounge for 
at tale om deres idéer og ønsker til fremtidens bank� 
Derudover afstemmer vi løbende vores løsninger med 
brugerne og venter ikke på en release�”
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AFDELINGSSPECIFIK

KLASSISK
INNOVATION

INKREMENTEL 
INNOVATION

PÅ TVÆRS AF VÆRDIKÆDE

VÆRDISKABELSESUNDAY

MOBILEPAY

KLASSISKE
TRANSFORMATIONS-

PROGRAMMER

”BUSINESS AS USUAL”
UDVIKLING OG
VEDLIGEHOLD

DENNE FIGUR TEGNEDE SIMON PÅ 
GLASBORDET UNDERVEJS I MØDET, DA 

HAN FORTALTE OM MOBILELIFE.
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”Hvor langt tilbage i processen omkring 
boligkøb skulle vi gå? Her måtte vi 
udviske linjerne lidt og være fleksible. Vi 
skulle kunne hjælpe den enkelte person 
på hele rejsen – og ikke kun på finansie-
ringen. Et godt eksempel var en enlig 
mor, der fik afslag på den oprindelige 
finansieringsansøgning til boligkøbet, 
men nu kunne vi med produktet 
’Sunday’ rådgive om reelle købsmulighe-
der frem for blot go/no-go i forhold til 
bankens medvirken til finansiering. 
Sunday hjalp hende med at finde en 
beliggenhed og boligtype, der var den 
rette for netop hende. Det synes jeg er 
optimalt, og rådgiverne er glade for det.”

”Om det er MobilePay eller Sunday, så er 
det vigtige, at produkterne, der lanceres, 
er for alle, uanset om de er kunder i 
banken eller ej. Kunderelation eller 
tilhørsforhold sætter ikke længere 
grænser for interaktionen mellem bank 
og kunde. Derimod fokuserer vi på 
nærhed, forståelse og øget tilgængelig-
hed. Vi bruger med andre ord data til at 
blive klogere på danskernes behov.”     

Hvad bliver det næste?
Medier og meningsdannere er gen-
nemgående enige om, at den finan-
sielle sektor er under angreb af nye 
agile start-ups og globale teknologi-
virksomheder, som med innovative 
løsninger vil presse de etablerede 
finansielle institutioner.

”Jeg er fra Vestjylland, og umiddelbart 
virker der til at være meget røg, men ikke 
så meget ild. Derfor er mantraet her, at 
det er handlingerne, der tæller. Omkring 
5 % af vores tid bruges på alle idéerne, 
15 % på innovationen, der skal under-
støtte dem, mens 80 % er eksekveringen. 
Det betyder ofte i praksis, at dét, vi har 
udviklet, er startet ud som noget andet, 
end det er endt med.”

Som eksemplet MobilePay viser, så 
definerer hverken business cases eller 
markedsanalyser startpositionen/
slutproduktet for innovationer i 
Danske Bank. I stedet danner bruger-
nes egne ønsker udgangspunktet for 
prototyper, der senere testes og 
udvikles i samarbejde med netop 
brugerne. Og afdelingen får ofte besøg 
af både erhvervsliv og helt almindelige 
danskere, der fortæller om deres behov 
og idéer til fremtidens bank, afslutter 
Simon Haldrup tilfreds.

Blå bog 
Simon Haldrup,
Robotingeniør, 
Danske Bank

Baggrund 
Simon Haldrup er chef for 
MobileLife i Danske Bank. Han 
er uddannet civilingeniør ved 
Danmarks Tekniske Universi-
tet i 2003, og startede som 
IT-udvikler i Danske Bank i 
2005. Derefter har han haft 
flere ledende stillinger i 
Danske Bank koncernen, bl.a. 
som underdirektør med ansvar 
for risikoanalyse. Chef for 
MobileLife siden 2014. 
 
Særligt spændende teknologi: 

• Robotics, der allerede er en 
del af Danske Banks 
løsninger, bidrager til en 
bedre kundeoplevelse, større 
grad af digitalisering af 
vores processer og reduktion 
af omkostninger.

• AI/kunstig intelligens er det 
næste, som Danske Bank 
begynder at kigge på – for-
venter, at AI vil bidrage til at 
skabe endnu bedre kunde-
oplevelser og mere digital 
rådgivning baseret på 
indsigt og data.  

` TURDE TAGE SPRINGET
` DEKOBLING FRA    
   FORRETNINGEN
` MERE TID PÅ LØSNINGER
` SNAK MED DANSKERNE    OM IDÉSKABELSE.

FIRE GODE RÅD TIL ANDRE,  
DER GERNE VIL INTENSIVERE  

DERES INNOVATIONSKRAFT
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Sådan skaber BEC brugerdreven innovation på en fælles digital platform

Af Robert Bo Jensen, Partner, Head of 
PwC Financial Services Technology, 
Morten Lundberg Rasmussen. Manager, 
PwC Financial Services Technology og 
Per Rolf Larssen Partner, Head of PwC 
Financial Services Assurance

Sådan skaber BEC brugerdreven 
innovation på en fælles digital 
platform

BEC udvikler og driver fælles it for mere end 50 små og 
store pengeinstitutter og andre finansielle aktører. 
Hvordan udnyttes det afsæt, når finanssektorens skarpe 
konkurrence og hastige digitale udvikling kræver lave 
omkostninger og innovative differentierende løsninger? 
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BEC har i mere end 50 år hjulpet kunder 
og ejere med at høste alle fordelene ved 
et stærkt fællesskab. Vores digitale 
platform er baseret på en fleksibel og 
åben arkitektur, der gør, at løsninger 
kan tilpasses den enkelte kunde – inden 
for den samme fælles it-platform,” 
fortæller Tom Fabricius Storm, der er 
forretningsudviklings direktør i BEC. 

Han fortsætter:

”BEC’s bankplatform er parametersty-
ret. Man kan vel sammenligne den med 
en servicebaseret bankudgave af SAP. 
Vores kunder får en grundlæggende 
platform, der er individuelt konfigure-
ret, og den kan derfor imødekomme 
mange forskellige forretningsmodeller 
for pengeinstitutter.”

Men et ’bank-ERP-system’ er ikke i sig 
selv den optimale platform for 
innovation og differentiering, hvilket 
BEC oplever stigende behov for og 
efterspørgsel efter fra kundebankerne. 
Derfor har BEC skabt fire ’laboratorier’ 
eller ’labs’, der stiller afgrænsede og 
dedikerede miljøer til rådighed, hvor 
de enkelte pengeinstitutter kan bruge 
en fælles værktøjskasse til at udvikle 
individuelle, innovative løsninger. 

De fire labs omfatter API’er, som bl.a. 
giver pengeinstitutterne mulighed for 
at tilgå kundedata gennem andre 
interfaces som fx apps og websites, et 
proces-lab, som understøtter bank-
medarbejdernes sagsbehandling og 
rådgivning i en webbaseret platform, 
et data-lab, som giver mulighed for 
business intelligence-løsninger baseret 
på egne og tilgængelige eksterne data. 

Et nyt salgs-lab er under udvikling, 
hvor fokus er på at understøtte 
pengeinstitutternes CRM- og CEM-
initiativer samtidig med skærpede 
compliance-krav.  

BEC’s kundevendte labs

API-lab
Betalingstjenestedirektivet PSD2 
vil fra 2018 medføre en række 
muligheder og potentielle udfor-
dringer for bankerne – herunder 
kravet om at åbne op for kontoop-
lysninger og betalingsservices for 
tredjepartsleverandører på en 
reguleret og sikker måde. Disse 
data vil BEC i vidt omfang stille til 
rådighed gennem API’er – standar-
diserede softwaregrænseflader, der 
giver direkte adgang til BEC’s 
systemer. 

Men i API-lab vil BEC ikke kun stille 
de API’er til rådighed, som lovgiv-
ningen kræver.  

API-lab giver pengeinstitutterne 
mulighed for at anvende BEC’s 
API’er, fx til selv at udvikle nye og 
innovative services, som differen-
tierer dem fra deres konkurrenter, 
herunder samarbejde med fintech-
virksomheder. Der leveres løbende 
nye API’er til API-lab.

Proces-lab
BEC har omfattende procesunder-
støttelse i en samlet webbaseret 
slutbrugerplatform. Pengeinstitut-
ternes medarbejdere benytter 
platformen i deres daglige arbejde 
med såvel rådgivning som sagsbe-
handling. Denne løsning giver 
mulighed for at benytte makroer til 
at automatisere trin, der hyppigt 
gentages.

I proces-lab findes desuden et 
community om effektivisering og 
automatisering samt deling af 
makroer. Værktøjskassen er under 
udvidelse til næste niveau, som 
omfatter et robot- og sagshåndte-
ringsværktøj til yderligere effektivi-
sering af processer.

Data-lab
Data-lab giver kunderne mulighed 
for at arbejde med egne og eksterne 
data i et dedikeret og afgrænset 
business intelligence-miljø. Her kan 
de enkelte pengeinstitutter gen-
nemføre avancerede analyser, og 
pengeinstitutterne kan ’prototype’ 
nye business intelligence-løsninger 
og modne dem til drift.

Salgs-lab
I pengeinstitutterne kender man 
sin kunde. Men kravene til effektiv 
understøttelse af CRM og CEM 
(customer relations/experience/
engagement management) er 
skærpet med såvel compliance-krav 
som kundeforventninger. Samtidig 
betyder flere data og bedre analyse-
værktøjer, at pengeinstitutterne 
kan effektivisere og målrette 
salgsindsatser og arbejdet med at 
øge kundeloyaliteten.

Salgs-lab er under etablering. 
Første skridt er valget af værktøjer, 
som understøtter pengeinstitutter-
nes CEM-initiativer, herunder 
salgseffektivisering, kunderejser og 
at anvende kundernes inter aktioner 
og data i hele kundens livscyklus. 
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• BEC leverer it-ydelser til sine 
kunder, der består af 50 små 
og store finansielle virksom-
heder.

• BEC-koncernen har 701 
ansatte, heraf 590 i moder-
selskabet BEC i Herning og i 
Roskilde (gennemsnit 
2015).

• BEC har eksisteret siden 
1964 og er organiseret som 
en forening, ejet af sine 
kunder, som ikke skal skabe 
overskud. I 2015 omsatte 
BEC for 1.211 mio. kr. og 
havde et årsresultat efter 
skat på knap 3 mio. kr.

”Vores kunder får en grundlæggende platform, der er 
individuelt konfigureret, og den kan derfor imøde-
komme mange forskellige forretningsmodeller for 
pengeinstitutter�”
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Tom Fabricius Storm ser BEC’s labs 
som en del af noget større – nemlig 
fællesskabet:

”For BEC handler det om at skabe 
fundamentet for brugerdreven innova-
tion gennem disse labs. Her kan den 
gode idé modnes og afprøves for det 
enkelte institut. Hvis det senere viser sig 
at være interessant også for andre − så 
har vi mulighed for at dele det i fælles-
skabet. Det er ikke et krav, at den gode 
idé deles, men med den succesfulde 
løsning følger øgede omkostninger til 
forvaltning og drift, som fællesskabet så 
kan tilbyde at dele. Fordi labs er baseret 
på en fælles BEC-værktøjskasse, kan den 
innovative løsning relativt enkelt høstes 
til andre pengeinstitutter eller hele 
bankplatformen og nyttiggøres for hele 
fællesskabet.”

BEC følger også udviklingen inden for 
mere avanceret teknologi:  
 
”Vi er ’observerende’ i forhold til kunstig 
intelligens og ’robo-advice’. Men i 
Danmark er det nødvendigt, at sproget 
er på plads, før det bliver rigtig interes-
sant for os. Mit bud vil være, at vi 
afprøver værktøjer i BEC’s lab-setup, og 
de så ad den vej vil spire først i de 
pengeinstitutter, der har mest behov for 
dem. ’Machine learning’ kan også 
overvejes som en del af en applikation 
– fx inden for fraud detection og 
hvidvask. Men som altid vurderer vi 
udviklingen af vores løsningsportefølje 
ved simple business cases,” afslutter 
Tom Fabricius Storm. 

Blå bog 
Tom Fabricius Storm
Forretningsudvik-
lingsdirektør, BEC

Baggrund 
Uddannelse:  

• Cand.polyt. (E), HD (O)

Tidligere roller:

• Kundedirektør i BEC
• Partner i Deloitte  Consulting 
• Business CIO i RSA Nordic
• Udviklingsdirektør i 

 Immediate A/S
• Afdelingsleder i  

VP  Securities 
• Manager i Accenture

”For BEC handler det om at skabe fundamentet for 
brugerdreven innovation gennem disse labs� Her kan 
den gode idé modnes og afprøves for det enkelte 
 institut� Hvis det senere viser sig at være interessant 
også for andre − så har vi mulighed for at dele det i 
fællesskabet�”
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Nordea gør banken ’convenient’

Af Per Rolf Larssen, Partner, Head of 
PwC Financial Services Assurance og
Morten Stokholm Bøg, PwC Financial 
Services

Nordea gør banken ’convenient’
Nordens største bank, Nordea, udvikler sit produkt  
og distributionsmix for at styrke kundetilfredshed og 
indtjening� Øget digital distribution bidrager markant 
til en forbedret indtjening – og forventninger til 
 innovation og serviceudvikling udfordrer den store 
bank til at teste nye løsninger�
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Nordea gør banken ’convenient’

Hos Nordea fokuserer forretningsmo-
dellen for privatkundesegmentet – 
skabt efter finanskrisen – på vækst i de 
engagementer, der har en balanceret 
kapitalbinding. De skal nemlig skabe 
’value for money’ til kunderne og en 
acceptabel forrentning til ejerne. Det 
betyder, at Nordea i høj grad har fokus 
på at ramme det helt rigtige produkt-
sortiment og bringe det ud til kunder-
ne på bedste vis. Og øget digitalisering 
i banken er nøglen til dette. 
 
”Men udviklingen giver os en række 
dilemmaer. For effektiv digitalisering er 
ikke nødvendigvis positivt for kundetil-
fredsheden. Der er kunder, som irriteres 
over den øgede afstand til banken og de 
stigende krav til selvbetjening, mens 
andre omfavner mulighederne,” 
forklarer Mads Skovlund Pedersen, 
vicedirektør for Nordeas danske 
privatkunder i Personal Banking. 
 

Han fortsætter:
”Vores største udfordring på den korte 
bane er at levere det rigtige distributi-
onsmix i forhold til de forskellige 
kundegruppers ønsker og behov. Det er 
væsentligt, at det er kundens valg, der 
styrer de løsninger, som banken stiller til 
rådighed. Hos Nordea ser vi tre gruppe-
ringer af kunder:

•  100 % digitale kunder, der elsker alle 
nye digitale initiativer – for digitale 
løsninger betyder ’convenience’ for 
dem. Altså nemme og hurtige løsnin-
ger, der let tilfredsstiller de digitale 
kunder.

•  De ’analoge’ kunder, som er diame-
tralt modsat de ’digitale indfødte’, 
ønsker ikke tekniske løsninger. De 
foretrækker altid et fysisk rådgiv-
ningsmøde, for det er væsentligt at 
sidde over for et kompetent menneske 
for at få de rigtige råd til vigtige 
beslutninger.

• Og så er der de kunder, som ligger 
midt imellem og ’shopper’ efter deres 
umiddelbare behov. Her kan digitale 
løsninger klare mange opgaver, og 
samtidig trækker man på fysiske 
møder til rådgivning om særlige 
emner.

 
Vi ser det samme billede på tværs af de 
nordiske lande. I hver kundegruppe er 
der en forventning om, at vi gør det 
’convenient’ dvs. bekvemt, uanset om det 
er rent digitalt, rent fysisk eller det gode 
tilbud midt imellem. Mellemgruppen og 
de 100 % digitale kunder, der samlet set 
er det største segment, vokser, mens 
antallet af traditionelle kunder – der 
stadig er bankens næststørste kundetype 
– falder. Dog ikke med den hast, som 
bl.a. medierne vurderer,” siger Mads 
Skovlund Pedersen.

”På baggrund af resultater fra kunde-
paneler og ’deep-dive’-analyser af 
kundernes transaktioner med banken 
samt deres forventninger til service og 
løsninger har Nordea identificeret tre 
hovedbegreber, som banken hele tiden 
vurderer performance og løsninger  
ud fra: 

• Convenience: Nogle kunder sætter 
bekvemmelighed foran alt andet

•  Availability: Nogle vægter tilgænge-
lighed højest

•  Speed: Andre har et enormt behov for 
hastighed.

TRE HOVEDBEGREBER, SOM NORDEA  
VURDERER PERFORMANCE OG LØSNINGER UD FRA  

— OG ÉN FÆLLESNÆVNER

CONVENIENCE AVAILABILITY

SPEED

SAFETY

”Alt kan digitaliseres� Konvertér realkredit-
lån, køb hus eller finansiér en bil. Alt kan i dag 
ske digitalt, uden at du kommer i banken.”
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Nordea gør banken ’convenient’

Og den overordnede fællesbetegnelse for 
disse tre hovedbegreber er så ’Safety’ 
eller tryghed, for det er inkorporeret i 
alle løsningerne.

Vores filialer er den fysiske version af 
’convenience’ for en meget stor del af 
kunderne. Men fremadrettet vil vi i 
højere grad fokusere på at gøre banken 
mere digitalt tilgængelig. Via web, app 
og telefon har vi åbent 24/7 året rundt, 
og man kan få rådgivningsmøder døgnet 
rundt, syv dage om ugen,” forklarer 
Mads Skovlund Pedersen. 

Digital innovation på  
programmet
Ansvaret for den digitale udvikling er i 
dag placeret hos Group Digital, som 
refererer direkte til Nordeas executive 
management og bestyrelse. Banken har 
altid baseret sin it og udvikling på egne 
interne ressourcer. Men i dag anvender 
Nordea bl.a. accelerator-programmer for 
at finde og fremme innovative digitale 
løsninger. 
 
Jan Sirich, Head of Experimentation & 
Learning i Group Digital, forklarer: 
 
“I seneste program fik vi mere end 200 
ansøgninger. Vi udvalgte 35 teams til en 
ugecamp i Oslo. Her testede vi idéernes 
forretningsmodel, validerede de behov/
problemer, de ville løse, vurderede 
forretningsplaner osv. Ugen blev 
afsluttet med besøg af den norske 
statsminister, hvilket understreger den 
interesse, der er for succes, med start-
ups i både Norge og Nordea.”

Han fortsætter:
”Efter udvælgelsesugen stod vi med 14 
teams, som vi tilbød et ekstra 12-ugers-
forløb. Forløbet sluttede med en 
’investor day’, hvor 350 indbudte 
investorer fra hele verden samledes i 
Helsinki til dialog med de 14 teams. Vi 
er meget tilfredse med resultaterne og 
forventer umiddelbart at fortsætte 
samarbejdet med 5-7 af disse teams. 
Resultatet overgår klart vores første 
forventning om at få et enkelt team over 
målstregen til sidst.”

Mads Skovlund Pedersen tilføjer i den 
forbindelse:
”Det er en kulturel revolution i Nordea, 
når vi bryder med vores tradition og 
søger innovationsinspiration uden for 
banken. Det skaber en anden tilgang til 
at udfordre kendte bankløsninger og den 
kultur, som løsningerne er vokset ud af.”
 
Jan Sirich fortsætter:
”Der kommer til at gå nogle år, men jeg 
forudser, at vi fremover primært via 
samarbejder vil skabe fremtidens 
løsninger frem for at skulle udvikle det 
hele selv. Jeg forventer, at Nordea kan 
komme helt derhen, hvor vi overvejende 
’sourcer’ os til tredjepartsløsninger.”

”Det er en kulturel revolution i Nordea, når vi bryder 
med vores tradition og søger innovationsinspiration 
uden for banken� Det skaber en anden tilgang til at 
udfordre kendte bankløsninger og den kultur, som 
løsningerne er vokset ud af�”

Blå bog 
Mads Skovlund  
Pedersen, 
Bankdirektør,  
Personal Banking, 
Nordea Danmark

 
Baggrund 
Uddannelse:  

• eMBA, Henley  
Business School

• Master of Economics, 
Københavns Universitet 

Tidligere roller:

• Head of Contact Centre 
Denmark at Nordea

• Head of Products & Distri-
bution at Nordea Savings & 
Asset Management
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Nordea gør banken ’convenient’

Forandringer fremover
”Alt kan digitaliseres. Konvertér 
realkreditlån, køb hus eller finansiér en 
bil. Alt kan i dag ske digitalt, uden at du 
kommer i banken. Strategisk set bliver 
udfordringen på den ene side at skabe 
den grad af digitalisering, der rammer 
kundens behov og forventninger. På den 
anden side skal vi integrere løsningerne, 
så vi ikke bygger siloer, der adskiller de 
fysiske løsninger og digitale løsninger. 
De, der ønsker det fysiske møde med en 
personlig rådgiver, skal have det, men 
alt dét, der er bag ved rådgiveren, skal 
være fuldt digitaliseret og procesmæssigt 
i overensstemmelse med de digitale 
selvbetjeningsløsninger. Vi er i gang med 
en massiv investering i forhold til at 
forny de gamle produktionssystemer. 
Målet er en ny fællesnordisk platform – 
’Core Banking Platform’ – der skal 
styrke banken i konkurrencen,” 
 fortæller Mads Skovlund Pedersen.

Jan Sirich supplerer:
”Den digitale platform skal sikre 
kvaliteten og effektiviteten. Men i den 
nye verden ser vi ikke konkurrence fra 
andre store traditionelle banker. 
Personligt frygter jeg mere konkurren-
cen fra de store globale spillere som fx 
Samsung, Google, Apple og Amazon. I 
USA ser vi, at bl.a. Facebook og Messen-
ger tilbyder integration med digitale 
bankløsninger for at styrke ’convenience’ 
for brugerne yderligere. Så hvorfor åbne 
endnu en app, hvis man kan nå det hele 
fra ens foretrukne digitale kanal?”

”Nøglen ligger i kundetilfredshed. Vi 
skal være bedre til at lytte og bedre til at 
forstå kundens præferencer. Vi skal være 
supernemme at have med at gøre. Og vi 
skal selvfølgelig være relevante og 
kompetente. Det er nemlig ikke på et 
bankprodukt, at vi skaber en høj 
kundetilfredshed. Det er på vores 
service, hvor vi sætter kunden i centrum 
– digitalt såvel som fysisk,” afslutter 
Mads Skovlund Pedersen.

Blå bog 
Jan Sirich
Senior Digital Officer, 
Group Digital,  
Nordea Danmark

 
Baggrund 
Uddannelse:  

• eMBA from CBS in 2012 

Tidligere roller:

• Head of Experimentation  
and Learning (fra 2015), 

• Head of Mobile Solutions  
(fra 2012), both in Digital 
Banking

Særligt spændende teknologi: 

• Artificial Intelligence, 
Blockchain, Sensors  
(IoT, biometrics etc.),  
Cloud, (big) Data,  
Conversational interfaces

”Nøglen ligger i kundetilfredshed� Vi skal være bedre 
til at lytte og bedre til at forstå kundens præferencer� 
Vi skal være supernemme at have med at gøre� Og vi 
skal selvfølgelig være relevante og kompetente� Det er 
nemlig ikke på et bankprodukt, at vi skaber en høj 
kundetilfredshed. Det er på vores service, hvor vi 
sætter kunden i centrum – digitalt såvel som fysisk�”
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Når big data optimerer interaktionen med kunderne

Af Johan Burgaard, Consultant,  
PwC Financial Services Actuarial og
Per Rolf Larssen, Partner, Head of  
PwC Financial Services Assurance

Når big data optimerer 
interaktionen med kunderne

I forsikringsselskabet Tryg er man meget opmærksom 
på mulighederne i megatrends som digitalisering, data, 
analytics og machine learning samt individualisering 
af kundeservicen� Forsikringsgiganten har pr� 1� januar 
2017 startet et stort customer analytics program, der 
har til formål at arbejde med disse områder� 
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”Målet med programmet er at styrke 
kundeoplevelsen, som måles via tre 
KPI’er: kundefastholdelsen, salgs-hitra-
ten samt antallet af kunder med mindst 
tre produkter. Midlet er forretningsini-
tiativer, der understøttes af et forbedret 
datawarehouse, udvidelse af arsenalet 
af analytiske metoder, herunder 
machine learning, samt bedre anven-
delse af vores viden om vores kontakt 
med kunderne. Målet er at få et tydeligt 
billede af kunden og på den måde levere 
bedre og mere målrettet kundeservice” 
forklarer Bjørn Sandqvist, direktør og 
head of Nordic Pricing and Modelling i 
skadesforsikringsselskabet i Tryg. 
Hans afdeling bidrager i customer 
analytics programmet med de statisti-
ske analyser, modeller og machine 
learning metoder.

Data er en væsentlig del af fundamen-
tet i det nye projekt. Omfanget af 
datakilder skal øges og opdateringsha-
stigheden skal op på ”realtid”, hvor det 
er relevant, samtidig med at vi sikrer, 
at data behandlingen selvfølgelig 
overholder gældende regler.  ”Alt 
starter med data” fortæller Bjørn 
Sandqvist og uddyber, hvordan de i 
Tryg har optimeret styringsmodellen 
for datawarehouse – fra en model med 
et fast budget til en dynamisk intern 
betalingsmodel. Så kan projekterne 
købe adgang til den datawarehouse-
kapacitet, der er nødvendig, hvis 
business casen viser behovet.  

”Det øgede fokus på Analytics skal 
bruges til at forbedre vores indsigt og 
kommunikation med kunderne” 
fortæller Bjørn Sandqvist og uddyber: 

”Forsikringsbranchen har kun ganske få 
og lavfrekvente touch points med sine 
kunder – modsat fx banksektoren. 
Forsikringsforholdet kan starte med et 
prospekt – så et tilbud – efterfulgt af et 
salg. Senere fornys policerne, og der 
kommer en række skadesbegivenheder 
og -udbetalinger.  Der kan eventuelt ske 
mersalg, og kundeforholdet afsluttes til 
sidst med en afgang. Det er hvert af disse 
touch points, der skal styrkes ved øget 
anvendelse af dataanalyse og statistiske 
modeller.” 

Han forklarer, at der ofte i analysear-
bejdet tænkes i kundeevents eller 
-situationer. Her er udfordringen, at 
man i forsikringsbranchen nogle 
gange først får den relevante informa-
tion, når kunden har oplevet situatio-
nen. ”Eksempelvis hvis kunden køber en 
ny bil, kan det være, at vi først opdager 
det, når kunden ønsker at tegne en 
bilpolice.”  

Tryg ønsker at tilbyde den rigtige 
service og de rigtige produkter til den 
rigtige kunde på det rigtige tidspunkt 
på den rigtige måde. Derfor fokuseres 
der på at målrette servicen mod den 
enkelte til at være så relevant og 
individuel som mulig. Derfor er det 
vigtigt at have et konsolideret billede 
af kunden. Hvis fx kunden i én kanal 
har givet Tryg en information, går 
kunden naturligt ud fra, at der tages 
højde for denne viden i al kommunika-
tion fra Tryg fremover – både skriftligt 
og i den mundtlige kommunikation 
med kunderne. Dette er faktisk 
sværere, end man lige tror, da der 
typisk er mange forskellige og ikke-
integrerede systemer i et forsikrings-
selskab.

”Vores mål er, at anvende data til at give 
den bedst mulige kundeoplevelse, 
samtidig med at vi har et stort fokus på 
at sikre, at vi altid behandler kundernes 
data på en etisk og juridisk korrekt 
måde.” understreger Bjørn Sandqvist.

For at forbedre hver interaktion med 
kunden arbejdes der i programmet 
systematisk med actions og effektmå-
ling som et feedback loop. Det handler 
om at lade data ”tale”. Hvis der fx 
sendes et nyhedsbrev om hundeforsik-
ring, og kunden aldrig klikker på 
indholdet i nyhedsbrevet, så er det 
selvfølgelig et forkert tiltag. På den 
måde kan det hurtigt testes, hvilke 
kommunikationsformer der virker, og 
hvilke der ikke gør, samt hvilke 
kunder budskabet er relevant for.

Nye statistiske metoder: 
machine learning
Forbedringerne i datawarehouse og i 
it-arkitekturen understøttes af 
oprustning på metodesiden. De 
statistiske metoder, der i dag anvendes 
i Tryg, er gode til at finde sammen-
hænge i almindelige forsikringsdata. 
Men bliver data mere ustruktureret, 
mere kompleks eller mængden meget 
større (big data) fx sensordata 
(Internet of Things), billede- samt 
tekstdata, kan der være behov for 
andre metoder, fx machine learning.

Machine learning-teknikker kan finde 
komplekse sammenhænge i data, som 
ikke nødvendigvis er oplagte, og 
modellerne kan være svære at fortol-
ke. Men det kan testes, om de virker. 
Når fx artificial intelligence-teknikker, 
som deep learning anvendes af Google 
til at genkende billeder med stor 
præcision, kan man se, at det virker. 

I år er to nye medarbejdere med 
erfaring inden for machine learning 
startet i Bjørn Sandqvists afdeling, og 
der er planer om at ansætte flere.  

Truslen om disruption
I forhold til udviklingen inden for 
forsikring spår Bjørn Sandqvist, at 
markedet vil have forandret sig meget 
om 10-20 år. Han forventer bl.a., at 
forsikringsselskaberne vil møde store 
udfordringer med et betydeligt 
aftagende marked inden for fx 
bilforsikringer pga. selvkørende biler 
og delebiler samt udviklingen på 
indbo- og husforsikring i relation til 
skadesforebyggende teknologi som 
Internet of Things med bl.a. vand-, 
brand- og tyverisensorer. Når det 
derimod kommer til InsurTech og 
disruption, er han ikke helt så bekym-
ret for, at der pludselig skal komme en 
ny spiller og overtage hele markedet. 
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• Antal medarbejdere: 3.800
• Antal kunder: 2,55 millioner 

privatpersoner og 140.000 
virksomheder

”Målet med programmet er at styrke kunde-
oplevelsen, som måles via tre KPI’er: kundefast
holdelsen, salgshitraten samt antallet af kunder med 
mindst tre produkter. Midlet er forretningsinitiativer, 
der understøttes af et forbedret datawarehouse, 
 udvidelse af arsenalet af analytiske metoder, 
 herunder machine learning, samt bedre anvendelse 
af vores viden om vores kontakt med kunderne�”
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”Forsikringsbranchen er svær at angribe 
uden at tabe mange penge. Når kunder 
skifter selskab, er det hyppigst på grund 
af prisen. Dermed skal angribere have 
dybe lommer, for da profitten i forsik-
ring typisk kun er en mindre procentdel 
af præmien (fx 10 %), kræver det en stor 
præcision i prissætningen ikke at tabe 
penge, samtidig med at man henter nye 
kunder. Indtil videre er det i hvert fald 
forsikringsselskaberne, der – baseret på 
historiske skadedata og statistiske 
modeller – har kompetencen til den 
korrekte prisfastsættelse. Herudover er 
kundebasen et værdifuldt aktiv for Tryg, 
som nye spillere ikke har: I Tryg har vi 
over 600.000 danske kunder og 
tilsvarende i Norge. Det er et kæmpe 
aktiv” fortæller han.

Derudover gør han dog opmærksom 
på, at Blockbuster nok heller ikke på 
noget tidspunkt tænkte, at de var 
overflødige, hvorved de for sent tog 
truslen fra Netflix alvorligt. Derfor kan 
man selvfølgelig aldrig vide sig sikker. 

Hvis en lavere præmie fra en konkur-
rent skyldes en bedre prisfastsættelse, 
vil det være en udfordring for Tryg. Det 
kan også tænkes, at hvis fx Google eller 
Facebook går ind på markedet, så vil de 
have bedre data, og dermed vil de – på 
langt sigt – kunne prisfastsætte bedre. 

Men det er der ikke stor sandsynlighed 
for – mon ikke Google og Facebook har 
mere interessante ting for end at drive 
forsikring? Vendes blikket mod New 
York og det nye InsurTech-startup 
Lemonade, der operere med et flat fee 
på 20% til at dække omkostninger og 
indtjening, viser det også, at bl.a. 
omkostningsfokus er vigtigt. ”Jo lavere 
omkostninger, jo sværere bliver vi at 
disrupte.” vurderer Bjørn Sandqvist.

Samtidig må Lemonade vel stadigvæk 
også betegnes som et ”almindeligt” 
forsikringsselskab. Bare med et mere 
moderne koncept med en digital 
platform og machine learning algorit-
mer og med fokus på win-win i 
kundeoplevelsen samt med overskud, 
der går til velgørenhed bl.a. baseret på 
teorierne omkring adfærdsøkonomi. 

På spørgsmålet om, hvad det værste, 
der kunne ske for forsikringsmarkedet, 
er, svarer Bjørn Sandqvist med et smil 
”Hvis nogen tilbyder gratis forsikringer, 
vil vi have store udfordringer.” Her 
henvises til disruptive initiativer i 
andre brancher, fx i el-sektoren, hvor 
udvalgte husejere bliver tilbudt gratis 
elektricitet mod at få installeret 
solceller på taget og give afkald på alt 
overskydende elektricitet, som 
anlægget genererer. Kan noget 
tilsvarende også ske i forsikring?

Blå bog 
Bjørn Sandqvist,
Direktør og head of 
Nordic Pricing and 
Modelling, Tryg

Baggrund
Uddannelse:  

• Cand.act.

Tidligere roller:

• Head of Nordic Risk 
 Management and Analysis 
TrygVesta

• Head of Commercial 
 Business Intelligence Codan

• Chef for Budget og Analyse, 
Codan

”Forsikringsbranchen er svær at angribe uden at tabe 
mange penge. Når kunder skifter selskab, er det 
 hyppigst på grund af prisen� Dermed skal angribere 
have dybe lommer, for da profitten i forsikring typisk 
kun er en mindre procentdel af præmien (fx 10 %), 
kræver det en stor præcision i prissætningen ikke at 
tabe penge, samtidig med at man henter nye kunder.”
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Danske Bank: Kunderne er stadig kernen

Af Hanne Kærhøg, Director, Head of 
PwC Financial Services Consulting og
Pia Kofoed Lind, Senior Consultant, 
PwC Financial Services Consulting

Danske Bank:  
Kunderne er stadig kernen

Digitaliseringen er en af de stærkeste kræfter i trans-
formationen af den finansielle sektor. Den digitale 
udvikling betyder ændringer i kundernes forventninger 
og adfærd� Samtidig stiller den nye krav til både ledere 
og medarbejdere i Danske Bank, når det gælder om at 
tilpasse fokus, kompetencer og adfærd til de nye vilkår. 
Men kernen er stadig den samme� 
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Digitaliseringen er en  
game changer
Det summer i banken også efter kl. 5. 
Online-møder mellem rådgivere og 
kunder, fysiske kundemøder i bankens 
afdelinger og kunder, der ringer eller 
chatter med Danske Banks servicecen-
ter om små og store spørgsmål i forhold 
til deres økonomi. Kundernes liv og 
forventninger betyder, at Danske Bank 
skal være tilgængelig døgnet rundt i 
alle kanaler, og samtidig skal bankens 
digitale løsninger levere de bedste 
kundeoplevelser – også når det gælder 
bankens kerneopgave: rådgivning af 
kunderne. 

Vi har talt med Jesper Nielsen, der er 
Global Head of Personal Banking i 
Danske Bank, om de store forandrin-
ger, digitaliseringen medfører:

”Det, der har ændret sig mest, er de 
almindelige dagligdags bankforretnin-
ger. Dem klarer rigtig mange af vores 
kunder selv via mobilbanken eller 
netbanken. Samtidig kan vi se, at vores 
digitale løsninger i stigende grad bliver 
en lige så vigtig kontakt til kunden som 
mødet i afdelingen eller opkaldet til 
Danske Direkte. Men uanset hvor 
kunden vælger at møde os, er det der, vi 
skal skabe relationen. Vi skal være alle de 
steder, hvor kunderne færdes i deres 
dagligdag – ikke mindst på mobilen. 
MobilePay er et godt eksempel. Den 
startede som en defensiv kundefokuse-
ring – i dag er MobilePay en fuldt 
integreret del af mange brugeres hverdag 
og et univers, vi hele tiden udvikler i takt 
med kundernes forventninger.”

Kunderne forventer mere
Udover nem adgang til at kunne klare 
almindelige betalinger og overførsler, 
efterspørger kunderne fortsat bankens 
viden og rådgivning. Men kundernes 
forventninger til rådgivning ændrer sig 
løbende, og digitaliseringen kræver en 
ny måde at skabe en tæt relation med 
kunderne på. 

”Vores rådgivere oplever, at kunderne er 
meget velforberedte – de tjekker andre 
bankers tilbud i forhold til deres behov 
og er typisk ret bevidste om, hvad de 
godt kunne tænke sig, fx når de skal 
købe ny bolig. Her er det vigtigt, at vi 
forstår kundernes udgangspunkt – det 
handler jo dybest set ikke bare om at 
sige ja eller nej til et lån, men om at 
rådgive kunderne med udgangspunkt i 
deres liv og behov. Dermed bliver vores 
rådgivning fx i forbindelse med et 
huskøb mere omfattende end tidligere, 
fordi vi forsøger at komme hele vejen 
rundt om kundens økonomi, som den er 
i dag, og i forhold til, hvad de drømmer 
om på længere sigt.”

En helt ny platform for 
 rådgivning
Den digitale udvikling har skabt en hel 
ny platform for rådgivning, men den er 
også mere kompliceret, fordi kunderne 
i højere grad hopper ind og ud af de 
digitale processer. 

”Vi har de sidste år udviklet vores 
mobile løsninger, så det også er muligt 
at underskrive digitalt på mobilen. Det 
giver os et godt udgangspunkt for at 
kunne tilbyde fx online-rådgivningsmø-
der på mobilen og dermed undgå, at 
kunderne skal skifte kanal, når de er i 
kontakt med os. På den måde kan vi 
bruge vores digitale kanaler til at styrke 
og udvikle relationen med vores kunder. 
Men kunsten bliver at ramme en 
udvikling, der tilgodeser alle vores 
kunder. Ikke alle oplever teknologiske 
løsninger som noget supergodt, og nogle 
af vores kunder ser ikke en kontakt via 
en digital kanal som en løsning for dem. 
Her skal vi forsat sikre, at vores kunder 
kan kombinere vores tilbud, så det 
passer præcis til dem.”

Kundernes tilfredshed er et spejl 
af, hvor tæt vi er på dem 
I Danske Bank er der en tæt sammen-
hæng mellem, hvor tilfredse kunderne 
er med banken, og hvordan de bruger 
banken

”Hvor tæt vi formår at være på kun-
derne er den helt afgørende faktor for, 
hvor tilfredse de er med os. Vi kan se, at 
de kunder, der får rådgivning af os, er 
mere tilfredse, og de giver generelt vores 
kunderådgivning en høj score. Og det er 
et supergodt udgangspunkt for de 
udfordringer og forandringer, vi står 
over for.”

Forandringerne stiller store 
krav til ledere og medarbejdere
Mere velforberedte kunder, digitale 
møder og rådgivning med udgangs-
punkt i kundernes liv er nogle af de 
udfordringer, banken står over for, og 
det stiller krav til organisationen.

”Det er klart, at forandringerne stiller 
nye krav til os alle sammen. Udover at 
kunderne er velforberedte, kan vi også 
se, at de ændrer sig på anden måde. 
Tidligere havde de fleste af os en rød 
tråd i en livslang karriere – nu laver 
flere og flere af os skift i vores liv. Det, 
kombineret med lav rente, lav arbejds-
løshed og to indkomster i mange 
familier, betyder, at der er plads til at 
opfylde sine drømme. Det er ikke 
længere alene et spørgsmål om at hente 
en fast løn hjem hver måned. 

Det stiller større krav til os om at levere 
rådgivning, der er individuel og mere 
baseret på kundens præferencer frem 
for cash flow. Det betyder, at vi skal lære 
kunderne langt bedre at kende og kunne 
tale med dem om deres drømme og 
planer, samtidig med at vi sikrer, at 
kunden kan betale tilbage.”

Udviklingen er ikke sket fra den ene 
dag til den anden, og den fortsætter 
uden at tage af i tempo. 

”Udviklingen kræver noget mentalt af os 
alle sammen. Man skal være villig til at 
omstille sig og være nysgerrig. For 
eksempel betyder det, at vores appetit på 
at udvikle vores teknologiske kompeten-
cer skal være langt større, og at vi alle 
sammen skal være fuldstændig hjemme i 
de løsninger, vi tilbyder kunderne.
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”Udviklingen kræver noget mentalt af os alle 
 sammen� Man skal være villig til at omstille sig 
og være nysgerrig. For eksempel betyder det, at 
vores appetit på at udvikle vores teknologiske 
kompetencer skal være langt større, og at vi alle 
sammen skal være fuldstændig hjemme i de 
løsninger, vi tilbyder kunderne.”

Samtidig kræver det også – måske især 
over for de yngre medarbejdere, som er 
teknologisk højkompetente, at vi som 
ledere formår at formidle følelsen af 
formålet med det, vi gør, og at udvikle 
medarbejdernes sociale og empatiske 
kompetencer, så de kan relatere sig til 
kunderne og leve sig ind i deres hverdag.

En af de ting, vi skal gøre, er at blive 
bedre til at tale om, at der hele tiden vil 
ske forandringer, og at de ikke stopper. 
Forandringerne sker allevegne – ikke 
kun hos rådgiverne og i afdelingerne. Det 
er også i support- og backoffice-enheder-
ne, at vi hele tiden kommer til at arbejde 
med forandringerne i store og små 
projekter, og hvor man i hverdagen skal 
være parat til arbejde sammen med 
skiftende kolleger.” 
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Kunderne er kernen
Transformationen af den finansielle 
sektor vil fortsætte med uformindsket 
styrke, men kernen vil stadig være den 
samme, nemlig kunderne. 

”Udviklingen betyder, at vi skal være 
gode til proaktivt at rådgive vores 
kunder – også i fremtiden. Det kræver 
medarbejdere, der trives i den rolle, og 
det kommer vi til at holde fokus på. 
Samtidig skal vi forholde os til, hvordan 
vi på én gang sikrer, at kunderne oplever, 
at vi kender dem og er klar til at hjælpe 
dem, uanset hvilken kanal de vælger at 
møde os i, og at vi internt tager et fælles 
ansvar for den enkelte kunde.

Vi har startet den rejse i en struktureret, 
logisk proces. Først identificerede vi 
strategiske megatrends og beskrev, 
hvordan banken fungerede i forhold til 
dem. Derfra arbejdede vi os frem til at 
tale om, hvor vi skal hen: Hvis det næste, 
der sker, er x og y, hvad kræver det så af 
os, og hvordan skal vi indrette os?  Og 
rejsen fortsætter – mindst de næste år 
frem mod 2020.” 

Derudover har banken også kigget 
bagud for at lære af tidligere 
 beslutninger:

”Vi har lært af historien. Vi har tidligere 
haft en tendens til at berømme, hvad vi 
har opnået for tidligt. Vi er blevet 
bevidste om, at det meste sker i en 
gradvis udvikling, og at der skal være 
fokus på walk-the-talk. Det er ikke svært 
at ændre noget – det svære er at fastholde 
kernen og forståelsen af banken. Derfor 
vil vi og fremtidige medarbejdere også i 
høj grad blive målt på vores sociale 
intelligens, digitale kompetencer, 
forandringsparathed, og om vi ’kan’ 
vores bank.” 

Vi skal turde øve os,  
men holde fast i retningen
”Vi skal turde øve os, begå fejl og lære af 
det. Derfor er det afgørende, at vi helt 
grundlæggende har en praktisk forstå-
else af, hvad der skal til. Det kan fx være 
systematisk anvendelse af kundefeed-
back eller en erkendelse af, at vi fortsat 
skal fokusere på fysiske møder, fordi 
kunderne efterspørger det. Vi skal være 
åbne og fleksible – men samtidig skal vi 
holde en fast retning,” slutter Jesper 
Nielsen. 

Blå bog 
Jesper Nielsen,
Direktør, Personal 
Banking, Danske Bank

Baggrund
Uddannelse:  

• Cand. Polit, Københavns 
Universitet

Tidligere roller:

• Jesper Nielsen kommer fra 
en stilling som chef for 
forretningsudvikling i 
Personal Banking. Han er 47 
år og cand.polit. og har været 
ansat i Danske Bank siden 
1996.

”Udviklingen betyder, at vi skal være gode til 
proaktivt at rådgive vores kunder – også i frem-
tiden. Det kræver medarbejdere, der trives i den 
rolle, og det kommer vi til at holde fokus på. 
Samtidig skal vi forholde os til, hvordan vi på én 
gang sikrer, at kunderne oplever, at vi kender 
dem og er klar til at hjælpe dem, uanset hvilken 
kanal de vælger at møde os i, og at vi internt 
tager et fælles ansvar for den enkelte kunde�”
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Tre globale megatrends og deres betydning for fremtidens faste ejendom

Af Per Andersen, Partner, Head of PwC 
Financial Services Real Estate og
Morten Stokholm Bøg, PwC Financial 
Services

Tre globale megatrends og deres 
betydning for fremtidens faste 
ejendom

Ejendomssektoren påvirkes i dag af en række   globale 
megatrends. Få indblik i de konsekvenser, som fx 
 urbanisering, demografiske forskydninger og de 
 hastige teknologiske fremskridt har for ejendoms-
sektoren i Danmark�
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1. Urbanisering

– eller tilflytning til byer – er en 
global trend, som også mærkes i 
Danmark� Den større tilstrømning 
mod byerne skaber en efterspørgsel 
efter både bolig- og erhvervsejendom-
me i en række byer, særligt omkring 
hovedstaden og den jyske østkyst� 
Men urbaniseringen stiller også krav 
til de rammer, som byen skal stille til 
rådighed�

”Tilstrømning til byer og affolkning af 
områder i Danmark er et fænomen, vi 
genkender og vurderer vil fortsætte. 
Urbaniseringen vil i høj grad påvirke 
efterspørgslen og prissætning op og ned 
såvel fra investors som fra brugere/
lejeres side.” – Solveig Rannje, direktør, 
SEB Ejendomme

”Urbaniseringen driver en efterspørgs-
mål på boliger i København, og hvis der 
ikke er et tilstrækkeligt udbud, vil 
priserne stige og også drive en efterspørg-
sel til yderområder i København. 
PensionDanmark har fokus på at tilbyde 
boliger i områder, der på kort og længere 
sigt bliver efterspurgt, i størrelse og 
priser der henvender sig til et bredt 
segment. Vi har også fokus på den 
fremtidige infrastruktur, både som 
investering og til at give værdi for vores 
ejendomsinvesteringer.” – Marius 
Møller, direktør, PensionDanmark

”Så længe der er så massive udbygnings-
muligheder i København, som tilfældet 
er, vil den øgede efterspørgsel kunne 
dækkes af udbuddet, hvilket tilsiger, at 
en øget befolkning ikke nødvendigvis vil 
medføre øgede lejepriser eller salgspriser 
på boliger. Et forøget antal indbyggere vil 
naturligt medføre mere retail, men ikke 
nødvendigvis kontor. Effektiv infrastruk-
tur er en væsentlig faktor ved udvikling 
af nye byområder – især infrastruktur, 
der ikke er påvirket af ønsket om en 
nedprioritering af vejnettet, der sker især 
i Københavns kommune – altså Metro/S-
tog og ikke busser.” – Kenneth Olsson, 
underdirektør, ATP Ejendomme

”Urbaniseringen kommer til i endnu 
højere grad at stille krav til nytænkning i 
byplanlægning og infrastruktur, og 
politikerne bør tænke helt ud af boksen. 
For eksempel vil delebiler og førerløse 
biler, busser/tog samt distancearbejds-
pladser stille nye krav til vejnettet i de 
store byer og samtidig ændre behovet for 
parkeringspladser radikalt.” – Solveig 
Rannje, direktør, SEB Ejendomme

Er der elementer, som diffe-
rentierer boliginvesteringer?
”Investering i boliger generelt er en del af 
ATP’s investeringsstrategi, og vi tager 
stilling til den enkelte investeringscase, 
uanset om dette er traditionelle udlej-
ningsboliger, studieboliger eller ældrebo-
liger. Det betyder, at vi ikke særskilt har 
prioriteret ungdomsboliger, men generelt 
er positivt indstillet over for ungdomsbo-
liger. Den øgede administration og 
nedslidning ser vi dog ikke altid afspejlet 
i projektets afkast.” – Kenneth Olsson, 
underdirektør, ATP Ejendomme

”Der vil i fremtiden være efterspørgsel på 
et bredt udvalg af boligtyper, der skal 
kunne honorere ønsker og behov hos vidt 
forskellige befolkningsgrupper. En 
tendens i andre lande og storbyer er, at 
selve boligen bliver mindre, og det bør en 
langsigtet investor som pensionsselska-
ber også tænke ind. Det ”nye sorte” er 
ungdomsboliger, som mange investorer 
kaster sig over for tiden. Vi er selv i gang 
med konvertering af tomme kontorbyg-
gerier til ungdomsboliger, både i 
København og Aarhus, men jeg tror, man 
skal være påpasselig med ikke at 
fokusere ensidigt på én type bolig, alene 
fordi der lige nu er et udtalt behov for 
netop dén. Det kan hurtigt ændre sig.” 
– Solveig Rannje, direktør, SEB 
Ejendomme

”PensionDanmark har ungdomsboliger 
som strategisk investering og forventer 
de kommende år at udvikle, bygge og 
have driften af mere end 2.000 boligen-
heder beliggende ved universiteterne og i 
København. Vi har et samarbejde med 
Boligfonden DTU om ungdomsboliger i 
Lyngby, Ballerup og det nordlige 
København.” – Marius Møller, direktør, 
PensionDanmark

”Prioriteringen af frihed og uafhængig-
hed af offentlig transport vil vedblive at 
være et stort ønske for mange. Parke-
ringsbehovet vil derfor være til stede, og 
parkeringsmulighederne på en ejendom 
indgår som et væsentligt vurderingspa-
rameter ved stillingtagen til investering i 
en ejendom. Forhold omkring prissæt-
ning af parkering kan også spille ind, 
hvor prisen på gaden er en drivende 
faktor for behovet og prisen i p-anlæg.” 
– Kenneth Olsson, underdirektør, ATP 
Ejendomme

”Urbaniseringen kommer til i endnu højere grad 
at stille krav til nytænkning i byplanlægning og 
infrastruktur, og politikerne bør tænke helt ud af 
boksen� For eksempel vil delebiler og førerløse 
biler, busser/tog samt distancearbejdspladser stille 
nye krav til vejnettet i de store byer og samtidig 
ændre behovet for parkeringspladser radikalt�”
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2. Demografiske
forskydninger
– og herunder specifikt aldring – har 
også stor betydning for sektoren� 
Andelen af ældre vil vokse markant i 
fremtiden. Den demografiske 
udvikling har indflydelse på investe-
ring og udvikling af boligtilbud i og 
omkring byerne, da fremtidens ældre 
er mere aktive, velstillede og ved 
bedre helbred� Med andre ord en 
interessant og købestærk målgruppe, 
som byer og ejendomsudviklere vil 
fokusere på at tiltrække� 

”Seniorvenlige boliger er på vej til at blive 
det ”nye sorte”. Koncentrationen mod 
storbyer gør kun behovet endnu større, 
da kapitalstærke ældre synes at søge mod 
byens tilbud om kultur, mobilitet og puls. 

Det er mere kompliceret at ramme rigtigt 
med byggeri til seniorer, og formentlig vil 
vi se en række forskellige nye koncepter 
dukke op i de kommende år. Men 
segmentering bliver et af de væsentligste 
parametre at overveje. Er det til velstil-
lede seniorer, som er mobile, eller skal 
der tænkes plejefaciliteter ind? Det vil 
have stor betydning for layout og pris.” 
– Henrik Steenstrup, direktør, Nordea 
Ejendomme

”Kodeordet som investor bliver ”fleksibi-
litet”. Boligen skal forholdsvis omkost-
ningseffektivt kunne ændres i størrelse, 
indretning og målgruppe. Det kunne fx 
være ændring af ungdomsboliger til 
ældrevenlige boliger eller plejeboliger. Vi 
ved, at der bliver flere ældre i fremtiden, 
og det kræver særlige faciliteter og teknik 
i bygningen.” – Solveig Rannje, direk-
tør, SEB Ejendomme

”Investering i plejeboliger indgår i ATP’s 
investeringsstrategi på lige fod med 
andre typer ejendomme til beboelse. I 
forbindelse med projektudvikling 
vurderes langvarige samarbejdsrelatio-
ner med operatører og kommuner, og 
selvfølgelig indgår beliggenhed, alterna-
tive anvendelsesmuligheder på den lange 
bane mv. som kriterier.” – Kenneth 
Olsson, underdirektør, ATP Ejendomme 

”Vi ser seniorbofællesskaber 50+ som et 
fremtidigt investeringsområde. Det er 
ikke kun i København, men også i andre 
byer med vækst og efterspørgsel. Boliger 
med temaer, der giver værdi, og som kan 
være med til at reducere efterspørgslen 
på pleje- og hospitalsfaciliteter. Pensi-
onDanmark vil også gerne investere i 
flere hospitaler foruden de to nuværende 
OPP-projekter i Vejle og Slagelse. Begge 
projekter viser, at der er masser af 
potentiale til offentligt-privat samar-
bejde.” – Marius Møller, direktør, 
PensionDanmark  

27Tre globale megatrends og deres betydning for fremtidens faste ejendom



Tre globale megatrends og deres betydning for fremtidens faste ejendom

3. De hastige tekno lo-
giske fremskridt 

– og herunder digitalisering – stiller 
nye krav til rammerne for fremtidens 
arbejdspladser� Virksomheder med 
succes vokser ofte hurtigere end 
femårige uopsigelige kontrakter kan 
tilgodese� Øget mobilitet og mulighed 
for distancearbejde betyder at 
virksomhedernes i stigende omfang 
leder efter fleksibilitet i forhold til 
deres erhvervskvadratmetre� Med 
andre ord skal erhvervsejendomme 
kunne udnyttes optimalt, både for 
lejere og investorer�  

”Udbredelse af hjemmearbejdspladser er 
under fortsat udvikling. Teknologien er 
afgørende for at sikre mobile arbejds-
pladser, der giver mulighed for, at 
medarbejderne ikke nødvendigvis har 
faste arbejdspladser. Som vi har set, 
bliver arealbehovet mindre målt pr. 
medarbejder. Dette kan være en medvir-
kende årsag til, at kontorefterspørgslen 
ikke i nævneværdigt omfang er påvirket 
af den økonomiske vækst, som vi har set 
efter finanskrisen.” – Kenneth Olsson, 
underdirektør, ATP Ejendomme

”PensionDanmark har fokus på, at 
fremtidens erhvervsejendomme er 
robuste investeringer med fleksible 
anvendelsesmuligheder i områder med 
god infrastruktur, og hvor urbaniserin-
gen også giver efterspørgsel på længere 
sigt. Fx indtænkes koncepter, hvor 
kontor kan blive hotel eller ungdomsbo-
lig. Vi har tæt kontakt til vores kunder og 
lejere, og vi lytter og søger hele tiden at 
videreudvikle vores ejendomme og 
aftaler, så investeringen bedst mulig kan 
imødekomme fremtidens krav.” – Marius 
Møller, direktør, PensionDanmark

”I dag efterspørger kontorlejere størst 
mulig fleksibilitet, herunder også til 
uopsigelighedsperioder, og medmindre 
der er tale om ”traditionelle” kontorle-
jere, er det vanskeligt at opnå mere end 
fem års uopsigelighed ved nyudlejning. 
ATP har prioriteret at have en meget 
diversificeret kontorportefølje med 
lejemål i alle størrelser, forskellige 
beliggenheder, standard, priser mv., så vi 
kan tiltrække og fastholde og dække 
behovet hos stort set alle typer kontor-
lejere.” – Kenneth Olsson, under-
direktør,  ATP Ejendomme

Hvilken indflydelse får e-handel 
og ændret forbruger adfærd?
E-handel er på få år eksploderet. Båret 
af især mobile indkøbsmuligheder vok-
ser e-handel år efter år med 15-20 %. 
Den ændrede forbrugeradfærd 
udfordrer forretningsmiljøer på 
indkøbsstrøg og i indkøbscentre, der 
er under hastig forandring. 

”Der vil på trods af e-handlens voksende 
betydning altid være behov for fysiske 
butikker med centrale og gode beliggen-
heder, hvor mennesker kan få en 
oplevelse og fysisk ”røre” ved varen. Men 
generelt vil tendenser og behov ændre sig 
hurtigere og hurtigere, og derfor bliver 
markedet mere udfordrende for investo-
rer. Lejekontrakter med lang uopsigelig-
hed er nok en ”uddøende race” – også i 
detailsektoren.” – Solveig Rannje, 
direktør, SEB Ejendomme

”Vi oplever, at øget e-handel medvirker 
til en centralisering af butikker i 
storcentre eller ’indkøbshubs’ omkring en 
god beliggenhed for at kompensere for 
ændret kundeadfærd. Det vil få konse-
kvenser for sekundært beliggende 
butikker og mindre indkøbscentre. I 
stigende omfang vil kunderne selv vælge, 
om de vil købe varen i butikken og 
medtage den straks, eller bestiller den 
hjemme via nettet. Det bliver derfor 
vigtigt for storcentre og indkøbsområder 
at afpasse butikssammensætning, antal 
og diversifikation ud fra det kunde-
grundlag, der er til stede. Fx skal 
butikssammensætningen i Aalborg 
Storcenter ikke nødvendigvis være 
identisk med Lyngby Storcenter. Det er 
vigtigt, at den enkelte ejendomsejer/
storcenteroperatør finder det optimale 
miks af butikker, bespisning og kulturtil-
bud ud fra det kundegrundlag, der er at 
arbejde med.” – Kenneth Olsson, 
underdirektør, ATP Ejendomme

• Danske ejendomsinvesterin-
ger udgør hovedparten af 
investeringerne, ca. 6,3 mia. 
kr. inkl. i kapitalandele i 
ejendomsselskaber pr. 31. 
december 2015.

• Ejendomsporteføljen består 
pr. 31. december 2015 af 
knapt 50 ejendomme, der har 
et samlet udlejningsareal på 
godt 370.000 m².

• Ca. 80 ejendomme (direkte 
investering), over 1 mio. 
kvm. primært København K, 
Storkøbenhavn og Aarhus.

• Markedsværdien for direkte 
investeringer i ejendomme er 
ultimo 2016 på 25 mia. kr.

 

• PensionDanmark har en 
strategisk målsætning om at 
ejendomsinvesteringer skal 
udgøre omkring 10% af den 
samlede investeringsporte-
følje.  Ultimo 2016 udgjorde 
PensionDanmarks ejendom-
sportefølje 14 mia. kr. 

• I de kommende år planlægges 
nye solide investeringer i 
danske ejendomme, så porte - 
føljen runder ca. 20 mia. kr.

• Den samlede ejendoms-
portefølje består af ca. 2.700 
erhvervslejemål og 1.150 
boliglejemål med et samlet 
areal på ca. 1,5 mio. m² til en 
værdi af ca. 22 mia. kr.
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Digitale transformationer hos Nordea

Af Janus Mens, Partner, Head of PwC 
Financial Services Risk & Compliance 
og Morten Stokholm Bøg, PwC 
 Financial Services

Digitale transformationer  
hos Nordea

Den digitale transformation stiller krav til, at virksom-
heder i dag har ansat de rette medarbejdere med de 
rette kompetencer� I Nordea har man bl�a� besluttet at 
gennemføre gennemgribende forandringer af koncer-
nens digitale infrastruktur. Forandringer, som både er 
omfattende, dyre og nødvendige – og som kræver de helt 
rette kompetencer hos medarbejderne� Mikael Skov 
Mikkelsen, Nordea Group Portfolio Management Office, 
er blevet ansat til overordnet at orkestrere eksekverin-
gen af de mange nye digitale initiativer�
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Mikael Skov Mikkelsen tager imod os 
hos Nordea på Christianshavn. Han 
har lige spurgt en kollega om vej, for 
han har stadig ikke været rundt i hele 
bygningen efter syv måneder, fortæl-
ler han. Han er ikke bankmand, men 
har erfaring med at drive store 
transformationsprogrammer, bl.a. 
som programchef i opbygningen af 
Statens IT og senere som transformati-
onsleder i Region Hovedstaden. Det 
sidste sted var han direktør for en 
organisation på 1.000 mand, der 
skulle servicere Region Hovedstadens 
45.000 medarbejdere med teknologi. 

Region Hovedstaden var en fusion af 
tre amter med hver deres forskellige 
systemer og infrastruktur, og selvom 
det var en meget kompleks størrelse, 
så er udfordringen i Nordea om muligt 
endnu større. Der er ikke kun tale om 
en opgradering af et it-system til 
tidens krav. Der skal udskiftes adskil-
lige systemer, som i årevis har funge-
ret hver for sig i de forskellige banker, 
som er sammenlagt til Nordea, på 
tværs af lande med forskellige sprog, 
kultur og lovgivning. En spændende 
udfordring for Mikael Skov Mikkelsen.

Portfolio Management Office
I august 2016 tiltrådte han som første 
mand i den nyetablerede Group COO 
PMO afdeling i Nordea. Mikael 
forklarer: 

”Som Head of Group COO PMO skal jeg 
understøtte transformationen af 
Nordea ved at facilitere og prioritere 
kritiske strategiske initiativer, som er 
nødvendige for at gennemføre den 
besluttede strategi. Dette PMO’s 
funktion er at køre de strategiske 
porteføljer, som Nordea skal lykkes med. 
Og læg mærke til P’et. Det er her 
Portfolio Management; ikke Project 
eller Programme Management, hvilket 
ofte kan give anledning til forvirring.

Selv meget store virksomheder skal hele 
tiden kunne ændre kurs og kunne 
kalibrere deres organisation i forhold til 
virkeligheden. Det stiller krav om 
medarbejdere, der kan gennemskue 
kompleksiteten og sammenligne ’æbler 
og pærer’ på en meningsfuld måde.” 

PMO’ets opgave kan illustreres med 
den traditionelle ledelsestrekant, hvor 
øverste spids er mission og vision. I 
Nordeas tilfælde er det her, hvor 
Executive Management bestemmer 
retning og fart for de kommende år. 
Basis af pyramiden omfatter eksekve-
ringen af beslutningerne, hele operati-
ons og alle ressourcerne, som banken 
råder over. I et ’portefølje-perspektiv’, 
så ligger PMO i midten.

”Vi skal ’nedad’ oversætte vision og 
strategier til eksekveringskonsekvenser 
i form af prioritering af initiativer mv., 
mens vi ’opad’ beskriver begrænsninger 
og muligheder i organisation og 
ressourcer i forhold til at realisere vision 
og strategier”, fortæller Mikael Skov 
Mikkelsen.

Strategiske projekter udfordrer 
fagligt og kulturelt 
Afdelingen fokuserer på de største 
strategiske porteføljer. Det er en 
relativt lille enhed, der stadig er under 
etablering – og på trods af porteføljer-
nes omfang og størrelse skal det 
centrale Group PMO ikke være stort. 
Omkring 15-20 medarbejdere i alt. 

PMO’ets vigtigste opgave er at sam-
menligne og sortere blandt mange 
vigtige programmer og projekter samt 
skabe forståelse for de valg og priorite-
ringer, som besluttes. Der kan være 
mange erkendelser og kameler, som 
skal fordøjes, fx hvis man som leder 
får nedprioriteret et vigtigt projekt til 
fordel for et andet projekt. Men 
PMO’et træffer ikke beslutningerne; 
det gør den strategiske ledelse – bl.a. 
på baggrund af indspil og anbefalinger 
fra Group PMO. 

”Vores opgave er at indramme initiati-
verne, så ledelsens beslutninger kan 
træffes mest objektivt og effektivt. Det 
betyder, at vi skal fungere som et filter, 
der skaber transparens og fælles måder 
at arbejde på. Derved kan vi nemlig 
understøtte en bedre beslutnings-
tagning”, forklarer Mikael Skov 
 Mikkelsen. 

BEGRÆNSINGER
OG MULIGHEDER

EKSEKVERINGS-
KONSEKVENSER

MISSION
VISION

PMO

OPERATIONS
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”Vi skal ’nedad’ oversætte vision og strategier til 
eksekveringskonsekvenser i form af prioritering 
af initiativer mv., mens vi ’opad’ beskriver 
 begrænsninger og muligheder i organisation  
og ressourcer i forhold til at realisere vision  
og strategier�”

Det stiller også krav til medarbejder-
nes kompetencer, der både skal 
omfatte balancen mellem ydmyghed 
og selvsikkerhed og den rette blanding 
af ”coachende” og ”trænende” tilgange. 

”I Nordea er der mange dygtige menne-
sker og mange vigtige initiativer. Det 
skal man have stor respekt for. Derfor er 
en vis robusthed også nødvendig, når 
man skal stoppe, skubbe eller dreje disse 
mennesker og initiativer”, tilføjer 
Mikael Skov Mikkelsen.

Nordeas størrelse og udstrækning 
betyder, at der hvert år identificeres 
flere hundrede relevante projekter i 
forskellige størrelser, som PMO’et skal 
medvirke til at sortere og prioritere. 
Til det formål kigger afdelingen bl.a. 
på projekternes anvendelighed på 
tværs af organisationen og deres 
fremtidssikrede robusthed. Og det 
stiller store krav til PMO’ets overblik 
over alle ønsker og initiativer. 

Mikael Skov Mikkelsen fortsætter:

”Den igangværende transformations-
agenda i Nordea betyder, at omfanget af 
projekter i disse år er stort og også ofte 
indeholder et forandringsorienteret 
fokus frem for et mere rent driftsforbed-
rende projektfokus. Det stiller så igen nye 
krav til de kompetencer, som koncernen 
skal rumme – både i Operations, 
Development og i PMO. Transformati-
onsrejsen er – ud fra et organisationsper-
spektiv - stadig relativt ny for Nordea, og 
jeg forudser, at der går noget tid, inden vi 
kommer derhen, hvor vi alle ’lever’ foran-
dring og formår at forene den kortsig-
tede tilpasning og den langsigtede 
transformation i hverdagen.” 

Dynamisk udvikling
Hele den finansielle sektor er under 
voldsom udvikling i disse år som følge 
af ændrede kundebehov og teknologi-
ske muligheder, som sektorens 
virksomheder kæmper for at integrere 
for på denne vis at kunne imødekom-
me kunders og aktionærers ønsker og 
forventninger. Om det er digital 
revolution eller hastig evolution, som 
sektoren er midt i, kan være svært at 
afgøre, men udviklingen er startet, og 
det skal man indrette sig på. 

”Det ér en kliche, men jeg ser, at 
forandringerne er kommet for at blive. 
Vi er lige nu i gang med en række store 
initiativer. Både nogen, som vi alene 
selv har besluttet, men også nogen, som 
banken – som en spiller i den finansielle 
sektor – skal gennemføre. I en højt 
reguleret sektor stiller det ekstraordi-
nære krav til virksomhedernes evne til 
at gennemføre forandringstiltag. Når 
lovgivningen trods alt er rimelig 
dynamisk, skal vi på én gang være 
dynamiske og robuste. Både i vores 
kultur og i vores infrastruktur”, 
forklarer Mikael Skov Mikkelsen.

Teknologiens udvikling og kundernes 
adfærd betyder rigtig meget for den 
måde, som man kan levere sine 
ydelser på. Sammen med reguleringen 
af sektoren, så er den ændrede 
kundeadfærd og de krav, det stiller til 
bankens systemer, væsentlige drivere 
for alle de initiativer, som Nordea står 
over for i disse år. 

”Den mængde af data, som i dag 
genereres og er til rådighed, stiller helt 
nye krav til systemerne. De bliver 
simpelthen for træge, hvis de ikke er 
optimerede mod disse forhold. Dyna-
mikken i regulering, kundebehov og 
teknologi betyder, at systemarkitektu-
ren skal understøtte, at der kan 
etableres logiske sammenhænge mellem 
funktioner og transaktioner på tværs. 
Netop de forhold taler for, at organisa-
tioner vurderer værdien af standardsy-
stemer – ’out of the box-løsninger’ – som 
tilpasses den konkrete virksomhed. 
Disse udviklede løsninger vil ofte 
muliggøre en mere effektiv sammenkob-
ling på tværs. Også inden for områder, 
som man i dag ikke kan forudse værdien 
i at sammenholde”, fortæller Mikael 
Skov Mikkelsen.
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Fremtidens kompetencer
Kompetencerne kommer også under 
pres som følge af udviklingen, både i 
ledelse, udvikling og hverdagens drift, 
når der skal leveres og eksekveres på 
tværs af lande, lovgivning og kunde-
segmenter. Store transformationer vil 
altid øge dynamik og usikkerhed. 
Derfor bliver selve omstillingsevnen 
en væsentlig kompetence. Og når flere 
virksomheder og brancher tvinges til 
at forholde sig til udviklingen, så vil 
erfaringer med digital transformation 
være relevante og efterspurgte på 
tværs af sektorer. 

Mikael Skov Mikkelsen:

”Jeg tror, at indsigt og erfaring i digital 
transformation på tværs af brancher vil 
styrke de enkelte virksomheders 
resultater. Der er tale om meget kom-
plekse opgaver med mange interessen-
ter, både internt og eksternt for virk-
somheden. Her vil kendskab til konkrete 
løsninger og tilgange fra andre virksom-
heder og brancher i mange tilfælde 
gavne den samlede løsning.” 

Samtidig betyder udviklingen, at 
jobbet i en bank vil blive anderledes i 
fremtiden. Mange af de trivielle 
opgaver vil fremover blive løst af 
teknologien. Men som kunder vil vi 
formentlig stadig forvente råd af et 
andet menneske. Banken vil så teame 
sine mennesker op med maskiner, som 
overskuer og behandler store tal-
mængder fejlfrit. 

Mennesker skal stadig møde menne-
sker, men det kan være, at det bliver 
hjemme hos kunderne, ude på virk-
somhederne osv. For banken bliver 
mobil og kan nu komme med over alt.

”Der er ingen tvivl om, at fremtidens 
medarbejdere skal være digitalt 
kyndige, så de kan hjælpe kunder med 
at bruge banken, men også hjælpe 
banken til at samarbejde med kunder-
ne. Vi skal alle kunne agere i, forstå og 
forholde os til virkeligheden. Både den 
digitale og den reale. Her skal uddan-
nelser formentlig fremover fokusere på, 
at vi kan udvikle tilstrækkeligt mange 
med kompetencer inden for digitale 
sprog, altså kodning. Men selv de 
digitale indfødte skal have mulighed for 
at tilegne sig en traditionel dannelse, så 
man kan bevare den brede forståelse og 
fornemmelse for sine medmennesker.

Med stadig øget kompleksitet og 
hastighed i udviklingen vil der fortsat 
være behov for typer, der kan koble de 
teknologiske muligheder med de 
forretningsmæssige behov. Ledelsesbe-
slutninger vil også i fremtiden blive 
baseret på den rette blanding af indsigt i 
teknologiske muligheder og forståelse af 
de strategiske konsekvenser for virk-
somheden. For mig er det et ’sweet-spot’ 
at befinde mig i en kompleks organisa-
tion, som er midt i en digital transfor-
mation og en krævende strategisk 
udvikling”, slutter Mikael Skov 
Mikkelsen. 

Blå bog 
Mikael Skov 
Mikkelsen,
Head of Group  
COO PMO, Nordea

Baggrund
Uddannelse:  

• Politolog (cand. scient.pol.), 
Aarhus Universitet 

• Diplomleder, DTU 

Tidligere roller:

• 2011-2016 Direktør for It, 
Medico & Telefoni, Region 
Hovedstaden 

• 2010-2011 Chef for Gover-
nance-området, Statens It 

• 2009-2010 Programchef, 
Statens It 

• 2008-2009 Direktions-
sekretær, Økonomistyrelsen 

• 2005-2008 Fuldmægtig, 
Finansministeriet 

 
Særligt spændende teknologi: 

• Robotics

”Jeg tror, at indsigt og erfaring i digital transforma-
tion på tværs af brancher vil styrke de enkelte virk-
somheders resultater� Der er tale om meget komplekse 
opgaver med mange interessenter, både internt og 
eksternt for virksomheden� Her vil kendskab til kon-
krete løsninger og tilgange fra andre virksomheder og 
brancher i mange tilfælde gavne den samlede løsning�” 
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Især syv teknologier påvirker 
samfundet – og den finansielle sektor

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI), som på 
dansk kaldes kunstig intelligens, er en 
disciplin og et felt, der bredt definerer 
arbejdet inden for at få maskiner til at 
udføre menneskelige handlinger, der 
normalt kræver menneskelig intelli-
gens. 

Big Data
Big Data er intelligent viden, som er 
resultat af en samling af struktureret 
og ustruktureret data, der er så store, 
at almindelige processer og værktøjer 
ikke kan håndtere dem. Det dækker 
også over de værktøjer og processer, 
der skal bruges, for at man kan 
håndtere og udnytte disse ekstremt 
store datamængder. 

Cloud Computing
Cloud, Cloud Computing eller skyen er 
itservices leveret via internettet som 
en service. Virksomheder behøver ikke 
drive eget datacenter eller vedlige-
holde applikationer og systemer. Den 
del tager en tredjepart sig af. Cloud 
kan på mange måder minde om 
outsourcing af it, men forskellen er, at 
cloud indebærer en langt højere grad 
af automatisering, elasticitet og 
skalerbarhed, så man nemt og hurtigt 
kan bestille nye serverressourcer over 
nettet efter behov. 

Internet of Things
Internet of Things (IoT) kan bl.a. gøre 
elektroniske apparater intelligente, så 
de kan opsamle og sende data og 
dermed interagere med hinanden og 
verden omkring sig. Det defineres som 
et netværk mellem fysiske ting, som 
kombinerer internet, elektronik, 
software og sensorer. En virksomhed 
kan fx anvende IoT til at følge med i 
deres kunders mønstre og tilpasse 
ydelser og services derefter. 

Robotics
Robotics er software, som kan erstatte 
eller assistere menneskers arbejds-
gange. En robotics-løsning kan udføre 
alt fra manuelle og tidskrævende 
arbejdsopgaver til kunderådgivning, 
og kan gøre det billigere og mere 
effektivt end mennesker og andre 
automatiseringsløsninger. 

Kognitiv teknologi
Kognitiv teknologi er teknologipro-
dukter, der anvender Artificial 
Intelligence, og som har til formål at 
udføre opgaver, fx i forbindelse med 
oversættelse, talegenkendelse, 
mønstergenkendelse samt optimering 
og planlægning. 

Digital valuta
Digital valuta eller digitale penge 
adskiller sig fra de fysiske valutaer, vi 
kender i dag, nemlig ved ikke at 
besidde et fysisk element. Valutaen er 
ikke udstedt af en centralbank eller 
har status som en national valuta med 
status som almindeligt betalingsmid-
del. Den digitale valuta er points, 
bitcoins eller anden værdi, som uden 
for den givne kontekst eller det givne 
netværk ikke har en egentlig værdi.

Især syv teknologier påvirker samfundet – og den finansielle sektor
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Sammen med dig stiller vi det 
stærkeste hold

Sammen med dig stiller vi det stærkeste hold

PwC’s Financial Services består af en række 
specialister inden for den finansielle sektor.  
Vi hjælper og samarbejder hver dag med større 
og mindre finansielle virksomheder om at finde 
de løsninger, der er rigtige for netop deres 
forretning. Vi har ekspertise inden for revision, 
skat, aktuar, risk og compliance, teknologi 
og finansielle systemer, og stiller op med de 
specialister du behøver. 

Sammen med dig stiller vi det stærkeste hold. Financial Services  
DCA/Real estate

Financial Services 
Assurance

Per Andersen
2118 9077
per@pwc.dk
 

Per Rolf Larssen
5151 4756
prl@pwc.dk

Financial Services  
Risk & Compliance

Janus Mens
2262 0759
jam@pwc.dk

Klaus Berentsen
Partner,  
Head of PwC’s 
Financial Services 
4053 5352 
klb@pwc.dk

Jeannette Modigh
PwC’s Financial 
Services Business 
Development
2966 1115 
jyx@pwc.dk

Uanset din finansvirksomheds størrelse og 
 udfordringer vil du opleve, at vi interesserer os  
for din forretning og forstår netop dine behov�
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