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Den digitale
bølge er drevet
af kunderne
D

et kræver en ny mentalitet at håndtere digitaliseringen. Det er alle
enige om i finanssektoren, der bliver ramt af den største disruptionsbølge i nyere tid. I stedet for at kigge på kalkuler skal digitale
projekter vurderes ud fra de muligheder, de giver. Potentialet. Også selv om
det går ind og rokker ved de eksisterende forretningsmodeller. Det kræver
mod. Det kræver en direktion, der tør. I artiklen ”Det her er det heftigste, vi
har gjort længe”, kan du læse, hvordan eksempelvis Danske Bank har taget
den digitale mentalitet til sig. De har udviklet et nyt produkt, som disrupter
dem selv. Bevares, det er ikke et produkt, der truer deres kerneforretning,
men det viser meget godt, hvor langt man er kommet. Og det kan vi lære
meget af.
Men digitalt er der ikke en one size fits all. Hos Arbejdernes Landsbank
har man lagt en klar strategi for, hvordan man skal blive ved med at være
kundernes foretrukne bank ved at kombinere fysisk nærvær og digital
effektivitet. Der er flere gode eksempler på digitale tilgange i dette nummer
af Indblik, men du skal selv have lov at dykke ned i artiklerne. Det står dog
klart, at denne anden bølge af digital transformation er drevet af kunderne.
Det handler ikke længere om muligheden for at skabe noget nyt, det handler om behovet hos kunden. Det indikerer en modenhed i finanssektoren.
En modenhed til at imødekomme digitaliseringen frem for at frygte den.
Det er glædeligt.
Den opmærksomme læser vil i øvrigt bemærke, at vi har fået gæster i dette
nummer af Indblik. Vi udvider horisonten med vigtige og innovative spillere
fra både Norge, Sverige og Finland. Og samtidig får du et perspektiv fra
Deloittes engelske medlemsfirma, hvor partner Andy Lees giver sit syn på,
hvordan man kan udvikle sin digitale mentalitet. Så velkommen til det nye
Indblik, der i denne udgave også har en god portion udsyn.
God læselyst!
Alan Saul, partner i Deloitte
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”Det her er det
heftigste, vi har
gjort længe”
Danske Banks nyeste produkt disrupter bankens
egen forretningsmodel. Men man skal turde
træffe den slags beslutninger, hvis man skal
overleve på den lange bane, lyder det fra banken.
Af Alan Saul & Jens Refsgaard Iversen

L

ars Sjögren viser rundt i de historiske
bygninger på Laksegade i trekanten
mellem Christiansborg, Nationalbanken og Kongens Nytorv. Sjögren har været
hos Danske Bank i størstedelen af karrieren og er i dag Global Head of Transaction
Banking. I Danske Bank er en hel fløj, som
tæller møderum, bestyrelseslokale og
lounge, bevaret i original stand. Loftsmalerier, brune træpaneler og tungthængende
gardiner sender tankerne i retning af et
slot mere end et finansielt hovedkvarter.
Lokalerne står i stor kontrast til de ting,
der foregår hos Danske Bank for tiden. For
hvor omgivelserne står stille, er banken
i fuld gang med at gøre op med årtiers
tankegange og forretningsmodeller.
Eksempelvis segmenteringen af kunderne.
Hos Danske Bank mener man, at det ikke
længere giver mening at tale om små,
mellemstore og store kunder, fordi realiteten i dag er, at virksomheder kan springe
fra den ene til anden gruppe i løbet af
meget kort tid. Det er faktisk ”umoderne”
at bruge den form for segmentering, hvis
man skal bruge Lars Sjögrens eget udtryk.
I stedet skal segmenteringen ske løbende
ud fra kundernes adfærd, som vurderes
via data og kundernes strategi.
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Men interviewets fokus er hverken bevaringsværdige lokaler eller kundesegmentering, men derimod hvad Lars Sjögren
kalder ”Det heftigste, vi har gjort længe”.
Lars Sjögren taler om DynamicPay. Det er
det seneste større produkt, som Danske
Bank har lanceret over for deres erhvervskunder, som led i strategien om hele tiden
at have blikket rettet mod kundernes behov og forbedre kundeoplevelsen. Ideen
til DynamicPay tager udgangspunkt i de
store likviditetsproblemer, der kan opstå
hos særligt mindre virksomheder pga.
kundernes lange betalingsfrister.
”Små virksomheder og start-ups har
ofte én stor kunde. Den store kunde kan
sætte betalingsbetingelserne for den
lille virksomhed, og det betyder, at de
små virksomheders likviditet kan blive
ekstremt presset,” fortæller Lars Sjögren,
som tydeligvis har ret. I præsentationsmaterialet for DynamicPay fremgår det, at
40 % af SME’erne hævder, at kundernes
manglende evne til at betale eller betale
rettidigt bremser vækst, mens 31 % ser
sene betalinger som en trussel mod overlevelse på lang sigt. Og endelig overvejer
24 % fyringer som følge af lange betalingsfrister (Kilder: TxB Business Development;

European Payment Report 2015; European
Payment Index 2014.).
Derfor har man lavet et faktureringssystem, hvor virksomhederne har mulighed
for at få sit udestående betalt af en
tredjepart mod en diskonteringsrente, der
aftales mellem tredjeparten og sælger.
Betalingen modtages den følgende dag,
og derved undgår virksomheden at blive
lammet af manglende kapital. Tredjeparten
kan både være Danske Bank selv, men i
højere grad store kunder, som sidder med
store beløb på kontoen. Og kunderne vil
gerne aktivere pengene i stedet for blot
at have dem stående til en negativ rente.
Kort sagt er løsningen, at sælger får sin
betaling med det samme og derved undgår
likviditetsproblemer. Køber har stadig sine
fordelagtige betalingsfrister, og det letter
købers administrationsbyrde, og tredjeparten får sin kapital til at arbejde.
Hvad er business casen?
Så hvordan tjener Danske Bank penge på
DynamicPay? For hver faktura, der betales,
modtager Danske Bank et gebyr, hvis
størrelse bliver afgjort mellem køber og
Danske Bank. Til gengæld står banken også
til at tabe penge på deres egen opfindelse.
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Danske Bank
henter inspiration
hos Amazon og
Google
Først MobilePay og nu DynamicPay. Med
så bemærkelsesværdige initiativer er det
Danske Bank, som konkurrenterne i det
danske marked må skæve til, hvis de vil
følge med. Men hvem kigger Danske Bank
selv over skulderen?
Ifølge Lars Sjögren er det nødvendigt
at kigge uden for landets grænser. Hvis
banken skal leve op til forventningerne, er
det nødvendigt at lære af alle de finansielle
services, som kunderne bruger. Det vil sige,
at man også kigger på virksomheder som
Paypal og Amazon. Af samme grund henter
banken også inspiration andre steder i
banksektoren.

Produktet er på den måde et udtryk for, at
Danske Bank er klar til at omfavne digitaliseringen, inden den omfavner branchen.
”Nogle af dem, som bruger det her, er jo
allerede kunder i Danske Bank. Og dermed
taber vi penge, hvis de ikke længere har
brug for en kassekredit. Så man kan sige, at
vi disrupter os selv. Men gør vi ikke det her,
så kommer der nogle andre og gør det. Og
så står vi helt uden for,” siger Lars Sjögren
og understreger, at DynamicPay er et bevis
på, at bankens mindset har flyttet sig langt
de seneste år.
”Vi diskuterer muligheder i stedet for alt
andet. For fem år siden havde vi ikke lavet
det her, fordi der havde været mere skepsis. Men de spillere, der ikke tør, risikerer at
forsvinde, fordi de vil blive udkonkurreret.
Der er ingen tvivl om, at vi stadig skal blive
ved med at levere såkaldte traditionelle
bankydelser og højt kvalificeret rådgivning
til vores erhvervskunder. Men det er helt
afgørende, at vi har modet til at gribe de
muligheder, digitaliseringen giver, fordi det
er så vigtigt for at skabe værdi for vores
kunder og dermed styrke kundeoplevelsen.
Jeg tror på, at det her er et definerende
øjeblik for den finansielle sektor.”

Lars Sjögren
Global Head of Transaction
Banking hos Danske Bank. Sjögren
har været hos Danske Banks
svenske afdeling siden 2004 og i
den danske del siden 2012.

Danske Bank
Stiftet i 1871 under navnet
Den Danske Landmandsbank,
Hypothek og Vexelbank
i Kjøbenhavn. Bankens
kernemarkeder er Danmark,
Norge, Sverige og Finland. I dag er
banken landets største og ledes af
adm. direktør Thomas F. Borgen,
der er bankens 13. direktør.

”Om få dage rejser vi til Californien, hvor vi
skal mødes med managementteams hos
Uber, Amazon og Google. Og endelig får
vi ekstremt meget feedback fra kunderne.
Det skal være et loop, så vi hele tiden kan
opsamle information om kundernes ønsker
og lynhurtigt implementere løsninger, der
giver dem, hvad de ønsker. Her vil mange
pege på, at vi har lidt en udfordring pga.
vores størrelse, men vi har den digitale
opsætning, der gør, at vi er relativt hurtige,”
siger Lars Sjögren og slutter med denne
betragtning om, hvad digitaliseringen vil
betyde for kunderne i fremtiden:
”Jeg tror, at digitaliseringen vil være med til
at differentiere aktørerne i banksektoren.
Lige nu handler det jo rigtig meget om pris.
Men på sigt vil de mindre banker kunne
differentiere sig med deres styrker, og vi vil
positionere os med vores. Vores produkter
vil være langt mere forskellige, og det
giver kunderne en langt større pallette at
vælge i mellem, og derfor tror jeg, at det er
kunderne, der vinder på digitaliseringen.”
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Kundeoplevelsen
afgør kampen
om markedet
for digital banking
Digitaliseringen skaber medvind for svenske Nordnet, og
CEO Håkan Nyberg udnytter muligheden til at finde nye
veje til at styrke kundeoplevelsen.
Af Oscar Chroisty

F

or Nordnet, der opererer i krydsfeltet
mellem traditionel bankvirksomhed
og fintech, er der klare fordele ved
den nuværende digitalisering af sektoren.
Banken har nemlig haft en digital forretningsmodel lige siden begyndelsen i 1996.
“Vi ville afgjort have været en fintechvirksomhed, hvis termen havde eksisteret i
1996. Vi er en fuldt ud digitaliseret bank
med aktiemarkedet som kerne,” siger Håkan Nyberg, der har været CEO i Nordnet
siden 2012.
Selvom bankens forretningsmodel og
it-infrastruktur gør Nordnet i stand til at
håndtere forandringer hurtigere end de
store traditionelle banker, erkender Håkan
Nyberg, at udviklingen af nye kundeservicetilbud og - mest af alt - en forbedret
kundeoplevelse skal gå endnu hurtigere.
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“Det er i en ny og forbedret kundeoplevelse, at kampen om bankkunderne vil finde
sted fremover. Men vi er ikke og kan ikke
være hurtige nok alene. Se på serviceydelser som Tink (app, der overvåger brugernes
finanser, red.) – det er noget, jeg ville ønske,
vi havde været først med,” siger Håkan
Nyberg, inden han slår fast: “Vores strategi
er at samarbejde med virksomheder, der
kan hjælpe os med at skabe fantastiske
løsninger til vores kunder.”
Succeshistorien Shareville
Den sociale dimension af digitaliseringen
er et eksempel på noget, der skaber både
fordele og muligheder for Nordnet. Eksempelvis er kunderne mere tilbøjelige til
at lytte til hinanden både på websites med
sammenligninger af produkter og ydelser
og på sociale medier. Det skaber, ifølge Håkan Nyberg, en transparens, som Nordnet
bruger som en konkurrencefordel.
I oktober 2014 købte Nordnet en stor
andel af virksomheden Shareville, der er
en social platform til investering i aktier
og obligationer. Da Shareville kontaktede
Nordnet, byggede deres site på ”funny money”, men med integrationen med Nordnet
blev sitet tilknyttet aktiemarkedet. Hermed
kan Sharevilles medlemmer holde øje med
de mest succesrige investorers beholdninger, der er rangeret i forhold til afkast.
Håkan Nyberg fortæller, at Shareville har
overgået alle forventninger.
“Vi udarbejdede en businesscase, hvor
vi regnede med, at 10 procent af vores

Nordnet
Da Nordnet blev grundlagt i 1996,
var det en af Skandinaviens første
onlinemæglere. I dag er Nordnet
en investerings- og opsparingsbank og opererer i Sverige, Norge,
Danmark og Finland. I 2015 øgede
Nordnet driftsresultatet med 15
procent til 1.249,4 millioner svenske kroner.

kunder ville bruge platformen. I dag bruges
Shareville af mange flere – 80.000 ud af
vores 500.000 kunder er aktive på den
sociale platform. Kunderne dækker også
et bredt område fra day traders til småinvestorer.”
Håkan Nyberg anerkender, at Shareville
har tiltrukket nye bankkunder og har været
katalysator for højere afkast for mange
af dem. Shareville stimulerer også øget
aktivitet blandt Nordnets kunder, hvilket
genererer en højere indtægt for Nordnet.
“Det er et godt eksempel på, hvordan vi
gerne vil udnytte fintechvirksomheder og
nystartede virksomheder. Vi har en åben
API (Application Programming Interface,
red.) og er mere end villige til at finde nye
andelssamarbejder og -produkter. Jeg vil
gerne, at vi investerer og påtager os en
ejerskabsrolle, så vi kan opnå de direkte

fordele ved virksomhedens vækst. Ligesom
vi gjorde det med Shareville.”
Krav om nyt lederskab
Digitalisering driver også intern forandring
af både arbejdsmetoder og lederskab.
“Forandringshastigheden inden for Nordnets murer skal være så høj som forandringshastigheden udenfor, hvis ikke højere.
Ellers bliver vi grillet. Men vi kan ikke kun
fokusere på forandringer. Vi har også funktioner, der håndterer de daglige aktiviteter,
herunder de manuelle processer, og de skal
også fungere,” siger Håkan Nyberg.
For at skabe et hurtigt og innovativt miljø
arbejder banken agilt med design sprint.
Et team med brede kompetencer sættes
sammen til at udvikle en prototype af et nyt
produkt på en uges tid.
“Vi har modtaget en masse positiv feedback
på det. Især de unge tiltrækkes af måden
at arbejde på. Men vi kan ikke opbygge arbejdsbetingelser, der kun er tilpasset ingeniører og millennials – alle vores medarbejdere skal kunne lide at komme på arbejde. Det
stiller nye krav til mig og mit ledelsesteam
om at udvise tillid og uddelegere ansvar i
stedet for at uddelegere pligter i forhold
til presserende problemstillinger. Samtidig
skal vi være i stand til at uddelegere pligter i
de situationer, der kræver en sådan løsning.
Behovet for dobbelthed i lederskabet er
hårdt og krævende for ledelsen, men de
gode resultater gør, at det er det hele værd.”

09

Indblik | OP Group

Forbrugerne har ikke
ønsker – de har krav
I 1996 var finske OP den første bank i Europa og den
anden bank i verden til at lancere en onlinebank. I dag
udfordrer banken sig selv og interessenterne til sammen
at opspore og møde kundernes behov i en tidsalder
præget af disruption.
Af Sanna Fäldt

D

igitalisering er ikke et nyt fænomen
i finanssektoren. Nordiske banker
har været i forreste linje i den
globale digitalisering anført af de første
onlinebanker etableret af OP Group
og Nordea kort tid efter. Denne første
digitaliseringsbølge opstod på baggrund
af et behov for effektivisering. Den anden
digitaliseringsbølge startede i 2012 og blev
iværksat af kunderne. De krævede nye
bankydelser muliggjort af digitalisering. Og
det gør de sandelig stadig.
”Verden er nu en verden af mobile serviceydelser. Vi har nået et punkt, hvor
digitalisering ikke udvikler sig i forhold til
omkostningsreduktion, men i forhold til
at skabe bedre service til kunderne” siger
Harri Nummela, Executive Vice President
i Digital Transformation and Customer
Experience i OP Group.
Magtskifte baner vejen
Inden længe vil alle forbrugere være digitale. Og det vil finanssektoren opleve. Deres
værdier, holdninger og adfærd adskiller
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sig fuldstændig fra det, der opleves fra de
traditionelle kunder i finanssektoren i dag.
“Den største misforståelse er at tro, at
en mobilapp kan gøre det alene. Ud fra
mit synspunkt skal hver enkelt funktion i
finanssektoren gentænkes og fornys for at
kunne imødekomme de næste generationers behov,” siger Harri Nummela.
I takt med at de traditionelle forretningsmodeller bliver udfordret, stiger udviklingstætheden i sektoren til et hidtil uset
niveau. Derfor prøver OP Group at tænke
helhedsorienteret i forhold til digitaliseringseffekter og forandringsbehov.
”Vores princip er at huske på, at det antal
valgmuligheder, kunderne har i den digitale
verden, eksploderer, når man sammenligner med den analoge, fysiske verden. Folk
har nem og omkostningseffektiv adgang til
et kæmpe antal tjenester online. Det frie
valg har helt sikkert skiftet magtbalancen
over på forbrugerne,” siger Harri Nummela
og påpeger, at avanceret analytics bliver
mere og mere aktuelt i finanssektoren.

“I takt med at konkurrencen
spidser til, vil vi ikke
sælge produkter, men
imødekomme kundernes
behov for at flytte, leve
eller handle.”
Harri Nummela
OP Group

Indblik | OP Group

“Vores tilgang i dag er at spørge vores
kunder om, hvordan vi kan hjælpe dem.
Jeg tror, at kunderne vil blive irriteret over
det spørgsmål i fremtiden. De vil udfordre
os og sige: ’Baseret på de data, I har på
mig, bør I ikke alene vide, hvad jeg vil have,
I skal også tilbyde mig det, før jeg selv er
klar over, hvad jeg vil have.’”
Ekstrem disruption
I dag ejer folk ting. Det skaber et behov
for at finansiere og forsikre aktiver som
biler, huse, både og sommerhuse. I takt
med at deleøkonomien vinder indpas, ejer
folk ikke nødvendigvis ting selv i samme
udstrækning som før. Alle typer fælles
ejerskab vil blomstre op og forøge mere
effektiv brug af kapital.

“Denne tendens vil ikke forandre finanssektoren fra den ene dag til den anden,
men kan betyde, at rent produktbaserede
løsninger skal ændres,” siger Harri Nummela og bemærker, at OP Group på den
lange bane bliver en servicevirksomhed
med finansiel ekspertise.
“I takt med at konkurrencen spidser til, vil
vi ikke sælge produkter, men imødekomme
kundernes behov for at flytte, leve eller
handle. I dag mødes man for eksempel
med lederen af asset management-afdelingen, og om 10 år møder man måske direktøren for bolig- eller mobilitetsydelser.”
Men OP Group kan ikke gøre det alene,
siger Harri Nummela. I takt med at konkur-

Harri Nummela
•• Executive vice president, Digital
Transformation and Customer
Experience i OP Group
•• Medlem af direktionen
•• Har tidligere været leder af Asset
Management og administrerende direktør i OP Services
•• Har arbejdet i OP Group siden
1992
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rencen og kundernes krav stiger, er den
driftsmodel, hvor man gør alt alene, ikke
en effektiv mulighed. Der skal foretages
et nøje valg af, hvilken del af værdikæden
man som virksomhed vil fokusere på. Det
bliver nødvendigt at danne partnerskaber.
“Der skal træffes et valg om, om man vil
fokusere på snitfladen til kunderne eller
på specifikke produkter, eller om man vil
påtage sig rollen som markedsplatform.
På den måde kan virksomheder i alle
størrelser skabe et økosystem og støtte
hinanden. Vi inviterer aktivt vores netværk
til at skabe et sådant økosystem sammen
med os i dag.”
Spørgsmålet til en million kroner
Den største udfordring ved at stå i spidsen
for den digitale transformation i en hvilken
som helst sektor er, at man skal være i stand
til at kunne forudsige, hvornår kundernes
præferencer rent faktisk ændrer sig, siger
Harri Nummela.
“Jeg sammenligner det med at finde en måde
at skifte motor på et fly i 7½ kilometers
højde. Hvordan skal man fortsætte driften,
samtidig med at man udvikler og implementerer nye forretningsmodeller?”
Det skal gøres samtidigt, så den igangværende forretning forbliver konkurrencedygtig,
samtidig med at der foretages tilstrækkelige
investeringer i nye forretningsmodeller.
“Det vigtigste er at finde den rette balance
mellem at allokere tid og ressourcer til den
nuværende og den fremtidige forretning.
Målet er altid det samme: At være i live og
succesrig ikke bare nu, men også om 10 år.”
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“Vores princip
er at huske på,
at det antal
valgmuligheder,
kunderne har i den
digitale verden,
eksploderer, når
man sammenligner
med den analoge,
fysiske verden.”
Harri Nummela
OP Group

OP Group
OP Financial Group er Finlands
største koncern inden for
finansielle serviceydelser.
Koncernen har tre segmenter:
bank, skadeforsikring og
formueforvaltning. Den består af
cirka 180 uafhængige
andelsbanker og OP Cooperative,
som de selv ejer. OP’s mission er
at fremme vedvarende velstand,
sikkerhed og trivsel hos deres
medlemmer, kunder og
driftsregioner. OP havde 12.000
medarbejdere og et resultat før
skat på 1.1 mia. euro i 2015.

Milepæl
Historisk set skete der et stort skift
i banksektoren, da folk begyndte
at flytte deres forretning fra
fysiske banker til onlineservices.
Det andet skift sker nu, hvor
kunderne går fra netbank til
mobilbank. I første kvartal i år
nåede OP Group en milepæl, da
banken havde flere besøgende via
mobilen end via computeren.

“Det er i en ny
og forbedret
kundeoplevelse,
at kampen om
bankkunderne
vil finde sted
fremover.”
Håkan Nyberg
Nordnet

13

Indblik | Arbejdernes Landsbank

”Vi vil stadig
gerne se
rådgiveren
i øjnene”
Digitaliseringen har gjort det muligt for Arbejdernes
Landsbank at vokse med knap 80.000 kunder de
seneste otte år uden at ansætte flere medarbejdere.
Men ifølge bankens CEO, Gert Jonassen, kan al personlig
kontakt til bankrådgiveren ikke erstattes af software.
Af Trine Baun, Jens Refsgaard Iversen & Aksel Schou Thoby

I

ndblik er taget til Arbejdernes Landsbanks hovedsæde på Vesterbrogade for
at tale med bankens CEO, Gert Jonassen,
om digitalisering, og hvad det har betydet
og vil betyde for den snart 100 år gamle
bank. Men allerede inden vi når at nævne
big data og disruptions, fortæller Gert
Jonassen, at banken har succes med noget
så gammeldags som at åbne små filialer
i landsbyer rundt omkring i landet. Det
begyndte på Fyn, i den lille by Fjerritslev,
som mistede deres sidste bank for et par
år siden. En filial-direktør i Arbejdernes
Landsbanks Nyborg-afdelingen indgik kort
efter et samarbejde med den lokale brugs
i Fjerritslev om at åbne et lille kontor i hjørnet af butikken.

Jonassen er overbevist om, at det trods
digitaliseringen er vigtigt at være til stede,
hvor kunderne rent fysisk befinder sig. Men
i den rette skala. Han har sandsynligvis ret,
for banken er for syvende år i træk kåret
som ’Danmarks bedste bank’ i Voxmeters
uafhængige kundeundersøgelse.

”Jeg tvivlede faktisk på, hvordan det kunne
hænge sammen, men i løbet af no-time,
fik han banket en stor kundeportefølje
op, og han har et godt samarbejde med
kunderne i området,” siger bankdirektøren,
som også kan give et eksempel i form af en
nyåbnet mini-filial i Skibby i Hornsherred,
styret fra afdelingen i Frederikssund. Gert

Håndtere mere for mindre
Åbningen af de små filialer sker dog ikke på
bekostning af at udnytte de muligheder,
som digitaliseringen tilbyder. Digitaliseringen har været en hel essentiel del af den
strategi, som Arbejdernes Landsbank lagde
for 10 år siden. På det tidspunkt havde
banken en solid kundebase, men man

14

”Der er en stor kompleksitet i rådgivningen,
og kunderne vil faktisk gerne have den
sociale kontakt. Der skal være et sted, hvor
det er naturligt for kunden at komme, så
der også er en eller anden binding. Det er
vel også derfor, at internetbankerne ikke
har fået den helt store forretningsvolumen
omkring rådgivning endnu,” konstaterer
han.

hentede ikke tilstrækkeligt med nye kunder
til butikken. Valget stod mellem enten at
reducere omkostningerne og slanke forretningen eller udbygge ved at effektivisere.
Det endte med det sidste.
”Vi har faktisk øget vores kundebestanddel
med 70.000-80.000 kunder i de sidste 10
år,” fortæller CEO’en og sætter den digitale
udvikling i større perspektiv:
”Vi var 1.000 ansatte, da jeg trådte ind i
ledelsen i 2005. Det er det samme tal i dag,
men vores balance er tre gange større, og
vores udlån er mere end fordoblet. Det er
klart, at for hver gang, vi har kunnet effektivisere ved at gå nye digitale veje af en eller
anden art, så har vi kunnet tage nogle flere
kunder.”
Indførelsen af netbank og generelt muligheden for digitale transaktioner har
erstattet mange af de mandskabstunge og
meget dyre kassefunktioner. I dag foregår
over halvdelen af alt transaktionsflow over
mobilen. De nye teknologier har samtidig
øget kompetencekravene til de resterende
medarbejdere. Det er ikke længere nok
at gentage, hvad kunderne kan læse på
nettet, man skal kunne tilføre noget værdi,
fastslår Jonassen.
Kigge en bankrådgiver i øjnene
Men digitaliseringen er ingen mirakelkur,
som automatisk kan skaffe kunder til banken. Det vil det heller ikke være i fremtiden.
I stedet handler det om at forblive relevant
for kunderne, påpeger direktøren.

Indblik | Arbejdernes Landsbank

Gert R. Jonassen

”Jeg plejer at sige, at teknologien ikke er et
mål i sig selv, men et middel. En ting som
mange taler om og argumenterer for, er at
bruge robotics til rådgivning. Det er spændende at se, hvornår det er i en modningsgrad, som gør, at de kan gå ind og overtage
nogle funktioner eller være et supplement
til nogle eksisterende funktioner. Men
spørgsmålet er stadig: Hvad vil du med det,
og hvordan er det relevant for kunden?”
I har hurtige lån, de såkaldte kviklån, som kan
tages over mobiltelefonen. Det er begrænsede
beløb. Har I overvejet at udvide med større
lån?
”Nogle arbejder på, at kunderne skal kunne
lave boligkøbsbevis på samme måde. Men
jeg har det stadig sådan, at når man skal
lave noget, hvor man binder sin økonomi
i de næste 20-30 år, så vil jeg stadig foretrække, at man kigger hinanden i øjnene.
Der er et ekstremt udbud af muligheder, og
det er vigtigt med en indlevelse i kundens
behov for at sikre den rigtige løsning, og i
det perspektiv er rådgivning via robotteknologi længere væk, men det bliver interessant at følge udviklingen.”
Hvordan bruger i den data, I indsamler på
kunderne?
”Vi bruger temmelig mange kræfter på
at analysere vores data for at finde ud af,
hvornår vi er relevante for kunden. Og så
bruger vi det rigtig meget i forhold til kredit,
styring, overvågning, opbygning af ratingmodeller og klassificeringer. Alle de data,
vi får fra kunden, er med til at sikre, at de
kunder, vi har, får de rigtige løsninger, og vi

Ordførende direktør siden 2005.
Har stået i spidsen for et
generationsskifte i banken.
Derudover er han bestyrelsesformand for Bankernes EDB
Central, BEC.

Arbejdernes
Landsbank
kan være med til at sikre dem en stærkere
økonomi. Men at begynde at undersøge
kundens forbrug, og om det eksempelvis
kunne indikere, at han eller hun er på vej til
at flytte til udlandet eller andet, det gør vi
ikke. Der er grænser for, hvor meget vi må
rode med kundens transaktionsdata. Der
kommer du over i etik og moral,” slår Gert
Jonassen fast.

Stiftet i 1919 af fagbevægelsen og
flere forskellige kooperative
virksomheder. Har ca. 265.000
kunder og beskæftiger ca. 1100
medarbejdere inkl. datterselskabet AL-Finans. I dag ejes
banken fortsat overvejende af
fagbevægelsen.

Bolighed er synlighed
Arbejdernes Landsbank har i samarbejde med Nykredit, Sydbank og Spar Nord
lanceret portalen Bolighed.dk, hvor brugere kan finde her-og-nu-værdier og
attraktionsværdi på 1,2 mio. boliger i Danmark. Værdivurderingerne er baseret
på indsamling af store mængder af data. Gert Jonassen forventer ikke, at investeringen i bolighed.dk vil give afkast i den nærmeste fremtid. Det handler i stedet
om at opnå større synlighed i markedet og at komme med relevante løsninger
for kunderne.
”Tilbage i historien var det sådan, at hvis man bad folk på gaden nævne fem
banker, så blev vi faktisk ikke nævnt. Vi har arbejdet med vores profilering på
mange måder og har opnået en kendskabsgrad på over 20 pct., hvilket var vores
mål. Kendskab skal man hele tiden arbejde med, og en af måderne er Bolighed.
Her har vi fundet et godt og stærkt samarbejde med de øvrige ejere, om at
udvikle en boligportal, der ikke bare er relevant for købere og sælgere, men for
alle eksisterende og kommende boligejere. Det er også en god måde, at opleve
kundernes behov for digitale løsninger ved at prøve det af, uden at der skal stå
en indtjeningskalkule for enden af vejen.”
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”Bankerne har
to alternativer at
vælge imellem”
Den seneste europæiske lovgivning om betalinger
risikerer at skabe store forstyrrelser i markedet og få
indflydelse på hele banksektoren. Vi har spurgt leder af
Digital Channels i norske KLP, André Lindqvist, om hans
perspektiver.
Af Frederic Asheim

N

ye regler i EU kan være en af de vigtigste drivkræfter bag digitalisering
i finanssektoren. Sidste år vedtog
Europa Parlamentet det såkaldte ’betalingstjenestedirektiv 2’, eller bare PSD2. En
lovgivning der kan medføre en substantiel
disruption i markedet og påvirke hele
banksektoren.
Deloittes erfaring viser, at der er en
varierende grad af opmærksomhed på de
kommende forandringer blandt nordiske
banker. Nogle har allerede etableret de
strategiske og driftsmæssige forandringer,
der skal til for at takle det kommende skift,
mens andre har lang vej endnu. Men tager
man den nye lovgivning in mente, kan man
kun forvente at opmærksomheden vil øges.
PSD2 kræver, at bankerne giver adgang til
deres kundekonti til en gruppe autoriserede tredjepartsleverandører. Tredjeparter
vil også have ret til at iværksætte betalinger
på vegne af en betaler gennem en banks
infrastruktur. Det opnås gennem obligatoriske snitflader mellem tredjepartsleveran-
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dørerne og bankerne. I hovedtræk indebærer det to store udfordringer for bankerne.
For det første mister de eneretten til deres
kundedata, og for det andet risikerer de en
større kundeafgang på grund af lavere skifteomkostninger og øget gennemsigtighed
i markedet set fra kundernes side. André
Lindqvist, leder af Digital Channels i den
norske bank og pensions- og forsikringsselskab KLP, siger, at bankerne har to overordnede alternativer at vælge imellem.
“Enten kan de prøve at konkurrere direkte
med tredjepartsaktørerne i det nye marked
for digitale bankydelser. For at opnå succes
med det skal bankerne være særdeles
dygtige til at opbygge fuldstændige digitale
snitflader, der fokuserer på kundeoplevelsen. Det andet alternativ er at samarbejde
med udvalgte tredjepartsaktører, der
passer til bankens profil.”
Et skift væk fra traditionel
bankvirksomhed
Banksektoren betragtes ofte som overdrevent traditionel med mangel på innovative

evner. Open banking kræver et skift herfra
og kan være en katalysator, der skiller de
vindende aktører fra resten. Internationalt
– og i Norden – er der allerede en overflod
af nye små og agile fintechvirksomheder,
der er specialister i at skabe fremragende
kundeoplevelser. Det er disse aktører, bankerne skal beslutte enten at samarbejde
med eller konkurrere med.
“På grund af den iboende uforudsigelighed
i markedet vil den vigtigste faktor være
evnen til hurtig forandring og besiddelse af
solide teknologiske kompetencer på både
ledelsesniveau og i de digitale afdelinger.
Det vil sætte bankerne i stand til at forberede sig på fremtiden, uanset hvordan den
måtte se ud,” hævder André Lindqvist.
Han forventer, at disse nye aktører – og de
banker, der eksekverer en vellykket vertikal
integration – vil udgøre et nyt forretningslag
mellem kunder og banker. Dette lag bliver
den nye ejer af kundeforhold og kundeloyalitet, hvilket vil gøre folk mere ambivalente i
deres valg af bank. De eneste tilbageblevne
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konkurrenceparametre i det nederste lag
vil være prissætning og produktportefølje.
Da det er svært at differentiere sig og skabe
oveskydende værdi på disse parametre,
vil bankerne formentlig blive tvunget til at
flytte sig vertikalt.
André Lindqvist anser også korrekt
håndtering af bankernes digitale strategi
som vigtigere og vigtigere. Han mener, at
det fremtidige marked kræver en digital
strategi, der er fuldt integreret med – og
understøtter – forretningens samlede
langsigtede strategi. André Lindqvist har
en mistanke om, at det i mange banker ikke
er tilfældet, og mener, at introduktionen af
åbne snitflader i banksektoren understreger dette krav yderligere.

André Lindqvist
André Lindqvist har været ansat i
KLP i syv år og er leder af afdelingen Digital Channels. Digital
Channels’ hovedopgave er at sikre
fuldstændig og koordineret udvikling af KLP inden for digitale
kanaler. Teamet er ansvarligt for
strategiudvikling, kontrol, driftsledelse og content management
indenfor KLP’s digitale kanaler.

UK fører løbet
I UK er en open banking-standard
under udvikling og vurderes
færdigudviklet senest i 2019.
Samtidig arbejder folkene bag
standarden med at etablere et
uafhængigt organ, der skal give
licens til organisationer, der så kan
få adgang til de nye snitflader.

Nye udviklingsmetoder
André Lindqvists tredje punkt i forhold til at
takle udfordringerne med åbne snitflader
har at gøre med bankernes udviklingsmetoder i forhold til digitale produkter. Ud fra
hans synspunkt er en prototypefokuseret
metode og releases baseret på minimum
viable producttilgangen en fremragende
taktik i det fremtidige marked. Denne form
for udvikling hjælper formentlig med at
minimere både risici og time to market,
mens det maksimerer evnen til innovation
og til at sætte kunden i centrum. Dette er
nødvendigt for at kunne konkurrere med
tredjepartsleverandører.
Mens de fleste nordiske banker i dag er
fremragende inden for automatisering,
hævder André Lindqvist, at mange stadig
har for meget fokus på bankens interne
systemer. I det nye marked mener han,
at et skift i det fokus mod kunderne er
væsentligt.
”I stedet for at innovere indefra og ud bør
bankerne starte med kundeperspektivet.
Det vil ikke kun føre til højere kundetilfreds-

hed – til syvende og sidst vil det nok også
resultere i større effektivitet i forretningen
gennem fuldt digitaliserede processer. Ved
at fokusere på automatisering af de interne
systemer har bankerne en tendens til at
glemme, at fuld automatisering ikke kan
opnås uden digitalisering af snitfladen til
kunderne,” siger han.
I Norden varierer processen med implementering af lovgivningen fra land til land.
Deadline for den enkelte nation i forhold til
at implementere pakken i national lovgivning er 13. januar 2018.

KLP
KLP er en stor norsk leverandør af
finansielle ydelser og forsikringsydelser til den offentlige sektor,
virksomheder med tilknytning
til den offentlige sektor og deres
ansatte. Virksomheden startede
i 1949 som pensionsleverandør
til personer ansat i den offentlige
sektor, men har gradvist udbredt
sin ydelsesportefølje siden da.
Deres produkter omfatter pensionsydelser, private banking og forsikring, formueforvaltning og fast
ejendom. KLP har på nuværende
tidspunkt cirka 1 million kunder,
en portefølje på 60 mia. euro og
mere end 900 medarbejdere.
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Slutkunder,
prioritering
og mental
bearbejdning
Den danske pensionsbranche er kraftigt reguleret og
derfor umiddelbart mindre sårbar over for disruption.
Men det betyder ikke, at man kan læne sig tilbage,
siger Director of Corporate Strategy i PFA Pension, Per
Østergaard.
Af Alan Saul & Aksel Schou Thoby

Som pensionsselskab omfatter I bank,
opsparing og hele dækningselementet.
Hvordan har digitaliseringen påvirket jer?
”Digitaliseringen har gjort det muligt at
skabe en bedre brugerflade, bedre kundeservice og øge produktiviteten i form af
straks-afklaringer og selvbetjening fra kundernes side. På rådgivningssiden har digitaliseringen med den øgede dataopsamling
givet et mere holistisk billede af kunden og
dermed sikret en bedre rådgivning.”
Kan du uddybe det?
”Eksempelvis giver det os en forståelse af,
hvor kunden er henne i sit liv. Det betyder,
at vi bedre kan rådgive forebyggende inden
for sundhed. Det kan også være et skilsmisseforløb eller lignende, hvor vi kan simulere
og rådgive i forhold til kundens økonomiske
forhold, samt vise hvad andre gør i lignende
situationer. Set med et pensionsperspektiv
er det at have øje for slutkunden også lidt
af en transformation, for pensionssektoren
er født som en B2B-forretning.”
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Kan du give et eksempel på en digitalt initiativ,
der har påvirket jeres kundeservice?
”’Mit PFA’ er en fantastisk platform for både
kunderne og os. Det er et omni-koncept,
der giver kunderne bedre selvbetjening,
og samtidig får rådgiverne flere muligheder i rådgivningssituationen baseret på
dataopsamling om kunden samt generel
indsigt i økonomi og velfærd. Og så har
vi et generelt fokus på automatisering af
processer, så vi kan få mere tid til at rådgive
vores kunder.”
Pensionssektoren har endnu ikke set noget,
som kunne minde om MobilePay. Hvilke
potentielle disruptions holder direktionen
vågen om natten?
”Som pensionsselskab ligger vi i et gennemreguleret marked, hvor det er rigtig svært
at komme udefra og bare lige lave en Uber.
Samtidig har vi også meget legacy på mange af de ældre kunder, hvilket også indirekte beskytter os en smule. Men noget af det,
der bekymrer direktionen, er blandt andet

Per Østergaard
Per Østergaard er uddannet Cand.
Polit fra Københavns Universitet
og University of Warwick. Per
Østergaard har været Director of
Corporate Strategy hos PFA siden
2006.

PFA Pension i tal
Opstod i 1917
1,1 mio. kunder
Beskæftiger 1.300 medarbejdere
Modtog indbetalinger for 28,7 mia.
kroner i 2015.
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robo-advicing (automatiseret rådgivning
baseret på algoritmer, red.), og hvordan vi
sikrer, at vi er rigtig godt med der.”
Hvor ser du ellers et potentiale for disruption?
”På hele wealth management-området
sker der rigtig meget. Nutmeg i UK og
Wealthfront i USA eksempelvis. De laver
skarpe produkter og ydelser i vanvittig flot
og sikker indpakning. Men hvornår går det
fra at være wealth management i UK og
USA til at være pension i Danmark? Der kan
man have en tendens til at tro på, at vi lever
i et beskyttet værksted pga. regulering og
den danske velfærdsmodel, hvor pensionsmidler er noget, der kommer i tilknytning til
arbejdsmarkedet i én virksomhedsaftale.
Men hvis vi bare forlader os på de rammer,
kommer vi til at tabe inden for 5-10 år.”
Hvad med Internet of Things. Er det noget i
forholder jer til?
”Låget er skruet af ketchupflasken og
flasken er vendt rundt. Internet of Things
vil give sektoren mange muligheder inden
for økonomi, velfærd og livsstil. Bl.a. på
sundhedsområdet er det i vores interesse
at sørge for, at kunderne lever et sundt
liv, så vi ikke skal bruge så mange penge
på invalidepension. Et konkret eksempel
kunne være Fitbit (producent af wearable
technology, red.). Og hvis man skal være
meget højtflyvende, så er der også bio-

chippens ankomst. Det åbner for mange
muligheder såsom mikrotarifering (større
prisdifferentiering på kunderne, red.), hvor
god adfærd belønnes, men uden at vi
mister forsikringsprincippet.”
Hvordan vil I så sørge for ikke at sagte
agterud?
”Vi kommer ikke til at lave et ’Projekt X’ med
en milliard i funding. Jeg tror, at man kan nå
langt med markant færre midler, det kræver bare, at man tænker mere kreativt i sin
tilgang til innovation og brug af andre. Og
så er det afgørende, at vi finder vores DNA i
det her udviklingsspor.”
Er der særlige forhindringer, som I er nødt til
at håndtere for at sikre, at I kommer derhen,
hvor I gerne vil?
”Iderigdommen er rigtig stor, så det kan
blive en udfordring at prioritere rigtigt. Det
kræver agilitet. Den væsentlige udfordring
er dog mere intern med behov for en mental bearbejdning. Vi er nødt til at forstå, at
vi skal orientere os mod slutkunder i endnu
højere grad. Der er en ekstrem velvilje,
begejstring og passion i huset, men det
kræver stadig noget, at få den her transformation af en virksomhed, der har været
meget B2B-orienteret til også at være B2C.
Det mindset skal ind i folk.”

Har I plads til strategiske bets i jeres portefølje?
”Ja, det sørger vi for at skabe, for ellers bliver det for inkrementelt i forhold til at følge
med kundernes behov, og så kommer der
ikke nok vækkelse i huset. Vi forfølger vores
strategiske bets på flere måder. Blandt andet kommer vi til at prøve nogle mindre ting
for at se, om det virker. Og så enten slagte
det igen eller bygge endnu mere på.”
Er der et sted hvor I, pga. digitaliseringen, ser,
at jeres organisation er væsentlig anderledes i
dag i forhold til om fem år?
”Al vores kerneaktivitet, back- og middle-office, vil fortsat blive produktivitetsforbedret. Du får standardiseret, digitaliseret og
automatiseret, og det vil frigøre ressourcer
og kompetencer til mere kundevendte
aktiviteter. Og sammenholdt med den
fortsatte udvikling af nye ydelser og rådgivningsmuligheder vil det give mulighed for
en anderledes organisering. Det er dem,
der formår at følge med kunden, der vinder.
Det er banalt, men det er alligevel ikke
så banalt, når man ser på den hastighed
transformationen foregår i.”

“Digitaliseringen har gjort
det muligt at skabe en bedre
brugerflade bedre kundeservice
og øge produktiviteten i
form af straks-afklaringer og
selvbetjening fra kundernes side.”
,

Per Østergaard
PFA Pension
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Det afgørende er
kompetencerne
Den finansielle sektor bliver ramt hårdt af den digitale transformation i løbet
af de næste år. Det synes sikkert. Men hvordan banker, pensionskasser og
forsikringsselskaber skal udnytte den usikre fremtid, er der langt mere tvivl
om. Andy Lees, partner i Deloitte UK, kommer med sit bud.
Af Andy Lees

Andy Lees
Andy Lees er partner i Deloitte UK
og arbejder med organisationer
indenfor detail og corporate
financial services.

”We’re being encouraged to break every
rule in the book.” Sådan sagde Andrew
Brem, chef for forsikringsselskabet
Avivas digitale strategi, til Financial Times
tilbage i januar. Anledningen var Avivas
nyoprettede digitale garage på det trendy
Hoxton Square i London. Jo, missionen var
og er stadig ganske klar for den digitale
garage, som man lige så præcist kunne
kalde et laboratorie. Et laboratorie, der
skal sikre, at forsikringsselskabet formår
at skabe, opbygge og etablere de vigtige
kompetencer, der kræves for at overleve
i den finansielle sektor. Og Aviva er langt
fra alene. Tyske Allianz gjorde det samme
tilbage i november, ligesom eksempelvis
italienske Generali og amerikanske MetLife investerer millioner af dollar i insurtech
start-ups. Alene i forsikringsbranchen blev
der hældt 2,6 mia. dollar i forsikringsteknologiske start-ups i 2015, så den digitale
transformationsbølge har altså også momentum i forsikringsbranchen. Selv om
profit altid er på agendaen, er det udtryk
for en klar strategi, hvor organisationer vil
tiltrække og skabe kompetencerne til at
kunne ride med på digitaliseringsbølgen.
Jeg tror, det er lige præcis dét, der er det
vigtigste i en tid, der kan vise sig at være
den mest afgørende nogensinde i den
finansielle sektor.
Så det er ved at være oppe over, hvis man
ikke er kommet i gang. Hastigheden på
produktforandring, kundernes stigende
forventninger, nye konkurrenter og det di-
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gitale automatiseringspotentiale i ethvert
finansielt back-office betyder, at den finansielle sektor har store muligheder, når
det kommer til digital transformation. Og
transformationsagendaen er ved at tage
fart, fordi den nu bliver mere relevant for
en større skare af ledere. Digitalisering
handler ikke kun om at få produkter til at
se godt ud eller om at gøre et produkt let
at bruge. Særligt omkostningsfordelene
appellerer til CFO’en, og de operationelle
aspekter vedrørende simplificering og
standardisering appellerer til COO’en.
Digitalisering er derfor ikke kun et redskab, der kan bruges til kundeoplevelse
og produktforbedring på CMO-agendaen.
Det er en mulighed for at procesoptimere
og lade kunderne betjene sig selv og
dermed sænke omkostningerne og øge
kundetilfredsheden.
Som jeg ser det, er det absolut vigtigste,
som aktører i finanssektoren kan gøre,
lige netop det, som de ovennævnte eksempler gør. Som også Danske Bank gør.
Nemlig at erkende, at der er brug for at
ændre din kundeengagementsmodel og
din distributionsmodel. Du skal derfor sikre dig, at du har kompetencerne hertil og
til at konkurrere i markedet. Og med kompetencer mener jeg ikke kun i forhold til
digital transformation i bredere forstand,
men særligt hvordan du indgår og vedligeholder et økosystem af partnerskaber i
markedet. Det moderne økosystem kræver en kombination af aktører. Det kræver
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dine udbydere af traditionelle it-services
og kernepakker, men endnu vigtigere kræver det et væld af fintechs, der kan hjælpe
dig med at forny og forstå markedsudviklingen for digital anvendelse. Alle taler om
innovation, men hvordan du rent faktisk
opbygger kompetencerne til at være innovativ og til at kunne udnytte den digitale
transformation, er det vigtige her. Kun på
den måde kan du være mentalt parat til at
besvare spørgsmål om, hvad du skal gøre
anderledes i markedet – set fra kundens
perspektiv, fra et produktperspektiv og
fra et partnerskabsperspektiv.
Hvordan du skaber kompetencer i din
forretning er afgørende for fremtiden. Og
det er det, som Aviva, Allianz og Danske
Bank gør i deres digitale garager. Det er
det, som Generali og MetLife gør ved
at investere tungt i tech start-ups. De
involverer sig i fysiske enheder, der ligger
langt – i hvert fald mentalt – fra den eksisterende del af deres forretning, så de kan
dyrke de kompetencer og den kultur, der
er nødvendig for at få succes i den digitale
økonomi.
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FinansAgenda 2016
Carlsberg Akademi 7. september
Deloitte sætter i år fokus på den digitale
udvikling i den finansielle sektor.

FinansAgenda 2016 fokuserer på følgende
temaer:

Gennem virksomhedscases og indlæg
fra sektorens eksperter kan du på
FinansAgenda 2016 høre om sektorens
forandringer. Hvordan omstiller man sig
til den digitale virkelighed? Kan Danmark
følge med den globale udvikling? Hvilke
nye digitale trends rammer sektoren?

Digitale kunder
Kundernes behov udvikler sig i takt
med de teknologiske muligheder
og de virksomheder der magter de
nye kundebehov, høster de største
belønninger.

Programmet består af både plenum- og
breakoutsessioner, hvor du selv sætter
kursen for dit program ved frit at vælge
de indlæg, der dækker dine ønsker og
udfordringer.
Dagen henvender sig til
virksomhedsledere og beslutningstagere i
den finansielle sektor.

Digital disruption
Den øgede konkurrence fremmer
innovation og nytænkning hos aktørerne
i den finansielle sektor, men hvordan
udnytter og implementerer man de
digitale muligheder?
Digital compliance
I takt med digitaliseringen af
finansielle løsninger er ikke kun
antallet af reguleringer øget, men også
kompleksiteten af disse.
Læs mere om programmet og se dagens
speakere på info.deloitte.dk/finansagenda
Vi håber at se dig til en inspirerende dag!
Med venlig hilsen
Industrigruppe Finans
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Tilmelding
Du kan tilmelde dig på
info.deloitte.dk/finansagenda
Deltagelse koster 2.500 kr.
+ moms pr. deltager
Tid & Sted
Onsdag 7. september 2016
kl. 08.30-15.40
Carlsberg Akademi
Bryggerhesten 3
1778 København V
Efter dagens program, vil der
være networking og eksklusiv
rundvisning bag scenen hos
Carlsberg.
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Kontakt
Danmark
Alan Saul
Partner
asaul@deloitte.dk
+45 22 20 21 39
Norge
Kirsti Merethe Tranby
Partner
ktranby@deloitte.no
+47 974 07 663
Finland
Ilkka Huikko
Partner
ilkka.huikko@deloitte.fi
+358 40 740 3529
Sverige
Partner
Jonas Vedung
jvedung@deloitte.se
+46 75 246 2022
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