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Nordea: Nye kompetencer i agil produktudvikling bidrager til 

Nordeas konkurrencedygtighed og hurtigere time-to-market for 

nye produkter i Nordeas afdeling for formuepleje (1/2) 

 
Nordea er en stor, international og kompleks finansiel virksomhed, der i stigende grad har behov for at kunne levere nye digitale opsparings-, 

rådgivnings- og investeringsprodukter til sine kunder hurtigere end konkurrenterne for at forblive konkurrencedygtige. For at modvirke 

siloopbygning i Nordeas afdeling for formuepleje og sænke time-to-market markant for nye produkter, etableredes ISAC (Investment Solution 

Advisory Center) - en ny afdeling med den primære opgave at skære igennem alle siloer og effektivisere flowet i Nordeas produktudvikling fra 

ende til anden ved hjælp af agil produktudvikling. Dette stiller en række kompetencekrav til medarbejdere i ISAC, der har skullet tillægge og 

tillære sig nye kompetencer for at kunne indgå i brede leveranceteams i stedet for dybe fagteams. Efter 1 år med denne tilgang er 

medarbejdertrivslen øget, Nordea estimerer en merværdi på 20% for de samme udviklingskroner og organisationen har forbedret hastigheden 

til markedet for nye produkter som fx investeringsrobotten Nora, der er et direkte produkt af ISACs agile udviklingsarbejde. 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Nordea har i kraft af virksomhedens størrelse, mange 

forretningsområder og internationale tilstedeværelse oplevet 

udfordringer med øget kompleksitet og silodannelse i 

virksomhedens oparingsområde under formuepleje. Dette 

skaber høje transaktionsomkostninger, når nye produkter og 

projekter skifter mellem siloerne, hvilket fordyrer og forsinker 

produkudviklingsflowet. Medarbejdere i ISAC har desuden 

været vant til at operere i dybe fagteams, hvor specialiserede 

kompetencer har været centrale.  

Den nye organisering, hvor enheden skal arbejde på tværs af 

siloer, i kombination med den nye agile måde at arbejde på i 

dedikerede leveranceteams stiller helt anderledes krav til 

medarbejderes og lederes kompetencer.  

INDSATSEN KORT FORTALT 

I forbindelse med en større reorganisering i Nordeas store 

organisation for formuepleje, har virksomheden bygget 

kompetencer hos medarbejdere og ledere for at kunne indgå 

og fungere i agile produktudviklingsteams. Centrale 

forudsætninger for dette er bl.a evnen til at forstå og anvende 

hinandens ekspertiseområder samt et opgør med en 

”nulfejlskultur”.  

Opskriften har bl.a. bestået af certificeringer i det agile 

rammeværk SAFe, intern træning og introduktionskurser for 

nye medarbejdere via Nordeas egne trænere, ekstern 

konsulentbistand og en god portion sidemandsoplæring og  

learning by doing.  

RESULTATER 

ISAC er lykkedes med det som referes til som ”T-shaping”, 

hvor kodere, testere og specifikatører i agile teams går fra 

smalle, dybe kompetenceprofiler til at opbygge bredere 

profiler. Således opbygger de tre kompetencearketyper 

forståelse for hinandens fagområder, hvilket fremmer 

samarbejde og er med til at øge hastigheden i udviklingen og 

bidrage til en eksperimenterende arbejdstilgang.   

Således har man registreret en øget medarbejdertrivsel, 

mere merværdi pr. udviklingskrone og øget hastighed fra idé 

til markedslancering.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

1. Fokuser på at opbygge brede 

udviklingskompetencer blandt 

forretningsmedarbejdere. Det er 

centralt, at medarbejderne opnår 

forståelse af hinandens 

ekspertiseområder og udnytter 

dette til at udfordre hinanden, 

arbejde krydsfunktionelt og 

eksperimenterende  

2. Sørg for som leder og 

medarbejder at tage relevante 

certificeringer og træningsforløb, 

men erkend, at læring ”sætter sig 

fast” i forbindelse med den 

praktiske anvendelse af nye 

metoder og teknikker 

3. Der er behov for at erkende, at 

det er problematisk at tro, at man 

kan tage en rigtig beslutning om 

en fremtid, som ikke er her, om 

en teknologi, som man ikke ken-

der. Gør derfor op med nulfejls-

kulturen og anlæg en tilgang med 

iterative sprints og evalueringer. 

 

FAKTABOKS 

» Organisation: Investment Solution Advisory 

Center (ISAC), Nordea 

» Målgruppe: Medarbejdere og ledere (ca. 400) 

» Kompetenceområder: Agil udvikling af digitale 

produkter og ydelser 

» Kontaktperson: Rickard Lindell, Head of 

Digital Advice, rickard.lindell@nordea.com 
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Nordea: Nye kompetencer i agil produktudvikling bidrager til 

Nordeas konkurrencedygtighed og hurtigere time-to-market for 

nye produkter i Nordeas afdeling for formuepleje (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

Nordea er lykkedes med at anvende en agil organisering i ISAC til at øge hastigheden til 

marked for nye produkter og øge medarbejdertrivslen i afdelingen. For at lykkes med 

denne organisering i en stor, finansiel organisation har der været fokus på navnlig tre 

kompetencemæsige elementer for at sikre, at enkelte teams havde de nødvendige 

forudsætninger for at kunne indgå i et agilt setup: 

1. T-shaping af kompetenceprofiler. T-shaping referer i denne sammenhæng til at 

medarbejdere i agile teams styrker deres brede, fælles kompetencer (toppen af 

T’et), mens man bibeholder og anvender sin dybe faglighed (søjlen i T’et). For at 

opnå optimalt opgave-flow og undgå interne køer er der behov for, at hver enkelt 

teammedlem kan løse varierende opgaver fra analyse og kravspecifikationer til 

testing og deployment af løsninger. Således oplever ISAC, at de mest hyppige 

opgaver i individuelle scrumteams kan løftes af stort set alle teammedlemmer.  

2. Lære agile processer at kende. At indgå i leveranceteams organiseret omkring et 

agilt setup stiller krav til teammedlemmers evner til at forstå og håndtere nye roller 

og processer (fx Product Owners, Scrum Masters mv.). Nordea har anvendt Leading 

SAFe-cetificeringer* for ledere og mellemledere faciliteret af eksterne leverandører 

samt kurser i agil projetkmetode for medarbejdere, faciliteret af Nordeas interne 

trænere. 

3. Sidemandsoplæring og learning by doing. Nordea har haft stort fokus på træning 

af såvel medarbejdere som ledere gennem deres interne træningskorps og ved 

inddragelse af eksterne eksperter. Ikke desto mindre står det klart, at læringen først 

for alvor forankres, når den tages i anvendelse. De tværfunktionelle teams med 

profiler bestående af kodere, testere og specifikatører med samme sprog og 

forståelse for agile processer, udfordrer og lærer konstant af hinanden i udviklingen 

af nye løsninger. Blandt andet derfor har et team på 10-15 medarbejdere i Nordea 

været i stand til at lancere en robot og investeringsrådgiver Nora, der gør 

investeringsrådgivning langt mere tilgængeligt for Nordeas kunder. Se figur til højre.   

 

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Finansielle virksomheder som Nordea har en tendens til at være præget 

af en nulfejlskutlur i arbejdsformen, der ikke som udgangspunkt fordrer 

en eksperimenterende tilgang til ”at prøve ting af” og se, om de virker. 

Ikke desto mindre har man i ISAC erkendt, at en arbejdsstil baseret på 

iterative sprints ikke har kompromitteret kvaliteten af, hvad afdelingen 

leverer til markedet – snarere tværtimod. Det har dog krævet, at man 

ledelsesmæssigt og i enkelte udviklingsteams skal være i stand til at 

skrotte idéer, løsninger og udviklingsforløb, der ikke fører til merværdi 

for virksomheden eller virksomhedens kunder 

• Det har krævet tid og ressourcer i ISAC at ændre folks arbejdsvaner, så 

de kan indgå og levere i dedikerede leveranceteams i stedet for dybe 

fagteams. Således har det været en udfordring at få tekniske profiler til 

at tage aktiv del i produktudviklingen og dermed ændre en arbejdsrytme 

henimod en proaktiv og eskperimenterende tilgang med en høj grad af 

selv-ledelse i enkelte teams 

• For at kunne decentralisere beslutningsautoriteten til enkelte 

udviklingsteams, har Nordea fokuseret på at skabe et fælles transparent 

billede af alle opgaver og forløb på et niveau, så business cases for 

enkelte løsninger er tilgængelige for alle medarbejdere og forklaret på 

en måde, så alle kan forstå dem. Denne form for transparens har skabt 

en flydende organisation, hvor enkelte medarbejdere har fået langt 

højere indsigt i udviklingsforløbene og                          

således også haft mulighed       

for at koble sig på spænden-      

de opgaver, der udfordrer    

den enkeltes kompetencer,       

og i højere grad gør det                             

muligt at indfri professionelle                     

ambitioner.   

 
*Scaled Agile Framework (SAFe) 


