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Del 1 - Introduktion 

1. Indledning 

I 1978 proklamerede en amerikansk økonom, med det dansk klingende navn, Michael Jensen, 

at ”there is no other proposition in economics which has more solid empirical evidens 

supporting it than the efficient-markets hypothesis”. Det må siges at være noget af en påstand. 

Efficient-markets hypothesis (EMH) blev defineret af Eugene Fama; priserne på et finansielt 

aktiv afspejler al tilgængelig information, som har relevans for aktivets værdi. Ideen blev 

accepteret bredt i den finansielle verden, ikke mindst på Wall Street og på mange Business 

Schools. Som følge af EMH kunne bobler ikke opstå på de forskellige markeder, de kunne i 

hvert fald ikke holde længere, fordi kloge investorer ville spotte dem og få dem til at briste. 

De samme ideer, som ligger til grund for EMH blev også byggesten til de mange 

finansieringsteknikker, som blev anvendt til at designe komplekse produkter, herunder 

derivater i form af optioner, swaps, m.v. Tvivlere på disse nye produkter blev forsikret om, at 

produkterne ikke kun skulle tjene penge til bankerne, som solgte dem, men at de skulle hjælpe 

til at gøre den finansielle sektor og økonomien som hele sundere.  

I 2007 blev tæppet revet væk under den finansielle verden, og bankernes troværdighed, såvel 

som de akademikere, som var fortalere for rationelle markeder kom under hårdt pres. 

Finanskrisen har krævet større ofre end de fleste økonomer havde fantasi til at forstille sig. 

Den 15. september 2008 sendte Lehman Brothers chokbølger gennem den finansielle verden, 

efter koncernen havde indleveret konkursbegæring. Dow Jones indekset faldt med 778 point 

alene den 29. september 2008 og yderligere 733 point den 15. oktober 2008. Lehman 

Brothers’ konkurs er den største nogensinde, en førsteplads som tidligere var indtaget af 

telekommunikations giganten WorldCom. På tidspunktet for konkursen menes det, at Lehman 

Brothers havde en gæld på over 3.000 mia. danske kroner. Selvom Lehman Brothers blev det 

største og mest omtalte offer for finanskrisen, blev de bestemt ikke de eneste som kom i 

vanskeligheder. AIG, verdens største forsikringsselskab, blev reddet på målstregen af den 

amerikanske regering, og realkreditselskaberne Freddie Mac og Fannie Mae, som i 2008 

garanterede for godt halvdelen af lån til fast ejendom i USA, blev overtaget af Federal 

Housing Finance Agency.  
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Bobler på både ejendoms- og aktiemarkedet er ikke et sjældent syn i dag. De sidste årtier har 

budt på både aktie og ejendomsbobler i Japan, dot.com. boblen i USA og nu den alvorligste 

økonomiske krise, siden den store depression i 1930’erne. I takt med at disse bobler 

konstateres, stiller flere og flere sig kritiske overfor markedets påståede rationalitet. Retningen 

kaldes behavioral finance eller behavioral economics og bruger, modsat den traditionelle 

finansieringsteori, indsigt fra psykologiens verden til at forklare, hvad tilhængere af den 

traditionelle retning betegner som anormaliteter. Behavioral finance tilhængere argumenter 

for, at mennesker ikke er så rationelle som det ellers antages, men i stedet f.eks. har for meget 

tiltro til egne evner og lægger for meget vægt på begivenheder i fortiden, når de skal tage en 

beslutning ud i fremtiden. Men hvis man anerkender at behavioral finance kan hjælpe os med 

at forstå de handlemønstre som skaber bobler, kan behavioral finance så også hjælpe os med, 

hvordan vi undgår bobler i fremtiden? 

1.1 Problemformulering 

Eksistensen af bobler på aktie- og ejendomsmarkeder er kernen i mange diskussionen mellem 

tilhængere af standard finansieringsteori og tilhængere af behavioral finance. Modern finance 

betegner bobler som anormaliteter, behavioral finance opfatter derimod bobler som en 

følgevirkning af menneskets psykologi og måde at bearbejde oplysninger på. Begge lejre er 

dog enige i, at der er uhensigtsmæssige følger af bobler. Finanskrisen udsprang i 2007 som 

følge af en boligboble på det amerikanske ejendomsmarked og har spredt sig til hele verden, 

med fatale følger for både privatpersoner og virksomheder, store som små. Der er globalt 

blevet søsat hjælpepakker i astronomisk størrelsesorden, og Basel komiteen arbejder på 

højtryk for at få udsendt et nyt internationalt regelsæt, som gennem regulativer skal forhindre 

en gentagelse af finanskrisen. Men kunne man forestille sig en anden måde at forhindre en ny 

finanskrise? Kunne svaret ligge hos den relativt nye retning behavioral finance, hvor man i 

stedet for at kigge på de finansielle institutioner, bruger indsigten fra psykologiens verden 

vender blikket mod den enkelte investor eller måden beslutninger træffes i de enkelte 

institutter? 

Formålet med denne opgave bliver at besvare følgende problemstilling: 

 

Kan man anvende behavioral finance til at forhindre en ny finanskrise? 
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For at besvare hovedspørgsmålet, komme ordentligt rundt om de medtagne punkter og 

samtidigt holde den røde tråd, er følgende delspørgsmål opstillet: 

• Hvordan kan behavioral finance forklare de anormaliteter der ses på markedet, som 

ikke kan forklares ved hjælp af modern finance, herunder en uddybning af begrebet 

behavioral finance og de anvendte begreber indenfor denne retning (framing, 

heuristics, mental accounting mv.) 

• Hvilke problemer er der ved ”brugen” af teorier og modeller indenfor henholdsvis 

modern finance og behavioral finance? 

• Hvordan udviklede subprime krisen i USA sig til en verdensomspændende 

finanskrise, og hvad gør denne krise speciel?  

• Hvilke regulative tiltag er allerede foreslået for at forhindre en ny finanskrise? 

• Hvilke andre muligheder kunne man forestille sig i brugen af psykologi og indsigt i 

investoradfærd kan give i forhold til undgå en ny finanskrise? 

1.2 Afgrænsning 

Formålet med opgaven er ikke, at fremhæve behavioral finance frem for modern finance, som 

den ”sande” finansieringsteori. Jeg mener, at behavioral finance mangler at opstille et 

brugbart og regnevenligt alternativ til f.eks. CAPM, før man kan afskrive modern finance. 

Tilgengæld mener jeg også, at adfærden under finanskrisen ikke kan forklares ved modern 

finance, og man må derfor ty til behavioral finance. Flere af de tidligere kritikere, herunder 

Fama, har i lyset at begivenhederne på de finansielle markeder de seneste år også måtte 

revurdere deres synspunkter og vedkende, at der er huller i finansieringsteorien, som 

behavioral finance hjælper med at fylde ud.   

Der vil ikke blive foretaget en dybdegående diskussion af rationalitet som begreb, da dette vil 

tage fokus fra opgavens overordnede målsætning. Der anvendes i stedet den gængse 

betegnelse for rationalitet; at enhver aktør er nyttemaximerende og på alle tidspunkter i stand 

til at forudse konsekvensen af deres handlinger, og handler herudfra.  

Det er valgt, ikke at lave en selvstændig empirisk undersøgelse, da det bedømmes at 

undersøgelsen vil kunne foretages på et så sparsomt grundlag, at det vil meget lidt brugbart 

data, som vil kunne udledes heraf. Jeg har i stedet valgt, at bruge data fra flere store studier af 

anerkendte økonomer fra hele verden.  
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I opgaven har jeg valgt, at fokusere på finanskrisen 2007-2010. Når jeg skriver 2010 er det 

ikke fordi at jeg med sikkerhed mener, at vi nu har set det sidste til finanskrisen. Derimod 

mener jeg, at vi i de følgende år stadig vil mærke følgerne i det meste af verden.  

I afsnittet om regulering har jeg valgt, at fokusere på de lovforslag/direktiver, som er fremsat i 

eller har betydning for Danmark og EU. Med andre ord, vil jeg ikke beskæftige mig med 

forslag, der udelukkende vedrører USA eller Asien. Dette skyldes hensyntagen til opgavens 

omfang, samt det faktum at fokus fjernes fra behavioral finance, såfremt de andre afsnit bliver 

for omfangsrige. 

Flere steder i opgaven vil prisbobler på både aktie- og ejendomsmarkedet blive nævnt. Disse 

benævnelser vil ske, uden en nærmere definition eller diskussion af begrebet prisboble. I 

denne opgave bruges Robert Shillers definition på prisbobler på aktiemarkedet fra hans værk 

Irrational Exuberance fra 1995; en spekulativ boble opstår som reaktion på nyheder om 

prisstigninger, der udløser entusiasme hos investorer og smitter fra person til person, og i 

denne proces forstærkes historier, som berettiger prisstigning. Derved bliver der flere og flere 

investorer draget mod investeringen, på trods af tvivl om den sande værdi af aktivet, dels på 

grund af misundelse på andres succes og dels på grund af ”gambler´s excitement” (side 2). 

Med hensyn til bobler på ejendomsmarkedet, vil jeg holde mig til konklusionerne udledt af 

Case & Shiller i 2003 ”That is what a bubble is all about: buying for the future prise increases 

rather than simply for the pleasure of occupying the home” (side 321)1. 

1.3 Litteraturvalg 

Litteraturen tager sit udgangspunkt i bøger og artikler, som vi tidligere er blevet introduceret 

for på studiet, især i Personale Finance med Michael Møller og Finansielle Kriser Og 

Virksomhedskrak med Per H. Hansen. Af de anvendte materialer, er de fleste skrevet af 

anerkendte økonomiprofessorer primært fra USA, som anses for at have stor troværdighed. 

Der er i opgaven medtaget værker af tilhængere og modstandere af behavioral finance, for at 

sikre et nuanceret billede. Desuden er der anvendt tidligere lærebøger fra studiet, herunder når 

der berettes om CAPM og EMH.  

For at finde information om regulative tiltag på finansmarkederne, har jeg forhørt mig hos 

min vejleder Poul Kjær, som til dagligt sidder i Finansrådet. Han har dog udelukkende 

                                                 
1 Der findes i artiklen i alt 7 boblekriterier, som skal hjælpe med at identificere en boble.  
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foreslået mig steder at søge information, og det er således mig der har valgt hvilke ting som 

skulle medtages, og hvilke skulle udelades.   

Al den anvendte litteratur er tilgængelig på biblioteket på CBS, via bibliotekets adgang til 

artikler i databaser eller offentligt tilgængeligt på hjemmesider, hvis adresser jeg har angivet. 

1.4 Metode og struktur 

Opgaven opdeles i 5 overordnede dele.   

1. del bruges på indledningsfasen, hvori opgavens formål og problemstilling præsenteres.  

2. del er en præsentation af behavioral finance som teori, herunder en beskrivelse af de 

begreber man anvender indenfor behavioral finance. Behavioral finance sammenlignes med 

modern finance, og de i dag anvendte modeller i finansieringsteori opstilles. Der opstilles 

desuden en tidslinje over udvalgte begivenheder i moderne finansieringsteori. 

I del 3 tages der fat på finanskrisen. Først en beskrivelse af krisen og hvilke begivenheder, 

som har medført at den betegnes som den værste siden 1930’ernes depression. Der 

præsenteres et kort opridsning af, hvordan man løste den sidste store krise (1930’ernes 

depression) og slutteligt vil der blive fremhæves eksempler på irrationel adfærd under 

finanskrisen 

Del 4 beskæftiger sig med, hvordan en ny finanskrise kan forhindres i fremtiden. Der kigges 

på, hvilke lovmæssige forslag som er sat frem, bl.a. i Basel komiteen. Desuden vil de 

internationale regnskabsstandarder, som Danmark gik over til i 2005, blive skitseret. Dette 

skyldes, at IFRS har medført mindre gennemsigtighed i bankernes regnskaber, og derfor 

søges også disse regler ændret i forbindelse med Basel III diskussionen.  

I del 5 afrundes opgaven med en konklusion og en perspektivering. I konklusionen vil jeg 

fremhæve de vigtigste pointer fra opgaven, og give mit bud på, hvilke aspekter jeg finder 

vigtige, i forhold til de reguleringsforslag, som nu er fremlagt. I perspektiveringen vil jeg give 

et bud på, hvordan jeg mener, at man med et andet udgangspunkt end det foreslået af Basel 

komiteen vil kunne regulere markedet mere effektivt, og derved undgå en fremtidig 

finanskrise.  

 

Der bruges engelske fagtermer i hele opgaven, da det forudsættes at læsere af opgaven har et 

grundlæggende kendskab til den finansielle verden, og da mange af udtrykkene mister deres 
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betydning ved oversættelse. I det omfang jeg finder det nødvendigt, har jeg indsat fodnoter 

med korte forklaringer.   

Figur 1-1: Opgavens struktur 

Indledning 
Del 1 

- problemformulering 
- afgrænsning 
- metode 
- litteraturvalg 

 

Del 2 Behavioral finance 

Del 4 

Del 3 

Del 5 

• Hvad er behavioral 
finance 

• Forklaring af de 
forskellige begreber 

• Forskel fra modern 
finance 

• Anvendte modeller i 
finansierings teori 

Behavioral finance 

Finanskrisen 2007-2010 

- Et hurtigt overblik 

Hvad har vi lært af 1930’ernes depression 

Reguleringsmuligheder 

Hvilke reguleringer er blevet forslået 
for at forhindre en ny finanskrise? 

Konklusion 

Hvordan er denne krise anderledes? 

Perspektivering 
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Del 2 – Behavioral finance vs. Modern finance 

2. Behavioral finance 

Behavioral finance er studiet i finansiel beslutningstagning, der bruger indsigt i menneskelig 

adfærd fra psykologiens verden (kognitiv psykologi er studiet i, hvordan mennesker tænker). 

Der fokuseres på, hvordan investorer tolker og handler på baggrund af information i 

forbindelse med en investeringssituation. En forudsætning for behavioral finance er begrænset 

rationalitet. Begrænset rationalitet skal forstås således, at en beslutningstager på et hvert givet 

tidspunkt har tre begrænsninger under hvilke de tager beslutninger;  

• kun begrænset og ofte upålidelig information om alternativer eller konsekvenser af 

deres beslutning  

• den menneskelige hjerne har kun begrænset kapacitet til at vurdere de tilgængelige 

oplysninger 

• en beslutningstager har begrænset mængede af tid, indenfor hvilken han/hun skal 

træffe sin beslutning 

Begrænset rationalitet skal altså forstås på den måde, at investorer ikke altid handler på en 

rationel og forudsigelig måde, som det forudsættes i standard finansieringsteori. Her 

fokuseres der på, hvad et individ gør, i stedet for hvad han/hun burde gøre. Under behavioral 

finance frameworket kan priser på aktiver afvige fra deres fundamental værdi, da investorerne 

er begrænset rationelle. Denne forskel gør begrænset arbitrage muligt, idet det er muligt at 

handle aktiver til en anden pris end deres fundamental værdi, og dermed tjene penge. 

Behavioral finance økonomer mener dog ikke at denne transaktion vil være risikofri, idet 

priserne vil kunne afvige yderligere fra deres fundamental værdi, og dermed vil investor tabe 

penge. Derfor bruges begrebet begrænset arbitrage. Beslutningsprocessen former 

beslutningsudfaldet og hvordan en enkelt investor tager beslutninger, afhænger af 

opmærksomhed, vane, følelser, kompleksitet i beslutningen, mv. Investering kan opfattes som 

en serie af present value beregninger. Den endelige beslutning tages på baggrund af forventet 

fremtidigt cash flow holdt op mod alternativomkostningen ved at foretage investeringen, samt 

under hensyntagen til investeringens størrelse.   

Fortalere for behavioral finance mener, at retningen på sigt kan tilbyde økonomiske modeller 

som bedre kan forklare og tage højde for systematisk investoradfærd, da der i disse tages 
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hensyn til følelser og kognitive fejl, og hvordan disse påvirker beslutninger. Dog er disse 

modeller endnu ikke udviklet, selvom retningen har eksisteret i snart 40 år.   

Behavioral finance skal ikke opfattes som en gren indenfor modern finance, men i stedet et 

modspil og måske på sigt en erstatning.   

2.1 Anvendte begreber indenfor behavioral finance 

Studier indenfor både psykologi og finansiering har i flere omgange dokumenteret, hvordan 

mennesker laver systematiske fejl i den måde de tænker på. Nedenfor følger en ufuldendt 

opremsning af nogle af de mønstre, som psykologien har dokumenteret: 

2.1.1 Heuristics  

Heuristics er læren om metoder til at finde nye videnskabelige eller tekniske resultater. I 

behavioral finance bruges betegnelsen dog om brugen af tommelfingerregler eller andre 

mentale genveje (via tidligere ”trial and error” erfaringer), som gør beslutninger 

lettere/hurtigere. Mennesker anvender heuristics hver dag til at løse en bedre vifte af opgaver, 

herunder bedømme afstand og tidspunkt på dagen (Sander, 2001). I mange situationer er 

heuristics derfor et anvendeligt redskab til, at løse de udfordringer vi hver dag præsenteres 

for, men ved kun at anvende tommelfingerregler, kan der opstå systematiske fejl. I en 

undersøgelse fra 2001 har Benartzi og Thaler vist, hvordan brugen af heuristics kan fører til 

mindre end optimale investeringsbeslutninger. I undersøgelsen påviste de, at når individer 

stilles overfor et investeringsvalg med N muligheder, vil mange mennesker fordele deres 

investeringer efter 1/N reglen. Hvis der er 3 fonde, så vælger man at investere 1/3 i hver, uden 

at kigge nærmere på, hvad de forskellige muligheder indeholder.      

2.1.2 Representativeness 

Representativeness er også en form for heuristics, men bruges primært som et udtryk for 

stereotyper og mønstre. I denne sammenhæng betegner stereotyper, hvordan vi træffer 

beslutninger ud fra information, som ikke har indflydelse på udfaldet af en begivenhed. F.eks. 

hvis et firma har leveret dårlige resultater i en årrække, vil investorer betegne virksomheden 

som en dårlig investering. Selvom der er tegn på forbedring, vægter vores nuværende 

opfattelse tungest. Kahneman og Tversky påviste i 1974 representativeness i et eksperiment 

ved hjælp af en fiktiv person ved navn Linda. Deltagerne fik følgende beskrivelse af Linda: 
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”Linda er 31 år, single, udadvendt og kvik. Hun er uddannet i filosofi. Mens hun læste på 

universitet var hun meget engageret i kampen mod diskrimination og social ulighed, og deltog 

også i flere demonstrationer imod atomkraft.” 

Efter denne beskrivelse af Linda, blev deltagerne i eksperimentet spurgt om, hvilket af 

følgende udsagn de fandt mest sandsynligt; A – Linda er kassér i en bank eller B – Linda er 

kassér i en bank og er aktiv i feministbevægelsen. En overvægt af forsøgsdeltagerne valgte 

mulighed B, fordi beskrivelsen af Linda lød som beskrivelse af en feminist. Der er naturligvis 

umuligt at sige, om Linda er aktiv i feministbevægelsen ud fra de oplysninger som deltagerne 

fik.     

Desuden har investorer tendens til at vægte de sidste observationer for tungt, hvilket kan 

illustreres ved brugen af Gamblers Fallacy. Hvis man slår plat og krone med en mønt en 

mængde gange, og mønten 5 gange i træk er landet på plat, tror personen at sandsynligheden 

for kroner bliver større. I realiteten er sandsynligheden for både plat og krone den samme hver 

gang mønten kastes op, nemlig 50-50, uanset det tidligere resultat. Denne fejlantagelse 

skyldes, at folk fejlfortolker Store Tals Lov, som siger, at gennemsnittet af en række 

ukorrelerede variable, vil gå mod det forventede gennemsnit, som antallet af variable går mod 

uendelig. Store Tals Lov kan ikke anvendes i en i serie med kun 5 variable, og Kahneman og 

Tversky omdømte derfor Gamlers Fallacy spøgefuldt til Små Tals Lov. På markedet ses dette 

ved at en investor sælger sine aktier baseret på, at aktien er steget flere dage i træk, og derfor 

nu må falde, frem for at sælge sine aktier ud fra egentlige nye oplysninger.  

2.1.3 Overconfidens 

Mange psykologiske studier har konkluderet, at mennesker er overkonfidente, altså vurderer 

at deres evne indenfor et givet område som værende over gennemsnittet. En berømt analogi 

for denne overkonfidens, er spørgsmålet om køreegenskaber. ”Hvor god en bilist er du? 

Sammenlignet med de øvrige bilister du møder på din vej, er dine egenskaber så over middel, 

middel eller under middel?” Mellem 65 % og 80 %, som svarer på det spørgsmål vil svare, at 

de er over middel. Mennesket vil gerne tro, at det er bedre end gennemsnittet, men i sagens 

natur er det kun halvdelen af os, som kan være det. Psykologisk research har vist, at mænd i 

gennemsnit er mere overkonfidente end kvinder. Dette er udgangspunktet for Barber og 

Odeans artikel fra 2001 ”Boys Will Be Boys”, hvor de påviser, at mænds overkonfidens 

faktisk koster dem penge. Overkonfidens øger typisk handelsvolumen, altså der handles 
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oftere, hvilket sænker den forventede nytte. I gennemsnit handlede mændene 1,5 gang mere 

end kvinderne og tjente et afkast, der var 1 % lavere. Konklusionen i undersøgelsen er altså, at 

kvinder er bedre investorer end mænd, da de lader deres investeringer stå i længere tid.  

2.1.4 Herd behaviour 

Der er utallige situationer hver dag, hvor vi baserer vores beslutninger på, hvad andre 

omkring os gør eller har gjort. De bedste eksempler fra hverdagen er, at vi vælger butikker og 

restauranter ud fra, hvor populære de er hos andre.  

Den kendte samfundspsykolog Solomon Asch, foretog i 1952 et berømt eksperiment, for at 

påvise, hvilken indvirkning socialt pres fra omgivelserne har på et individs dømmekraft. Asch 

placerede forsøgsdeltageren i en gruppe med 7 – 9 andre deltagere, som ukendt for den 

enkelte deltager, var blevet instrueret af Asch. Gruppen blev bedt om, at besvare en række 

spørgsmål omkring længden af adskillige linjer, som de fik vist på nogle kort, og deltageren 

fik de andres svar at høre, før han/hun selv skulle svare. Det korrekte svar på spørgsmålet var 

åbenlyst, men under instruktion af Asch, gav de øvrige deltagere forkerte svar på nogle af 

spørgsmålene. Konfronteret med de forkerte svar, viste undersøgelsen, at i en tredjedel af 

tilfældene, gav den sidste deltager også et forkert svar. Ydermere udviste deltagerne ofte tegn 

på ængstelighed eller ubehag, inden de skulle give deres svar, hvilket ifølge Asch, kunne 

tolkes som frygten for at optræde anderledes eller dumt foran sin gruppe. Det har dog senere 

vist sig, at såfremt den sidste deltager fik lov til at svare anonymt, var der stadig lige så mange 

forkerte svar (Morton Deutshe og Harold Gerard fra 1955). I denne undersøgelse konkluderes 

det, at de forkerte svar gives, da man simpelthen vurderer, at alle de andre ikke kan tage fejl. 

(Shiller, 2005, p 158)    

Begrebet herding kan også bruges om aktører, som følger ukritisk med strømmen. Det er ikke 

direkte irrationelt at gøre brug af andre markedsdeltageres forventninger, men såfremt disse 

forventninger bygger på forkerte oplysninger, skabes der støj og dermed efficiens på 

markedet. Herd behaviour bliver fremhævet som en forklaring på tulipmania i Holland i 1600 

tallet og dot.com boblen i USA i slutningen af 1990’ernes og starten af 2000’erne, da nye 

investorer blev tiltrukket af markedet, uden at have det fornødne kendskab til investering, 

fordi flere og flere ville med på opturen.  
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2.1.4.1. Informationskaskade  

Informationskaskade er en slags herd behavioral, hvor én persons handling påvirker en anden 

person, som derefter påvirker en tredje osv. Den følgende lille historie demonstrer, hvordan 

en sådan kaskade opstår. Der ligger to restauranter ved siden af hinanden. Er man sulten, må 

man vælge mellem disse to. Potentielle kunder kan kun bedømme kvaliteten af restauranten, 

ved at kigge ind af vinduet. Den første kunde må vælge mellem restauranterne, kun baseret på 

at se ind af vinduet på hver af de tomme restauranter. Valget af spisested vil blive tilfældigt, 

da kunde nr. 1 ikke har noget af basere sin beslutning på. Den næste kunde skal så tage et valg 

mellem restauranter ved at kigge ind af vinduet og se en kunde spise på den ene, og ingen på 

den anden. Hvis kunde nummer 2 vælger den samme restaurant som kunde nummer 1, er der 

også stor sandsynlighed for, at de næste kunder også vælger den restaurant som de andre har 

valgt.  

2.1.5 Framing  

Frame betyder ramme på engelsk, og begrebet framing betyder, at folk træffer forskellige 

beslutninger ud fra, hvordan deres muligheder er opstillet (indrammet). Et valg mellem 

forskellige muligheder, vil blive opfattet forskelligt afhængigt af, hvordan det præsenteres og 

beskrives, uanset at indholdet er ens. I visse sammenhænge er det er ikke alene sproget som 

betyder noget, men også farver og symboler. Videnskaben er dominerende indenfor 

marketing, hvor der bruges mange kræfter og store summer, på at finde ud af, hvordan 

mennesker påvirkes af forskellige ting. I investering er primært sproget, som spiller en stor 

rolle. Som et eksempel på indvirkning af sproget, er historien om LOR, et Californisk 

finansieringsfirma, som i de tidligere 1980’ere søsatte en kampagne for a sælge ”dynamisk-

hedging”, som skulle beskytte investorerne mod tab. Hayne Leland, en af firmaets 

grundlæggere, skrev i 1980 en artikel om produktet med titlen ”Who Shold Buy Portfolio 

Insurance”. Men da LOR prøvede at markedsfører produktet, fik de forbud mod at betegne det 

som forsikring, da produktet ikke levede op til den juridiske definition af forsikring. Produktet 

blev omdøbt til ”dynamic asset allocation”, men selvom LOR forsøgte at forklare deres 

kunder og medierne, at det ikke var en forsikring, hang navnet ”portfolio insurance” ved. 

LOR forsøgte derefter at ændre navnet til ”portfolio assurance”, for at undgå ordet forsikring 

(insurance), men lige lidt hjalp det. Efterspørgslen på produktet var massiv, og LOR solgte for 
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flere milliarder dollars af produktet. Her var navnet og associationen til forsikring det 

afgørende for succesen. (Shiller, 2003, side 83-84) 

2.1.6 Mental accounting 

Som navnet antyder, dækker begrebet over den menneskelig hjernes evne til at opdele 

monetære transaktioner på forskellige mentale konti. Mental bogføring er et begreb, som ikke 

kun eksistere indenfor den finansielle sektor, men også i detailhandlen. Forskellige 

kontantrabatter, rabatklubber og sam-pakninger, er designet til at appellere til de forskellige 

mentale konti hos forbrugeren. Dette medfører, at en rabat på en vare, vil give kunden en 

større følelse af at have ”tjent” penge, end hvis prisen havde været fastsat lavere fra starten. 

Dette giver kunden en god fornemmelse, og detailhandlen sælger produktet til samme pris. 

Dette sker, fordi rabatten bogføres på én mental konto, mens førprisen på varen bogføres på 

en anden. 

I den finansielle sektor, oplever man mental bogføring, når kunder vælge at sparer op ved 

siden af de har gæld. Rent økonomisk giver det bedre mening, at nedbringe gælden hurtigere, 

men mange vælger alligevel at have penge stående på en lav indlånskonto, samtidigt med at 

betale renter på gæld. Et andet eksempel er, hvordan mennesker bruger deres bonus forskelligt 

fra ”normal” indtægt. Det er typisk for bonussen at man rejser, køber ny bil eller andet, da det 

er lettere at sætte en del af en større engangsudbetaling til side, end at spare et mindre beløb 

op hver måned. Og det sidste eksempel, som mange danskere kan vedkende sig; Man køber 

en lottokupon samtidigt med at man forsikrer sig, altså søger man risiko samtidigt med at man 

forsøger at hedge sig imod risiko. 

2.1.7 Regret avoidance 

Det er dybt forankret i mennesket, at forsøge at undgå ærgrelse. Derfor gør mennesker 

undertiden ting, som forekommer mindre hensigtsmæssige. Et godt eksempel er de folk, som 

spiller på den samme række lottotal hver uge. Selvom de efter flere uger/måneder/år godt selv 

kan se, at sandsynligheden for at denne kombination er den optimale, er næsten ikke-

eksisterende, så spiller de videre, for det ville være værre, hvis netop deres kombination blev 

udtrukket i den uge de ikke spillede, end at fortsat bruge 40 kr. på det hver gang. (Møller & 

Nielsen, 2005) 
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I bogen ”Beyond Greed and Fear” påpeger Shefrin, at det er menneskets selverkendelse ved at 

indse, at man selv er ansvarlig for et tab ved ikke at have taget den rigtige beslutning, som 

medfører fortrydelsen. Dette påvirker en beslutningsproces og det endelige valg, da risikoen 

for fortrydelse nogle gange får folk til at blive i den nuværende situation, frem for at søge at 

optimere deres nytte (kaldes også forkærlighed for status quo). Dette menes, at være en af 

hovedårsager til at investorer reagerer for langsomt på nyheder på markedet, man er bange for 

at sælge sine aktier, da en fremtidig stigning vil medfører stor fortrydelse.   

2.1.8 Loss aversion 

Loss aversion eller tabs aversion på dansk, er et begreb, der dækker over, hvordan individer 

oplever tab. Langt de fleste mennesker er det man kalder risikoaverse, altså at hvis en investor 

får to investeringsmuligheder med samme forventet afkast, men med forskellig risiko, vil 

investoren vælge den laveste risikomulighed (modsat er risiko-lover, som vil vælge den 

højeste risiko, og risiko-neutral, som er indifferent). Denne tabs aversion kan undertiden få 

investorer til at træffe uhensigtsmæssige dispositioner for at undgå mulige tab. Dette kan føre 

til, at folk afstår fra fornuftige investeringer eller at man holder for lang tid på faldende 

investeringer, da man ikke ønsker at realisere et eventuelt tab. Det er ikke kun de små 

investorer, som påvirkes af tabs aversion. Selv de veletablerede og professionelle investorer 

kan ikke lide følelsen af at tabe penge. Warren Buffet er en amerikansk investor og nok også 

en af verdens rigeste mænd. Han anses som en af verdens mest kompetente aktieinvestor og 

har berømt udtalt: “Rule No.1: Never lose money. Rule No.2: Never forget rule No.1.”  

2.1.8.1. Prospect theory  

Prospect theory er en teori som påviser, hvordan folk vægter mulighed for gevinster og tab 

forskelligt. Teorien viser ligeledes, hvordan mennesker har inkonsistente præferencer og har 

tendens til at lægge for meget vægt på sproget. Kahneman og Tversky foretog op til deres 

udgivelse af “Prospect theory: An analysis of decisions under risk” en serie undersøgelser, 

hvori de bad deltagerne besvare en række spørgsmål. I alle spørgsmålene blev deltagerne 

stillet over for et valg mellem 2 eller flere alternativer, som kunne fører til større eller mindre 

tab eller gevinst. Det følgende eksempel, var et af mange som deltagerne i undersøgelsen 

skulle svare på: 
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1. Du har 1.000 kr. og skal træffe et af følgende valg: 

A: Du har en 50 % chance for at vinde 1.000 kr. og en 50 % chance for at vinde 0 kr.  

B: Du har en 100 % chance for at vinde 500 kr.  

2. Du har 2.000 kr. og skal træffe et af følgende valg: 

C: Du har en 50 % chance for at tabe 1.000 kr. og en 50 % chance for at miste 0 kr. 

D: Du har en 100 % chance for at miste 500 kr.  

Hvis deltagerne i undersøgelsen svarede i overensstemmelse med traditionel finansierings 

teori, skulle man enten vælge A og C eller B og D. Studiet viste dog, at der var en overvægt af 

folk som valgte B i spørgsmål 1 og C i spørgsmål 2. Dette antyder, at investorer er villige til 

at acceptere en mindre gevinst, selvom de også har en rimelig chance for at kunne få mere, for 

ikke at spille. Omvendt er investorer villige til at løbe en større risiko, for at minimere deres 

risiko for tab. (Kahneman and Tversky, 1979). 

Figur 2-1: Prospect theory 

 
Kilde: Kahneman and Tversky, 1979 (figur egen tilvirkning) 

Et andet eksempel på effekten påvist i Prospect Theory er:  

Landet X forbereder sig på et udbrud af en sygdom, som forventes at slå 600 mennesker ihjel. 

Der findes to muligheder for vaccination, A og B. Vaccine A vil redde 200 liv og vaccine B vil 
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med 1/3 sandsynlighed redde alle 600 liv. Formuleret på denne måde, vil de fleste vælge 

vaccine A.  

Imidlertid hvis spørgsmålet omformuleres til: 

Landet X forbereder sig på et udbrud af en sygdom, som forventes at slå 600 mennesker ihjel. 

Der findes to muligheder for vaccination, C og D. Med vaccine C vil 400 mennesker dø og 

med vaccine D vil alle med 1/3 sandsynlighed overleve, og 2/3 sandsynlighed dø. I dette 

tilfælde vil de fleste vælge D. 

De to muligheder har samme forventet udfald, men i scenarie 1 svarer man på, om man vil 

redde liv, mens man i scenarie 2 svarer på, om man vil tage liv. Derved er 0 tabte liv 

udgangspunktet, fra hvilket man vurderer tab. På denne måde bliver et sikkert tab af 400 liv 

mindre tåleligt end et sandsynligt tab af samtlige 600 liv. 

Prospect theory har også vist, at folk har en uforholdsmæssig stor tilknytning til ting de har, i 

forhold til ting de kan få. Det vil sige, at man skal modtage mere for at gå af med en ting man 

har nu i forhold til, hvad man vil give for at modtage den i morgen. Effekten kaldes 

”endowment effect”. På dette har Dan Ariely et godt eksempel i hans bog ”Predictably 

Irrational” fra 2009.  På Duke University i USA er basketball en livsstil. Universitets hold har 

enorm opbakning og der er rift om billetterne til kampene, især til opgør mod North Carolina 

Chapel Hill og landsmesterskaberne. Faktisk er der så stor rift, at man skal ligge i telt for at 

modtage en lodseddel og derefter trækkes der lod om billetterne. Ariely ønskede at undersøge, 

om de der havde modtaget en billet og de som ikke havde modtaget en billet, kunne finde en 

fælles pris og handle den nyerhvervede billet. Han kontaktede derfor 100 studerende, hvor 

halvdelen havde billetter og halvdelen var uden. I gennemsnit ville de uden billetter give 175 

$ for en billet, mens de der havde billetten ville sælge for omkring 2.400 $. Men hvorfor 

denne store forskel? Adspurgt sagde dem uden billet, at prisen afspejlede hvad de ville bruge 

på at se kampen på en bar, købe lidt øl og noget at spise, og stadig have lidt til overs til en CD 

eller en T-shirt. De med billetterne svarede omvendt, at kampen ville blive en dag de ville 

huske hele livet, de ville se tilbage på deres universitets tid og tænke på denne dag, osv. 

Prisforskellen lå altså i følelserne omkring kampen, i det minde man regner med, at 

oplevelsen vil udløse.  

Ejendomsmæglere og brugtbilsforhandlere kender i den grad til endowment effect. Sælger 

ligger i sin værdiansættelse vægt på måden solen rammer soveværelset kl. 9.15 hver morgen, 

eller på den bule, som er på forskærmen efter sommerferien i Spanien. Disse ting tillægger 
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sælger som grundlag for en højere værdi, hvor for køber det nogle gange betyder det 

modsatte.   

Figur 2-2: Endowment effect 

Værdi 

 
Kilde: Kahneman og Tversky, 1979 (figur egen tilvirkning) 

2.1.9 Ambiguity aversion 

De konkrete sandsynligheder ved et spil er sjældent kendt på forhånd. Savage udviklede i 

1964 et modstykke til den forventede nytte, kaldet subjektiv forventet nytte. Essensen i SEU 

(subjective expected utility) viste Ellsberg i 1961. Der er to urner med 100 kugler i hver. For 

urne 2 ved deltageren, at fordelingen er 50 røde kugler og 50 blå kugler. For urne 1 ved 

deltageren at urnen både indeholder røde og blå kugler, men kender ikke den nærmere 

fordeling. Deltagerne skal derefter vælge en af de følgende spil, med en gevinst på $ 100, hvis 

de vælger rigtigt: 

A: en kugle trækkes fra urne 1, $ 100 hvis rød og ingenting hvis blå 

B: en kugle trækkes fra urne 2, $ 100 hvis rød og ingenting hvis blå 

Derefter bedes deltagerne om at foretage endnu et valg: 

C: en kugle trækkes fra urne 1, $ 100 hvis blå og ingenting hvis rød 

D: en kugle trækkes fra urne 2, $ 100 hvis blå og ingenting hvis rød 

De fleste deltagere foretrækker B frem for A, og D frem for C. Disse valg er ikke konsistente 

med SEU, da et valg af B implicit vil medføre en sandsynlighed for at mindre end 50 % af 

kuglerne i urne 1 er røde, mens valget af D medføre det modsatte.  

Kr. 

her er du idag 
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Eksperimentet antyder, at mennesker ikke kan lide situationer, hvor de skal spille uden at 

kende sandsynlighedsfordelingen. (Barberis & Thaler, 2003, pp 1072-1073) 

2.1.10 Greed & fear 

Grådighed og frygt er basale menneskelige følelser. Grådighed definers som: ”An excessive 

desire to acquire or possess more than what one needs or deserves, especially with respect to 

material wealth”2. Psykolog Lola Lopes identificerede i 1987 de vigtigste følelsesmæssige 

faktorer og diskuterede måden, hvorpå disse faktorer påvirkede, hvordan og hvorfor vi 

påtager os risiko. Ifølge folklore er det grådighed og frygt som driver de finansielle markeder. 

Dette er dog kun delvist rigtigt. Mens frygt spiller en rolle, reagerer de fleste investorer mere 

på håb end på grådighed. Frygt medvirker til, at en investor holder fokus på begivenheder som 

er ugunstige, mens håb fokuserer opmærksomheden på positive ting. (Shefrin, 2000 p. 120)  

Warren Buffett kalder frygt og grådighed for smitsomme sygdomme. Hvis man pådrager sig 

en af disse, risikere man alvorlig skade på ens økonomiske helbred. 

Under finanskrisen har der været meget snak om grådighed især i forbindelse med bonus og 

optionslønninger. Fra stort set alle sider, har der været stor fordømmelse over måden (og 

størrelsen) ledelserne i bankerne er blevet aflønnet. Man mener, at optionerne har givet nogle 

aktører incitament til at aflægge bedre regnskaber, end hvad selskabet egentligt præsterede, 

for at drive kursen, og dermed værdien af deres optioner op. I skrivende stund, er retssagen 

om den krakkede Roskilde Bank og bankens tidligere topfolk stadig verserende. Tre tidligere 

chefer, fem bestyrelsesmedlemmer og to revisorer sagsøges for 1 mia. kroner for ikke at have 

levet op til de pligter, der gælder for bestyrelse og direktion og for ikke at have ledet banken 

på ansvarlig vis. Desuden er den amerikanske storbank Goldman Sachs netop blevet anklaget 

for svindel og for at have bedraget investorerne med subprime-lånene. En amerikansk 

senatskomite, som har undersøgt de finansielle institutioners gøren og laden op til subprime 

krisen, mener, at der er tale om en interessekonflikt, når en market maker sælger risikable 

boliglån til investorer og ikke fortæller, at banken samtidigt selv har spekuleret i lånenes 

kollaps. Goldman Sachs har afvist anklagerne, og mener at de er komplet ubegrundede.    

                                                 
2 The American Heritage Dictionary of the English Language, forth edition, 2000, Houghton Mifflin Company.  
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3. Behavioral finance og modern finance 

Realøkonomi og finansiering er tæt forbundet, men alligevel to separate områder. I 

realøkonomien produceres og forbruges varer og tjenesteydelser, og er desuden hvor rigdom 

skabes. Den finansielle verden fungerer sideløbende med realøkonomien, og leverer særdeles 

vigtige funktioner så som betalingssystemer, samlingen og overførsel af midler, opsparing, 

investering og risk management.  

Siden 1950’erne har modern finance, også kaldet neoclassical/standard/traditionel finance, 

været den dominerende retning i finansieringsteori. Modern finance bygger på to grundsten; 

”beautiful people” og ”beautiful markets”. ”Beautiful people” er logiske, uafhængige agenter 

som kendetegnes ved forventet nytte maksimering (over tid), risikoaverse og med rationalle 

forventninger. ”Beautiful markets” er perfekte, likvide, der eksisterer fuldkommen 

konkurrence og markedet er komplet. Ud fra disse forudsætninger kan der udledes 

prisfastsætningsteorier på de forskellige markeder. I ligevægt opnår investorer deres optimum. 

Porteføljer er mean-variance effektive og kun systematisk risiko3 medførte en risikopræmie. 

(De Bondt et. el. 2008) 

                                                 
3 Risiko, som ikke kan undgås ved at diversificere sin portefølje 
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Figur 3-1: De vigtigste teorier indenfor modern finance 

1952 
Portefølje principper 

Modern Portfolio Theory 
Harry Markowitz 

1958 
Modigliani-Miller Theorem Arbitrage principper  

Franco Modigliani og 
Merton Miller

1960’erne 
Capital Asset-Pricing Model 

Jack Treynor, William Sharpe 
John Linther, Jan Mossin 

1970 
Efficient Market Hypothesis 

Eugene Fama 

1973 
Black-Scholes Model Option pricing theory  

Fischer Black og  
Myron Scholes 

 
Kilde: Miller, 1999 

“Standard finance people are modelled as “rational”, whereas behavioral finance people are 

modelled as “normal””. – Meir Statman, 1999 

Selvom behavioral finance er en relativ ny retning indenfor finansierings teori, er grundideen 

ikke ny. Før Adam Smith, den moderne økonomis fader, skrev hans kendte bog ”Inquiry into 

the Nature and Causes of the Wealth of Nations” i 1776, skrev han i 1759 ”The Theory of 

Moral Sentiments”, som var langt mere psykologisk orienteret. Heri diskutere Smith, hvordan 

følelser og moral er aspekter af den menneskelige adfærd, som en økonom ikke bør ignorere, 

men i stedet underkaste nærmere undersøgelse. For godt 200 år siden skrev en anden økonom, 

John Maurice Clark, ”The economist may attempt to ignore psychology, but it is sheer 

impossibility for him to ignore human nature”. Hvis behavioral finance allerede for flere 

hundrede år siden, var genstand for store økonomers overvejelser, hvorfor har finansierings 
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teori så været fokuseret på modern finance og afvisningen af at menneskelig adfærd er 

irrational?  

“There is nothing as dangerous as the pursuit of a rational investment policy in an irrational 

world.” – John Maynard Keynes 

Et muligt svar er, at standard finansieringsteori er bygget op om et fundament af teorier og 

relativt simple matematiske modeller udformet af Nobelprisvindere og anerkendte økonomi 

professorer, herunder fastsætning af optioner af Black og Scholes og arbitrage princippet 

opstillet af Miller og Modigliani. Det tiltalende ved modern finance er, at det bruger et 

minimum af værktøjer til at skabe en sammenhængende teori til at forklare alle aspekter 

indenfor finansiering. En anden mulighed kunne være det appellerende i, at kunne producere 

simple og medgørlige svar til erhvervs- og regeringsfolk.   

4. Anvendte modeller og teoremer 

I det følgende afsnit indgår primært byggesten fra modern finance, mens behavioral finance er 

repræsenteret med retningens videreudvikling af Capital Asset-Pricing Model kaldet 

Behavioral Asset-Pricing Model.  

4.1 CAPM  

Capital Asset-Pricing Model er en model, som beskriver forholdet mellem risiko og forventet 

afkast og bruges til at bestemme prisen på en investering. CAPM er bygget på Markowitz’ 

teori om adfærd; investorer er bekymrede for det forventede afkast og afkast af deres 

porteføljer. Ligevægten opnås ved, at investorer med ens synspunkter finder sammen, og 

modellen konkluderes med  som et udtryk for risiko, som bestemmer det forventede afkast. 

Ideen bag CAPM er, at investor skal kompenseres på to forskelle måder for at investere sine 

penge: dels for den tidsmæssige værdi af penge og dels for den risiko investor påtager sig. 

Den tidsmæssige værdi af penge er repræsenteret ved den risikofrie rente og kompenserer 

investor for det afkast, man er gået glip af ved en alternativ placering af pengene. Risikoen er 

et udtryk for det ekstra afkast en investor skal modtage for at påtage sig ekstra risiko. CAMP 

opstilles på følgende måde:  

    i f i m fE R r E R r    

hvor: 
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 iE R  er det forventede afkast på aktiv i 

fr  er den risikofri rente 

  er systematisk risiko  

 m E R  er det forventede afkast på markedet  

CAPM udtrykker altså, hvordan det forventede afkast på et aktiv (eller portefølje) skal være 

lig med renten på en risikofri investering plus en risikopræmie. Såfremt det forventede afkast 

ikke opfylder dette krav, skal man afstå fra investeringen.   

Der er flere forudsætning for CAPM som model, som både omhandler investoren og 

markedet: 

• Investorerne er rationelle og risikoaverse og søger, at maksimerer den forventede 

nytte af deres formue  

• Investorerne er pristagere, og individuelle efterspørgsel påvirker derfor ikke prisen på 

aktiverne 

• Investorerne har homogene forventninger til afkast 

• Afkastet på aktivet (eller porteføljen) antages at være normalfordelt  

• Markedet er perfekt, dvs. ingen imperfektioner som f.eks. asymmetrisk skat og 

forskellig informationsgrad hos forskellige agenter (alle ved det samme) 

• Alle kan til enhver tid låne og udlåne til den risikofrie rente 

• Der er ingen transaktionsomkostninger 

4.1.1 Kritik af CAPM 

Selvom der undervises i CAPM på mange business schools og universiteter verden over, 

herunder CBS, er der ikke megen diskussion om modellens anvendelighed i den virkelige 

verden – den holder ikke. For det første er forudsætningen om, at investorer er rationelle, 

underforstået at de handler på samme måde hver gang, særdeles urealistisk for de fleste 

mennesker. For det andet er der betingelsen om de perfekte markeder. I Danmark beskattes 

gevinster på aktier og obligationer forskelligt, og ligeledes kan tab udnyttes forskelligt. 

Desuden må det antages, at den professionelle investor alt andet lige, har et højere 

informationsniveau end de private investorer. Også de sidste betingelser er problematiske. 
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Den risikofri rente4 er ikke en rente almindelige investorer kan låne til, altså er det meget 

begrænset, hvem der kan låne til den risikofrie rente. Sidst, men ikke mindst, vil der være 

transaktionsomkostninger uanset, hvordan man handler. Der er kurtage som afhænger af, 

hvem man handler via og desuden vil der som oftest også være depotomkostninger. Derfor 

skal man altid regne omkostninger ind i ligningen når der skal handles, hvilket ikke findes i 

CAPM.    

4.2 EMH – Efficient-Markets hypothesis 

En af hjørnestenene i modern finance er Efficient-Markets Hypothesis (EMH). Tankerne bag 

EMH opstod i løbet af det 20’ende århundrede5 inden hypotesen blev defineret i 1960’erne af 

Eugene Fama. Fama ønskede, at skabe et overblik over de hidtidige undersøgelser, samtidigt 

med, at han ønskede at opstille en egentlig hypotese, som kunne efterprøves. EMH beskriver, 

hvordan konkurrence mellem investorer, som søger en overnormal profit, flytter priserne til 

deres ”sande” værdi. EMH antager ikke, at alle investorer er rationelle, men at markedet er 

rationelt (effektivt). EMH antager desuden ikke, at markedet kan forudsige fremtiden, men 

derimod at markedet kan foretage objektive forudsigelser om fremtiden. (Ritter, 2003).  

Fama opstillede i 1970 EMH på følgende måde: 

   , 1 , 1 ,1 *j t t j t t j tE p E r p 
        

hvor: 

 , 1j t tE p     er den forventede pris på tidspunkt t+1, givet informationsniveau som er 

reflekteret i prisen på tidspunkt t 

 , 1j t tE r   

                                                

 er det forventede afkast i perioden t+1, givet informationsniveauet og afkast 

udregnet ved CAMP 

Prisen på aktiv j i periode t multipliceres med det forventede afkast, og derved findes den 

forventede pris i periode t+1. Hvis ligningen er opfyldt, er markedet ifølge Fama efficient og 

den fremtidige forventede kurs er bestemt af det forventede afkast, givet et bestemt 

informationsniveau.  

Ligesom ved CAPM er der en række betingelser for EMH: 

 
4 Den risikofri rente vil typisk være den effektive rente på en statsobligation 
5 Tankerne bag EMH akkrediteres bl.a. Louis Bachelier og John F. Muth 
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• markedet er uden transaktionsomkostninger 

• al information skal være kendt for alle aktører på markedet og fremskaffelse af 

information må ikke medfører omkostninger 

• alle markedsdeltagere skal være enige om det nuværende informationsniveau og 

kursniveau 

Såfremt sidste betingelse ikke er opfyldt, er det ikke ensbetydende med inefficiente markeder, 

men det kan medfører inefficiente markeder. Der findes almindeligvis tre former som EMH 

angiver, svag efficiens, semi-stæk efficiens og stærk efficiens, hvor hver har forskellige 

implikationer for, hvordan markedet arbejder.    

4.2.1 Svag efficiens 

De tidligere studier om efficiente markeder omhandlede primært svag markedsefficiens. 

Undersøgelserne fokuserede udelukkende på muligheden for, at historisk afkast kunne 

forudsige fremtidigt afkast. Det udsprang af Random Walk hypotesen (se afsnit 6.3) og 

dermed at kursudvikling og afkast var uafhængigt af tidligere udvikling. Selvom der kunne 

påvises en vis statistisk afhængighed mellem perioderne, anså Fama dette for at være i 

overensstemmelse med Fair Game tankegangen (en investering uden risikopræmie), derfor er 

det ikke muligt at opstille en model som kan skabe overnormalt afkast, når der korrigeres for 

risiko. I en risikofri verden er den svage form for markedsefficens identisk med Random 

Walk hypotese. 

4.2.2 Semi-stærk efficiens 

Under den semi-stærke markedsefficiens testes der for, om al offentligt tilgængelig 

information er reflekteret i de nuværende priser. Det undersøges i forbindelse med, at ny 

information gøres offentlig og derefter undersøges det, hvor hurtigt de nye oplysninger 

reflekteres i priserne. Ifølge teorien skal tilpasningen til den nye information ske øjeblikkeligt, 

således at der ikke er nogen investorer, som kan opnå et ekstra afkast på baggrund af 

oplysningerne.  

4.2.3 Stærk efficiens 

I den stærke form for markedsefficiens reflekteres prisen på et underlæggende aktiv af alle 

oplysninger, både offentlige og private. Der testes for, om der er markedsdeltagere, som har 
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adgang til monopolistisk kursinformation, som andre ikke har, og om de derved bliver i stand 

til at skabe et overnormalt afkast. Den stærke form kræver altså, at ingen af 

markedsdeltagerne er i stand til at skabe et overnormalt afkast. 

4.2.4 Kritik af EMH 

Udgangspunktet for efficiens tankegangen er, at da markedsdeltagerne har rationelle 

forventninger justeres kursniveauerne korrekt ved ny information. I tilfælde af, at 

markedsdeltagerne ikke handler rationelt, hvilket burde medfører ubalance, vil markedet 

stadigt være effektivt og effekten vil udlignes, da handler på markedet er ukorrelerede. 

Behavioral finance tilhængere, herunder Robert Shiller, har kritiseret Efficient-Market 

Hypothesis for at ignorere de kognitive handlemønstre, som er beskrevet i afsnit 4.1.1 – 

4.1.10.    

Standard finansieringsmodeller forudsiger, at markedsdeltagere vil handle meget lidt. Dette 

skyldes rationalitetsforudsætningen; hvis A som investor gerne vil købe en aktie og B som 

investor gerne vil sælge den samme aktie, bør A overveje, hvilken information man mangler, 

siden B gerne vil sælge. Det er naturligvis svært at sige, hvor lidt eller hvor meget der ”burde” 

handles i henhold til rationalitetsforudsætningen, men at der handles i omegnen af 10 

millioner aktier på en enkelt dag alene på OMXC206 må betragtes som mere end, hvad 

modellerne forudsiger.  

I en rationel verden bør priserne kun ændre sig, når der kommer ny information i markedet. 

Flere studier har dog vist, at kurserne på aktiemarkederne svinger væsentligt mere, end hvad 

de ”burde”. Selvom disse studier ikke accepteres af alle, er der en generel anerkendelse af, at 

kurserne på både aktier og obligation svinger mere end hvad modellerne tilsiger.  

Selvom man forventer et højere afkast ved en risikofyldt investering, kan denne forskel ikke 

udelukkende forklares ved at henvise til risiko. På et effektivt marked kan fremtidige afkast 

ikke forudsiges alene på baggrund af den eksisterende information. (Thaler, 1999, side 13-14) 

I sin artikel fra 1999 forsøger Meir Statman, at kortlægge de fundamentale 

uoverensstemmelser mellem standard finansieringsteori og behavioral finance. I midten af 

denne uenighed placerer Statman spørgsmålet om og tolkningen af markeds efficiens. 

Statman redegør for, hvordan begrebet markeds efficiens har to meninger; det kan enten 

betyde, at ingen investor systematisk kan performe bedre end markedet eller at værdipapir 
                                                 
6 Handelstal for fredag d. 16. april 2010 fra OMXC20 
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priserne er rationelle, altså kun reflektere fundamentale karakteristika som risiko, men ikke 

psykologiske karakteristika som følelser.  

”I’d be a bum on the street with a tin cup if the markets were always efficient” – Warren 

Buffett 

 

Den nuværende finanskrise har medført ny kritik af EMH. Markedsstrategen Jeremy 

Grantham mener, at EMH er ansvarlig for krisen, idet hypotesen medfører, at finansielle 

ledere har en tendens til at “konstant undervurdere faren for, at bobler på aktivmarkedet opstår 

og efterfølgende brister". (Quaterly letter for GMO Q4, 2008) 

På den International Børstilsynsorganisation (IOSCO) årlige konference i juni 2009, fik EMH 

en hovedrolle. Martin Wolf, økonomisk skribent for the Financial Times, afviste EMH som 

ubrugelig til at undersøge, hvordan markedet fungerer i virkeligheden. Paul McCulley, 

managing director of The Pacific Investment Management Company, LLC (PIMCO), var 

mindre hård i sin kritik. Han udtalte, at hypotesen ikke havde fejlet, men at det var en seriøs 

fejl ikke at medtage det menneskelige aspekt.  

Finanskrisen har medført, at Richard Posner, en jura professor på University of Chicago og 

innovator indenfor både jura og økonomi, har tilbagevist hypotesen og fået fornyet tiltro til 

Keynesian økonomisk tankegang. Posner beskylder yderligere hans kolleger fra 'the Chicago 

School7' for at være faldet i søvn og har udtalt at "bevægelsen mod at deregulere den 

finansielle industri er gået for vidt ved at overdrive modstandsdygtigheden – de 

selvhelbredende kræfter - af laissez-faire kapitalisme." Andre, herunder Fama, mener at 

teorien har holdt stik og at markedet var et offer for recessionen og ikke skyld i den.  

4.2.5 Long-Term Capital Management 

LTCM blev startet af John Meriwether, en tidligere obligationshandler fra Salomon Brothers, 

samt en række prominente navne indenfor finansiering og matematik, herunder Robert 

Merton fra Harvard Business School og Myron Scholes, hvoraf den sidstnævnte blev tildelt 

Nobelprisen i økonomi i 1997.  

Aktører indenfor fonden var tilhængere af EMH, og fonden brugte komplekse matematiske 

modeller for at kunne udnytte fixed income arbitrage (convergence trades). Denne arbitrage 

mulighed skulle bestå i, at identiske værdipapirer, som blev handlet til forskellige priser, på 
                                                 
7 Udtryk som bruges for tilhængere af modern finance. Kaldes også undertiden ”freshwater school” 
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sigt skulle konvergere. Forskellen i priserne var opstået som følge af irrationel adfærd hos 

investorerne, men da divergensen vil forsvinde over tid (jf. moderne finansieringsteori) var 

det muligt at skabe profit ved at gå kort i det overvurderede papir og købe det undervurderede. 

Da papirerne var ens var der ingen fundamental risiko, kun usikkerhed om udviklingen 

mellem de to papirer, men da de stadig skulle konvergere mod hinanden, blev det betragtet 

som en sikker investering.  

LTCM handlede hovedsageligt på markedet for fixed income (typisk obligationer med afdrag) 

og derivater. De første 3-4 år klarede hedgefonden sig flot. Men på et kvartal tabte de $ 4 mia. 

og en af måder de tabte penge på, var på arbitragehandel mellem Royal Dutch og Shell. I 

1907 besluttede det hollandske firma Royal Dutch og britiske Shell Transport at sammenligge 

deres interesser i et 60 – 40 forhold, og udbetale udbytte i sammen forhold.  

Figur 4-1: Afvigelser fra det teoretiske forhold mellem Royal Dutch og Shell  

 
Kilde: Froot & Dabora (1999) og opdateret af Ken Froot 

Figur 6-1 viser, hvordan der over perioden 1981-2001 har været store afvigelser fra den 

teoretiske relation. Denne afvigelse gav mulighed for at tjene penge på arbitrage. I 1998 

shortede LTCM den dyre aktie og købte den billige aktie, men tjente de nogle penge på denne 

handel? Nej, de tabte penge, da priserne afveg endnu mere fra den teoretiske kurs i løbet af 3. 

kvartal i 1998. For at rejse likviditet, var LTCM nødt til at sælge ud af deres positioner. 

Presset medførte et endnu mere inefficient markedet og derved fejlede også arbitrage 
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kræfterne. Fredag d. 21. august 1998 krakkede, Long-Term Capital Management, som på det 

tidspunkt blev anset som en af verdens mest prestigefyldte hedge fonde. Kollapset betød, at 

investorerne mistede over 90 % af deres investeringer.     

Data i figur 6-1 blev afsluttet i december 2001 med et prisforhold tæt på det teoretiske, men 

hvordan udviklede det sig efterfølgende? I juli 2002 annoncerede Standard & Poor, at Royal 

Dutch ville blive taget ud af S&P 500, da man ville slette ikke-amerikanske selskaber fra 

indekset. Kursen på Royal Dutch faldt 17 % i ugen efter annonceringen, selvom der ikke var 

noget som tydede på, at værdien af udbyttet ville ændres. (Ritter, 2003, pp 6-9)    

 

Konklusionen på markeds effektivitet bliver noget tvetydig. Ved højfrekvente begivenheder 

støttes markeds efficiens af undersøgelser, da det er svært at finde en handelsstrategi, som 

konsekvent præstere bedre end markedet. Men lavfrekvente begivenheder støtter ikke 

markeds efficiens. Eksempler på enorme fejlvurderinger er sammenbruddet på aktiemarkedet 

i oktober 1987 og dot.com bølgen. (Ritter, 2003, p 9) 

4.3 Random Walk 

Begrebet Random Walk blev introduceret første gang af Karl Pearson i 1905. Siden hen er 

Random Walk blevet anvendt på flere områder, herunder indenfor computer videnskab, 

psykologi, fysik, ja sågar indenfor design. Indenfor økonomi og matematik er Random Walk 

hypotesen også blevet videreudviklet af flere teoretikkere, men i denne opgave anvendes den 

helt standard definition af en Random Walk, nemlig at det ikke giver mening af studerer 

historiske kurser, da fremtidige kurser ikke kan forudsiges. En Random Walk bruges derfor til 

at betegne en tidsserie, hvor data er uafhængige af hinanden.  

4.4 BAPM 

Shefrin og Statman beskrev i 1994 et behavioral finance modstykke til CAPM og døbte den 

BAPM (Behavioral Asset-Pricing Model). I modellen er der to forskellige typer af investorer; 

information traders og noise traders. Information traders er investorer fra den traditionelle 

CAPM; de begår ingen kognitive fejl og de har mean-variance præferencer. Noise traders 

derimod begår kognitive fejl og har ikke mean-variance præferencer. Det forventede afkast på 

et værdipapir i BAPM afhænger af aktivets ”behavioral beta”, altså beta der tangerer den 

mean-variance efficiente portfølje. Den mean-variance efficiente portefølje er ikke 
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markedsporteføljen, fordi noise traders påvirker priserne. Et eksempel er, hvis noise traders 

får præferencer for growth stocks8 øges prisen for disse papirer relativt til value stocks9.  

Herved begynder BAPM mean-variance efficiens porteføljen, til forskel fra 

markedsporteføljen, at hælde mod value stocks.  

Modellen er som følger; der er et finansielt marked med H deltagere (traders). Tiden er diskret 

og forløber som t = 0,1,2,…,T. Ved begyndelsen af hver periode, bliver der udsendt ny 

information, s. Tilstanden s tilhører en endelig mængde  iS s . er informationen som 

afsløres på tidspunkt t. Den information som er offentlig tilgængelig i starten af t er angivet 

ved 

ts

 0 1, ,..., t
t x s s s

2

ij  

. Lad  ske på tidspunkt t og  på tidspunkt t+1. Overgangen fra  til 

 er styret af en Markov kæde

is js is

js

 

10, som ikke kan reduceres yderligere, med matrice 

. 

Ved starten af tidspunkt 0 har investor h porteføljen h . Hvis h beholder h  igennem periode 

t og tx  er forløbet som antaget, så vil h modtage et udbytte på  th x  i periode t. 

Markedsporteføljen er udtrykt ved hh
  . Markov tilstanden s , som sker på tidspunkt 

, bestemmer vækstraten for udbytte 1t 
 
 

1x

t

x

x




 . For hvert  opdeles  i delmængder s S S s

 s i overensstemmelse med den klare overgangsfordeling 
 
 

1t

t

x

x
Prob s




  
 
  

. s betegner 

herefter vækstraten i udbytte, betinget af .  s

Et finansielt aktiv er repræsenteret ved vektor  tZ Z x    , hvor  tZ x er det beløb som et 

aktiv giver i afkast ved tx . Det antages, at det finansielle marked tilbyder et bredt udvalg af 

aktiver, således at markedet er komplet. Lad  tr x betegne prisen på kontingent i en 

tx tilstand og  tr r x   . 0x  er numerisk således at   10r x  . På tidspunkt 0 er prisen 

                                                 
8 Aktier i et firma vis indtjening ventes at stige med en over-middel hastighed i forhold til det øvrige marked   
9 En aktie, som har tendens til at blive handlet på en lav kurs, set i forhold til indtjening, udbyttepolitik og salg, 

og derfor anses som undervurderet af en value investor. Kendetegnene på en value aktie er udbetalting af højt 

udbytte, lavt price/equity forhold og eller lavt price/earnings forhold.  
10 En proces’’ forløb kan bestemmes ud fra dens nuværende tilstand uden kendskab til tidligere tilstande. 
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 0qz x for aktiv  tZ Z x    lig med . På *r Z tx - markedet er prisen af Z, r-værdien 

af det Z-afkast fra tidspunkt t delt med 

 0qz x

 tr x . 

Shefrin og Statman var interesserede i, hvordan noise traders påvirker en enkelt aktivgruppe, 

hvis man antager at aktiverne handles på hvert tidspunkt i t. Aktivgruppen indeholder 

nulkupon obligationer (risikofri), som naturligt følger renteudviklingen. Det antages, at 

nulkupon obligationen udløber til tidspunkt t og kan handles på alle tidspunkter op til t. 

Aktivgruppen indeholder også markedsporteføljen, samt en put- og en calloption på 

markedsporteføljen. Calloptionen har en exercise pris på K, udløber på tidspunkt t  og har 

et maximalt afkast på 

j

    t jq xt jq x  ,0K , hvor er prisen på markedsporteføjlen på det 

  0,  t jK q x t jx  -marked. Putoptionen har et tilsvarende maximalt afkast på .  

En investors formue ved begyndelsen af t består af markedsværdien af hans portefølje, inkl. 

det udbetalte udbytte for tx . Investoren opdeler hans formue i én del som skal bruges i t, og 

en anden del, som skal gemmes. Den gemte portion investeres i aktiver som udgør hans tx -

portefølje. Investor h’s netto handel kaldes  h tz x . Forbrugsvektoren bliver derfor 

 givet  tx h hc c   hh hc z  . 

Investor h’s subjektive beliefs er repræsenteret med en sandsynlighedfordeling  for 

processen 

hP

 tx . Logaritmisk nytte spiller en central rolle i investorens performance på lang 

sigt. Investor h vil forsøge at maksimere , underlagt hEU * 0hr z  . Det giver investor h’s 

nyttefunktion som: , hvor  h tU x   hc tx 1

1

ln
T

t
h

t

 


 1   er h’s diskonteringsfaktor. Det 

antages, at præferencerne i den alternative tilstand Tx  er givet ved  og 

sandsynlighedsfordelingen . Derved findes 

hEU

     t T
hh

 

 

1

h
1 2 ...h   1t P1h h 

h

hP tx 

EU

. 

Efterspørgselsfunktionen som opnås ved at maksimere er givet ved 
 
 

h t

t

h
h t

x W
c x 

r x


, 

hvor  er h’s formue på markedet. I ligevægt er den oprindelige tilstand r defineret ved 

. I modellen sørger priserne for, at aggregere investors beliefs og discount 

function til en repræsentative investor. Denne egenskab gør det muligt, at analysere den effekt 

hW

 z r 0h h
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noise trader har på den repræsentative traders beliefs. Sandsynlighederne opnås som: Lad  

være investor h’s relative formueandel i 

hw

h

j j

W

W
. Den repræsentative trader er defineret ved 

sandsynligheden   tx og diskonteringsfaktor  t
R , hvilket medfører at 

   
 
   0x t

R t
t

t

t x
r x

x


 . (Shefrin & Statman, 1994, pp 325-327) 

4.4.1 Kritik af BAPM  

BAPM har to afgørende faktorer imod sig. Dels er matematikken en del mere kompleks end 

for CAPM, hvilket tydeligt ses ved at sammenligne de to afsnit, og dels er estimeringen af 

”behavioral beta” kompliceret, da sammensætningen af BAPM porteføljen kan ændre sig over 

tid. Kombinationen af disse ting, betyder at man ikke på nuværende tidspunkt kan anse 

BAPM som et brugbart alternativ til CAPM, men nærmere som et bevis for, at man kan 

medtage aspekter af behavioral finance i finansielle modeller. 

4.5 Styrker og svagheder ved behavioral finance 

Behavioral finance har vist sig at have fire gennemgående styrker. For det første har 

behavioral finance vist sig at være produktiv, forstået på den måde, at det har medført en 

række studier med empiriske resultater. Nogle af disse omfatter over- og underreaktion på 

aktiekurser og hvordan markedet reagerer på aktieopsplitning. For det andet fokuserer 

behavioral finance på, hvad der hindrer optimal beslutningstagning, og derfor bidrager 

behavioral finance med en pragmatisk måde at anskue beslutningstagning på. Dette kan blandt 

andet hjælpe med at forklare forholdet mellem investorer og ledelse, og give handelsskoler 

bedre værktøjer til at undervise netop disse ledelsesfigurer. For det tredje kan behavioral 

finance hjælpe med at sikre, en ny slags disciplin i social research. Disciplinen består i, at 

sikrer at data hentes fra forskellige kilder indenfor både finansieringsteori og psykologi. Sidst, 

men ikke mindst, så sørger behavioral finance for, at tiltrække opmærksomhed til 

finansieringsfeltet. Studiet af menneskelig adfærd kombineret med finansiering og penge 

tiltrækker sig dygtige forskere og nysgerrige studerende. 

Men behavioral finance har naturligvis også svagheder. Da det er et relativt ungt område, 

mangler behavioral finance en stræk kerne af teoretiske værker, som lægger fundamentet for 
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senere teorier. Dernæst mangler der en enkelt ramme, som kan rumme aspekter fra de allerede 

fremsatte teorier på området, blandt andet elementer fra Prospect theory og regret theory. Der 

er i senere empiriske værker påvist flere mangler ved Prospect Theory, da der er flere mulige 

kognitive forklaringer for momentum og de er ikke alle konsistente. Behavioral finance har 

endnu ikke formået at komme ud over at forklare ”fejl” ved den menneskelige adfærd. En 

naturlig videreudvikling af området kunne være at kigge på, hvorfor vi f.eks. er overdrevet 

optimistiske eller tillægger vores evner for meget værdi. Desuden kan det godt være, at det er 

den menneskelige natur at begå mange fejl, som forhindre os i at opfører os fuldstændigt 

rationelt, men det betyder ikke, at der ikke mange steder i verden lever folk som lever gode liv 

– så er rationalitet eller en mulig komplet forudsigelse af vores handlinger overhovedet 

ønskværdigt? (De Bondt et. al., 2008) 

4.6 Kritik af behavioral finance 

Kritikere af behavioral finance indrømmer, at mennesket har tendens til at begå systematiske 

fejl. Men de mener omvendt også, at der er grænser for vigtigheden og indflydelsen af disse 

biases, da mennesker aktivt søger efter muligheder for at udnytte denne adfærd. Lo har udtalt 

“While all of us are subject to behavioral biases from time to time, (traditional economic 

theorists) disciples argue that market forces will always act to bring prices back to rational 

levels, implying that the impact of irrational behavior on financial markets is generally 

negligible, and, therefore, irrelevant.”  

En af de største fortalere for modern finance er Eugene Fama. Fama mener, at selvom 

kognitiv psykologi måske kan forklare, hvorfor den gennemsnitlige investor ikke handler 

rationelt, medfører denne irrationalitet ikke nødvendigvis, at markederne ikke er effektive. 

Selvom mange markedsaktører opfører sig irrationelt, vil arbitrage af et par enkelte rationelle 

investorer være en tilstrækkelig betingelse for markedseffektivitet. Dette synspunkt får han 

støtte i fra Goedhart, Koller og Wessels. I deres artikel fra 2005 medgiver forfatterne, at 

behavioral finance har givet et værdifuldt indblik i menneskelig natur, men at signifikante 

afvigelser mellem markedets værdi på et aktiv og den reelle værdi er sjældne. Dette skyldes, 

at de forkerte priser er et midlertidigt fænomen, som kun vil ske under specielle 

omstændigheder. Så snart disse omstændigheder forsvinder, vil rationelle investorer træde til, 

og sørge for, at priserne vender tilbage de deres reelle værdi. I 1997 skrev Fama en artikel, 

hvori han mener at have bevist, at behavioral finance ikke er en grundig teori, og når den 
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udsættes for en anden metode, så falder behavioral finance fra hinanden. Behavioral finance 

kritiseres også for, at de modeller som gør brug af kognitiv psykologi kun kan forklare én 

anormalitet af gangen (Fama, 1998). 

4.7 Delkonklusion 

Fuldt rationelle agenter og begrænset rationelle agenter, ingen mulighed for arbitrage og 

mulighed for begrænset arbitrage. Det er en underdrivelse at sige, at de to finansierings 

retninger moderne finance og behavioral finance ikke kan enes om meget. Modern finance har 

regeret mere eller mindre enevældigt på finansieringstronen i godt 50 år. Retningens teorier 

undervises på de fleste finansielle uddannelsesinstitutioner, og modern finance har desuden 

formået at præsentere en bedre vifte af modeller, som kan beregne de fleste nødvendigheder 

indenfor finansiering.   

Behavioral finance derimod er et relativt ungt felt, og mangler stadig et stærk teoretisk 

fundament med anvendelige modeller. Alligevel har retninger fået stigende opmærksomhed, 

og flere og flere økonomer argumenter for, at man bør tage aspekter fra behavioral finance 

med i de økonomiske modeller, for at gøre resultaterne mere realistiske og dermed 

anvendelige.   

Det er dog tydeligt, at behavioral finance ikke kan følge med, når det kommer til anvendelige 

modeller, som kan give regnevenlige resultater. Desuden er retningen ikke kommet meget 

længere end til at påvise mange systematiske fejl ved menneskelig adfærd, derfor var det 

måske på tide, at blive en anelse mere ambitiøse og enten forsøge at undersøge om man kan 

ændre adfærd, så man ikke begår disse fejl, eller om man opstille modeller som kan tage 

højde for (nogle af) de i afsnittet tidligere omtalte elementer, således at modern finance kan 

erstattes.   
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Del 3 - Finanskrisen 

5. Finanskrisen 2007-2010 

Den nuværende finanskrise er kaldt den værste siden 1930’ernes depression. Krisen udløstes 

af mangel på likviditet i den amerikanske finansielle sektor og har medført sammenbrud af 

store finansielle institutioner i hele verden. Regeringer verden over, har været nødsaget til at 

hjælpe andre finansielle institutioner med kapital og garantier for indeståender, for ikke at 

skabe panik i markedet.  

Finanskrisen startede som en boligboble på det amerikanske ejendomsmarked. Fundamentet 

til boblen blev lagt, da lånebetingelserne blev lempet væsentligt op gennem 2000’erne af de 

amerikanske kreditinstitutter, der samtidig udviklede en række eksotiske låneprodukter. Der 

blev konstrueret lån med en meget lav rente de første år, som derefter blev refinansieret til en 

højere rente (teaser-lån) eller oprettet lånetyper med meget lange løbetider og mulighed for 

belåning af mere end 100 procent af boligens værdi. 

I 2003 og 2004 begyndte de amerikanske kreditinstitutter at låne penge ud til boliger med 

belåningsprocenter på 95-97 % til folk med lav kreditværdighed. Lånene havde typisk 2-4 års 

fast rente, hvorefter det blevet automatisk konverteret til variabel rente. Renten havde været 

holdt kunstigt lav i flere år (1 % fra 2000 til 2004), som en måde at stimulere økonomien på 

efter dot.com boblen brast og den chokbølge som fulgte terrorangrebet på USA 11. september 

2001. I slutningen af 2005 og starten af 2006 nåede inflationen imidlertid et ”uacceptabelt 

niveau” for den amerikanske centralbank pga. af stigende oliepriser og højere fødevarepriser. 

Som følge af dette steg renten 3 % i 2006, hvilket medførte at man folk ikke længere kunne 

betale afdrag på deres lån. 
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Figur 5-1: Udvikling i boligpriser og renteniveau i USA 2000-2008 

 
Kilde: Federal Reserve og S&P, udgivelse af CEPOS 28/11 2008 

Det medførte en stigning i udbuddet på ejerboliger pga. ”foreclosure”, altså at banken tog 

deres pant tilbage, når folk ikke kunne betale deres afdrag. Som følge af den stigende rente og 

større udbud af boliger begyndte boligpriserne at falde, hvilket igen betød ”tvangsauktioner” 

for masser af ejendomme, da belåningsprocenten kom væsentligt over 100 % og bankerne 

derfor måtte forsøge at minimere deres tab ved at omsætte nogle af deres aktiver til likviditet. 

Da subprime-lånene var på sit højeste udgjorde denne type lån i omegnen af $ 100 mia. Men 

hvorfor blev man ved med at låne penge ud, når man kunne regne ud, at folk med lav og nogle 

gange ikke eksisterende indtægt (de såkaldte NINJA-lån; No Income No Job or Assets), ikke 

ville kunne betale deres lån? En forklaring var, at dem som godkendte lån selv løb en meget 

lille risiko, idet de solgte lånene videre, og på den måde ikke selv havde en risiko ved at 

bevilge lån til folk, som med stor sandsynlighed ikke kunne betale dem tilbage. En anden 

forklaring er at låneaktiviteten forekom under ejendomsboomet, og jo længere boomet varede, 

jo lettere tog man på lånereglerne. Denne tendens har man også set tidligere i USA. Det støt 

stigende prisniveau på boligmarkedet gav bankerne mulighed for at skrue gebyrer og 

lånerenter i vejret overfor de kunder, som tidligere ikke havde kunnet låne penge. Risikoen 

virkede lav, for hvis låntager blev ude af stand til at betale, kunne banken overtage boligen og 

sælge den med overskud, da efterspørgsel på boliger var høj. 
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Figur 5-2: Den amerikanske model 

 
Kilde: BBC - http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7073131.stm 

Men udlånerne var ikke de eneste, som er involveret i subprime krisen. En del af problemerne 

lå også i de investeringsbanker, som var med til at konstruere de komplicerede lånetyper og 

pakke lånene sammen til investorerne, således at det var næsten umuligt at gennemskue, hvad 

de enkelte produkter indeholdt og hvilken risiko de havde. Produkterne blev solgt til banker 

og pensionskasser verden over og er stærkt medvirkende til, at krisen er blevet global. 

Endeligt har ratingbureauerne også spillet en vigtig rolle. Deres opgave var, at ”rate” – altså 

kreditvurdere – låntagerne og lånene og give en kreditscore, således at der kunne fastlægges 

en risiko for subprime-lånene. Senere er ratingbureauerne blevet stærkt kritiseret i medierne 

for ikke at have kunnet vurdere den korrekte risiko ved de produkter, hvor subprime-lån 

indgik.  

 

I efteråret 2008 udviklede subprime krisen sig til en kreditkrise, ikke kun i USA, men også i 

Europa og Asien. Som flere og flere store spillere på markedet kom i problemer, herunder 

AIG (USA), HBO (UK), ING (Holland), måtte regeringerne træde til og hjælpe. I første 

omgang var det de finansielle institutioner, som havde været eksponeret overfor produkter, 

der indeholdt subprime-lån i deres porteføljer, som kom i problemer (herunder den franske 
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storbank BNP Paribas og schweiziske UBS). Som de foreløbige tab blev gjort op, begyndte 

bankerne at blive varsomme med, hvem af de øvrige institutioner de ønskede at låne penge til. 

TED spread11 steg og steg, hvilket fik interbankmarkedet til at gå i stå, i takt med at mistillid 

og bekymring over de øvrige markedsdeltageres kredittilstand tog til. Som bekymringen blev 

til frygt, blev vurdering af kreditrisiko nærmest umulig, og som følge at dette havde flere 

finansielle institutioner problemer med at få dækket deres likviditetsbehov på 

interbankmarkedet.  

Figur 5-3: Pengestrømme på de finansielle markeder 

 
Kilde: Materiale i forbindelse med Danske Banks foredrag 2. november 2009 på CBS 

Frygten for at de øvrige markedsdeltagere ville gå konkurs var enorm, og som følge at dette 

steg interbank renten markant. For at undgå at hele interbankmarkedet gik i stå, måtte både 

the Federal Reserve og den europæiske centralbank poste astronomiske summer i markedet. 

For at sikre, at bankerne ikke blev udsat for såkaldte bank runs12, stillede regeringerne 

desuden garantier for indskud. I Tyskland udstedte regeringen en garanti på 568 mia. euro, i 
                                                 
11 TED spread er forskellen mellem den risikofrie 3 måneders T-bills (amerikanske statsobligationer) rente og 3 

måneders LIBOR (London Interbank Offered Rate). TED spread har historisk ligget på 0,1 % til 0,5 %, men 

under finanskrisen nåede den op på næsten 5 % i en overgang.    
12 Når frygt for konkurs får kunderne til at storme i banken for at hæve deres penge og derved at undgå at miste 

dem. 
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Frankrig 320 mia. euro og i Holland 200 mia. euro. I 2009 forsøgte man at estimere de 

samlede omkostninger til de økonomiske redningsaktioner – 8,5 billioner dollars for USA og 

2,7 billioner euro for eurozonen.    

5.1 Et kort oprids over de vigtigste begivenheder 

Nedenfor følger en kort opridsning af, hvilke markante begivenheder under subprime krisen i 

USA, der har spredte sig til resten af verden som ringe i vandet. 

2. april 2007: New Century Financial, som var specialiseret i subprime-lån, indgiver 

konkursbegæring.  

9. august 2007: ECB, den Europæiske Centralbank, tilfører 95 mia. euro i pengemarkedet. I 

de følgende dage tilføres der yderligere knap 117 mia. euro i lignende operationer. 

17. februar 2008: Den britiske regering meddeler, at Northern Rock bliver midlertidigt 

nationaliseret.  

14. marts 2008: Federal Reserve og JP Morgen Chase stiller likviditet til rådighed overfor 

Bear Sterns. To dage senere meddeles det, at JP Morgan Chase overtager Bear Sterns. 

13. juli 2008: Federal Reserve stiller lånefaciliteter til rådighed for de amerikanske 

Realkreditgiganter Fannie Mae og Freddie Mac. 

7. september 2008: The Federal Housing Finance Agency (FHFA) overtager kontrollen med 

Fannie Mae og Freddie Mac. 

15. september 2008: Lehman Brothers indgiver konkursbegæring. Samme dato annoncerer 

Bank of America, at de køber Merrill Lynch. 

16. september 2008: Federal Reserve yder et lån på 85 mia. $ til forsikringsgiganten AIG, 

mod at den amerikanske stat opnår en ejerandel på 79,9 %. 

21. september 2008: Goldman Sachs og Morgan Stanley opgiver status som 

investeringsbanker, og underligges herefter de samme regulativer som almindelige banker. 

29. september 2008: Bradford & Bingley, britisk bank, nationaliseres. 

30. september 2008: Dexia modtager 6,4 mia. euro fra regeringerne i Frankrig, Luxembourg 

og Belgien samt fra aktionærer. 

7. oktober 2008: Det islandske finanstilsyn overtager kontrollen med Glitnir og Landsbanki. 

8. oktober 2008: En række centralbanker meddeler en koordineret rentenedsættelse, bl.a. 

ECB, Federal Reserve og Bank of England. 
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19. oktober 2008: ING indgår aftale med den hollandske stat om et kapitalindskud på 10 mia. 

euro. 

10. november 2008: Den svenske stat overtager Carnegie, investeringsbank. 

23. november 2008: Det amerikanske finansministerium (FDIC) og Federal Reserve stiller en 

garanti på 306 mia. $ til Citigroup. 

25. november 2008: Federal Reserve annoncerer køb af realkreditobligationer og MBS’er 

(mortgage backed securities) for op mod 600 mia. $. Der etableres samtidigt TALF (Term 

Asset Backed Securities Loan Facility), som skal yde lån til mindre erhverv, studielån, 

kreditkortlån og billån. 

15. januar 2009: Irlands tredje største låneinstitution, Anglo Irish Bank, nationaliseres.    

 

Også en række danske banker har været under pres som følge af finanskrisen. Fionia banks 

sunde dele er overtaget af Nordea, Morsø Bank har overtaget Sparekassen Mors, 

Bonusbanken er solgt til Vestjysk bank, som er fusioneret med Ringkøbing Bank, 

Handelsbanken har overtaget Lokalbanken og Nykredit har overtaget Forstæderne. Det mest 

alvorlige eksempel på en bank som kom i problemer, var dog Roskilde bank. Næsten 

halvdelen af bankens lån var lån til ejendomsbranchen. Nationalbanken stillede i første 

omgang likviditet til rådighed og banken blev sat til salg. Da der ikke kunne findes en køber, 

blev banken overtaget af Nationalbanken og Det Private Beredskab til Afvikling af 

Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser. I september 2008 sælges Roskilde Banks 

filial net til Nordea, Spar Nord Bank og Arbejdernes Landsbank.  

Oprydningsarbejdet fortsætter dog stadig. De nyeste tal for det statslige Finansiel Stabilitet 

viser, at der ved udgangen af 2009 var tabt 5,8 mia. kr. på de overtagede finansielle 

institutioner. Langt den største del af tabet findes i ruinerne af Roskilde Bank, men det menes 

at når alt gøres op efter EBH Bank, kan tabet nå op i omkring 6 mia. kr. Udover 

oprydningsarbejdet efter Roskilde Bank og EBH Bank, er også den tidligere velhaverbank 

Gudme Raaschou Bank, Capinordic Bank, dele af Fionia Bank og Straumur Burdaras 

(investeringsbank) overtaget af Finansiel Stabilitet. 

5.2 The Great Depression 

1930’ernes depression eller den Store Depression, som den også kaldes, var den mest 

alvorlige globale recession verden har oplevet i løbet af de sidste 100 år. Timingen varierede 
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fra land til land, men i de fleste lande startede i 1929 og varede til slutningen af 1930’erne 

eller starten af 1940’erne. Depressionen startede i USA med Wall Street krakket den 29. 

oktober, også kaldet sorte tirsdag. I løbet af den tirsdag, blev der handlet ikke færre end 

16.410.030 aktier og Dow Jones var faldet med 11,5 % alene denne dag. Det samlede fald på 

markedet udgjorde knap 40 % siden højdepunktet d. 3. september. Myten om finansfolk og 

spekulanter, som i hobetal kastede sig ud af vinduerne, er stadig populær i dag, selvom 

antallet af selvmord kun steg lidt i 1929. De massivt faldende kurser på Dow Jones 

forplantede sig til bankerne, da folk ikke længere kunne betale af på deres gæld. I 1929 var op 

mod 40 % af bankernes udlån anvendt til køb af aktier, og derfor kom bankerne hurtigt i 

likviditetsproblemer. I årrækken 1930-1932 gik hver femte amerikanske bank konkurs13.  

Efter panikken på Dow Jones, spredte krisen sig til det meste af verden. Krisen var værst i 

USA og Tyskland, men også resten af Europa og Australien var også hårdt ramt. 

Depressionen medførte markante stigninger i arbejdsløsheden over hele verden og 

international handel gik næsten i stå, som følge af USA's kraftige reduktion i import af 

udenlandske varer og oveni dette forlangte, at få sine udenlandske lån tilbagebetalt. Som fald i 

boligpriserne og værdipapirer udhulede formuerne, fremstod fremtidsudsigterne mere og mere 

mørke. Den lave købekraft drev priser og lønninger ned, og folk måtte gå fra hus og hjem.   

Når 1930’ernes depression blev så alvorlig, skyldtes det bl.a. 

• manglende indskydergaranti for banksektoren, dette medførte bank runs, hvor folk 

stod på gaden i lange køer for at hæve deres penge før banken gik konkurs 

• en forfejlet penge- og finanspolitik og meget små automatiske stabilisatorer, bl.a. 

valgte Federal Reserve at fokusere på at holde dollaren stabil i stedet for at stabilisere 

den amerikanske økonomi. Derfor valgte man at holde renten på et højt niveau, i 

stedet for at sænke den og derved stimulere efterspørgslen. Desuden valgte man ikke 

at yde støtte til bankerne i form af likviditet, på den måde ville kun de stærkeste 

banker overleve (survival of the fittest - tankegang). Sidst, men ikke mindst, medførte 

den høje rente og bank sammenbrudene, at pengeforsyningen faldt med 1/314  

• manglende internationalt samarbejde (protektionisme mv.)   

                                                 
13 John Kenneth Galbraith, Det store krak 1929, 1986 
14 Disse tre tiltag mener flere anerkendte økonomer er det største årsag til depressionens alvorlighed, herunder 

Milton Friedman, Ben Bernanke og Anna Schwartz.  
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5.2.1 New Deal  

I en valgtale i 1932 lovede Franklin D. Roosevelt nordamerikanerne en ”New Deal”, hvis han 

blev valgt. Han vandt valgte og gennemførte som lovet en New Deal, som var et økonomisk 

og socialt reformprogram (som ikke vil blive nærmere omtalt her). New Deal blev udtryk for 

en ny økonomisk politik i USA, og udmærkede sig ved, at den føderale regering engagerede 

sig økonomisk i større skala i samfundsudviklingen. Dette hang sammen med vurderingen af 

årsagerne til den store depression. Der var her to faktorer, som der særligt blev lagt vægt på 

blandt New Deal økonomerne. Årsagen til børskrakket i oktober 1929, der udløste 

nødsituationen mente de skyldtes grov spekulation, og et af New Deals første tiltag var derfor 

en regulering på aktiemarkedet. Årsagen til at krakket gik over i en længere depression, mente 

New Deal økonomerne (med opbakning fra senere tiders økonomer) skyldtes det forhold, at 

USA i løbet af 1920'erne havde produceret for meget og forbrugt for lidt pga. dårlig 

indtægtsudjævning.  

5.3 Hvordan er denne finanskrise forskellig fra 1930’ernes krise? 

Vi har lært af erfaringerne fra 1930’erne, men med denne krise der er opstået nye 

risikofaktorer: 

• finanskrisen mere global end nogensinde før, da især den finansielle sektor har et 

tætforbundet internationalt netværk, i form af ejerskab og transaktioner, og den 

finansielle sektor er meget afhængig af det internationale interbankmarked 

• mange store finansinstitutioner opererer med historisk høje gældsprocenter, som følge 

af de slækkede krav i opgangstiden i årene 2001-2005 

• mange af de lande, der har udstedt garantier, har allerede i udgangspunktet store 

fremtidige forpligtelser (pga. demografi mv.) 

Vi vil ikke få en krise af samme omfang som den Store Depression, fordi den offentlige sektor 

i dag er meget større, og fordi banksystemet ikke fik/får lov til at bryde sammen. Men de 

anvendte midler mod en aktuel krise risikerer at lægge kimen til fremtidige kriser.  

 

George Soros er en anerkendt finansmand, som har skrevet flere bøger om finansielle 

markeder og finansielle kriser. I hans seneste bog ”Finanskrisen og Nedsmeltning”, skriver 

Soros at ”Den aktuelle krise markerer enden på en æra, hvor kredittens ekspansion var baseret 

på dollaren som den internationale reservevaluta.” (Side 13). Han er dog ikke den eneste som 
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mener, at dollaren bør erstattes som international reserve valuta. Robert Wade, en professor 

fra The London School of Economics and Political Science, mener, at dollaren bør erstattes, 

da dens status som reserve valuta medfører global ubalance. Dette skyldes til dels USA's evne 

til at operere med store underskud på deres løbende poster, pga. at dollaren udgør 2/3 af alle 

valuta reserver. Det har ifølge Wade vist sig at være en katastrofe, og stærkt medvirkende til 

finanskrisen. Man bør arbejde imod en global valuta enhed, som skal baseres på 

inflationsjusteret BNP for de største økonomier. (Wade, 2009)     

6. Hvor ligger ansvaret for finanskrisen? 

I den finansielle presse i USA har der været to synspunkter som har været gennemgående, 

som mulige forklaring på, hvordan subprime krisen blev til en global finanskrise; Bad 

incentives: bankerne viste hvad de gjorde, og at det ville gå galt på et tidspunkt, men fortsatte 

som følge af stolthed og/eller grådighed, og solgte produkter baseret på kvantitet og ikke 

kvalitet og Bad models: bankerne er ikke fulde af dårlige og amoralske mennesker, de 

modeller de arbejdede med kunne ikke forudsige en så dramatisk udvikling, som yderligere 

blev forstærket at flere begivenheder, altså var modellerne var ikke gearet til at forudse 

ekstreme begivenheder (fat tails). Dog kan man stille spørgsmålstegn ved begge muligheder, 

hvis bankerne virkeligt havde bad incentives, hvorfor lavede de så ikke om i deres egne 

porteføljer, så de selv undgik tab? Og hvordan eller hvorfor kan så mange højtuddannede og 

kloge mennesker affinde sig med utilstrækkelige modeller? 

Hverken bad incentives- eller bad models-forklaringerne er dog fyldestgørende – derfor kunne 

et alternativ være, at se på behavioral finance. Her lyder der en anden mulig forklaring; 

bankerne viste godt at der var noget galt, men pga. de psykologiske faktorer som beskrives 

nedenfor, bedrog de sig selv og fortsatte. Her er nogle mulige forklaringer: 

Cognitive Dissonance: Betyder det ubehag man føler ved at gøre en handling, som man 

opfatter som værende i strid med ens selv-opfattelse. For at reducere ubehaget manipolerer 

man med sine beliefs. Et eksempel er rygning. De fleste rygere ved godt, at rygning er usundt 

og at man burde lade være. Men det kan være svært at holde op. I stedet fortæller rygere tit sig 

selv historier om den 90 årige, som har røget siden hun var 10 år og stadig er frisk eller at det 

kun er de andre, som får lungekræft og dør. I bankverdenen har de fleste aktører typisk et 

positivt self-image. Derfor vil tegn på, at det de foretog sig var ufornuftigt på nogen måde, 

hurtigt fører til cognitive dissonance. Som et resultat heraf, vil folk i bankverdenen måske 
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manipolere deres beliefs og derved overbevise sig selv om, at alting var som det skulle være 

og fortsætte ufortrødent.  

Conformity: Man vil gerne passe ind i sin gruppe og accepteres. Man vil ikke gå imod 

gruppen, og man vil derfor ikke sige noget, hvis man observere at der er noget galt. Kan også 

opfattes som en slags herd behavior (se afsnit 4.1.6). Det er ikke kun chefen, men også 

kollegernes accept man søger. 

Groupthink: Groupthink vil typisk opstå i en situation, hvor flere eller alle af de 

nedenstående aspekter er til stede.  

• en stærk leder, som gør sin holdning kendt (Stan O’Neil i Merril Lynch) 

• attraktiv gruppe at være med i – anerkendte banker, højt uddannelsesniveau og løn 

• stresset situation 

• isoleret fra andre meninger – lidt diversifikation i bestyrelsen mht. 

uddannelsesbaggrund 

• ingen kotume at medtage andre synspunkter 

Hvis man kigger på finanskrisen vil man hurtigt kunne tjekke tilfælde 2 og 3 af. Om de andre 

er opfyldt vil afhænge af institutionen, men et bud er, at langt de fleste store finansielle 

institutter i verden vil have været i fare for at kunne opfylde alle tilfældene, og derfor var der 

grobund for groupthink.   

Obedience: Vi vil ikke skuffe ledelsesfiguren. Vi søger vejledning hos ledelsen, hvis vi er 

tvivl. Man vil have en tendens til at føje ledelsen, også selvom man ikke er enig i de 

beslutninger, som træffes eller forstående overfor, hvorfor noget skal gøre på en bestemt 

måde. Obedience kan opstå i forskellige tilfælde, men et typisk eksempel er, når man arbejder 

direkte under den leder, som har ansat en. Mange vil føle, at der er blevet satset netop på dem, 

og de derfor skylder lederen og virksomheden noget ekstra.   

Diffusion og Responsibility: Man skyder skylden fra sig og bebrejde andre. Under subprime 

krisen var det nemt at pege fingre af de andre: subprime-lånerne, som viste/burde vide, at de 

ikke skulle låne penge; låneudstederne, som uden at skæve til risikoen, langede så mange lån 

over skranken som muligt; investeringsbankerne, som konstruerede komplekse produkter som 

ingen kunne gennemskue; investorerne var grådige og produkter blev skabt for at please dem; 

ratingbureauerne, som gav produkterne en for høj rating, så man fik en falsk oplevelse af 

sikkerhed i produktet. (se figur 7-2) (Barberis, 2009) 
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6.1.1 Eksempler på irrationel adfærd før og under finanskrisen 

I det følgende anvendes nogle af de i afsnit 4.1.1 – 4.1.10 beskrevne handlemønstre, til at 

forsøge at give en forklaring på nogle at de begivenheder vi har set under finanskrisen, som 

ikke kan forklares ved hjælp af modern finance, og rationelle agenter – tankegangen. 

6.1.1.1. Hvorfor gik handlen på mange markeder helt i stå? 

Ambiguity aversion (4.1.9): Der var ikke nogen der turde handle, fordi de enkelte aktører ikke 

kunne forudse, hvad der kom til at ske. Usikkerhed herskede på de finansielle markeder i 

størstedelen af 2008, og især i den sidste halvdel af 2008. Kurserne faldt drastisk som følge af 

den manglede efterspørgsel, og er først nu ved at nå niveauet før krisen. Men havde 

investorerne været fuldt rationelle var kurserne aldrig faldet så massivt. Kurserne faldt nemlig 

for alle typer af virksomheder, og ikke kun for de, hvor der kom ny information på markedet. 

Desuden hvis man forudsatte at nedturen på aktiemarkederne blev ansporet af ”enkelte” 

investorer, ville de rationelle investorer spotte muligheden for at tjene store afkast og have 

investeret massivt i markedet. I stedet gik handlen i stå som følge af frygt.   

Asymmetrisk information: Man regnede med, at der var andre på markedet som vidste mere 

end selv, hvilket ville stille dem bedre i forhold til en selv. Det var svært at gennemskue, 

hvilke virksomheder og især finansielle institutioner, som var i vanskeligheder. Derfor undlod 

mange at investere og i stedet afvente situationen.  

6.1.1.2. Hvorfor forventede folk, at huspriserne ville blive ved med at stige? 

Overconfidens (4.1.3): Folk troede på, at de kunne forudsige prisudviklingen på 

boligmarkedet og overvurderede ”rigtigheden” af deres egen forudsigelse.    

Representativeness (4.1.2): Representativeness er den menneskelige tendens til at se 

mønstre/trends, hvor der ikke er nogle. De amerikanske boligpriser havde været støt stigende i 

en længere årrække, og der var ingen (almindelige mennesker) som havde fantasi til at 

forudse, at kurven ikke skulle fortsætte op. Flere økonomer, herunder Robert Shiller, forsøgte 

at advare om en massiv boble på boligmarkedet, som kunne føre til en alvorlig recession, men 

der var ingen, som ville lytte.  

6.1.1.3. Hvorfor var folk villige til at gældsætte sig så voldsomt? 

Representativness (4.1.2): Subprime-lån blev tilbudt til folk som ellers ikke tidligere havde 

haft mulighed for at købe fast ejendom pga. deres indtægtsforhold eller eksterne 
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gældsforpligtelser. Subprime-lån var desuden mere usikre end andre lån, da de færreste lånere 

kom med en udbetaling, og man derfor lavede 100 % belåning. Tanken (hos lånere og 

udlånere) var, at priserne ville blive ved med at stige, og derfor ville lånet kunne refinansieres 

til et prime-lån indenfor den nærmeste fremtid. Derved ville lånet være mere sikkert, og hvis 

låntagere ikke kunne betale det tilbage, ville banken kunne tage huset tilbage, og sælge det til 

anden side uden tab.    

Optimism: I bund og grund er de fleste folk nok ærlige mennesker, som gerne vil overholde 

de aftaler som de laver. Derfor mener jeg ikke, at hovedparten af subprime-lånerne er dårlige 

mennesker, som bevidst tog et lån som de vidste at de ikke kunne betale tilbage. I stedet 

mener jeg, at de implicerede tænkte ”det sker ikke for mig”. Vi er dårlige til at være 

realistiske omkring sandsynligheden for vores egen skilsmisse, mulighed for at blive syg eller 

uarbejdsdygtig, at vi mister vores arbejde eller at vi ikke vil være i stand til at betale af på 

vores lån.    

7. Delkonklusion 

Grundlaget til finanskrisen blev lagt af det amerikanske boligmarked med kunstigt lave renter, 

uansvarlig lånepolitik og nye, komplicerede produkter, som blev konstruerede af fysikere og 

matematikere og pakket sammen med andre produkter indtil ingen længere kunne 

gennemskue dem. Produkterne blev solgt til banker og pensionskasser i hele verden. Derfor 

spredte krisen sig hurtigt, da de første tab som følge af subprime-lånene stod klart. Subprime 

krisen blev til en kreditkrise, da interbankmarkedet frøs til og regeringerne måtte dæmme op 

med hjælpepakker og garantier, for at sikrer at den økonomiske sektor ikke brød helt sammen. 

Men på trods af hjælpen, måtte mange banker og andre virksomheder overgive sig og enten 

helt eller delvist overtages af regeringen, og selv for de som kunne klare sig med kapital fra 

hjælpepakkerne, har krisen betydet, at man har måttet stramme kreditpolitikken og nedskrive 

massivt.     

Finanskrisen er gentagende gange blevet kaldt den værste krise siden 1930’ernes depression. 

Sammenligningen med The Great Depression skyldes primært krisens omfang, idet vi ikke 

har set en tilsvarende nedsmeltning i den finansielle sektor. Dette skyldes dog udelukkende 

regeringer og centralbankers velvilje, og ikke en solid kapitalbase i de enkelte institutter. 

Krisen har dog medført både stigende arbejdsløshed og lavere økonomisk vækst, og 

efterveerne menes at vare flere år.  
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Del 4 – Regulering og indgreb 

8. Midlertidige indgreb 

I kølvandet på de amerikanske og internationale bankkrak, og den efterfølgende tilfrysning på 

interbankmarkedet, har regeringerne i hele verden måtte stille både indskydergarantier og 

likviditet til rådighed. I Danmark har vi foreløbigt fået to hjælpepakker, som har til formål at 

sikre stabilitet på finansmarkederne.   

8.1 Bankpakke I 

Bankpakke I blev vedtaget 6. oktober 2008 og udløber 30. september 2010. Pakken havde til 

formål at skabe ro og orden i finanssektoren, via 3 kanaler. For det første blev den normale 

indskydergaranti på 300.000 kr. suspenderet. Det har betydet, at kundernes kontante 

indeståender har været beskyttet uanset størrelsen. Dette skulle forhindre såkaldte bank runs, 

som set senest i forbindelse med den engelske Northern Rock bank, hvor kunderne trækker 

deres indskud ud. For det andet har simple kreditorer, også udenlandske, haft sikkerhed for 

ikke at tabe penge på udlån til danske pengeinstitutter. Dette var for at bløde op for den 

kreditcrunch (kreditklemme) som opstod, hvor ingen turde låne til hinanden. Sidste, men ikke 

mindst, sørger Finansiel Stabilitet, et statsligt selskab, for, at såfremt en bank krakker, kan 

kunderne stadig få adgang til deres penge. Likvider indefryses altså ikke, imens 

oprydningsarbejdet står på. Risiko for dette, øger incitamentet til at lave bank runs.  

En stor andel af finansieringen af bankpakke I er kommet fra bankerne selv. De betaler i 

omegnen af 15 mia. kr. i ”forsikringspræmie” for, at staten garanterer for hjælp, i tilfælde af at 

der skulle blive brug for det.   

8.2 Bankpakke II 

Bankpakke II, også kaldet kreditpakken, blev vedtaget 3. februar 2009. Formålet var, at 

mindske risikoen for at sunde virksomheder og husholdninger ikke kunne få finansieret deres 

aktiviteter. Bankpakke II er et lån på 100 milliarder kr. fra staten til den danske finansielle 

sektor. Målet er sikre, at de finansielle institutioner havde likviditet til at låne ud. Af 100 mia. 

kr. er 75 mia. kr. øremærket udlån til bankerne, mens resten er forbeholdt 

realkreditselskaberne. Indtil videre skal bankpakke II løbe frem til januar 2012. Såfremt man 
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ønsker at låne pengene fra pakken, er renten i gennemsnit 10 % om året. Der er dog strenge 

krav for at blive godkendt til at modtage statslånet, bl.a. skal selskaberne kunne fremvise en 

solvens på min. 8 %, udlånspolitikken må ikke strammes yderligere og fradragsretten for 

direktionslønninger sættes ned til 50 %.  

Bankpakke II er frivillig og kan betaler kun, såfremt man vælger at modtage lånet. Dog er der 

visse dele af pakken, der vil komme til at gælde for alle pengeinstitutter, uanset om de vil 

modtage midler eller ej. Disse omfatter;  

• Der indføres forbud mod at lånefinansiere kundernes køb af pengeinstituttets aktier 

eller garantbeviser 

• Forbrugerombudsmanden får øget mulighed for at gribe ind, såfremt en finansiel 

virksomhed bruger for aggressiv markedsføring af finansielle produkter 

• Fra 1. oktober 2010 vil indskydergarantifonden dække alle indlån op til 750.000 kr. 

Særlige konti som pensionskonti, børneopsparingskonti og lignende vil fortsat være 

fuldt dækket 

• Finanstilsynet skal gennemgå solvensbehovet i alle pengeinstitutter, bortset fra de 

absolut mindste, mindst en gang årligt  

• Finanstilsynet får mulighed for at offentliggøre ”risikooplysninger”, f.eks. advare 

offentligheden om finanstilsynets bekymring om udlånsvæksten i et givet institut, 

hvis dette institut ikke ændrer adfærd 

9. Kapitaldækningsregler og regnskabsstandarder  

Det følgende afsnit vil omhandle såvel gældende kapitaldækningsregler, som de regler som 

netop har været til behandling i Finansrådet. Desuden vil jeg i slutningen af afsnittet kort 

redegøre for gældende regnskabsregler, og hvordan disse regler spiller sammen med 

kapitaldækningsreglerne.   

9.1 Basel II  

Basel II er et sæt internationale retningslinjer for kapitaldækning for finansielle institutioner, 

som yder kredit. Basel II erstattede de uniforme regler fra Basel I med mere institutspecifikke 

regler, hvor kapitalkravet i højere grad afspejler de risici, som det enkelte institut er 

eksponeret overfor. De endelige retningslinjer blev godkendt i 2004 og implementeret pr. 1. 

januar 2007, dog først 1. januar 2008 for de mest avancerede interne metoder. Målsætningen 
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med Basel II er, at sikre en større sammenhæng mellem kapital og risiko. Basel II er bygget 

på tre søjle, som er illustreret i figur 11-1. 

Figur 9-1 

  
Kilde: Bank for International Settlements 

Den første søjle omhandler, hvorledes bankernes minimumskapitalkrav beregnes, og er 

illustreret som den tykkeste søjle, da reglerne indenfor dette felt også fylder forholdsvist mest. 

Søjle 2 omhandler både finanstilsynets forpligtelser og muligheder for at pålægge individuelle 

kapitalkrav på forskellige banker, og bankernes egen pligt til løbende at vurdere, om det 

beregnede kapitalkrav tager tilstrækkelig højde for forhold som gør sig gældende for dem. 

Den sidste søjle omhandler regler om offentliggørelse fra bankerne og finanstilsynet.   

9.1.1 Søjle 1 – Minimumskapitalkrav 

Minimumskapitalkravet er på 5 mio. Euro og solvenskravet er på 8 % af de risikovægtede 

aktiver. Det vil sige, at banken skal have 8 kr. i basiskapital for hver 100 kr. de udlåner, 

investere eller på anden måde udsætter for en risiko. De risikovægtede poster er udtryk for 

den samlede risiko for tab ved virksomhedens aktiviteter, og udregnes ved at anvende 

risikovægte for de forskellige poster. Solvenskravet udregnes på følgende måde: 

basiskapital

risikovægtede poster
Solvenskrav   

Risikovægtene afhænger af, hvem der lånes penge til. F.eks. vægter lån til kommuner, 

realkreditbelåning og lån uden sikkerhed på hver sin måde. Dette skyldes at kommuner anses 

for at have den samme risiko for at ikke kunne betale tilbage, som staten, og denne risiko 

Minimums- 

kapitalkrav 

Tilsyns- 

rolle 

Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 

Markeds- 

disciplin 
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anses som 0. Ved alle andre låntagere er der en risiko, og denne risiko skal indregnes i 

bankens samlede risiko på deres udlån. 

Basiskapitalen tjener som en sikkerhedsmargin i forhold til de risici, bl.a. tab på 

engagementer, som kan opstå og ikke dækkes af de løbende indtægter. Basiskapital findes 

som: 

reducerede kernekapital + reducerede supplerende kapitalBasiskapital  , 

hvor kernekapital består af indbetalt aktiekapital, overkurs ved emissioner, overført over- eller 

underskud, samt hybrid kernekapital15. Supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital16, 

den hybride lånekapital som ikke er medregnet i kernekapitalen og opskrivningshenlæggelser.   

Kapitalkravet til en bank vil være det største beløb af enten minimumskapitalkravet og 

solvenskravet. Såfremt banken kommer under solvenskravet, vil finanstilsynet pålægge 

banken en frist for, hvornår solvenskravet skal være opfyldt inden, og ellers tvinges banken til 

at sælges/opløses. Flere danske banker har under finanskrisen fået løftede pegefingre fra 

finanstilsynet, udover de banker som er blevet opløst, herunder Alm. Brand bank og 

Amagerbanken. Amagerbanken klarede skårene med en aktieemission og tilskud fra 

bankpakke II, mens Alm. Brand Bank modtog et kapitalindskud fra deres holdingselskab og 

ligeledes modtog midler fra bankpakke II.  

9.1.2 Søjle 2 – Tilsynsrolle 

Det er bankens ledelse, som er forpligtet til at sikre, at der er tilstrækkelig basiskapital. Dog 

har man i Basel II, valgt at give de tilsynsførende organer mulighed for, at pålægge de enkelte 

institutter højere kapitalkrav. For at vurdere, om basiskapitalen er tilstrækkelig, vil tilsynet 

gøre sig de samme overvejelse som de, ledelsen har gjort sig i forbindelse med deres 

bedømmelse. Tilsynet vil vurdere instituttets interne risikostyring, processen i hvilken 

solvensbehovet fastlægges og virksomheden risikoprofil. Desuden kan tilsynet inddrage andre 

forhold, som f.eks. en vurdering af ledelsen. 

                                                 
15 Hybrid kernekapital er ansvarlig lånekapital uden fast løbetid og med vilkår, som kan variere fra lån til lån. 

Kapitalen er en mellemting mellem alm. ansvarligt lån (fremmedkapital) og egenkapital på linje med 

aktiekapital. Se mere i FIL §§ 129 – 132. 
16 Under den tidligere lov hed denne kapitaltype “Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitaltilskud”. 

Se mere i FIL § 136. 
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Mindstekravet til solvensen på 8 % gælder kun såfremt, at finanstilsynet ikke har fastsat et 

højere kapitalkrav. Har finanstilsynet fastsat et højere kapitalkrav, er dette mindstekravet som 

skal overholdes. Finanstilsynet vil typisk pålægge institutterne højere kapitalkrav, hvis de 

vurderer, at den opgjorte basiskapital giver et ufuldstændigt billede af de risici, som 

virksomheden er eksponeret overfor.   

Finanstilsynet offentliggør ikke, hvis der fastsættes et individuelt kapitalkrav for et enkelt 

institut, dog er børsnoterede pengeinstitutter forpligtet til at offentliggøre disse krav i henhold 

til børsretlige regler.   

Renterisiko på poster uden for handelsbeholdningen, f.eks. fastforrentede lån og værdipapirer 

afdækkes ikke i søjle 1. Da renterisikoen har indvirkningen på indtjeningen og dermed 

basiskapitalen, er det vigtigt at ledelsen løbende sørger for, at ”stress-teste” instituttets 

kapitalgrundlag, hvorved det undersøges, hvordan forskellige økonomiske, markedsmæssige 

eller andre ændringer vil påvirke instituttets engagementer, og herefter vurdere instituttets 

modstandsdygtighed overfor disse forhold. Tilsynet skal også tage stilling til instituttets 

følsomhed overfor rentechok. Såfremt kapitalgrundlaget falder med mere end 20 % som følge 

af en renteændring, skal tilsynet gribe ind og pålægge forskellige foranstaltninger, herunder at 

begrænse risici eller øge solvenskravet. 

9.1.3 Søjle 3 – Markedsdisciplin 

Den sidste søjle omhandler, som tidligere nævnt, krav til pengeinstitutternes offentliggørelse 

af forskellige informationer, som er relevante for markedet og for de markedsdeltagere, som 

skal danne deres vurdering af instituttet og dets risici. Titlen på søjlen ”markedsdisciplin” 

henfører til en vis selvjustits mellem institutterne, i forhold til at gøre brug af sunde 

ledelsesprincipper og fornuftigt kapitalniveauer, da alle forhold skal offentliggøres og man 

derved risikere at blive hængt ud, hvis man fører mindre hensigtsmæssige politikker. Blandt 

de forhold, som skal oplyses minimum én gang årligt er; risikorapportering og måling, 

solvenskrav vedrørende markeds- og operationel risiko, samt kreditrisiko. Hvis instituttet selv 

mener, at en oplysning er urelevant, kan de undlade at offentliggøre denne, men såfremt 

tilsynet kræver det, skal det offentliggøres. Information som betragtes som fortrolig eller som 

kunne undergraves instituttets konkurrenceevne forlanges ikke offentliggjort.      
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Figur 9-2 – De tre søjler i Basel II med forklaringer 

 
Kilde: Dansk Bankvæsen, side 38 (ny udgave af kap. 5)  

9.2 Basel III 

I december 2009 fremsatte Basel komiteen de forslag, som skal danne rammerne om Basel 

III, hvori der fokuseres på at styrke modstandsdygtigheden i den finansielle sektor. Målet er, 

at sammensætte et sæt nye retningslinjer, som vil forbedre den finansielle sektors evne til at 

absorbere chok/stød af finansiel og økonomisk karakter, uanset hvor det opstår, for at 

reducere risikoen for spillover til realøkonomien. Desuden fokuseres der på, at forbedre 
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risikostyringen og fremme gennemsigtighed. På baggrund af komiteens møde i september 

2009 er der fremsat fem hovedpunkter for Basel III: 

• Kvalitet, stabilitet og gennemsigtighed angående kapitalbasen i de finansielle 

institutioner skal øges. Dette skal sikre, at banker som er aktører på de internationale 

markeder er i en bedre position til at absorbere tab 

• Risikodækningen i kapitalsammensætningen skal styrkes. Ud over de trading book17 

og securitization18 reformer, som blev introduceret i juli 2009, foreslår komiteen også 

at styrke kapitalkravene for at modvirke en øget kreditrisiko på baggrund af derivater, 

repo’er, mv. Dette skal styrke de enkelte bankers modstandsdygtighed og reducere 

risikoen for, at choks sprede sig fra institution til institution  

• Der skal introduceres en begrænsning for gældsandele, som skal bruges som 

supplement til elementerne fra søjle 1 i Basel II. For at sikre sammenlignelighed 

internationalt, skal detaljerne for gældsandelene sammenkøres landene imellem, 

således at forskelle i regnskabsteknikker tilpasses  

• Komiteen vil introducere en række tiltag, som vil fremme opbygningen af 

kapitalreserver i opgangs tider, som kan afbøde den hårdeste landing i nedgangs tider. 

En kontracyklisk kapitalstruktur vil kunne bidrage til en mere stabil bankverden, 

hvilket vil dæmpe chok i stedet for at forstærke dem  

• Slutteligt ønsker komiteen et globalt minimumskapitalkrav for banker, som er aktive 

internationalt, inklusiv en 30 dages likviditetsreserve, som en del af langsigtet 

likviditetsreserve. Rammerne inkluderer også et sæt kontrolværktøjer til at hjælpe 

tilsynsmyndighederne i at analysere og identificere mulige likviditetsrisikoer.19   

Det anslås, at de øgede kapitalkrav vil koste de danske banker mindst 50. mia. kr. ekstra.  

Selvom pres fra markederne allerede har tvunget mange banker til at hæve deres 

likviditetsreserver, skal disse forslag sikre, at dette bibeholdes på lang sigt, således at 

bankerne nedbringer deres gældsandele, bliver mindre procyklisk og mere modstandsdygtige 

overfor uro både i den finansielle sektor, men også i resten af økonomien. 

                                                 
17 Bankernes egne porteføljer af finansielle instrumenter 
18 Processen, hvori man at skaber et finansielt instrument ved at kombinere andre instrumenter, såsom lån eller 

realkreditlån, i en omsættelige sikkerhed, som så kan markedsføres til investorer 
19 Findes i ”Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision” udsendt i september 2009  
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Komiteen vil gennem 2010 iværksætte en omfattende undersøgelse af indvirkningen af de 

kapital- og likviditetskrav, som foreslås i dokumentet fra 2009. Det er planen det de 

revurderede standarder skal implementeres fra slutningen af 2012. (Bank for International 

Settlements, 2009)  

9.3 Europa kommissionen  

For at sikre en mere effektiv risikostyring har Capital Adequacy Directive (CAD) til formål at 

overvåge kapitalkravene til både kreditinstitutterne og investeringsbanker. Direktiv 

2006/49/EC20 trådte i kraft i juli 2006 og sigter mod, at sikre en ensartet anvendelse af de 

internationale retningslinjer for kapitalkrav (Basel II). Direktivet ligger op til tre forskellige 

tilgange til kapitalgrundlaget: Standardmetoden, som de fleste danske banker anvender, den 

grundlæggende ratingbaserede metode og den avancerede interne ratingbaserede metode. Den 

finansielle institution kan vælge den tilgang, som passer dem bedst. Tilsynsmyndighederne 

skal derefter vurdere størrelsen af kapitalen, som investeringsselskaber skal råde over for at 

afdække deres risici. Mængden af kapital som en institution skal have til rådighed afhænger af 

typen (typerne) af risiko som de er eksponeret overfor; kredit-, markeds-, operationel- eller 

konkurrencerisiko.  

For at starte op som investeringsselskab eller kreditinstitut indenfor EU’s grænser skal have 

en minimumskapital på 125.000 Euro, hvis man forvalter kunders penge eller værdipapirer, 

udfører ordre for investorer eller forvalter porteføljer eller andre finansielle instrumenter. Alle 

andre investeringsselskaber skal have en startkapital på 730.000 EUR. Der findes undtagelser 

fra kapitalkrav under hensyntagen til de forskellige typer af investeringsselskab.  

Direktivet bestemmer også, hvor meget det enkelte investeringsselskab skal have i 

egenkapital, som skal svare til en fjerdedel af det foregående års faste omkostninger. Dette 

krav har til formål at sikrer sundheden i de enkelte institutter, således at risikoen for insolvens 

og dermed mulige sammenbrud, reduceres.   

Investeringsselskaber og kreditinstitutter skal dagligt vurdere deres placering af midler til 

markedspriser. Alle institutter er påkrævet at give tilsynsmyndighederne i de enkelte lande 

                                                 
20 Direktivet findes på Europa kommissionens hjemmeside:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:177:0201:0255:EN:PDF 
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adgang til de nødvendige oplysninger, således at det kan kontrolleres, at reglerne i direktivet 

bliver overholdt.  

9.4 Regnskabsregler 

I juni 2002 vedtog IASB (International Accounting Standards Board), at alle børsnoterede 

selskaber, herunder også pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser, i EU fra den 

1. januar 2005 skal aflægge koncernregnskab i henhold til de internationale 

regnskabsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards, tidligere IAS 

International Accounting Standards). 

I de nye regnskabsregler ændres værdiansættelsen af udlån. Under de gamle regler, blev udlån 

værdiansat til nominel værdi med fradrag af hensættelser. Efter de nye regler, skal udlån 

værdiansættes til amortiseret kostpris fratrukket evt. nedskrivning. De gamle regler for 

hensættelser fulgte et forsigtighedsprincip, hvor de nye regler følger et neutralitetesprincip. 

Forsigtighedsprincippet betød, at pengeinstitutterne tidligere både hensatte til tab, der 

vurderedes som uundgåelige (B-hensættelser), samt til sandsynliggjorte tab (A-hensættelser). 

Neutralitetsprincippet betyder derimod, at pengeinstitutterne kun må nedskrive et 

engagement, når der er objektiv indikation på værdiforringelse (OIV). En sådan indikation 

kan f.eks. være arbejdsløshed eller tab af erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke, 

eller såfremt låntager begår kontraktbrud. Der skal være OIV på en låneportefølje, såfremt 

man efter en individuel vurdering af kunderne mener, at der er over 50 pct. risiko for, at lånet 

ikke kan tilbagebetales. Lånet nedskrives til nutidsværdien af de forventede indbetalinger, 

inklusiv realisation af evt. sikkerhed.  

Med de nye regler forhindres det, at pengeinstitutterne opbygger skjulte reserver.  Årsagen til 

at man ønskede at undgå dette var angiveligt, at det gamle system gav bankerne mulighed for 

at opbygge reserver, der ikke kom frem til beskatning, da bankerne fik fradrag ved at foretage 

hensættelserne. 

Ved overgangen til nye regler, udarbejdede pengeinstitutterne nye åbningsbalancer primo 

2005 efter de nye regler. Værdien af udlån blev opskrevet med et beløb, som svarede til de 

tilbageførte hensættelser, hvilket havde en positiv effekt på egenkapitalen. Åbningsbalancerne 

viste, en forskel mellem de tidligere hensættelser og de nye nedskrivninger på godt 6 mia. kr. 

(Nationalbanken, 2007) 
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I kølvandet på finanskrisen har Basal komiteen foreslået, at regnskabsstandarderne ændres til 

en expected loss tilgang. For Danmark vil det betyde, at vi bevæger os tilbage mod de gamle 

regler. Basel komiteen mener, at dette vil øge anvendeligheden og relevansen af finansiel 

rapportering for både investorer og tilsynsmyndigheder. Desuden vil expected loss tilgang 

sikre en større gennemsigtighed og er mindre procyklisk, end den nuværende incurred loss 

tilgang.   

9.5 Samspil mellem kapitaldæknings- og regnskabsregler 

De to regelsæt er i princippet uafhængige af hinanden og både definitioner, og tankerne bag 

reglerne er forskellige. Kapitaldækningsreglerne forholder sig til expected loss, altså tages der 

højde for et forventet tab. Misligholdelse er, når långiver anser det for usandsynligt at låntager 

kan honorere sine forpligtelser, eller såfremt låntager har været i restance med et væsentligt 

beløb i over 90 dage. Regnskabsreglerne derimod forholder sig til incurred loss, altså skal der 

kun tages højde for begivenheder, som er indtruffet. For at der kan nedskrives på et 

engagement, skal der være objektiv indikation på værdiforringelse. Også tidshorisonten er 

forskellig de to regelsæt imellem. For kapitaldækningsreglerne skal sandsynlighed for 

misligholdelse forstås som sandsynligheden for misligholdelse indenfor et år. For 

regnskabsreglerne skal lånet nedskrives til nutidsværdien af de fremtidige indbetalinger. 

På trods af reglernes forskellige grundtanker, hænger reglerne tæt sammen. Ved en 

nedskrivning på et engagement, vil pengeinstituttets udlån falde med værdien af 

nedskrivningen. Hvis pengeinstituttet anvender standardmetoden til beregning af 

kapitalkravet, vil nedskrivningen medføre, et lavere kapitalkrav.  (Nationalbanken, 2007)   

De nye kapitaldækningsregler, Basel II, har i samspil med internationale regnskabsstandarder, 

IFRS, medvirket til, at bankerne har reduceret deres stødpuder. Det øger bankernes sårbarhed 

overfor negative økonomiske scenarier. (Nationalbanken, 2008)  

10. Organisationsstruktur 

Hidtil er der i dette afsnit set på de reguleringsmuligheder, som er fremlagt af Basel komiteen, 

samt en kort gennemgang af de regler vi i dag er underlagt. Men hvilke muligheder kunne der 

være indenfor behavioral finance som kunne hjælpe til at sikre, at en finanskrise ikke kan 

gentages? Ifølge Barberis kunne en mulighed være, at kigge på organisationsstrukturen for 

bankernes ledelse/bestyrelser. Man skal søge at undgå Groupthink ved at sammensætte 
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grupper, hvor der tages bedre beslutninger. F.eks. skal man sørge for, at alle i bestyrelsen 

høres i beslutningsprocesser og at der ikke er en leder, som kan ”tromle” hen over de andre 

med sin egen mening. Desuden bør man undgå, at der er for meget ”kammerateri”, altså at der 

man skylder hinanden noget internt i ledelsen. Dette så man blandt andet i tilfældet med 

verdens største konkurs i WorldCom. Her havde nogle af bestyrelsesmedlemmerne skabt 

deres personlige formue med hjælp fra Ebbers, i form af de selskabsopkøb som WorldCom 

havde foretaget over årene. Et tidligere bestyrelsesmedlem udtalte efter konkursen blev en 

realitet ”we were not there to second-guess our leaders” (underforstået Bernard Ebbers, CEO 

og Scott Sullivan, CFO). (Hamilton & Micklethwait, 2006). The British Treasury Select 

Committee har netop udsendt en rapport, hvori de skriver at den lille andel af kvinder på 

ledelsesniveau kan have været en medvirkende faktor til groupthink i bestyrelser i 

Storbritannien.   

Historien har desuden vist, at det kan hæmme beslutningsprocessen, hvis en leder har ansat de 

andre eller har forfremmet de andre i bestyrelsen, eller at toplederne og bestyrelsesformand er 

den samme person. Desuden skal man sikre diversifikation mht. baggrund (tidligere firma ved 

sammenlægninger, uddannelsessted og niveau). 

Ifølge Barberis bør man undersøge muligheder for, at ændre arbejdsmiljøet, således at det 

fører til bedre beslutninger. (Barberis, 2009) 

11. Delkonklusion 

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for regeringer over hele verden at vise, at de tager 

finanskrisen, dens konsekvenser og muligheder for at forhindre noget tilsvarende, alvorligt. 

De seneste år mens krisen har raset, har budt på massive demonstrationer og kritik af, hvad 

nogle omtaler som uansvarlige og andre kalder utilstrækkelige, regulativer for de finansielle 

markeder.  

Men er heller ingen tvivl om, at en stor del at hjælpepakkerne handlede om signalværdi. 

Signalværdi i den forstand, at det var vigtigt at vise borgerne, at regeringerne tog hånd om 

problemet. Selv indenfor EU's grænser blev hjælpepakkerne ikke koordineret. Da den første 

hjælpepakke blev foreslået og vedtaget i Irland, blev der lagt pres på den andre regeringer, for 

at følge med og støtte op omkring den finansielle sektor. De næste der kom på banen var 

Danmark, og derefter måtte de andre regeringer følge trop for ikke at flytte mere af krisen til 

deres land. Men hjælpepakkerne har også ført til diskussionen om moral hazard. Har bankerne 
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incitament til at opfører sig ansvarligt, hvis man ved, at man vil blive reddet, hvis tingene ikke 

går som man regnede med? Med de nye Basel regler, vil man ligge ansvaret tilbage på 

bankerne, således at de selv opbygger reserver til at modstå fremtidige kriser. Men vil disse 

nye og strammere regler hæmmer banker, så må hæve deres priser eller stramme 

kreditpolitikken?  
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Del 5 – Afslutning 

12. Konklusion 

Over de sidste 40 år har behavioral finance påvist mange systematiske adfærdsmønstre, som 

hæmmer optimal investoradfærd. Teorierne om rationelle agenter og effektive markeder er 

blevet tilbagevist i forbindelse med prisbobler på både aktie- og ejendomsmarkeder, og senest 

i forbindelse med finanskrisen. Men behavioral finance har endnu kun formået at identificere 

disse mønstre. Retningen mangler både brugbare modeller og et decideret bud på, hvordan vi 

kan undgå en fremtidig finanskrise. Det korte svar på opgaven bliver, at behavioral finance 

ikke kan bruges til at undgå en fremtidig finanskrise, i hvert fald ikke i retningens nuværende 

form. Den menneskelige adfærd kan ikke forudsiges og ikke reguleres. Dermed ikke sagt, at 

vi ikke kan bruge indsigt fra behavioral finance f.eks. til at sammensætte ledelsesgrupper, som 

Barberis har foreslået.   

Men hvad kan man så gøre? Der er tale om en svær balancegang. På den ene side skal 

økonomien tøjles, men hvis stramningerne bliver for voldsomme kan de hæmme den 

økonomiske udvikling. De færreste ønsker, at vende tilbage til de tilstande man så efter 2. 

verdenskrig. En ting som er sikker er, at der er brug for større gennemsigtighed på de 

finansielle markeder. Der er brug for en større oprydning, som allerede er i gang mange steder 

ved opkøb af ”toxic assets”. Men der foreligger ingen konkrete forslag fra Basel komiteen 

om, hvordan man undgå at markedet igen vil blive oversvømmet med uigennemsigtige 

produkter. Jeg mener derfor, at Basel bør følge deres nuværende forslag op med en 

handlingsplan for, hvordan konstruktionen af fremtidige produkter kan kontrolleres. Dette vil 

hjælpe med at reducere den asymmetri i informationsniveau, som er mellem køber og sælger. 

Desuden skal bankprodukter ikke designes af fysikere eller ingeniører, og hvis de som skal 

sælge dem, ikke forstår produktet, er det bankens ansvar at klæde deres medarbejdere på, så 

de kan give køberne et informeret valg.  

Krisen 2007-2010 bliver måske den sidste store finanskrise i min levetid, men den bliver 

næppe den sidste finanskrise nogensinde. Spørgsmålet er, hvor meget indsigt fra denne krise 

tager vi med os og om vi formår at skabe et solidt finansielt fundament, så den næste krise 

ikke bliver så slem - eller om vi glemmer at krisen kradsede, når økonomien på ny buldrer 

derudaf.  
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13. Perspektivering 

Er finanskrisen mediernes krise? Der var i løbet af 2008 og 2009 jævnligt debat i aviser og på 

diverse blogs, om mediernes rolle i finanskrisen. Nogle mente, at medierne havde et 

medansvar for krisen, idet de i deres historier kun havde fokuseret på sælgerperspektiv og for 

det meste helt undlod det historiske perspektiv. Mediernes konstante positive omtale af 

stigende aktiekurser og ejendomspriser, mens markedet var opadgående, fik alle slags 

investorer til at spille med på et marked, der virkede som om det kunne gå opad.21  

Per Hansen beskrev mediernes indflydelse på denne måde ”Vi skal alle sammen være 

investorer, og hver dag hører vi en række fortællinger om investeringer, succeser og gevinster 

(da boblen blev pumpet op) og om investeringer, skandaler tab (nu, da luften er gået af 

boblen).”22  

Manglen på det historiske perspektiv var især tydeligt, i de mange ”ny æra” historier som 

dukkede op. I løbet af 2000’erne florerede der gentagende historier i både danske og 

udenlandske medier, om den nye æra som vi nu stod midt i. Den nye æra var fremkommet 

som et resultat af store fremskridt på IT fronten og som følge af en lang periode med stabil 

økonomisk vækst og stabil stigning i priserne på aktivmarkeder. I denne nye æra var recession 

og faldende aktiv priser bag os. Hvis man modsagde denne nye æra tankegang, blev man 

betegnet som en dinosaur. Akerlof og Shiller (2009) mener, at disse forestillinger om en ny 

æra er et gennemgående element i boblehistorien. Man glemmer nedgangs tider, hvis blot 

opturen har været længe nok.  

“Success breads a disregard of the possibility of failure… As a previous financial crisis 

recedes in time, it is quite natural for central bankers, government officials, bankers, and even 

economists to believe a new era has arrived.” (Hyman P. Minsky, 1986) 

Der er naturligvis vigtigt, at vi altid husker på fortiden, og lærer af de fejl vi tidligere har 

begået. Jeg mener dog ikke, at medierne kan pålægges et særligt ansvar i denne sammenhæng. 

Krisen startede som bekendte på det amerikanske boligmarked, hvor der blev slækket på 

kreditkravene og kreeret nye lånetyper. Alt dette var i og for sig i overensstemmelse med 

hvad den amerikanske regering ønskede, så her kan mediernes ikke bebrejdes. Ej heller at 

man valgte at opfinde og udforme produkter, som ingen med en almindelig bankbaggrund 

                                                 
21 Kronik i Berlingske Tidende af Roger Buch, Lektor på Journalisthøjskolen, Tirsdag den 23. september 2008 
22 Professor ved CBS Per H. Hansen i debatindlæg på borsen.dk, oktober 2008 
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kunne forstå eller gennemskue, og at disse produkter fik lov til at blive spredt i det meste af 

verden, kan medierne få skylden for. Men jeg er dog enig med kronikken så langt: medierne 

har bestemt ikke gjort noget for at mane til besindighed, omtanke eller påpasselighed. 

Ordlyden i nogle artikler, fik det til at virke som om, at hvis man ikke deltog på aktiemarkedet 

var man dum, for markedet kunne kun gå en vej og det var op. Problemet er naturligvis, at vi 

har pressefrihed og ytringsfrihed, og derfor kan man ikke klandre mediernes dækning. De 

skabte artikler som solgte, det er deres levevej. Jeg synes i stedet at man bør overveje 

muligheden for bedre at ”uddanne” befolkning, således at de i fremtiden vil være i stand til at 

træffe bedre økonomiske valg.    

 

”Finanskrisen har kostet samfundet og danskerne dyrt. Det vigtigste er, at undgå nye 

finanskriser, og det kræver nye og strammere regler.”23 

Basel komiteen ligger op til at påligge bankerne højere kapitalkrav, således at de har et bedre 

fundament til at modstå fremtidige kriser. Selvom dette givet vis er mening at skulle 

nedbringe faren for moral hazard, fordi der ikke i samme grad bliver holdt hånden under 

bankerne som før, kan jeg se et nyt moral hazard problem i horisonten. Bankerne tjente 

tidligere mange penge på at placeres deres indskud i markedet, herunder også i de flere gange 

tidligere omtalte produkter. Hvis man tvinger dem til at tilbageholde en større del af deres 

indskud, vil det så ikke give større incitament, at gamble lidt ekstra med de penge man har til 

rådighed, for at forsøge at skabe et tilsvarende afkast? Dette kan også gøre efterspørgslen på 

nye produkter med højt afkast massiv, således at der kommer nye produkter på banen, og så 

kan vi være lige vidt om 5 år. 

Et alternativt forslag kunne være at skabe et interbankmarked i interbankmarkedet. Dette nye 

marked skulle være en ”eksklusive klub”, forbeholdt banker som hverken udstedte eller 

opkøbte uigennemskuelige produkter. Internt i samarbejdet, skulle der være en stående garanti 

for, at man i tilfælde af en ny krise, stadig ville blive ved med at låne penge til hinanden. 

Dette ville effektivt eliminere risikoen for en kreditklemme kan opstå på et senere tidspunkt. 

Hvis samarbejdet konstrueres korrekt, vil der ikke være behov for regulering eller 

overvågning fra centralt hånd, da samarbejdet skal være selv-lærende og selv-regulerende, 

idet aktørerne sammen fastlægger spillereglerne. Samarbejdet vil gennemtvinge 

                                                 
23 Professor Finn Østrup fra Copenhagen Business School i Berlingske Tidende tirsdag d. 20/4 2010 
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gennemsigtighed, da man ellers ikke er villig til at lave et bindende løfte til hinanden, hvis 

man ikke er klar over, hvilken risiko de andre har. 

Men som Basels komiteens forslag er muligheden for et internt interbankmarked heller ikke 

uden problemer:  

• Man skal fra alle de implicerede regeringer og centralbankers side være parat til at 

lade banker gå ned. Ellers vil en stor del af incitamentet gå tabt, da bankerne ved, at 

de altid vil blive reddet, uanset årsagen til problemerne. Det vil også betyde, at der 

ikke skal være nogen banker, som anses for Too Big to Fail  

• Samarbejdet skal konstrueres på en måde, så man spiller med åbne kort uden at det 

går udover den interne konkurrence. Dette skal bankerne dog selv bedømme, hvordan 

man gør på den mest hensigtsmæssige måde 

• Man skal være villig til, at ekskludere banker fra samarbejdet, hvis de ikke kan 

overholde reglerne. Samarbejdet skal bygge på gensidig tillid, og hvis nogle forbryder 

sig mod denne tillid, kan de ikke blive i samarbejdet  

• Det skal være offentligt, hvem der er med samarbejdet og hvem som står udenfor for 

at anspore at bankerne går med. Det skal bruges i signalværdi overfor kunderne; hvis 

vi går ned, så har vi andre banker i ryggen – i modsætning til banker som ikke er med 

i samarbejdet 

Samarbejdet vil kunne fjerne lender of last ressort fra centralbankerne, og placere ansvaret 

hos bankerne selv. Dette vil sørge for et fortsat incitament for bankerne til at handle etisk for 

at kunne blive i samarbejdet, hvilket vil komme både kunder, investorer og samfundet 

generelt til gode.  
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